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1. Johdanto

Palvelun konseptoiminen ja suunnittelu lähtee aina tarpeesta, joka ohjaa 
sitä, millainen siitä tulee ja kelle palvelu tehdään. Tässä opinnäytetyössä 
tarve on palvelulle, jossa jaetaan tuotteita ja palveluita vuokraamalla, 
ostamisen sijaan. Suurena syynä ja lähtökohtana on halu toimia 
vastuullisemmin ja ekologisemmin, tässä kulutuksen maailmassa. 
Vielä nykyäänkin suuressa suosiossa ja teollisuuden standardina 
on lineaarinen liiketalousmalli, jonka tarkoituksena on vain tehdä 
tuottoa, ajattelematta tuotteen elinkaaren loppuvaihetta. Tämä ei ole 
kestävää ympäristön kannalta, sillä tuotteen päädyttyä asiakkaalle, sen 
loppusijoituksesta ei ole tietoa ja tuote luultavasti päätyy rikkinäisenä 
roskiin, ilman tarkemmin
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mietittyä kierrättämistä tai loppukäsittelyä. Sen sijaan opinnäytetyötä 
ohjaavat ideologiat, kiertotalous ja jakamistalous, joissa tuotteen 
tai palvelun kiertokulku on syklistä eli se kiertää ympyrää. Tällöin 
samat materiaalit käytetään aina uudestaan, uutena tai päivitettynä 
tuotteena ja palveluna. Näin tuotteesta tai palvelusta aiheutuneet 
päästöt ja materiaalihävikki minimoidaan, käyttämällä samaa 
materiaalia uudestaan, eikä jätettä synny niin paljon. Uudenlaisen 
palvelukonseptin suunnittelu suomalaisille, tukee suomalaisten jo 
hyvässä vaiheessa olevaa kierrättämistä ja ympäristön suojelua. Samalla 
muutetaan suomalaisten kulutustottumuksia ja -käyttäytymistä ja 
kehoitetaan kestävämpään kulutukseen, vuokraamisen ja yhteiskäytön 
avulla. Tähän matkaan sisältyy monenlaista kiinnostavaa tutkimuksen 
aihetta ja suunnitteluvaihetta, niin kyselytutkimuksesta muotoilijan 
visioon, toimivasta digitaalisesta jakamisalustasta.
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Tutkimuksen lähtökohdat ja 
tavoitteet
 
Lähtökohtana opinnäytetyölle on tarve palvelulle, jossa 
voi vuokrata ja laittaa vuokralle tuotteita ja palveluita, 
ilman ostotarvetta. Ajurina tarpeelle on ilmastonmuutos ja 
siirtyminen kestävämpään kuluttamiseen. 

Tavoitteena tälle opinnäytetyölle on tutkia ja luoda uusi 
palvelukonsepti, jakamistalouden ja kiertotalouden mukainen 
toimiva alusta, jossa käyttäjät voivat jakaa tarjoamiaan 
tuotteita ja palveluita vuokrattavaksi tai lainattavaksi. 
Jakamisalustalla tarkoitetaan nettisivua (ja mobiilisovellusta), 
jossa kyseinen jakamistoimintainen palvelu tapahtuu.

Ajatuksena on tutkia ja selvittää, millainen olisi uusi 
palvelukonsepti ja miten se olisi parempi kuin jo olemassa 
olevat vastaavanlaiset palvelut. Tutkimusvaiheessa uutta 
konseptia vertaillaan jo olemassa oleviin palveluihin ja 
kyselystä saatuja tietoja käytetään hyväksi käyttäjäkokemuksen 
rakentamisessa. Toteustusvaiheessa palvelu konseptoidaan 
muotoilemalla se visuaaliseen muotoon. 
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Laadullinen tutkimus

”Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ilmiön 
ymmärtäminen, selittäminen, tulkinta ja usein myös 
mallintaminen ja soveltaminen. Tutkimuksessa 
karakterisoidaan, luonnehditaan, kuvaillaan tai tulkitaan 
sellaista ilmiötä, jolle on ominaista reflektivisyys ja 
dialektisuus, eli se liittyy yleensä psyykkisiin, sosiaalisiin tai 
kulttuurisiin yhteyksiin.” (Pitkäranta 2014, 33.) 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimii 
kyselytutkimus. Vallitsevien olosuhteiden(koronavirus)takia 
haastatteleminen ja havainnointi ei onnistunut lähikontaktissa. 
Tutkimusaineistoa on kerätty erilaisista sähköisistä ja 
kirjallisista lähteistä ja analysoitu aineistolähtöisellä 
analyysillä: ”Aineistolähtöinen analyysi on kattavin ilmaisu 
kuvaamaan laadullisen tutkimuksen analyysia”
(Pitkäranta 2014, 62).



7

3. Keskeiset käsitteet
Kiertotalous 

“Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan 
kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: 
jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja 
ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia 
tuotteita.” (Sitra 2020.)
Kiertotalouteen liittyy joukko erilaisia tekoja ja keinoja, joilla 
pystytään ja pyritään vähentämään kulutusta ja siitä syntyvää 
jätettä, niin tuotteiden suunnittelusta valmistukseen, myyntiin 
ja kuluttajalle. 

Jakamistalous 

Jakamistalouteen liittyy olennaisesti digitalisaatio ja sen 
kehitys, sillä digitalisoituminen ja sitä kautta verkostoituminen 
ja maailmanlaajuistuminen mahdollistaa tällaisten 
ideologioiden ja toimintojen jakamisen ja toteutumisen. 
Internetissä toimivat jakoalustat  ovat pohja toimivalle 
jakamistaloudelle, jossa vaihdetaan tuotteita, palveluita sekä 
rahaa. Yhteiset jakamisalustat yhdistävät kuluttajia toisiinsa 
ja jakavat saatavilla olevat resurssit ihmisten välillä, samalla 
lisäten tuotteiden käyttöastetta:” Jakamistalouden taustalla 
on ajatus kuluttajista aktiivisina kansalaisina, jotka luovat ja 
jakavat palveluja ja hyödykkeitä toistensa kanssa.” (Harmaala, 
Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää ja Nylund 2017, 23-24.) 
Näin keksitään ja kehitetään uusia innovaatiota esimerkiksi 
tiedon jakamiseen ihmisten kesken. Tästä yhteistuottamisesta,-
kehittämisestä ja innovaatiosta ympäri maailmaa on 
esimerkkinä yhteistuotettu tietosanakirja Wikipedia.

3.4 Digitalisaatio 

Digitalisoituminen ja sitä kautta verkostoituminen ja 
maailmanlaajuistuminen mahdollistaa ideologioiden ja 
toimintojen jakamisen ja toteutumisen.”Digitalisaatio 
merkitsee informaatiota käsittelevien digitaalisten laitteiden 
käytön yleistymistä ihmisten arkielämässä. Se ei syvemmissä 
merkityksessään tarkoita laitteita ja tekniikkaa vaan ihmisten 
kykyä ja halua olla tekniikan avulla vuorovaikutuksessa 
toistensa ja ympäristönsä kanssa erilaisin tarkoitusperin ja 
uusilla tavoilla.” (Harmaala ym. 2017, 20.) 

Kulutustottumukset ja -käyttäytyminen

”Kuluttaja tekee ostopäätöksensä yleensä koetun tarpeen 
pohjalta. Tarpeen aiheuttaa ärsyke, joka voi olla sisäinen, 
kuten nälän tunne tai väsymys, tai ulkoinen, kuten mainos tai 
sosiaalinen paine.”(Hiltunen 2017.) Kulutustottumuksiin ja 
-käyttäytymiseen vaikuttavat monet eri tekijät niin yksilötasolla 
kuin yhteisötasolla. Asioita, jotka vaikuttavat lopullisen 
ostopäätöksen tekemiseen ovat muun muassa seuraavat asiat: 
”Kuluttajan päätökseen vaikuttavat sellaiset henkilökohtaiset 
ja psykologiset tekijät kuin persoonallisuus, elämänvaihe, ikä, 
yhteiskuntaluokka, sukupuoli, arvot, motivaatio, asenteet, 
mielipiteet ja niin edelleen. Toisaalta päätökseen vaikuttavat 
myös viiteryhmät, joihin kuluttaja kuuluu. Esimerkiksi 
kulttuuri, perhetausta ja yhteiskuntaluokka ohjaavat kuluttajan 
toimintaa.”(Hiltunen 2017.) 
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Case-kuvaus ja tarkastelukulma

Tässä opinnäytetyössä keskitytään alustan käyttäjään ja 
käytetään tutkimusmenetelmänä tapaustutkimusta eli case-
tutkimusta, joka on Yin (2003) mukaan sellainen käytännön 
havaintojen perusteella tehtävä tutkimus, jossa käytetään 
monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa tietyn 
nykyisen tapahtuman tai toiminnan analysointiin tietyssä 
rajatussa ympäristössä. Tarkoituksena on siis tutkia 
intensiivisesti tiettyä, tavallisesti jotain sosiaalista kohdetta, 
esimerkiksi yksilöitä, ryhmiä, laitoksia tai yhteisöjä. 
(Pitkäranta 2014, 34.)

Tutkimuksen tarkastelukulma on palvelukonseptin käyttäjässä, 
joka käyttää palvelua ja toimii palvelun asiakkaana. 
Palvelukonsepti toimii alustana käyttäjien välillä ja mahdollistaa 
onnistuneen hyödykkeiden jakamisen asiakkaiden välillä. 

Tutkimukseni kierto- ja jakamistalouden mukaisessa 
palvelukonseptissa, palvelun käyttäjät voivat jakaa tavaroitaan 
ja palveluitaan, muille kanssa käyttäjille. Palvelukonsepti tarjoaa 
digitaalisen jakamisalustan tuotteille ja palveluille, joita halutaan 
hyödyntää paremmin ja tuottaa rahallista tuottoa esimerkiksi, 
muuten käyttämättä olevien tavaroiden vuokraamisella. 
Tarkoituksena on edistää kierto- ja jakamistalouden mukaista 
kuluttamista ja muuttaa suomalaisten kulutustottumuksia 
ja -käyttäytymistä kestävämpään ja kenties taloudellisesti 
järkevämpään muotoon.
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2. Prosessin kuvaus

Tietoperustaa eli aineistoa on kerätty kyselytutkimuksella ja 
vastaajilta on kysytty olennaisista nettisivujen toimivuuteen, 
selkeyteen ja käyttömukavuuteen liittyvistä asioista. Kyselyn 
kysymykset ja vastaukset löytyvät Liitteet-kohdasta työn 
loppuosasta. Aineistopohjaa on kerätty kyselytutkimuksen 
lisäksi niin sähköisistä kuin kirjallisista lähteistä. Opinnäytetyön 
aiheen ollessa hyvin ajankohtainen, löytyi aiheesta paljon tietoa 
niin uutisten artikkeleista kuin erilaisista ammattilaistutkijoiden 
kirjallisista lähteistä.

Tietoperustan ohessa käydään kriittistä vertailua ja 
bench marking- tutkimusta vertaillen jo olemassa oleviin 
innovaatioihin ja toteutuksiin. Opinnäytetyön tekemistä 
ajoi tekijän kiinnostus kestävämpään kulutukseen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja omaan henkilökohtaiseen 
ajatusmaailmaan kestävämmästä tulevaisuudesta.

 Suunnitteluprosessissa aineistoa visualisoitiin muotoilijalle 
tyypillisesti näkyvämpään ja helpommin ymmärrettävään 
muotoon, kuviksi ja kuvioiksi. Palvelukonseptin eli digitaalisen 
jakamisalustan visualisoimisessa suunniteltiin muun muassa 
nettisivujen ulkonäköä, siihen liittyviä asioita eli värejä ja 
logosuunnittelua.  
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Koska palvelussa ei myydä tuotteita ja palveluita, vaan vuokrataan ja lainataan, myydään niiden käyttöön käyttöoikeuksia 
omistajuuden sijaan. Käyttöoikeudesta maksaminen onnistuu sivuilla ja mobiilisovelluksen kautta turvallisesti, eikä 
maksamisessa ole välikäsiä. Palveluun voisi olla eripituisia jäsenyyksiä esimerkiksi kuukauden, puolen vuoden ja vuoden, jolloin 
tietyn summan maksettua olisi asiakkaalla oikeus käyttää palvelua. Jäsenyydestä maksettu summa voisi olla ns.pantti siitä, että 
asiakas käyttää palvelun tuotteita huolellisesti ja toimisi korvauksena tavaran rikkoutuessa. Pohjoismaiden suurin muodin 
markkinapaikka, suomalainen Zadaa lanseerasi ensimmäisenä maailmassa uuden vakuutuspalvelun käyttäjilleen. Kaikki 
ostokset vakuutetaan aina 10 000 euroon asti. (ePressi 2017.) Jotta ihmiset uskaltaisivat käyttää palvelua, jossa he vuokraavat 
omia tuotteitaan ja palveluitaan, palvelun käyttäjillä on oltava selkeä käsitys, kuka on vastuussa vahinko- ja varkaustilanteissa. 
Palvelua ei uskalleta käyttää, mikäli tuotteita ei vakuuteta, sillä kyse on kuitenkin ihmisten omaisuudesta: ” - 10 000 euron 
vakuutus on merkittävä kehitysaskel, sillä second hand -markkinat ovat suuressa kasvussa ja huijauksia sekä kauppoihin liittyvää 
epävarmuutta on paljon.”(ePressi 2017.)

Kuva 1. Uuden jakamisalustan palvelukonseptissa jaetaan hyödykkeitä käyttäjien välillä

9



10

3. Tietoperusta

Vuorossa pureutuminen opinnäytetyön ytimeen eli digitaalisen alustan käyttäjiin, heidän tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa. Jotta saatiin 
käyttäjätietoa haluttuihin kysymyksiin, tehtiin kyselytutkimuksen avulla selvitystä, nettisivuista, niiden toimivuudesta ja käyttämisestä. 
Tällä haluttiin saada ihmisten mielipiteitä muun muassa seuraavista asioista: millainen on toimiva nettisivu ja mikä tekee sivuista 
toimivan ja helppokäyttöisen? Haluttiin myös tietää, että ovatko ihmiset tietoisia, mitä kiertotalous ja jakamistalous tarkoittavat, sekä 
kuulla mielipiteitä siitä käyttäisivätkö he tällaista suunnittelemaani vuokrauspalvelua. Kyselyn tuloksien analysoinnin ja tulkitsemisen 
ohessa käydään läpi eri lähteistä tulevia asioita, jotka liittyvät kierto- ja jakamistalouteen, sekä kestävään kehitykseen. 

Ihmisten pitää herätä kiertotalouden tärkeyteen nykyajan ylikulutuksen maailmassa, missä meidän pitäisi jo siirtyä tavaroiden 
omistamisesta niiden jakamiseen ja käyttöoikeuksiin, jotta ihmiset pääsisivät hyötymään tuotteista ja palveluista tasapuolisesti, mikä 
pienentäisi ihmisten eriarvoisuutta. Tähän jakamistalous linkittyy hyvin samalla ideologialla. Palvelumuotoilu on siis olennainen 
osa ekologisten ja kestävien palveluiden kehittämisessä ja tällaisia palvelut voivat juuri olla: ekologisia, taloudellisia sekä ihmisiä 
yhdistäviä. Opinnäytetyössä tutkimani digitaalisen jakamisalustan ansiosta tuotteiden käyttöaste kasvaisi, sillä resursseja käytettäisiin 
tehokkaammin, ennen niiden elinkaaren loppusijoittamista tai hävittämistä. 

3.1 Kyselytutkimuksen tulokset

Kysely jaettiin sähköpostin välityksellä 
ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijoille. 
Vastauksia tuli yhteensä 52. Vastauksia tuli 
useammasta kuin yhdestä ikähaarukasta.
Digitaalisen palvelukonseptin ja ikähaarukka 
koostuukin juuri näistä ikäryhmistä eli 18 - 
50-vuotiaista. Kysymysten avulla selviävät syyt 
ja asiat, jotka selittävät tätä ikähaarukkaa. Juuri 
nämä ikäluokat ovatkin luultavimmin eniten 
mukana käyttämässä kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen mukaisia palveluita.

Kuva 2. Kyselytutkimuksen ikäjakauma
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3.2 Käsitteiden määrittely
Usealla vastaajista oli jonkinlainen käsitys, mitä kiertotalous 
ja jakamistalous tarkoittavat. Eräs vastaajista tiivisti hyvin 
kummatkin käsitteet:”Kerran uutena ostettu tavara / hyödyke 
kiertää elinkaarensa loppuun, vaihtaen välillä omistajaa tai 
tuote/hyödyke on materiaaleiltaan kierrätettävissä uudeksi 
samanlaiseksi tai toisenmuotoiseksi tuotteeksi.  Jakamistalous -> 
useampi talous hyödyntää yhdessä samaa tuotetta / hyödykettä 
esimerkiksi autoa, jolla voi ajaa kuka tahansa hankintaan / 
vuokraamiseen osallistunut.” 

Kiertotalous käsitteenä ei ehkä ole niin tuttu kuluttajien 
tietoisuudessa vaan enemmän yritysten liiketaloudessa ja 
teollisuudessa. Teollisuus ja hyödykkeitä valmistavat yritykset 
ovat keskeisenä osana kestävän kehityksen ja kulutustottumusten Kuva 3. Kierto- ja jakamistalous ovat keskeisessä 

asemassa ilmastonmutoksen hillitsemisessä

11

Ensimmäisenä ajatuksena usealla oli luultavasti kierrätys, 
mikä on sinänsä hyvä, sillä se on tärkeä osa asiaa. Kiertotalous 
tarkoittaa kuitenkin paljon laajemmin tekoja ja keinoja, joilla 
pystytään ja pyritään vähentämään kestämätöntä kulutusta 
ja siitä syntyvää jätettä, niin tuotteiden suunnittelusta 
valmistukseen, myyntiin ja kuluttajalle. Tuotteen päädyttyä 
asiakkaalle, kuuluu se vielä kiertotalouden vaiheeseen, missä sen 
elinkaarta pyritään pidentämään mm. korjaamaalla tuotetta tai 
kierrättämällä tuote, joksikin uudeksi tuotteeksi. 

Tällainen tuotteen elinkaaren pidentäminen voi olla jonkun 
yrityksen liiketoimintamalli nimeltä tuote palveluna, esimerkiksi 
hissejä rakentavan yrityksen kunnossapitopalvelu, jossa asiakas 
maksaa tuotteen kunnossapidosta, eikä pelkästä tuotteesta. Näin 
ollen palvelu pidentää tuotteen käyttöikää ja tuottaa asiakkaalle 
vähemmän riskejä, sillä hän ei itse omista tuotetta vaan maksaa 
sen kunnossapidosta. Hissiyritys taas saa jatkuvaa taloudellista 
tuloa hissin kunnossapidosta.
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3.3 Sosiaalisen median jakamisalustat
Halusin selvittää kyselyn avulla, mitä kiertotalouden mukaisia 
jakamisalustoja ihmiset käyttävät, joten keräsin vaihtoehdoiksi 
itselleni mieleen tulleet vaihtoehdot: Tori.fi, Facebook Market Place ja 
kirppisryhmät, Airbnb ja Uber. 
Vaihtoehdoista voiton vei Tori.fi eli eniten vastattu vaihtoehto, 
varmastikin tunnetuimpana nettisivustona, kiitos hyvän 
markkinoinnin ja yleisen suosion ihmisten keskuudessa. Tori.fi:n 
suosion syinä ovat edellä mainittujen asioiden lisäksi helppous ja 
turvallisuus, sillä yleensä sivustolle ilmoitettu tuote on haettavissa 
ostajan kotoa. Huijauksen mahdollisuus on pienempi, sillä 
maksu tapahtuu paikanpäällä yleensä käteisellä tai sähköisillä 
mobiilisovelluksilla, esimerkiksi MobilePaylla. Ilmoitusten laittaminen 
sivuille on ilmaista, mutta vaatii toki panostusta omasta takaa mm. 
hyvien myyntikuvien ottamiseen, kiinnostuneille vastaamiseen ja 
silloin tällöin ilmoituksen uusimiseen. Koska sivustolle ilmoitetaan 
päivittäin paljon tuotteita, voi oma ilmoitus vajota uusien ilmoitusten 
alle. Tähän Tori.fi tarjoaa maksullista apua, joka nostaa tehdyn 
ilmoituksen myyntiosion yläpäähän tietyksi ajaksi, jolloin se on 
helpommin löydettävissä potentiaalisille ostajille, jotka tulevat sivulle 
tarkkailemaan tuotteita.

Tori.fi:n käyttäjämäärä onkin kasvanut vuosittain ja asiaan 
vaikuttavat yhä enemmän ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta, 
ympäristöongelmista ja siitä, miten jokainen pystyy vaikuttamaan 
jätteen määrän syntyyn ostamalla vähemmän, käyttämällä resursseja 
tehokkaammin(vuokraamalla tavaroita ostamisen sijaan) ja kierrättämällä 
(esimerkiksi myymällä tai ostamalla tavaroita käytettyinä): ”Suomen 
suosituimman verkon kauppapaikan Tori.fin ilmoitusten määrä kasvoi 
viime vuonna 24 prosenttia. Vuonna 2016 ilmoituksia jätettiin yhteensä 
8,96 miljoonaa kappaletta. Torissa vierailtiin yhteensä noin 250 miljoonaa 
kertaa, mikä tarkoittaa 15 prosentin kasvua edeltäneeseen vuoteen 
verrattuna.”(Kuusela 2017.) 

Kuten eräs vastaajista kyselyyni vastasi, hän hankkii lastenvaatteita 
tuttaviltaan ja erilaisista kirppisryhmistä. Lasten vaatteet ovat hintavia 
ja lasten kasvaessa niitä täytyy hankkia lisää suhteellisen usein, on 
järkevää taloudellisesti hyödyntää kirpputorien ja tuttavien käytetyt 
vaatteet. Usein esimerkiksi lasten vaatteita löytää ihan hyvä kuntoisina, 
varsinkin vauvojen ja pienten lasten, sillä niitä ei keretä käyttämään 
pitkään lapsen kasvaessa nopeasti. ”Yli 2,4 miljoonaa suomalaista käyttää 
Toria kuukausittain. Käyttäjistä kolmasosa on lapsiperheitä, ja suurin 
yksittäinen käyttäjäryhmä ovat keskituloiset, kahden hengen taloudessa 
asuvat yli 35-vuotiaat.” (Kuusela 2017.)

Kuva 4. Internet mahdollistaa hyödykkeiden jakamisen somen kanavissa
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Seuraavaksi eniten vastauksia tuli vaihtoehtoon Facebook Market Place 
ja kirppisryhmät. Facebookin kirppisryhmät kaupungeittain ovat saaneet 
suosiota hyvän myynnin, myynti-ilmoitusten päivittyvyyden ja ostajien 
tavoitettavuuden ansiosta. Taloustutkimuksen Yle Uutisille tekemän 
kyselyn mukaan noin tuhannesta suomalaisesta 56% käyttää Facebookia 
sen yhteydenpitomahdollisuuksien takia. Facebookissa tavoitettavuuden 
ansiosta siitä on tullut myös suosittu myyntipaikka, sillä mikä olisi sen 
parempaa kuin maailmanlaajuinen verkosto ja Suomessa jäseninä on 
jo noin puolet suomalaisista: ”Facebookin mainostyökalujen mukaan 
Facebookkia käyttää noin 2,7 miljoonaa suomalaista.” Suomen väkiluku 
on 5 517 919 (Tilastokeskus 2019.) Kirppisryhmissä myydään joka päivä 
runsaasti vaatteita ja muita tarpeettomaksi käyneitä tuotteita. Tämä on 
yksi kiertotalouden ja jakamistalouden mukaisista keinoista hyödyntää 
vajaakäytössä olevat resurssit ja pidentää tuotteiden elinkaarta ja 
käyttöastetta. Suuren käyttäjämäärän takia ilmoitukset tavoittavat suuren 
yleisön mahdollisia ostajia ja siellä on helppo myydä ja ostaa tuotteita. 
Vuonna 2017 Facebookin Market Place-toiminto saapui myös Suomeen, 
Ruotsiin, Tanskaan, Ranskaan ja Saksaan. Market Place on tavaroiden 
myymiseen ja ostamiseen suunniteltu toiminto, jossa pystyy selaamaan 
ilmoituksia ja tarkastamaan ilmoituksen jättäjän julkista profiilia. Tämän 
toiminnan sanotaan vähentävän huijauksen uhriksi joutumista, sillä sieltä 
voi nähdä muun muassa yhteiset tuttavat ja miten pitkään he ovat olleet 
Facebookissa:”Yhdysvalloissa Facebookin Marketplaceen julkaistiin 
yksistään toukokuun aikana yli 18 miljoonaa myynti-ilmoitusta. Vertailun 
vuoksi: Tori.fi:ssä julkaistiin koko viime vuoden aikana hieman alle 9 
miljoonaa ilmoitusta.” (Yle Uutiset 2017.)

Kolmanneksi eniten vastauksia tuli vaihtoehtoon Airbnb eli 
majoittumispalveluun, jossa yksityishenkilöt voivat vuokrata asuntoaan 
lyhytaikaiseen majoittumiseen edullisemmin kuin hotelleissa 
majoittumiseen. Näistä vastausvaihtoehdoista Airbnb on idealtaan 
eniten tutkimani vuokrauspalvelun kaltainen , sillä siinä ihmiset laittavat 
asuntonsa vuokralle ja saavat vuokraamisesta taloudellista voittoa. Muissa 
vaihtoehdoissa, kuten tori.fi:ssä ja Zadaassa palvelu perustuu käytettyjen 
tuotteiden uudelleen myyntiin, eikä vuokraamiseen. 

Suomalaisen Zadaa kirppis-sovelluksen toiminnasta kannattaa ottaa 
mallia, sillä se on muun muassa hyvin selkeä käyttöliittymä ja palvelu 
vakuuttaa tuotteet aina 10 000 euroon asti. Zadaa on palvelu, jossa 
ihmiset voivat laittaa vaatteita ja asusteita myyntiin ja ostaa muiden 
tarjoamia tuotteita. Zadaa toimii kuitenkin vain mobiilissa, joten 
se vaatii älylaitteen ja Facebook-tilin kirjautumiseen. Tämä on siis 
kirpputorisovellus, joka toimii nykyään Suomen lisäksi muun muassa 
Tanskassa ja Saksassa:” Suomalaissovellus Zadaa toimii vähän samaan 
tapaan kuin FB-kirppikset, mutta palvelee käyttäjää huomattavasti 
paremmin. Toisin kuin Facebook-ryhmissä, kaikki sählääminen 
ja edes-takaisin-veivaaminen on minimoitu olemattomiin ja 
kaupanteossa myös käyttäjien turvallisuus on taattu.”(Pupulandia by 
Jenni Rotonen 2016.) 

Paikallisesta  jakamistalouden mukaisesta toiminnasta esimerkkinä 
toimii Kuopion keskustaan Sektori-tavarataloon 2019 avattu 
vaatelainaamo, mistä pystyy lainaamaan design-vaatteita. ”– Kestävä 
kehitys ja kiertotalous ovat kasvussa, joten tämäntyyppiselle 
toiminnalle on varmasti tarvetta. Vaatteen lainaus on hyvä 
tapa kokeilla, sopiiko esimerkiksi jonkun brändin vaate itselle, 
Pekkala sanoo. ”(Pirinen 2019.) Toimintaa pyörittää Ingmanedu 
Kulttuurialan ammattiopisto. Vaatteiden lainaaminen toimii 
jäsenmaksuperiaatteella, jossa ostetaan kuukauden tai puolenvuoden 
jäsenyys. Myös kertalainaus onnistuu.

Lähes kaikkia vastausvaihtoehtoja yhdistää niiden digitaalinen 
eli sähköinen alusta internetissä ja mobiilisovellus. Ne tuovat 
kuluttajia yhteen tekemään kestävän kehityksen, kiertotalouden sekä 
jakamistalouden mukaisia ympäristötekoja: ”–usein korostetaan 
aineettomia palveluita ja paikallisuuden merkitystä sekä kansalaisten 
asemaa palvelujen ja hyödykkeiden tuottajina.” (Harmaala ym.2017, 
23.) Useimpiin niihin myös liittyy jokin tuote tai tuotteet, joiden 
elinkaarta halutaan jatkaa ja samalla tuottaa taloudellista arvoa.  
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3.4 Syyt jakamisalustan käyttämiselle
Halusin tietää, mitkä syyt saavat ihmisen käyttämään kestävän kehityksen mukaisia palveluja ja suosimaan käytettyä uuden sijaan. 
Vastausvaihtoehdoiksi, eli syiksi miksi ihmiset käyttävät näitä palveluita, laitoin ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja muu. Vastausvaihtoehtoja 
pystyi valitsemaan kuinka monta koski itseään ja lisäämään omansa, jos halusi. Miettiessäni näitä vaihtoehtoja mietin myös eettisyyttä, mutta 
valitettavasti se jäi laittamatta. 

Kuva 5.Kolme suurinta syytä

Taloudelliset syyt ovat kyselytutkimuksen mukaan suurin syy käyttää ja hyödyntää näitä palveluita. Suomi on suhteellisen kallis maa elää ja sen 
näkee tuotteiden hinnassa:” Yksityisen kulutuksen hintataso on Suomessa Euroopan kalleimpien joukossa, ilmenee Tilastokeskuksen julkistamasta 
vertailusta. Suomen hintataso ylitti 28 EU-maan keskiarvon 21 prosentilla”(Mtv Uutiset 2017). Tosin Suomi ei ole kaikkein kallein ja sitä kalliimpia 
maita löytyy, muun muassa Sveitsi:” Suomi asettui Euroopan vertailussa sijalle kahdeksan. Kallein hintataso oli Sveitsissä, jossa taso oli 61 
prosenttia yli keskiarvon.” Muun muassa ruuan hinta on korkea ja siten palvelukonseptit, jotka käyttävät ruokatalouden ylijäämiä ja myyvät niitä 
isommissa erissä halvempaan hintaan, menestyvät. Tällaisia palveluita ovat muunmuassa Fiksuruoka.fi, joka myy muutoin hävikiksi menevää 
ruokaa netin kautta kuluttajille:” Meillä säästät 20–90 % ruokaostoksissasi ja samalla vähennät Suomen ruokahävikkiä. Tuotevalikoimamme 
koostuu pääosin elintarvikkeiden poistoeristä, jotka olisivat muuten vaarassa tulla pois heitetyiksi – melko fiksua! ”
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Ekologiset syyt ovat ehkä helpoimpia perustella, miksi käyttää 
kiertotalouden ja jakamistalouden mukaisia palveluita. Kyseisenlaiset 
palvelut ovat kestävämpiä ympäristön kannalta ja osaltaan vähentävät 
jätteen syntyä pidentämällä tuotteiden elinkaarta ja käyttöastetta. 
Jos enemmistö ihmisistä hankkisi tavaroita käytettynä, korjaisi rikki 
menneitä, sekä lainaisi tai vuokraisi tarvitsemiaan tavaroita, vaikuttaisi 
se laajemmin teollisuuteen ja täten tuottajiin. Kuluttajien asenteet ja 
siten myös kulutustottumusten muutokset vaikuttavat tuotantoon asti, 
sillä miksi valmistettaisiin tuotteita, joita kuluttajat eivät halua käyttää?

Sosiaaliset syyt voivat olla esimerkiksi sosiaalinen paine muusta 
ympäristöstä, kun kestävään kuluttamiseen kannustetaan, se 
on muotia ja ns. turhan ostamista ei katsota enää niin hyvällä. 
Lisäksi usein ihmiset menevät virran mukana eli lähtevät mukaan 
kaikenlaisiin tekemisiin ja hankintoihin, sillä se jokin on valtavirran 
mukaista ja siten yleisesti hyväksyttyvää. Tätä huomaa hyvin 
esimerkiksi brändien tuotteissa ja niiden suosiossa tiettyinä 
ajanjaksoina, kun kaikilla on samanlaiset tuotteet, koska se on juuri 
silloin kuuminta muotia. Esimerkkinä voisin omasta elämästä ottaa 
Puma-olkalaukut, jotka olivat suurinta huutoa omana yläasteaikana eli 
vuosina 2010 - 2013. Ja kyllä, minunkin piti saada sellainen.

Ehkä enää ei keskityttäisi kertakäyttökulutuksen mukaiseen 
lineaariseen liiketalousmalliin, jonka tavoitteena on vain tuottaa 
rahallista tuottoa, tuottamalla aina uutta tavaraa uusista raaka-
aineista, vaan alettaisiin ajatella kiertotalouden mukaista syklistä 
mallia, jossa materiaali kiertää biologisessa ja teknisessä kierrossa 
uudelleen ja on hyödynnettävissä aina uudestaan. Biologinen 
kierto tarkoittaa tuotteeseen tarvittavan materiaalin syntyä 
luonnosta (esim.puuvilla) viljelyyn tarvittavista aineista ja kierron 
loppupuolella materiaalin biohajoamisesta takaisin maahan ja 
ravinteiden vapautumisesta uutta kiertoa varten. Tekninen kierto 
tarkoittaa  materiaalin jalostamista, materiaalin kierrättämistä 
uudeksi tuotteeksi tai varaosiksi sekä materiaalin prosessoimista 
takaisin raaka-aineiksi uutta tuotantoa varten, jotta neitseellisiä 
raaka-aineita käytettäisiin mahdollisimman vähän. Kiertotaloudessa 
pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen ja hiilineutraaliin 
toimintaan. Se määritellään Sitran sivuilla seuraavasti:” Tuote, yritys, 
kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä 
kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko 
elinkaaren ajalta on nolla.”
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Kuva 6. Kiertotalouden mallissa aine ja materia kulkee syklisesti ja palaa takaisin alkupisteeseen kierron lopulla
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3.5 Tarve uudelle palvelulle

Tarkoituksena oli selvittää, onko ihmisillä ollut tarvetta tällaiselle 
Jakoon!-palvelulle, josta saisi vuokrattua tuotteita ilman ostamisen 
tarvetta. Suurimmalla osalla vastaajista on ollut tarve vuokrata 
jotain tavaraa tai palvelua lyhytaikaisesti, ilman ostotarvetta. Kyselyn 
tuloksista näkee hyvin, että jo 52:sta vastaajasta on yli puolella ollut 
tarvetta jollekin hyödykkeelle, mutta ilman sen ostamista. Selvästi 
suunnittelemalleni jakamisalustalle olisi kysyntää. Usein arjessa 
huomaa tarvitsevansa jotakin asiaa vain hetkeksi, eikä halua lähteä 
ostamaan sitä, vain sen yhden käyttökerran takia niin taloudellisista 
kuin käytännöllisistä syistä. Miksi ostaa jokin tuote, jos sitä tarvitsee 
vain sen yhden kerran ja sitten se jää pölyttymään kaappiin? Juuri 
tällainen tavaroiden vuokrauspalvelu, josta löytyy hyvinkin erilaisia 
tuotteita, puuttuu. Tori.fi tosin toimii yhtenä käytetyn tavaran 
jakamispaikkana, muttei siellä yleensä vuokrata vaan myydään ja 
ostetaan. Yksi asia tällaisen vuokrauspalvelun tuottamisesta on sen 
luotettavuuden, toimivuuden ja sulavuuden varmistaminen. Sitä 
pitäisi myös markkinoida hyvin eri sosiaalisen median kanavissa, 
kuten myös televisiossa. 

Mahdollisen palvelun tarpeen lisäksi, halusin saada selville olisiko 
ihmisillä tarvetta laittaa tavaroita tai palveluita vuokrattavaksi tai 
lainattavaksi muille ihmisille. Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut 
tarvetta laittaa omia tavaroitaan vuokraukseen, joko idean outouden 
takia tai ettei heillä ole mitään tarjottavaa. Kuten eräs vastaajista 
laittoi, onhan tämä ehkä vähän omituinen kysymys johon vastata,  
ilman tarkempaa miettimistä. Kun on tottunut omistamiskeskeiseen 
kultustapaan on ehkä vaikea kuvitella mitä tavaroita ei välttämättä 
tarvitse aina ja joita voisi vaikkapa lainata toiselle. Yhtenä hyvänä 
esimerkkinä tällaisesta tuotteesta, jonka vuokraus on mahdollista 
nykyään ilman ostamista, ovat juhlamekot esimerkiksi vanhojen 
tansseihin. Yhden päivän ajan käytettävään mekkoon menee uutena 
ostettuna helposti monta sataa euroa. Tavaroista vuokrattavaksi 
tai lainattavaksi voisivat olla jotkin kodinkoneet, kuten imurit ja 
puhdistuslaitteet tai esimerkiksi äänentoistolaitteet leffailtaa varten. 
Kirjastot ja myös Kuopion kaupunginkirjasto onkin jo edelläkävijä 
tällaisessa jakamistalouden mukaisessa tavaroiden lainaamisessa, 
sillä kirjastosta voi kirjojen lisäksi lainata muun muassa elokuvia, 
kuntoiluvälineitä, soittimia ja kulttuurikohteiden kausikortteja.

17



18

3.6 Lyhytaikaisen käytön määrittely

Kuva 7. Lyhytaikaisuuden määrittely on hankalaa sen suhteellisuuden takia

Palvelun tarpeen selvittämisen jälkeen kartoitetaan ihmisten 
mielipiteitä ja halukkuutta vuokraamiselle ja lainaamiselle. 
Skenaariona on jälleen tarve, jollekin tuotteelle tai palvelulle ja sen 
lyhytaikaiselle käytölle. Vuokraamisen ja lainaamisen halukkuuden 
lisäksi kysyttiin, myös mikä tällainen tuote tai palvelu olisi ja 
kuinka pitkään heillä olisi tarvetta käyttää kyseistä hyödykettä.  
Tuotteen vuokraus- ja lainausajan määrittäminen voi olla hankalaa 
ja se riippuu täysin vuokrattavasta tavarasta. Autoa voisi vuokrata 
muutamasta tunnista päivään tai useampaan päivään, kun taas 
vaikkapa höyrypesuria tarvitsee lainata luultavasti vain muutaman 
tunnin ajan.

Nettisivuilla olisi hyvä, olla valmiina muutamia vaihtoehtoja 
vuokrausajaksi, mistä voisi valita itselle sopivimman. Aika voisi olla 
sidoksissa tuotteen käyttöoikeuden hintaan. Lyhytaikainen käyttö 
on suhteellinen käsite jota on hankala määritellä . Esimerkkinä 
lyhytaikaisuudesta tässä asianyhteydessä on esim. höyrypesurin 
käyttö muutaman tunnin ajan tai suksipaketin vuokraaminen 
talvilomaksi eli yhden viikon ajaksi. Toisaalta potkulaudan 
lainaaminen kesän ajaksi tai ratsastusvälineiden lainaaminen 
ratsastusleirin ajaksi, voi olla sekin lyhytaikaista käyttöä.

3.7 Asiat, jotka vakuuttaisivat käyttämään 
Jakoon!-vuokrauspalvelua
Mielestäni kaikkein mielenkiintoisinta on tietää mitkä asiat 
vakuuttaisivat ihmiset käyttämään vuokrauspalvelua. Kyselyn 
avulla kysyin vastaajilta, mitkä asiat saisivat hänet käyttämään 
vuokrauspalvelua, jossa kanssakäyttäjät vuokraavat toistensa kanssa 
tavaroita ja palveluita. Sen avulla sain tärkeää tietoa ihmisten 
mielipiteistä ja toiveista kyseistä palvelua kohtaan. Koen, että 
sain tästä eniten apua nettisivujen ja palvelun suunnitteluun, sillä 
vastauksista tulivat ilmi tärkeimmät jutut käyttäjäkokemuksen 
kannalta. Niitä ovat muun muassa palvelun turvallisuus niin tavaran, 
kuin rahan kannalta, selkeä ja helppokäyttöinen alusta ja hyvä maine 
markkinoinnin ja vertaisarviojien kautta.
 
Jos sivustolla, jossa myydään tai vaihdetaan tuotteita on mahdollisuus 
postitukseen, on oltava tarkkana ja pyydettävä maksu etukäteen 
tilille. Tässä tilanteessa epärehellinen myyjä tai vuokraaja saattaa 
käyttää hyväkseen etukäteismaksua ja olla lähettämättä tuotetta. On 
myös huijareita, jotka laittavat ilmoituksia tuotteista, mitä heillä ei ole 
olemassakaan. 
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Lainaten erästä kyselyyn vastaajaa nettisivuilla pitäisi olla 
vakuusjärjestelmä, joka takaa tuotteiden vuokraajille mahdolliset 
vahingot ja korvaukset rikkoontuneesta tai varastetusta 
tuotteesta:”Palvelunantajan järjestämä “takausjärjestelmä” esim. 
vuokraajan maksama etukäteisvakuus palvelunantajalle ->siirtyisi 
tuotteen omistajalle rikkoontumistapauksessa. Järjestelmään liittyjä 
maksaisi esimerkiksi liittymismaksun muodossa takuupantin, joka 
vahingottoman lainaushistorian jälkeen palautettaisiin, jos jäsen 
päättää erota.” Tällainen vakuutuskäytäntö olisi pakollinen ja ehdoton 
asiakkaiden tuotteiden vakuuttamiseksi ja palvelun sujuvuuden 
varmistamiseksi.

Toinen asia, joka pitäisi olla selvillä on, kuka ottaa vastuun siitä, 
että vuokrattavat tai lainattavat tavarat palautuvat takaisin ja mitä 
tehdään vahinkotilanteissa, jos kyseinen tuote vaurioituu vaihdon tai 
vuokrauksen aikana. Olisiko se kyseistä palvelua ylläpitävä yritys vai 
sen alaisena toimiva toinen toimija? 

Suomalaisessa kirppisidealla vaatteita kierrättävässä Zadaa-
mobiilisovelluksessa on asiakkaiden maksaminen turvattu 
vakuuttamalla tuotteet aina 10 000 euroon saakka:” Vakuutus on yksi 
palvelumme tärkeimmistä osista. Zadaa haluaa pitää kauppapaikan 
turvallisena ja suojattuna. Zadaa Protection vakuuttaa jokaisen 
tuotteen 10 000 euroon asti. Näin sekä myyjät että ostajat voivat 
käyttää palvelua kantamatta huolta tuoteväärennöksistä, huijauksista 
tai saamatta jääneistä toimituksista.”( Zadaa.co)

Kuva 8. Palvelun turvallisuus on tärkeimpiä asioita käyttäjän kannalta
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Kyselyn vastaajilta kysyttiin mielipiteitä palvelujen käyttämisestä 
älylaitteilla. Nykyaikana suurin osa selailusta ja ostotapahtumista 
tehdään älylaitteilla ja varsinkin älypuhelimilla, mistä löytyy ostoksien 
tekoon kaikki tarvittavat sovellukset maksusovelluksista lähtien. On 
siis yleistä, että useimmilta toimijoilta löytyy myös mobiiliversio 
puhelimelle.

 Nettisivuilla voidaan luoda yrityksestä luotettava kuva jos sen 
löytää internetistä ja sivut on optimoitu puhelimelle sopivaksi. 
Suurin osa selailusta tapahtuukin puhelimella ja sen takia yrityksen 
on löydyttävä internetistä, jotta asiakas voi etsiä siitä tietoa, kuten 
aukioloajat ja hinnastot. Kyselytutkimukseni kymmenes kysymys 
käsittelee mobiiliversion tarpeellisuutta yrityksen toiminnan kannalta: 
”Kyllä, se tuo luotettavuutta ja helpottaa lähestymistä kun yrityksen 
”speksit” löytyvät selkeästi ja helposti ja samalla luo brändiä sekä 
julkisivun.”(Liite 2 Kyselyn vastaukset, 10.) 

Kuva 9. Mobiilisovellus luo yritykselle luotettavan kuvan ja mahdollistaa palvelun käytön myös älylaitteilla
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Suunnittelemassani Jakoon!-palvelussa kaupankäyntiä helpottaa 
mahdollisuus maksaa palvelun kautta, ilman käteiskauppojen 
tekemistä: ”Maksujen tapahtuessa verkkopalvelun välityksellä 
kaupankäynti on miellyttävämpää kuin käteisellä maksaminen, koska 
raha ei silloin tule konkreettisesti ihmisten väliin.” (Harmaala ym.2017, 
22.) Suuri tekijä sivuston luotettavuuteen potentiaalisten asiakkaiden 
mielestä on sivuston maine ja suosio muiden ihmisten keskuudessa. 
Tunnettavuus mediassa ja sitä kautta vertaisarviointien lukeminen tuo 
usein luotettavuuden tai luotettamattomuuden tunnetta, kun asiakas 
tutkiskelee yritystä, nettisivuja tai palvelua. Jos palvelusta löytyy paljon 
positiivista palautetta, on myös suurempi todennäköisyys, että uusi 
asiakas valitsee tämän palvelun, kuin esimerkiksi palvelun, josta on 
enemmän negatiivista palautetta tai ei palautetta ollenkaan. Sanonta 
“tuttu ja turvallinen” pitää paikkansa, kun asiakas tekee päätöksen 
tuotteen tai palvelun käyttöönottamisesta tai ostamisesta. Ihmiset 
tekevät päätöksiä usein tunteillaan, vaikkeivat sitä ehkä myönnäkään.
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Ihmisten kulutustottumuksien muutokset Suomessa 
kertakäyttötavaroista, korjattaviin ja kierrätettäviin tavaroihin ei ole 
ollut mutkatonta. Suomalaisten kulutustottumukset ovat muuttuneet 
vuosikymmenien aikana ja kiertotalouden mukaisesta tavaroiden 
myymisestä kirpputoreilla ja nettikirppisalustoilla on tullut hyväksytty 
ja suosittu juttu. Kierrättämisestä ja käytettynä ostamisesta on tullut 
trendikästä ja mediaseksikästä:”Omistamattomuudesta ja vähäisestä 
tavaramäärästä on tullut myös muoti-ilmiöitä, joista japanilainen 
KonMari-menetelmä on esimerkki. Jakamistalous on yhteydessä 
moneen tämän ajan trendiin ja ilmiöön samalla, kun sen takana 
on digitalisoituvan talouden kova ydin.” (Harmaala ym.2017, 23.) 
Kulutustottumusten muuttumiseen vaadittiin myös asennemuutos 
käytettyä ja kierrätettyä tavaraa kohden.

Ennen tavaroiden ja vaatteiden kierrättäminen ja kirpputoreilta 
ostaminen ei ollut niin sosiaalisesti hyväksyttyä kuin tänä päivänä. 
Katsottiin esimerkiksi, että kirpputorilta lastenvaatteita hankkiessa  ei 
ollut tarpeeksi varakas hankkimaan kunnollisia vaatteita lapsilleen. 
Kirpputoreja ja niissä olevia vaatteita pidettiin nimensä mukaan 
kirppuisina ja epäilyttävinä. Keskustelin asiasta äitini kanssa ja 
hän kertoi, että hänen äitinsä kertoi edellämainitusti mielipiteensä 
kirpputoreilta ostetuista lastenvaatteista. Näin oli esimerkiksi 1950 ja 
-60-luvuilla, kun oma mummoni eli jatkosodan jälkeistä aikaa,  pula-
ajan jälkeen. Sota-aikana oli pula tavaroista ja rahasta. Kun ne ajat 
olivat ohi ja tavaraa sekä rahaakin, oli mahdollisuus ostaa tavaraa 
uutena:” Pahin tilanne oli talvella 1942, jolloin jopa peruna ja juurekset 
joutuivat säännösteltäviksi. Talvi 1941 - 42 muistetaankin Suomessa ns. 
lanttutalvena, sillä lantun haju leijaili kaikkialla.  Säännöstely loppui 
kokonaan vasta vuonna 1953, jolloin kauppoihin alkoi ilmestyä jopa 
appelsiineja ja banaaneja.” (Perälä Yle Arkisto.)

4. Suomalaisten kulutustottumusten ja- käyttäytymisen muuttuminen
 Ehkä ennen tällainen uuden ostaminen oli myös periaatekysymys, kun 
rahaa kerrankin oli, niin sitä myös käytettiin. 

Kuva 10. Kestävämpään kulutukseen siirtyminen on vienyt oman aikansa niin 
asenteiden kuin teknologian kehittymisen kannalta
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Ilmastoahdistus ja taloudellinen tilanne ovat isoja syitä ihmisten 
kiinnostukseen kestävästä kehityksestä, kierrättämisestä ja 
tavaroiden ostamisesta käytettyinä. Kirppikseltä löytää monesti 
asioita, joita ei siten tarvitse ostaa kaupasta, ja vielä edullisesti. 
Nyt kun faktat ilmastonmuutoksesta ja ympäristöahdingosta 
ovat pöydällä, ei niitä voida enää kieltää. Jos haluamme säilyttää 
elinympäristömme elinkelpoisena myös tuleville sukupolville, 
on asioihin alettava puuttua ja nopeasti. Meillä täällä Suomessa 
ovat asiat sen verran hyvin, ettei ihmisten ole tarvinnut miettiä 
sen enempää tekojensa ja tapojensa vaikutuksia maapalloon ja 
Suomeen. Mutta miten on kun asiat muuttuvat? Miten käy, kun 
saasteet vaikuttavat ilmaan ja täällä ei ole puhdasta ilmaa, mitä 
hengittää tai puhdasta luontoa, josta saada ruokaa? Ja kaiken päälle 
mitä tapahtuu, kun pohjoiseen muuttaa ilmastopakolaisia etelästä. 

Asiassa on paljon muuttujia, jotka vaikuttavat toisiinsa.
Paljon kysymyksiä ja ongelmia riippuu ilmassa ja niihin voi löytyä 
ratkaisuja jo ennen kuin ne edes tapahtuvat. Yksi on meidän 
suomalaisten kulutustottumusten muuttaminen. Tutkimusten 
mukaan me suomalaiset käytämme maapallon uusiutuvat 
luonnonvarat loppuun alle vuodessa ja meidän ekologinen 
jalanjälkemme on liian suuri näin pieneksi maaksi:”Suomalaiset 
käyttävät luonnonvaroja merkittävästi maailman keskiarvoa 
enemmän. Suomalaiset käyttivät laskennallisen osuutensa 
maapallon luonnonvaroista tänä vuonna jo 5. huhtikuuta eli neljä 
kuukautta keskimääräistä aiemmin. Jos kaikki maailman ihmiset 
kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa 
kattamaan tämä kulutus.”(WWF Suomi 2019.)

Kulutustottumusten ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin 
vaikuttaa asenteiden muuttumisen lisäksi myös jakamistalouden 
ideologia, omistamisen ja omistajuuden arvostamisesta siirtyminen, 
käyttöoikeuden arvostamiseen. Tämä vieläkin vallitseva käsitys 
ja arvo omistamiselle on yksi olennaisista asioista muutoksen 
kannalta, jota on hyvinkin hankala muuttaa maailmanlaajuisesti, 
sillä usein sosiaalinen asema yhteiskunnassa liittyy varallisuuteen 
ja täten asioiden omistamiseen:”Toiseksi kulutuksessa on lyönyt 
läpi huoli ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen riittävyydestä 
sekä pyrkimys etsiä ekologisesti kestävimpiä kulutuskohteita ja-
tottumuksia.”(Harmaala ym. 2017, 31.)

Ostoskulttuurin muuttumisen merkkejä suosivaksi ja niiden arvon 
hehkuttamisen lisäksi, on tavaroiden arvokäsitys muuttunut. 
Otetaan esimerkiksi t-paita. Kun valittavana on kaksi täysin 
samanlaista, samasta materiaalista valmistettua paitaa, ainoana 
erona on se, että toisessa on esimerkiksi Niken logo ja toisessa 
ei ole logoa. Tällaisessa tilanteessa ihminen muodostaa oman 
subjektiivisen arvon tuotteelle ja nykymaailman kriteereillä, 
hän luultavimmin antaa enemmän arvoa Niken tuotteelle ja on 
valmis maksamaan 30 euroa, 15 euron sijaan paidasta, joka on ns. 
merkkituote:”—kuluttajuus on viime vuosikymmeninä muuttunut 
yhä enemmän kulttuuriseksi kulutukseksi. Se tarkoittaa, että 
hyödykkeiden kantavat symboliset merkit ja viestit ovat nousseet 
jopa niiden varsinaista käyttöarvoa tärkeämmäksi, mikä näkyy 
esimerkiksi brändien korostumisena.”(Harmaala ym. 2017, 31.) 
Toivoa kuitenkin on, sillä:”Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitran julkaiseman tuoreen mielipidemittauksen mukaan 
suomalaiset ovat aiempaa valmiimpia muuttamaan 
kulutustottumuksiaan ekologisempaan suuntaan. Suuri osa on jo 
muuttanut kulutustaan kestävämmäksi.”(Pihkala 2019.)
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5. Tutkimustulosten yhteenveto

Arkkitehti Ludwig Mies van der Roheen yhdistetty sanonta  ”less is more” pitää tässä tapauksessa paikkaansa, sillä sivujen yksinkertaisuus on 
valttia asiakkaan palvelukokemuksen onnistumisessa, niin netissä kuin mobiilissa. Opinnäytetyöhön tehdyn kyselytutkimuksen perusteella 
ihanteellisia nettisivuja kuvattiin visuaalisina, järjestelmällisinä ja helposti ymmärrettävinä. Tärkeinä asioina pidettiin myös visualisoinnin avulla 
tehtyjä selkeitä ja nopeasti luettavia sivuja, joista heti sivuille saapuessa ymmärtää, mistä yrityksestä on kyse. 

Jakamisalustan toiminnallisuudesta useimmin esiin tulleet asiat olivat  selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, loogisine valikkoineen. 
Tarvittavat tiedot ja toiminnot täytyvät olla löydettävissä jo etusivulta tai niiden tulisi olla löydettävissä vain muutamalla klikkauksella. Tarpeeksi 
iso tekstin koko sekä selkeä fontti ovat helppolukuisuuden ja esteettömyyden perustekijät. Selkeiden ohjeiden löytymistä, pidettiin tärkeänä 
sivujen toimivuuden tekijänä. Myös selkeä ja yhdenmukainen brändäys auttaa tunnistamaan yrityksen ja sen tarjoaman palvelun.

Tärkeimmät ja eniten toistuvimmat seikat alustan visuaalisuudesta, jotka nousivat kyselyn vastauksista ovat sivujen yksinkertaisuus, efektittömyys 
ja selkeä design, joka ohjaa käyttäjää toimimaan oikein. Selkeyttä luovat neutraalit värit, esimerkiksi pastellisävyt ja vaaleat murretut sävyt, jotka 
eivät hypi silmille tai vaikeuta sivuilla navigointia ja tietojen löytämistä. 
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6. Suunnitteluprosessi

Konseptointiprosessissa tutkimuksella saadut tiedot muutetaan 
muotoilun avulla, konkreettiseen visuaaliseen muotoon.
Rajauksilla tarkoitetaan sitä, että kuinka laajasti työn eri vaiheita 
lähdetään purkamaan. Tässä opinnäytetyössä käyn läpi palvelun 
konseptointiprosessista sen brändäyksen, kohderyhmän määrittelyn 
ja jakamisalustan visualisoinnin. Suunnitteluvaiheessa käyn läpi 
konseptointiprosessin visualisoinnin luonnoksia ja toteutusvaiheessa 
esittelen lopulliset tuotokset, joihin kuuluvat logo, jakamisalustan eli 
nettisivujen protyypin visualisoinnit.
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Rajauksena on, että nettisivujen toteutuvaiheessa ei ole mahdollista 
tehdä täysin toimivaa jakamisalustaa, sillä siihen vaadittaisiin 
enemmän aikaa ja toimivan nettikauppa-alustan, jossa muun muassa 
maksaminen onnistuisi. Tämän takia nettisivut ovat toteutettu 
suunnitteluohjelmalla ja ovat juurikin prototyyppisivut eli ne toimivat 
vain näköismallina ja havainnollistavat jakamisalustan ulkonäköä. 
Havainnollistan palvelun toimintoja kertomalla sekä interaktiivisella 
prototyypillä, joka löytyy linkin kautta selaimeen avutuvan linkin 
takaa.

6.1 Palvelun konseptointiprosessi ja suunnitteluvaihe rajauksin
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6.2 Palvelukonseptin brändäys

Brändi on tunnistettavan ulkomuodon lisäksi, ihmisten ajatukset ja 
tunteet kyseisestä yrityksestä ja näin ollen tuotteesta tai palvelusta. 
Oikeastaan suurin osa brändin merkittävyydestä ja sen hyväksi 
kokemisesta, onkin juuri ihmisten kokemuksia eli mitä tunteita 
hän on kokenut tuotetta tai palvelua nähdessään, kokiessaan 
tai käyttäessään. Usein ajatellaan brändäystä liian paljon pelkän 
ulkomuodon kautta, vaikka siihen liittyy paljon muutakin. Eri 
aistit ja siten asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan aistimukset 
ovat suuri ja olennainen osa brändäyksen onnistumisessa tai 
epäonnistumisessa. Näkö-, kuulo-, haju-, tunto- ja makuaisti 
luovat kokonaisuuden, jonka mukaan ihmiset valitsevat itselleen 
parhaimman tuotteen tai palvelun, joskus jopa alitajuntaisesti.
“Onnistunut brändi on ennen kaikkea kohdistettu oikein. Se puhuu 
kieltä, joka vetoaa halutun ihmisryhmän tunteisiin. Se näyttäytyy 
houkuttelevana arvomaailmansa mukaisena toimijana, erottuen 
kuitenkin viestinnällään muista. Eräitä brändityön päätavoitteita 
ovat tunnettuus ja tuttuus kohderyhmässä.”(Luukkanen 2018)

Kierto- ja jakamistalouden mukaisen jakamisalustan suunnittelussa 
täytyy ottaa huomioon kyselytutkimuksella kerätyt asiat, palvelun 
käyttäjän näkökulmasta. Brändäyksellä luodaan tunnistettava 
yritysilme, logo ja tunnelma. Brändäys on oikeasti pitkäjänteistä 
työtä, joka ei lopu pelkkiin alussa tehtyihin asioihin eli logoon 
tai yritysilmeeseen. Koska on kyse opinnäytetyöstä, jää brändäys 
pinnallisemmaksi, vain yritysilmeen ja logon visualisoimiseksi, 
sekä palvelun kuvaaamiseksi, opinnäytetyöhön käytettävän ajan ja 
resurssien takia.

Kohderyhmän ja asiakasprofiilin määrittely

Palvelussa tarvitaan maksuvälineeksi pankkikorttia ja yleensä 
sellainen hankitaan viimeistään täysi-ikäisenä eli 18-vuotta täytettyä. 
Pankit myöntävät pankkikortteja jo paljon tuota ikää nuoremmille, 
koska käteisen käyttö hiipuu ja korttia on helppo käyttää:”Pankeista 
OP myöntää pankkikortin 10-vuotiaille ja S-Pankki 7-vuotiaille. 
Danske Bankissa, Säästöpankkiryhmässä ja Nordeassa kortin 
myöntämiselle ei ole alaikärajaa. Vanhemmat saavat itse harkita, 
minkä ikäisenä oma lapsi on valmis käyttämään pankkikorttia.”(Yle 
Uutiset 2019.) Täten 16-vuotiaalla saattaa hyvinkin olla jo oma 
pankkikortti ja mahdollisuus tehdä ostoja näissä palveluissa. 
18-vuotiaana usein valmistutaan lukiosta tai ammattikoulusta, 
lähdetään opiskelemaan ja usein myös muutto omaan kotiin tulee 
eteen. Nuorella opiskelijalla ei yleensä ole laittaa paljoa rahaa uuteen 
asuntoon, saatikka sen sisustukseen ja tarvittaviin tavaroihin. 

Kuva 11. Kohderyhmän määrittäminen helpottaa käyttäjälähtöisen palvelun suunnittelua
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Osan voi varmasti saada käytettynä kotoa tai tuttavilta, mutta usein 
on oma visio, millaisen haluaa tehdä omasta kodista. Kotoa ja 
tuttavilta saatavat tavarat, eivät välttämättä sovi omiin suunnitelmiin. 
Hyvä vaihtoehto kaupoista ostettaville uusille tavaroille  ja kalusteille 
on kiertotalouden mukaiset palvelut, joista löytää kivoja käytettyjä 
tavaroita edullisemmin ja samalla itse tukee kestävämpää kulutusta.

Kiertotalous, jakamistalous, kierrätys, ilmastonmuutos ja 
maapallon tulevaisuus ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita, eikä 
ketään pitäisi jättää huomioimatta tai suunnata niitä vain tietyille 
ihmisille. Yleensä kuitenkin suunniteltaessa sovellusta tai tuotetta, 
määritellään sille oma kohderyhmä ja tehdään käyttäjäprofiili. 
Millainen henkilö mahdollisesti käyttäisi kyseistä palvelua? 
Minkä ikäinen, sukupuolinen, ammatillinen tai kiinnostuksen 
kohteinen henkilö käyttäisi palvelua ja missä olosuhteissa? Sinkku, 
perheellinen, opiskelija vai töissä oleva, rikas vai köyhä näin 
karkeasti jaoteltuna. 

Kohderyhmäksi jakamisalustalle profiloitui kyselytutkimuksen 
perusteella 18 – 50- vuotiaat henkilöt, jotka osaavat käyttää 
älylaitteita ja siten tehdä ostoksia netissä. Tähän ikähaarukkaan 
menevät niin ilmastosta ja ympäristöstään ja kulutustavoistaan 
valveutuneet nuoret ja aikuiset, jotka osaavat käyttää digitaalisia 
älylaitteita ja sosiaalisen median palveluita kuin digitaaliseen 
maailmaan sopeutuneet varttuneemmat ihmiset. Yksi kategoria 
nuorista ja nuorista-aikuisista ovat opiskelijat. Opiskelijaelämä 
pienellä budjetilla kannustaa taloudellisiin hankintoihin ja suosii 
edullisempia ostoksia kirpputoreilta ja käytettynä ostettua tavaraa. 
Varmasti tulee hetkiä, jolloin tarvitsee jotakin tiettyä asiaa, muttei 
opiskelijabudjetilla ole varaa, joten hankinta jää usein tekemättä. 
Suunnittelemani jakamisalusta mahdollistaa hyödykkeiden 
käyttämisen ilman sen hankkimista uutena. Näin mahdollisuus arjen 
luksukseen on myös pienituloisemmilla.

Kuva 13. Profliili 2

Kuva 12. Profiili 1
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6.3 Logon suunnittelu
Logoa käytetään yleisenä nimenä yrityksen graafiselle tunnukselle. Tarkemmin katsottuna se koostuu logotyypistä, joka tarkoittaa yrityksen nimen 
vakiintunutta kirjoitustapaa esim. Jakoon! ja liikemerkistä, joka tarkoittaa yrityksen graafista eli kuvallista ikonia tai symbolia. Suunnittelemani 
liikemerkki esitellään sivulla 29 (Kuva 19.) Voi myös olla, että logo koostuu vain toisesta niistä:”Ikoni kertoo kansantajuisesti, mikä yrityksesi on tai 
mitä se tekee. Symboli taas on usein abstrakti versio logosta, tai logon jokin osa. Hyvä esimerkki on McDonalds, jonka koko logossa lukee yrityksen 
koko nimi, mutta liikemerkki on tyylitelty M-kirjain. Tuttuja liikemerkkejä jokaiselle ovat myös esim. Nike, Pohjola ja Shell.” (Ylinen, 2018)

Logosuunnittelu alkoi miettimällä jakamisalustan teemaa eli kiertotaloutta ja positiivisia toimia kestävämmän kulutuksen puolesta. Vaikeinta oli 
keksiä palvelulle nimi, joka kuvastaisi sitä ja olisi tarpeeksi selkeä ja muistettava. Sitten välähti: Jakoon! Täydellistä! Huutomerkin kera, sillä nyt on 
tehtävä muutoksia ja annettava ääni kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Palvelussa jaetaan tuotteita jakamistalouden mukaisesti ja se painottuu 
juurikin tähän, eikä vain ostamiseen, joten jakaminen ja siitä kehitetty Jakoon! kuulosti hyvältä. Logon suunnittelu alkoi testaamalla erilaisia 
fontteja ja väriksi valikoitui vihreä. Vihreä väri siksi, että siitä tulee mieleen luonto ja puhtaus, joka on yksi iso syy jakamisalustan suunnittelulle, 
sillä muuttamalla kulutustapoja ostamisesta vuokraamiseen ja jakamiseen, säästettäisiin enemmän luontoa, kuin ostamalla aina uusia tuotteita. 

Kuva 14. Logon suunnittelu aloitettiin tekstilogona, fonttien ja värien avulla
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Kuva 15. Logoluonnos 1 Kuva 16. Logoluonnos 2

Kuva 17. Logoluonnos 3 Kuva 18. Logoluonnos 4
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6.4 Logon toteutus

Halusin tehdä tekstilogon, jossa alustan nimi on esitetty näyttävämmin, kuin pelkällä tavallisella fontilla. Siksi päädyin suunnittelemaan 
tekstilogon käsin ja lisäsin siihen lehden muodon huutomerkiksi, josta tulee mieleen vihreän värin lisäksi luonto ja luonnon 
säästämiseksi myös alustakin on suunniteltu:“Vihreä on elämän väri”(Yle 2016.) Se myös edustaa maailmanlaajuisesti turvallisuutta ja se 
liitetään myös vahvasti ympäristöasioihin.

Kuva 19. Jakoon!-palvelun logo eli liikemerkki 
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Jokaisella ihmisellä ja täten myös kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja siihen miten kestävästi elää. Jos yksikin ihminen muuttaa 
elintapojaan ja kulutustapojaan kestävämmäksi maapallon kannalta, on se jo askel parempaan suuntaan. Mutta muutokseen tarvitaan kuitenkin 
enemmän ihmisiä ja konkreettisia tekoja. Näistä ajatuksista inspiroituneena halusin tuoda tämän näkökulman esille. Tätä kuvaa voisi käyttää alustan 
markkinoinnissa.

Kuva 20. Pallo on sulla
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6.5 Jakamisalustan prototyypin 
suunnittelu

Prototyyppiä suunnitellessa pääasiana oli alustan selkeys 
eli siitä pitää saada selkoa, kun sivulle tulee. Ensin tehtiin 
kategoriat ja niille kaikille luotiin visuaaliset kuvakkeet, 
jotka helpottavat ja ohjaavat käyttäjää. 

Nykyaikana designissa suositaan kulmikkaita muotoja, 
joten halusin tuoda myös pyöreyttä muotoihin. 
Taustavärinä päädyin keltaiseen, sillä se miellyttää itseäni 
tällä hetkellä ja toimii korostevärinä valkoisen ja mustan 
kanssa. Kokeilin keltaisen kanssa eri värejä, jotka toimivat 
kuvakkeiden taustaväreinä. Päädyin murrettuihin 
sävyihin, jotka taittuvat harmaaseen, joten ne eivät 
hyppää silmille.

Jos asiakas haluaa laittaa vuokralle tai vuokrata tuotteita 
ja palveluita, täytyy hänen ensin rekisteröityä palvelun 
käyttäjäksi. Sinne hän myös tallentaa maksutietonsa, 
jotta voi maksaa tuotteiden ja palveluiden vuokran, 
palvelun kautta. 

Huijauksilta vältytään, kun maksu hoituu palvelun 
kautta ja palvelu siirtää maksun vasta, kun tuote saapuu 
vuokraajalle. Maksamisen täytyy onnistua saman sivun 
kautta, missä ilmoitus on, jotta palvelun käyttäminen on 
sujuvaa ja tuntuu turvalliselta.

Kuva 22. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 2

Kuva 21. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 1
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Kuvakkeista painamalla pääsee kategorioiden sivuille, 
joista löytyvät kyseiseen kategoriaan ilmoitetut 
ilmoitukset.

Sivun etusivulta löytyvät myös eri hakuvaihtoehdot, 
kuten avoin haku, jossa voi etsiä ilmoituksia hakusanalla 
ja erikseen on myös valikko, josta voi hakea ilmituksia 
osasto kerrallaan. 

Suomen kartan tarkoitus on olla osaltaan myös yksi 
hakuvaihtoehto, jolloin painamalla haluttua kuntaa, 
saa esiin alueella ilmoitetut ilmoitukset. Se toimii myös 
visuaalisena elementtinä sivulla ja tuo esiin, että palvelu 
toimii Suomen alueella.

Koska kuvakkeet eli linkit kategorioihin ovat tärkeimmässä 
asemassa sivulla, kokeilin niiden sijaintia eri kohtaan sivua. 
Koska käyttäjät haluavat löytää tietoa ja tehdä toimintoja 
ilman turhia klikkauksia, on tarvittavat siirtymiset eli 
komennot löydyttävä heti palvelun etusivulta, jotta niitä ei 
tarvitse lähteä etsimään eri sivujen takaa. 

Voi olla kuitenkin mahdotonta toteuttaa kaikki palvelun 
toiminnot etusivulla, joten väistämättä informaatiota ja 
toimintoja on löydyttävä linkkien takaa. Tässä tapauksessa 
palvelun oleelllisemmat toiminnot löytyvät heti etusivulla 
olevien kuvakkeiden takaa. Kuvakkeet eli linkit vievät 
käyttäjän kyseisen kategorian ilmoitusten pariin.

Kuva 23. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 3

Kuva 24. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 4
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7. Toteutettu palvelukonsepti

https://xd.adobe.com/view/9002900c-d2d2-4b36-67d9-18f301d3ed9e-e633/?fullscreen 

Kuva 25. Aloita toimintaketjun kokeilu painamalla yllä olevan merkin kaltaista kuvaketta
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Sivut löytyvät myös interaktiivisena versiona alla olevasta 
linkistä. Linkki avautuu selaimeen. Kokeiltavissa ovat 
etusivulta tapahtuvat toiminnot, kuten eri sivuille siirtyminen. 
Esimerkkinä vuokraamistoiminnosta on Vaatteet ja asusteet-
kohdasta lähtevä linkki, sinisen juhlamekon vuokraamiseen. 
Valitse sinisen mekon kuva ensimmäiseltä riviltä oikealta. 
Kuvasta painamalla pääset kyseisen tuotteen ilmoitukseen.

Seuraavana esittelyssä on toteutettu palvelukonsepti, jostä 
löytyy visualisoinnit eri sivuista ja toiminnoista. Edellisessä 
prototyypin suunnitteluvaiheessa kerrotut toiminnot ovat 
toteutuneet myös tässä viimeistellyssä versiossa. Sivujen 
visualisointi on toteutettu realistisessa mittakaavassa ja ne ovat 
pitkiä sivuja ja olisivat alaspäin selattavissa oikeana nettisivuna. 

Valitettavasti niiden esittäminen niiden oikeassa koossa ei 
onnistunut tässä opinnäytetyössä, joten niiden mittakaavaa 
on jouduttu pienentämään. Sivujen pienentämisestä johtuen, 
joissakin kuvissa näkyy poikkeuksia, jotka eivät toimi tässä 
muodossa, kuten ne oikeassa mittakaavassa toimisivat.

Tästä interaktiiviseen versioon:
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Tervetuloa Jakoon! Tule kanssamme luomaan kestävämpää kulutusta valitsemalla tavaroiden vuokraaminen ja lainaaminen, ostamisen sijaan. 
Jakoon!-palvelussa voit vuokrata/lainata ja laittaa vuokralle/lainalle tavaroita, joita jaat muiden käyttäjien kesken. Jaa tavaroita ja palveluita 
turvallisesti palvelussamme, vakuutamme kaikki tuotteet käytön ja kuljetuksen ajalle. 
 Maksaminen onnistuu palvelun kautta, jolloin raha liikkuu turvallisesti käyttäjien välillä, ilman pelkoa huijauksista.Jakoon!-palvelussa voit 
valita kuljetuspalvelumme kuljettamaan tuotteesi vuokraajalle ja takaisin, maksat vain palvelumaksun ja hoidamme tuotteidesi kuljettamisen 
puolestasi. Rekisteröidy käyttäjäksi, niin pääset osaksi kestävämpää verkostoamme.

Kuva 26. Jakoon!-palvelun logo

7.1 Logo
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Näin laitat tavaran tai palvelun vuokralle
1. Rekisteröidy Jakoon!-palvelun käyttäjäksi ja maksa pantti, summa 
toimii vakuutena ja vahingon sattuessa se käytetään korvaukseen. 
Summa palautetaan, kun lopetat palvelun käytön, ellei sitä käytetä 
hajonneen tuotteen korvaukseen.

2. Valitse Jakoon!-nettisivun etusivulta haluamasi kategoria, johon 
haluat ilmoittaa tuotteen. Paina kuvakkeen kohdalta, jolloin ohjaudut 
kyseiseen kategoriaan. Paina kohdasta tee ilmoitus. 

3. Kirjoita ilmoitukseen haluamasi tiedot ja lisää kuvia. Valitse 
vuokrausaika valmiista vaihtoehdoista tai lisää omasi. Jos haluat, 
että kuljetamme tuotteesi puolestasi vuokraajalle ja takaisin, valitse 
Jakoon!-kuljetus.

4. Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot paina kohdasta lähetä, jolloin 
ilmoituksesi lähetetään tarkistettavaksi ja sitten julkaistaan sivustolla.

5. Voit muokata ilmoitustasi kirjautumalla tilillesi.

Näin vuokraat tavaran tai palvelun
1. Kirjaudu Jakoon!-tilillesi tai rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi.

2. Valitse Jakoon!-nettisivun etusivulta haluamasi kategoria, josta 
haluat vuokrata tai lainata tuotteen tai palvelun. Paina kuvakkeen 
kohdalta, jolloin ohjaudut kyseiseen kategoriaan. 

3. Näet edessäsi ilmoituksia. Voit selata ilmoituksia rullaamalla 
alaspäin tai hakemalla haluamasi tuotteen tai palvelun hakukentästä 
sivun ylälaidasta. Valitsemalla kartasta näet ilmoitukset kunnittain.

4. Painettuasi haluttua ilmoitusta, aukenee tarkemmat tiedot 
kyseisestä tuotteesta tai palvelusta. Jos haluat vuokrata kyseisen 
tuotteen tai palvelun, valitse valikosta vuokrausaika ja maksa 
vuokrauksen hinta palvelun kautta. Jos tuotteen tai palvelun 
vuokranantaja on valinnut Jakoon!-kuljetuksen, tuote tai palvelu 
kuljetetaan luoksesi ja noudetaan vuokrausajan päätyttyä.

5. Heti tuotteen saavuttua, valokuvaa tuote ennen 
käyttöä, jotta epäselvissä vahinkotilanteissa 
asia pystytään tutkimaan ja selvittämään. 

Jakoon! ei ole vain nettisivusto, jossa voi jakaa tavaroita ja palveluita toisten käyttäjien kanssa, vaan kokonaisvaltainen palvelu, 
jossa tuotteiden vuokralle laittaminen ja vuokraaminen onnistuu helposti. Sinun tarvitsee vain seurata seuraavia vaiheita: 

7.2 Palvelun toiminnan visualisoiminen
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Kuva 27 . Jakoon!-kuljetuspalvelu huolehtii tuotteidesi kuljettamisen puolestasi.

Jakoon!-kuljetuspalvelu huolehtii hyödykkeiden liikkumisesta käyttäjien välillä. Jos et halua kuljetella tai hakea vuokraamaasi 
tuotetta, valitse kuljetuspalvelumme. Maksat vain palvelumaksun ja voit olla huoleti tavaroiden kuljetuksen puolesta.
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Etusivu

Etusivulta löytyvät kaikki tarvittavat toiminnot palvelun käyttämisen aloittamiseen. Sivun yläreunassa 
löytyvät perinteisesti pääsivujen nimet toimivina linkkeinä sivuille. Niiden alla löytyy hakupalkki, josta 
voi etsiä ilmoituksia valitsemallaan hakusanalla, tai hakea ilmoituksia kunnittain kartalta. 

Alempaa löytyvät ilmoitusten kategoriat ympyrän muotoisina kuvakkeina ja suorina linkkeinä kyseisiin 
kategorioihin. Jokaisen kuvakkeen takaa löytyvät kategoriaan ilmoitetut ilmoitukset.

Sivun alareunassa löytyvät Jakoon!-palvelun sosiaalisen median kanavat, joista löytyvät palvelun 
mainontaa ja ilmoituksia, sekä yhteydenottomahdollisuudet. 

Kuva 28. Etusivun visualisointi
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Meistä

Sivulla kuvataan mitä Jakoon!-palvelu oikein tarkoittaa ja mikä sen toiminta-ajatus on. Palvelun 
toimintaa tuetaan ja selitetään suomalaisten kulutustottumusten- ja käyttäytymisen avulla ja miten 
ne ovat ajan kuluessa muuttuneet parempaan suuntaan. Jakoon!-palvelu on kehitetty edistämään 
kestävämpää kulutusta ja muuttamaan suomalaisten tapoja ja asenteita kierrätystä ja yhteiskäyttöä 
kohtaan.

Kuva 29. Meistä-sivun visualisointi
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Ota yhteyttä

Sivulta löytyvät Jakoon!-palvelun yhteystiedot ja yhteydenottolomake, jonka täyttämällä palvelulle 
pystyy lähettämään viestin suoraan sivun kautta. Siitä löytyvät kaikki tarvittavat tiedot, eikä sivuilla ole 
kikkailtu turhilla visuaalisilla efekteillä tai väreillä. 

Kuva 30. Yhteystietosivun visualisointi
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Rekisteröidy

Rekisteröityminen palveluun onnistuu etusivun linkin kautta, joka vie käyttäjän rekisteröitymissivulle. 
Sivulla käyttäjä, joka haluaa aloittaa Jakoon!-palvelun käytön, täyttää tietonsa niille tarkoitettuihin 
kohtiin ja tallentaa tiedot ollessaan valmis. Jakoon!-palveluun rekisteröidyttyä käyttäjälle luodaan 
automaattisesti oma käyttäjätili, jonka tietoja pääsee muuttamaan tällä samalla sivulla myöhemminkin. 
Koska sivusto turvaa käyttäjien maksun välittämällä maksun vasta hyödykkeiden vaihtaessa käyttäjiä, 
on palveluun tallennettava maksukortin tiedot, jotta maksu siirtyy palveluun väliaikaisesti. 

Kuva 31. Rekisteröitymissivun visualisointi
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Ilmoitusten haku kunnittain

Ilmoituksia voidaan hakea myös kartalta kunnittain. Painettaessa kartalta valittua kuntaa, aukeavat 
ilmoitukset, jotka ovat ilmoitettu kyseisessä kunnassa. Silloin näkyvät kaikki ilmoitukset ilman 
kategoriajakoa. 

Kuva 32. Hakusivun visualiointi 
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Ilmoitusten haku kategorioittain

Valitsemalla etusivulta halutun kategorian kuvakkeen, 
avautuu sen kategorian sisälle menevät tarkemmin rajatut 
kategoriat. Kuten tässä esimerkissä on valittu kategoria 
Vaatteet ja asusteet, sitä painamalla on lisäksi valittu 
kategorian sisältä naisten juhlavaatteet. 

Naisten juhlavaatteet-kategoriassa avautuvat kaikki kyseiseen 
luokkaan ilmoitetut ilmoitukset. Klikkaamalla haluttua 
kuvaa, aukeaa kyseinen ilmoitus ja kohta, mistä tuotteen voi 
vuokrata.

Kuva 33. Kategoriasivun visualisointi

Kuva 34. Vuokraussivun visualisointi
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8. Pohdinta

Alussa oli vain idea kierto- ja jakamistalouden mukaisesta jakamisalustasta, jossa voitaisiin jakaa ja vuokrata tavaroita ja palveluita toisten käyttäjien 
kanssa. Ei ollut vielä ajatustakaan nimestä, saatikka visualisoinnista. Pikku hiljaa lähti tietopohjan keräämisen ohessa syntymään ajatus, että millainen 
tämä alusta voisi olla. Muotoilijana halusin visualisoida oman visioni nettisivuista ja pyörittelinkin monenlaisia versioita niin toiminnan kuin 
ulkomuodon kannalta. 

Opinnäytetyöni alkoi kyselyn tekemisestä, sen tuloksien analysoimisesta ja käyttäjäkokemussuunnittelulla. Lähetin alustavan version opponoijalleni 
ja hän sai olla ensimmäinen kyselyni tarkastelija. Sain paljon rakentavaa palautetta kysymyksistäni ja huomasin, miten tärkeää tällaisessa kyselyssä on 
kysymysten muotoilu siten, että kyselyyn vastaava ymmärtää ne halutulla tavalla ja osaa vastata myös oikeaan asiaan mitä on kysytty. En ollut ennen 
tehnyt kyselyä ja siksi tämä olikin hyvää harjoitusta. Kysely laitettiin Savonian muotoilun opiskelijoille jakoon ja toivottiin parasta eli mahdollisimman 
suurta osallistumisprosenttia. Harmi oli se, että sitä ei saatu laitettua koko koulun opiskelijoille. Olisin ehkä voinut selvitellä asiaa, mutta se jäi, 
kun aloitin harjoittelun. Toisaalta isompi vastausmäärä olisi ehkä laajentanut ja vaikeuttanut kysymysten tarkempaa analysointia, opinnäytetyöhön 
käytettävän ajan ja työmäärän kannalta. Houkuttimena arvoin 2 kpl leffalippuja kyselyyn vastanneiden kesken. Tutkimuksen kannalta oleellinen 
havainnointi ja haastattelu jäi tekemättä vallitsevan koronatilanteen takia, mikä harmitti, sillä olisin saanut siitä lisää käyttäjälähtöistä tietoa ja 
työskentelykokemusta, käytettäväksi apuna jakamisalustan suunnittelussa. Mutta eipä tuo onneksi maata kaatanut ja työ saatiin loppuun kunnialla. 

Uuden jakamisalustan suunnittelu oli inspiroivaa, kun mielessäni alkoi kirkastua oma tyyli ja jakamisalustan toiminnot. Toimintojen miettiminen 
käyttäjälähtöisesti oli monen eri vaiheen tuloksien selvittämisen tulosta. Ensin kyselyn tulosten analysoinnin perusteella tehtiin raamit tulevalle 
suunnittelutyölle. Tulosten analysoinnin lisäksi tehtiin tutkimusta jakamistalouden perusteista ja miten sitä voitaisiin soveltaa alustan ideologian 
tukemisessa eli kestävämmän kulutuksen mukaisen jakamisalustan suunnittelussa. Kyselystä saadut vastaukset ovat subjektiivisia eli jokaisen 
henkilön omia mielipiteitä ja arvoja kyseiseen asiaan liittyen, joita tulkitsin oman näkemykseni ja teoreettisen tiedon ohessa. Kulutukseen ja sen 
muutokseen kestävämmäksi liittyi oleisesti myös suomalaisten kulutustottumukset ja -tavat, sillä suunnittelemani alusta on suunniteltu toimimaan 
juurikin Suomessa. Vertailun avulla selvitin onko Suomessa vastaanvanlaista jakamisalustaa, jossa ihmiset voivat monipuolisesti vuokrata tuotteita. 
Mielenkiintoista oli huomata, että kyselytutkimuksessa kukaan ei vastannut Nettivuokraus.com-sivustoa, joka toimii vuokrauspaikkana käyttäjien 
välillä. Selvästikin palvelu on ihmisille tuntemattomampi kuin esimerkiksi Tori.fi. Itsekään en ollut törmännyt kyseiseen sivustoon aikaisemmin, 
kunnes lähdin sellaista etsimään. Tässä näkee hyvin kattavan brändäyksen ja markkinoinnin tärkeyden eri median kanavien kautta.xxxxx

Mielestäni tutkimukseni tuotti hyödyllistä tietoa suomalaisten asenteista kestävämpää kulutusta kohtaan ja vision uudesta brändätystä 
palvelukonseptista. Olisin mielelläni mukana kehittämässä suunnittelemani Jakoon!-palvelun kaltaista palvelua, ihan oikeaksi ja toimivaksi palveluksi 
asti. Palvelukonseptin muotoilu ja käyttäjälähtöisyyden tutkiminen ovat mielenkiintoisia prosesseja, joihin mielelläni tutustuisin vieläkin tarkemmin.
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Kuva 9. Mobiilisovellus luo yritykselle luotettavan kuvan ja mahdollistaa palvelun käytön myös älylaitteilla. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/
vectors/android-laitteet-1293981/

Kuva 10. Hirvonen, Heli 2020. Kestävämpään kulutukseen siirtyminen on vienyt oman aikansa niin asenteiden kuin teknologian kehittymisen 
kannalta. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.
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Kuva 11. Hirvonen, Heli 2020. Kohderyhmän määrittäminen helpottaa käyttäjälähtöisen palvelun suunnittelua. Saatavissa: tekijän sähköiset 
tiedostot.

Kuva 12. Hirvonen, Heli 2020. Jakamisalustan asiakasprofiili 1. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/poika-henkil%C3%B6-malli-
muoti-1031527/ 

Kuva 13. Hirvonen, Heli 2020. Jakamisalustan asiakasprofiili 2. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/tytt%C3%B6-ihmiset-arkuus-
nainen-657753/

Kuva 14. Hirvonen, Heli 2020. Logon suunnittelu aloitettiin tekstilogona, fonttien ja värien avulla. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 15. Hirvonen, Heli 2020. Logoluonnos 1. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 16. Hirvonen, Heli 2020. Logoluonnos 2. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 17. Hirvonen, Heli 2020. Logoluonnos 3. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 18. Hirvonen, Heli 2020. Logoluonnos 4. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 19. Hirvonen, Heli 2020.  Jakoon!-palvelun logo eli liikemerkki. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 20. Pallo on sulla. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot + Pixabay.com. Muokaten Heli Hirvonen 2020.

Kuva 21. Hirvonen, Heli 2020. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 1. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 22. Hirvonen, Heli 2020. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 2. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 23. Hirvonen, Heli 2020. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 3. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 24. Hirvonen, Heli 2020. Prototyypin visualisoinnin suunnittelu 4. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 25. Hirvonen, Heli 2020. Vaatteet ja asusteet. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 26. Hirvonen, Heli 2020. Jakoon!-palvelun logo. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.
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Kuva 27. Hirvonen, Heli 2020. Jakoon!-kuljetuspalvelu huolehtii tuotteidesi kuljettamisen puolestasi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot. 

Kuva 28. Hirvonen, Heli 2020. Etusivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.
 
Kuva 29. Hirvonen, Heli 2020. Meistä-sivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 30. Hirvonen, Heli 2020. Yhteystietosivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 31. Hirvonen, Heli 2020. Rekisteröitymissivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 32. Hirvonen, Heli 2020.  Hakusivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 33. Hirvonen, Heli 2020. Kategoriasivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot.

Kuva 34. Hirvonen, Heli 2020. Vuokraussivun visualisointi. Saatavissa: tekijän sähköiset tiedostot
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LIITTEET

Liite 1. Kyselyn kysymykset.

Tässä muotoilun opinnäytetyöhön liittyvässä kyselyssä selvitetään digitaalisen alustan(nettisivu) toimivuuteen ja käyttäjäkokemukseen liittyviä 
asioita. Tämän taustalla on ekologinen lähestymistapa palvelun kehittämiseen.

1. Minkä ikäinen olet?
2. Tiedätkö mitä kiertotalous ja/tai jakamistalous tarkoittaa?
3. Oletko käyttänyt kiertotalouden ja/tai vaihtotalouden mukaisia palveluita?
4. Minkä ikäisten ihmisten luulisit käyttävän tämänkaltaisia digitaalisia alustoja?
5. Mitkä syyt saavat sinut käyttämään näitä palveluita?
6. Onko sinulla ollut tarvetta vuokrata jotain tavaraa tai palvelua lyhytaikaisesti, ilman ostotarvetta?
7. Ostaisitko vai lainaisitko tarvitsemaasi tuotetta tai palvelua jos tarvitsisit sitä lyhytaikaiseen käyttöön? Mitä ja kuinka pitkäksi ajaksi?
8. Voisitko/Olisiko sinulla tarvetta laittaa omistamiasi tavaroita ja palveluja vuokrattavaksi/lainattavaksi?
9. Jos olisi palvelu, jossa voisi vuokrata/vaihtaa tuotteita ja palveluita toisten ihmisten kanssa, mitkä asiat vakuuttaisivat käyttämään kyseistä 
palvelua?
10. Pitääkö nykyajan yrityksellä olla digitaaliset nettisivut? ja lisäksi älylaitteille sopiva mobiiliversio, miksi?
11. Mitkä tekijät tekevät yrityksen/palvelun nettisivuista toimivat ja helppokäyttöiset?
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Liite 2. Kyselyn vastaukset.

1. Kuviosta näkyvät prosentuaaliset määrät kyselyyn vastanneista ikäryhmistä. Kysymyksen vastaustyyli oli monivalinta, missä ikähaarukkavaihtoe-
htoihin vastattiin: 

 - 18 - 30-vuotiaat (40 vastausta=76,9%)
 - 31 - 40-vuotiaat (9 vastausta=17,3%)
 - 41 - 50-vuotiaat (3 vastausta=5,8%)

2. 
 
-Kyllä
-Tiedän
-Suurin piirtein
-En tiedä
-Jotakin haisua asiasta on, en ole perehtynyt tarkemmin. Kierrätys ilmeisesti liittyy asiaan.
-Minulla on joku käsitys niiden merkityksistä.
-Ymmärrän kiertotalouden ja jakamistalouden pääpiirteet.
-Tavaroiden jakamista talouksien kesken, esim. ei omisteta omaa ompelukonetta vaan lainataan -naapurin, ja että itselle turhia esineitä annetaan 
eteenpäin.
-Kiertotaloudella pyritään kierrättämään ja vähentämään syntyvän jätteen määrää.
-Kyllä.
-Kiertotalous tarkoittaa uuden ostamisen välttämistä. Esimerkkinä kiertotaloudesta ovat kirpputorit.
-jotenkin
-ehkä
-En ole aivan varma. Olen ymmärtänyt että se liittyy raaka-aineiden uusiokäyttöön.
-kyllä
-Kyllä. Joitakin yhteisiä tavaroita esimerkiksi useiden talouksien kesken itse omistamisen sijasta.
-Kerran uutena ostettu tavara / hyödyke kiertää elinkaarensa loppuun, vaihtaen välillä omistajaa tai tuote/hyödyke on materiaaleiltaan 
kierrätettävissä uudeksi samanlaiseksi tai toisenmuotoiseksi tuotteeksi. Jakamistalous -> useampi talous hyödyntää yhdessä samaa tuotetta / 
hyödykettä esim auto, jolla voi ajaa kuka tahansa hankintaan / vuokraamiseen osallistunut.
-Nyt tiedän kun luin seuraavan kysymyksen
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-Kiertotalous tarkoittaa sitä, että tuotteisiin luotu ja sijoitettu arvo säilyy niissä mahdollisimman pitkään. Jakamistaloudella tarjoitetaan tuotteiden 
pitämistä “kierrossa” lainaamalla, vuokraamalla tai jakamalla
-Kyltsi
-Tuotteen kierrättämisen maksimointi ja ympäristön säästämistä.
-Tarkoituksena pidentää tuotteiden esim. Vaatekappaleen, pysyvyyttä ja käytettävyyttä eli että se pysyisi mahdollisimman pitkää käytössä ja siirä 
syntyisi mahdollisimman vähän jätettä. 
-Pyrkimyksenä saavuttaa korkeampi ekologinen jalanjälki esimerkisi tuotantoo tai tuotteeseen, mutta myös sen kierrätykseen. 
-kierrätetään ja jaetaan tavaroita
-Jonkinlainen käsitys on kyllä. 
-Jotakin pientä tulee mieleen, mutta ei tarkkaa vastausta.
-En tiedä mitään näistä aiheista.
-Jotenkin
-Kierrätys/kirpputorit/lahjoitus
-Sitä, että kaikkea ei tarvitse ostaa itselle, vaan tavarat voivat olla yhteysomistuksessa siten, että tavaraa tarvitseva lainaa sen ja palauttaa jälleen 
muiden käyttöön. Tavaroita ei tarvitse myöskään ostaa uutena. 
-Kiertotalous on tutumpi käsite kuin jakamistalous, mutta olen kuullut niistä molemmista mainittavan joskus koulussa. Tiedän suunnilleen, mitä ne 
tarkoittavat.
-Tiedän, mutta en välttämättä osaisi avata käsitettä tarkasti. 
-Suunnilleen. 
-jonkin verran
-En varsinaisesti. Olettaisin, että ne liittyvät jotenkin kierrättämiseen, kuten kirpputoriostoksiin ja -myyntiin.
-Termit ovat tuttuja, mutta en osaisi itse selittää niitä muille kattavasti.
-Luultavasti, mutta en täysin.
-En tiedä.
-Joo
-Tiedän. Oma opinnäytetyöni YAMK käsittelee kiertotaloutta materiaalien sivuvirtojen näkökulmasta.
-Tiedän summittain, mutta en osaisi tarkkaan selittää.
-Kyllä tiedän.
-en tiedä
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3. Valitsin vastausvaihtoehdoksi monivalinnan, jossa pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon valmiista vaihtoehdoista(Tori.fi, Facebookin 
Market Place ja kirppisryhmät, Airbnb, Uber) sekä lisäämään omia vaihtoehtoja. Vastausvaihtoehdoiksi lisäsin eri tyyppisiä kiertotaloutta ja 
jakamistaloutta käyttäviä palveluita, jotka valitsin itselleni tuttuuden takia, sillä halusin nähdä kuinka paljon ihmiset käyttävät näitä minulle tuttuja 
palveluita ja kuinka moni ehdottaa jotain muuta vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ja vastaajien lisäämät vaihtoehdot ovat:

 Tori.fi        (48 vastausta = 92,3%)
 Facebookin Market Place ja kirppisryhmät  (35 vastausta = 67,3%)
 Airbnb       (23 vastausta = 44,2%)
 Uber        (7 vastausta = 13,5%)
 Huuto.net       (4 vastausta = 7,6%)  
 Zadaa        (2 vastausta = 3,8%)
 ResQ       (1 vastaus = 1,9%)
 Ei ole käyttänyt     (1 vastaus = 1,9%)
 LyfT        (1 vastaus = 1,9%)
 Booking.com      (1 vastaus = 1,9%)  
 Kuopionpakut.fi      (1 vastaus = 1,9%)
 Ebay        (1 vastaus = 1,9%)
 Materiaalitori.fi      (1 vastaus = 1,9%)
 Ystäviltä ja tuttavilta     (1 vastaus = 1,9%) 
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4. 
-20-40
-18-60
-20-50 vuotiaiden 
-Luulen että kaiken ikäiset, mutta enimmäkseen nuoret. 
-Aktiivisimmin 20-35v
-Varmaan aika nuoret aikuiset, 20-30 vuotiaat ehkä eniten.
-18-60, riippuen kuinka tutuksi digiympäristö ja sen mahdollisuudet ovat 
tulleet.
-Täysi-ikäiset
-Oman kokemukseni mukaan lähes kaiken ikäiset käyttävät esim tori.fi:tä ja 
facebookia.
-20-50
-Uskon, että alustoja käyttää alle 30-vuotiaat.
-20-35 vuotiaiden
-15-60 vuotiaat
-15-100
-Nuoret ja nuoret aikuiset. Todennäköisesti näiden käyttö on yleistymässä 
myös vanhempien keskuudessa.
-18-55-vuotiaat. Ehkä sitä vanhemmatkin, mutta pääsääntöisesti nuo. 
Ahkerimmin, ehkä 20-45-vuotiaat, joilla tavaroiden vaihtuvuus on mielestäni 
suurinta. 
-ihan kaiken ikäisten
-kaikenikäiset
-Kaiken ikäisten
-15-60
-kymmenestä ikävuodesta ylöspäin, hautaan saakka
-Eniten ehkä 20-25v? Ts opiskelijat
-20-65
-Kaiken ikäiset
-16-60
-16-65
-Ne, jotka osaavat käyttää tietoteknisiä laitteita ja ovat päässeet kiinno 
digitalisaation kehitykseen, eli arvio 14-60 vuotiaat, suuron käyttäjäryhmä 
varmaan 20-40 v. Nuoret, opiskelijat, ja perheelliset.

-18-40
-16-80 vuotiaat
-Nuoret aikuiset, aikuiset - 18-60v
-15-80
-Varmaan ihan kaiken ikäiset nykyään, koska kaikki tapahtuu ja on net-
issä nykyään.
-25 - 60 vuotiaat
-18-60v
-15-55 vuotiaat
-Kaiken ikäisten. Vähiten +80 vuotiaat ja alle 15 vuotiaat. 
-20-40 -vuotiaat
-Nuoret ja keski-ikäiset.
-Nuorehkot ja kaikki keiltä löytyy osaaminen. 18-40 ikä haarukka 
kenties. 
-16-80
-Suurin osa käyttäjistä on todennäköisesti yli 18-vuotiaita, tai 
vähintäänkin sen ikäisiä, että heillä on nimissään pankkikortti. Käyt-
täjistä suurin osa on todennäköisesti nuoria tai työikäisiä, koska harva 
reippaasti eläkeiän ylittänyt osaa käyttää nettipalveluita tarpeeksi kat-
tavasti voidakseen käyttää esimerkiksi Airbnb:ta. Aina tietysti poikkeuk-
sia löytyy.
-20-40v
-14-65
-Yleensä nuoremmat ihmiset sanotaanko 15 - 35, käyttävät ylipäätänsä 
enemmän nettipalveluja. (tämä on siis oma mielipiteeni)
-Nuorista aikuisista keski-ikäisiin
-14-75
-15-70
-20 ylöspäin
-17-45
-Nuorista aikuisista keski-iän ylittäneisiin riippuen alustasta. Airbnb ja 
Uber ovat ehkä enemmän nuorempien keskuudessa tunnettuja, mutta 
Facebookia käyttävät vanhuksetkin, joten siellä toimivat ryhmät ovat 
varmasti vanhemmallekin väelle tutumpia. 
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5.  
 -Ekologiset        (42 vastausta = 80,8%)
 -Taloudelliset       (49 vastausta = 94,2%)
 -Sosiaaliset        (4 vastausta = 7,7%)
 -Helppous ja vaivattomuus      (1 vastaus = 1,9%)
 -Kaikkea ei tarvitse aina hommata uutena   (1 vastaus = 1,9%)
 -Tuntuu, että nykyään myydään kaupoissa hirmu (1 vastaus = 1,9%)
  huonolaatuisia vaatteita. Olen kirpparilöytöinä
  ostanut parempia materiaaleja hirmu halvalla.
 -Helppo hintavertailu      (1 vastaus = 1,9%)
 -En haluaisi heittää hyvää tavaraa roskiin,   (1 vastaus = 1,9%)
 mutta haluaisin kuitenkin eroon itselleni turhasta tavarasta

6.
  Kyllä         (34 vastausta = 65,4%)
  Ei         (18 vastausta = 34,6%)
 Pakettiauton vuokraaminen auttamaan muutossa (1 vastaus = 1,9%)
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7 
-Riippuu tuotteesta
-Kyllä, moniakin asioita. Isompia kodinkoneita ja työkaluja esim. 
porakone, painepesuri tms. Myös juhla-asuja kuten iltapukua voisin 
lainata, sillä tilaisuuksia sen käyttöön ei varmasti useasti olisi.
-Lainaisin. Esimerkkinä mm. lukioiden vanhojen tanssit, joita 
varten monet ostavat satoja euroja maksavan puvun, jota käyttävät 
vain yhden kerran. Itse lainaisin/vuokraisin.
-Riippuu aika pitkälti tuotteesta tai palvelusta, ensimmäisenä 
mieleen tulee että hyvin voisi lainata esim. tiettyjä kalliita kod-
inkoneita tai työkaluja, kuten akkuporakonetta, joita ei tarvitsisi 
kuin kerran tai pari. Ajalle on vaikea sanoa mitään yleispätevää, 
riippuu tuotteesta. 
-Jos kyse on kertaluontoisesta tarpeesta, mieluummin lainaisin 
kuin ostaisin. Esimerkiksi remonttityökalut kuten porakone, vaikka 
viikoksi.
-Todennäköisesti ostaisin ja ei tule mieleen mitään
-Esim kirjastoa käytän, koska kirjan luettuani en halua kerätä niitä 
kotiin pölyttymään. Autoa vuokraan ulkomaan matkalla.
-Esimerkiksi urheilutavaroiden vuokraus mahdollistaisi uusiin 
harrastuksiin tutustumisen. Ratsastamisen aloittaminenkin on kallis 
harrastus jonka vuoksi olisi mukavaa jos alussa saisi lainaan sopivat 
vaatteet ja välineet. Tämä edistäisi myös harrastuksen mukavuutta, 
koska asiallinen varustus tekee kokemuksesta miellyttävämmän. 
Myös opiskelijana esimerkiksi lasketteluvälineiden vuokraus lasket-
telupaikasta on kallista.
-Voisin mahdollisesti lainata esimerkiksi juhlamekon yksiin juhliin. 
Riippuu täysin tuotteesta, kuinka pitkäksi aikaa voisin lainata.
-Kyllä lainaisin, jos tarvitsisin sitä vain muutamasta päivästä max 
viikkoon. En tiedä mitä tuotetta voisi lainata.
-Esim. juhliin mekkoa päiväksi
-Auto
-Esimerkiksi auto, päiväksi tai pariksi, soutuvene muutamaksi tun-
niksi, lasketteluvälineet muutamaksi tunniksi.

-Urheiluvälineitä, joitain siivousvälineitä. Miksei keittiön kodinkoneitakin. 
Vaikka blenderiä tai yleiskonetta. 
-Voisin lainata työkaluja esim poraa, autoa, isompia pesuvälineitä, juhlame-
kkoa, yms. yhdestä päivästä pariin viikkoon
-Ostan
-Kyllä, esimerkiksi autoa voisin lainata ja maksaakin lainaamisesta. Tai 
siivousta esim.
-Riippuu ajasta, tuotteesta ja palvelusta sekä siitä tarvitsenko kyseistä tuo-
tetta/palvelua lyhytaikaisesti uudestaankin käytettäväksi.
-kyllä, muutamasta tunnista ( esim, traktori), pariin viikkoon (paineilma-
kompura/naulain/tekstiilipesuri jne).
-Esim elokuvan vuokra yms ok. Vaatteita en lainaisi kuin kavereilta. 
-lyhytaikaiseen käyttöön herkemmin lainaisin tai vuokraisin. esim. auto
-Tarvetta on ollut poralle tai muulle työkalulle, yleensä lainaan niitä suku-
laista tai tuttavilta. 
-Riippuu paljolti siitä mitä tarvitsisin. Jotain työkalua/-konetta voisin laina-
ta, mutta kaiken muun ostaisin ehkä mielellään uutena. Näkisin, että uute-
na ostaminen olisi ehkä kaiken kaikkiaan kuitenkin helpompaa.
-Höyrypesuria olen suunnitellut vuokraavani vuorokaudeksi, jotta voisin 
puhdistaa sohvan, matot ja patjat. Naapurilta varaan tarvittaessa poraa.
-Lyhytaikaiseen käyttöön esim. Puku, kulkuneuvo, majoitus, työkalut
-Jos tuote on hintava, niin mielellään lainaisin. Lainan pituus riippuu tar-
peesta..
-Kirjasto hyvä esimerkki, kouluun ja  johonkin tiettyyn kurssiin liittyvät 
kirjat lainaan koulun kirjastosta (huom. Yliopisto), enkä ostaisi niitä helpo-
lla. Lainassa sen kurssin suorittamisen ajan, jonka jälkeen palautus kirjas-
toon. 
-Mahdollisesti, puoli vuotta
-voisin vuokrata esim häämekon, koska se on niin tiettyyn tilaisuuteen 
tarkoitettu
-Kyllä, esim. työkalut tai ajoneuvo, max. 1vko
-Esimerkiksi auto, ei jatkuvaa tarvetta, mutta kesällä voisi lyhyitä pätkiä 
lainata.
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-Mielummin lainaisin, siksi aikaa kun on tarvetta.
-Voisin vuokrata esim. vaatteet yksittäisiin juhliin, tai asunnon lomam-
atkan ajaksi.
-En itselle ostaisi mitään tuotteita tai palveluita, jos en käyttäisi niitä 
aktiivisesti arjessa ja elämässä. Mutta jos olisi mahdollista lainata (il-
maiseksi tai rahallisesti) niin esimerkiksi vaatteita juhlatilaisuuksiin 
(lainassa max. 7 pv.) tai sähkötyökaluja tai muita työkaluja (lainassa 1-2 
viikkoa).
-Esim häämekon voisin lainata.
-Voisin, esimerkiksi hyväkuntoisia juhlavaatteita häihin/syntymäpäiville 
tms. Työkaluja, joille on harvoin tarve. Kirjoja, vaikka mitä. Esimerkiksi 
1vko/2vko/kk vuokra/laina aika.
-Lainaisin tai vuokraisin. Etenkin remontoititarvikkeet ovat hintavia ja 
niitä tarvitsee yleensä lyhyen aikaa. 
-Lainaisin mieluummin, jos kyseessä olisi lyhyt ajanjakso (esimerkiksi 
muutamasta päivästä viikkoihin).
-Lainaisin mielummin, jos tarvitsisin vain lyhytaikaiseen käyttöön esim-
erkiksi pakettiauto päiväksi. 
-Esim. peräkärry, autot jne. Lyhyeksi aikaa, maksimissaan viikonlopun 
ajaksi. 
-Kyllä, esim. pakettiauton muuttoon pariksi päiväksi tai juhlapukua 
illaksi
-Riippuu tuotteesta. Jos sen ostaminen omaksi olisi lähes yhtä edullista, 
en välttämättä vuokraisi tavaraa, jos tulisin todennäköisesti käyttämään 
sitä edes jonkin verran tulevaisuudessa. Esimerkiksi vanhojentanssim-
ekko oli minulla vuokralla, koska se oli edullisempaa ja järkevämpää, 
koska en olisi todennäköisesti tarvinnut sitä sen jälkeen. Häämekon 
taas voisin ostaa, koska sillä olisi enemmän tunnearvoa tulevaisuudessa. 
Vuokrasin pitkän aikaa lasketteluvarusteita päiväksi kerrallaan, koska 
laskettelin vain muutaman kerran vuodessa. Kuitenkin myöhemmin 
kun olin kasvanut täyteen pituuteeni ostin omat sukset, koska ne kes-
tävät pitkään aikuisella ja harrastus on ollut pitkään osa elämääni ja 
tulee olemaan jatkossakin. 

Olen käyttänyt suksia paljon vuosien kuluessa, vaikka en niitä käytäkään 
todella montaa kertaa talvessa. Tiettyä aikahaarukkaa on vaikea sanoa, 
koska se riippuu niin paljon tilanteesta.
-Lainaisin tai vuokrasin, esimerkiksi autoa en itse ostaisi, sillä tarvitsen 
sitä hyvin harvoin ja pärjään elämässä hyvin ilmankin. Myös kirjoja lain-
aan mielelläni. Muitakin kerran hyödyttäviä asioita mielummin lainaisin, 
esim. kamera, keittiön pienelektroniikka. Pituus vaihtelisi tunneista viik-
koihin, riippuu lainattavasta tavarasta.
-Ostaisin ja antaisin/myisin eteenpäin
-Vuokraisin vaatteita, jos palvelukonsepti olisi helppo. Sen sijaan kengät ja 
korut ym asusteet haluan omistaa itse. Periaatteessa kaikkia remontointi-
tarvikkeita ja puutarhanhoitotuotteita vuokraisin mielummin - jos hinta 
on kohtuullinen.
-Netflix ja spotify koska en käytä niitä aktiivisesti minun on turha maksa 
rahaa niistä. Kesällä käytän esim. spotifyta joten voisin maksaa koko kes-
ästä, mutta en loppu vuodesta.
-Juhlapukua pariksi päiväksi
-Lainaisin, autoa.Viikoksi.
-Lainaisin esimerkiksi työkaluja viikoksi.
-Kyllä lainaisin. Lasketteluvälineet?
-Riippuu siitä, miten hyödyllinen tuote olisi jatkossa. Kertaluonteista käyt-
tötilannetta varten yrittäisin lainata tai vuokrata tarvittavan tuotteen.
-Olen vuokrannut esimerkiksi vanhojentanssimekon muutaman viikon 
ajaksi, jolloin sitä tuli käytettyä kerran. Harvoin tarvittavia kalliita välinei-
tä ennemmin vuokraisin kuin ostaisin, esimerkiksi tekstiilipesuria en 
lähtisi ostamaan. 
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8. 
-Ei
-Ei tällä hetkellä 
-Ei tällä hetkellä.
-Ei tällä hetkellä
-Ei tule ainakaan mieleen.
-Ei oikeastaan
-Ei varsinaisesti tarvetta, mutta ei minua haittaisi saada pientä kompensaatiota 
siitä että joku käyttäisi ompelukonettani kun en sitä itse jouda käyttämään
-Ei ole tarvetta mutta voisin jos olisi
-Voisi ollakin. En ole aiemmin löytänyt tähän matalaa kynnystä miten se 
tapahtuisi.
-Joitakin urheiluvälineitä saattaa olla.
-En omista mitään sellaista, mitä joku tuntematon haluaisi lainata.
-ei ole
-Auto
-ei
-Esimerkiksi juhlamekkoja voisin vuokrata. Niitä tulee käytettyä harvoin, ja 
koska ne on yleensä laadukkaita, niistä voisi saada hyvin rahaa vuokrauksessa.
-Ei ole, en omista mitään mistä joku muukin hyötyisi, köyhä opiskelija:/
-Voisin lainata vaikkapa lihamyllyä tai koiran autohäkkiä.
-Outo kysymys, mutta kyllä lainaan tavaroitani jos joku niitä tarvitsee????
-ei ole mitään tarjottavaa
-Voisin myydä niitä, mutta en mielellään vuokraa/lainaa varsinkaan tuntem-
attomille. Jos on selkeä sopimus että jos tuote menee rikki niin korvataan, niin 
sitten voisin harkita. Kavereille lainaan autoa välillä. 
-matkalaukut voisin joskus lainata, vievät paljon tilaa varastossa odottaessa 
seuraavaa matkaa. 
-Ei. En koe omistavani tavaroita, joita voisin laittaa vuokrattavaksi/lainatta-
vaksi, mutta vaikka olisikin, en koe, että tämä olisi ns. minun juttuni.
-Ei, yritän karsia tavaroitani mahdollisimman vähään.
-Musiikkilaitteita voisi vuokrata. 

-Ei..
-En ole vuokrannut koskaan tavaroita/palveluita muille, mutta lainan-
nut olen ystäville ilman kustannuksia. Sen sijaan olen myynyt käyt-
tämättämiä tai turhia tuotteita esim. Tori.fi
-voin laittaa, jos lainaaja vaikuttaa luotettavalta
-Asunnon voisi laittaa mikäli itse on reissussa. 
-Välillä lainaillaan ystävien ja perheen kanssa vaatteita, tavaroita ja 
mitä ikinä tarvitaankaan, joten kyllä varmaankin.
-Riippuu tavaroista ja vuokrauspalvelusta.
-Ei ole. 
-Ei. Ystäville lainaan toki tarvittaessa.
-Voisin lainata/vuokrata jos jollakin olisi jollekin tarve.
-Ei tällä hetkellä, sillä en omista tavaraa, jonka voisin lainata. 
-Ei oikeastaan.
-Ei. 
-Ei ole tarve, mutta voisin laittaa
-Voisin kyllä alivuokrata asuntoani silloin kun en sitä tarvitse. Tämä 
kuitenkin edellyttäisi, että tarvitsisin sitä itse vielä tulevaisuudessa. 
Esimerkiksi tulevan vaihto-opiskelun aikana tämä olisi mahdollis-
ta. Vuokraamiseen on kuitenkin minulla aika suuri kynnys. Voisin 
lainata jotain tutuille, luotettaville ihmisille. Kaikkea tätä on kuitenkin 
harkittava vuokrattavan/lainattavan esineen arvon mukaan.
-En omista paljoa tavaraa, joten ei ole tarvetta laittaa julkisesti lainat-
tavaksi. Kavereille ja tutuille lainaan mielelläni tavaroita, esim. kirjoja, 
kamera, vaate.. jne.
-Ei tarvetta, mutta voisin.
-En omista mitään sellaista mitä olisi järkevä vuokrata. Joten siis en.
-Voisin vuokrata autoani.
-Ei.
-Kyllä. Virtuaalilaitteita
-Ei tällä hetkellä, mutta voisin kuvitella tekeväni niin tulevaisuudessa.
-Joitain urheiluvälineitä voisin lainata silloin kun en niitä itse käytä. 
En koe, että minulla olisi paljon sellaista tavaraa, jota ihmiset haluai-
sivat vuokrata tai lainata.
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9.
-Käyttömukavuus ja toisten käyttäjien määrä
-Muiden ihmisten positiiviset kokemukset. 
-Helppous ja luotettavuus.
-Ainakin taloudellinen edullisuus verrattuna ostamiseen, ja 
ekologisuus tietysti. Palvelun pitäisi myös olla helppokäyttöinen ja 
helposti lähestyttävä.
-Jonkinlainen vahinkoturva ja vakuutus siitä että omat tavaransa saa 
takaisin ja vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin mitä se kotoa lähti
-Käyttäjien luotettavuuden varmistaminen
-Helppokäyttöinen sovellus, luotettava palveluntarjoaja, joka auttaisi 
ongelmatilanteissa. 
-Kommunikointi, vakuutukset/takuut, helppokäyttöisyys, laatu.
-Voisin kyseisestä palvelusta laina mahdollisesti esimerkiksi autoa, jos 
en sellaista jo omistaisi. Voisin käyttää palvelua, jos palveluehdot ja 
lainaajien vastuu lainattavista asioista olisi selkeästi määritelty.
-Luotettavuus ja varma palautus
-Toisten ihmisten hyvät kommentit
-Helppokäyttöisyys
-helppous
-Maksutavan turvallisuus, kätevä ja nopea yhteys toiseen osapuoleen, 
tuotteiden ja palveluiden laadukkuus, sijainti.
-Tarpeeksi suuri käyttäjäkunta, joka myös takaisi että paljon 
kaikenlaista on tarjolla. Ehkä myös lainausjärjestelmän toimivuus ja 
helppous. 
-Luotettavuus ja helppous, eniten pelottaisi huijaukset tai varkaudet
-Tuotteet olisivat hyväkuntoisia.
-Helppokäyttöisyys ja luotettavuus.
-Mahdollisesti. Kysymyksen muoto voisi varmaan olla “jonka kautta 
ihmiset voisivat vuokrata/vaihtaa..” Tässä varmaan tulisi ensimäisenä 
mieleen kuka ottaa vastuun siitä että vuokrattavat/lainattavat tavarat 
palautuvat takaisin ja mitä tehdä vahinkotilanteissa jos kyseinen tuote 
vaurioituu vaihdon/vuokrauksen aikana.

-palvelunantajan järjestämä “takaus”järjestelmä, esim vuokraajan maksa-
ma etukäteisvakuus palvelunantajalle -> siirtyisi tuotteen omistajalle rik-
koontumistapauksessa. Järjestelmään liittyjä maksaisi esimerkiksi liitty-
mismaksun muodossa takuupantin, joka vahingottoman lainaushistorian 
jälkeen palautettaisiin, jos jäsen päättää erota.
-Jos se olisi helppo, nopea ja luotettava. Ja kohtalaisen hintainen. 
takuu, että saan tuotteeni takaisin sellaisen kun sen anna palvelulle käyt-
töön. Palvelun helppo ja sujuva käyttö. Rahallinen tai lainaus hyöty
-Sen pitäisi olla kaiken kaikkiaan helppoa ja vaivatonta. Ei aikaa vievää ja 
taloudellisesti kannattavampaa kuin esim. uutena ostaminen.
-Hinta, luotettavuus, helppous.
-Helppokäyttöisyys 
-Nuorekas, menevä ja ammattitaitoinen markkinointi sekä muiden ih-
misten suositukset vakuuttaisivat minut käyttämään palvelua.
-Lainaamisen/vuokraamisen/vaihtamisen helppous ja yksinkertaisuus. 
Myös sen käytännöllisyys vaikuttaisi asiaan. Vaatavuoroisuus ja luotet-
tavuus systeemii  vaikuttaisivat myöskin asiaan.
-Luotettavuus 
-joku varmistus, että ihmiseen voi luottaa ja huijarit saa jäljitettyä
-Hyvä mainonta, arvostelut
-Helppokäyttöisyys. 
-Helppous, luotettavuus
-Palvelun luotettavuus ja hinta/laatusuhde
-Ehkä palvelun luotettavuus ja läpinäkyvyys? Itselle on tärkeää, että palve-
lusta on riittävästi tietoa sekä asiakkaiden kokemuksia/arvosteluja kyseis-
en palvelun toimivuudesta.  
-Ekologisuus
-En osaa sanoa
-Luotettavuus, laitteiden toimivuus, järkevä palautusaikataulu.
-Palvelun luotettavuus ja helppokäyttöisyys.
-Luotettavuus ja helppokäyttöisyys.
-Helppous, luotettavuus. 
-luotettavuus ja helppous
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-Luotettavan näköiset nettisivut ja runsas tieto palvelusta. Eniten 
vaikuttaisi ehkä muiden asiakkaiden kokemukset, hinta ja firman 
yleinen maine.
-Luotettavuus on tärkeintä, jos lainaisin itse jotain, haluaisin olla 
varma, että lainaaja myös palauttaa tavaran. Myös helppokäyt-
töisyys on tärkeää
-Luotettava rahojen käsittely, hyvät kuvat kyseisistä tuotteista
-Palvelun helppous ja hinta. Myös nopea saatavuus ja konseptin 
läpinäkyvyys ovat isossa roolissa.
-Takuu siitä, että omat tavarat eivät vahingoitu ja jos vahingoittuu 
saan korvauksen.
-Jos systeemi olisi helppo lähestyttävä ja käyttäjä ystävällinen.
-Sertifikaatti. Avainmerkki tai muu vastaava.
-Helppokäyttöisyys, selkeä ja turvallinen maksutapa, mainostus, 
tarkat vaatimukset tuotteen kunnosta ja siisteydestä
-Lainattavien sekä vaihdettavien tuotteiden kattavuus ja laajuus
-Hyvä ja selkeä informaatio käytettävästä palvelusta; taho, joka 
kantaa vastuuta jos jokin menee pieleen (ei välttämättä rahallisesti); 
palvelu läpinäkyvyys
-Vuokraamisen tai vaihtamisen pitäisi olla helppoa ja varmaa, ei 
esimerkiksi sellaista kuin osassa Facebookin roskalava -ryhmistä, 
joissa joku lupaa hakea tavaran mutta hänestä ei ikinä kuulu 
mitään. Hinnan pitäisi olla sopiva vuokrattavaan aikaan ja vuokrat-
tavan tavaran hintaan nähden.

10.
-Nykyaikana kaikilla yrityksillä olisi hyvä olla edustavat nettisivut, mo-
biiliversiot eivät vielä ole aivan välttämättömät.
-Mielestäni kyllä. Ihmiset haluavat nopeasti tietoa yrityksistä. Usein nuo-
ret käyttävät älylaitteita tiedonhakuun.
-Mielestäni kyllä. Tunnen ihmisiä, joilla ei ole esim. facebookia, joten 
kaikkien saatavilla olevat nettisivut ovat minusta kaikkien etu. Nykyään 
ihmiset tarvitsevat ja haluavat tietoa helposti ja nopeasti, joten mobiiliver-
siolle on paljon kulutusta nykypäivänä.
-Pitäisi olla molemmat, niin monet käyttävät mobiililaitteita että ilman 
nettisivuja ja mobiiliversioita yrityksestä olisi vaikea saada tietoa, ja yritys 
oli näin vaikeasti lähestyttävä ja tavoitettava. 
-Kyllä, se tuo luotettavuutta ja helpottaa lähestymistä kun yrityksen ”spek-
sit” löytyvät selkeästi ja helposti ja samalla luo brändiä sekä julkisivun.
-Kyllä, koska muuten yritystä ei löydä eikä se vaikuta luotettavalta
-Kyllä, tämä lisää luotettavuutta.
-Nykyaikana normaalit ihmisit käyttävät yhä vähemmän tietokonetta, 
joten mobiiliversioihin tulee myös panostaa.
-Kyllä pitäisi, koska asioiden tarkistaminen on kaikkein nopeinta känny-
källä. Koen, että nettisivut ovat nykyaikana yritysten elinehto, mikäli ne 
haluavat selviytyä kamppailussa muiden yritysten kanssa.
-Ei välttämättä, mutta nykyään se on melkein välttämätöntä koska monet 
katsovat ensin nettisivut ennen itse kauppaan menemistä. Mobiiliversio 
siksi koska kaikki eivät joko omista tietokonetta tai eivät viitsi vaivautua 
katsomaan sitä sieltä, puhelin on nykyään niin helppo ja kulkee koko ajan 
mukana.
-Pitää, jotta ollaan ajan hermoilla
-Kyllä, ja älylaitteelle optimoitu versio helpottaa käyttöä.
-kyllä kannattaisi olla
-Kyllä melkein pitää. Nykyaikana ensimmäiseksi mennään katsomaan 
netistä, jos kuulee jostain yrityksestä. Jos sivua ei löydä, kiinnostus saat-
taa lopahtaa ja jää mielikuva etä yrityksessä ei ole jaksettu panostaa sen 
verran ettäolisi tehty nettisivut. Mobiiliversio ei ole mielestäni välttämätön 
mutta iso plussa.
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-Kyllä. Tavoittaahan se enemmän asiakkaita. Kaikilla on ne puhelimet 
kourassa. Tietokoneella tekee tarkemman tutkimustyön/tarkastelun ja 
puhelimella etsii nopean tiedon. 
-Olishan ne hyvät, aukioloajat on ainakin kiva nähdä netistä, kännykällä 
ärsyttää jos nettisivu ei toimi mobiilissa ja tuo yrityksestä vanhanaikaisen 
kuvan. Jos haluaa pelata vanhanaikaisella niin ei tarvitse nettisivuja, 
mutta jos ne tekee niin kyllä sais tehä mobiiliversionkin tai näyttää vähän 
huonolta
-Kyllä, niin moni käyttää älypuhelinta.
-Kyllä koska sieltä etsitään tietoa yrityksestä ja itse ainakin tutustun 
yrityksiin etukäteen ja jos nettisivuja ei löydy, tuskin uskallan kokeilla.
-En ole vielä kuullut nettisivuista jotka eivät olisi digitaaliset mutta koska 
nykyisin markkinoinnin valtaväylä on verkossa niin onhan se etu tulla 
paremmin löydetyksi ja nähdyksi. Toki jos on jo vakaa asiakaskunta 
ja ei ole tarvetta kasvattaa yritystä niin silloin näkisin verkkosivut 
tarpeettomiksi.
-Pitää, ja mobiilisti haetaan tietoa yrityksistä, palveluista ja hinnoista 
ikäluokasta riippumatta.
-Kyllä. Sovellus on yleensä helpomi ja toimivampi kuin nettisivu 
kännykällä. 
-Tämän kaltaisella palvelulla tulisi olla, sillä jotta kuvien lisääminen olisi 
helppoa myös esim. varastosta käsin. 
-Kyllä. Nykyaikana hyvin moni käyttää eri yrityksien nettisivuja 
nimenomaan eri älylaitteilla, joten näkisin mobiilisovelluksiem olevan 
välttämättömiä.
-Kyllä. Sitä kautta on helppoa tutustua yritykseen ja esimerkiksi 
tuotevalikoimaan ja niiden ominaisuuksiin etukäteen. Käytän 
pääsääntöisesti mobiililaitteita, joten toimiva mobiiliversio on ehdoton.
-Nettisivut olisi mielestäni ihan hyvä olla, sillä se antaa yrityksestä 
luotettavamman ja nykyaikaisemman kuvan. Koska lähes jokainen 
ihminen käyttää jatkuvasti asioiden hoitamiseen puhelinta, tulisi myös 
mobiiliversio löytyä.

-Mielestäni se on ainakin kannattavaa, että on digitaaliset nettisivut ja 
yrityksen luonteesta riippuen myös älylaitteelle sopiva mobiiliversio 
voisi olla hyvä ja nykypäivään sopiva vaihtoehto.
-Kyllä, lisää luotettavuutta. 
-Pitää, sieltä saa tietoa palvelusta ja aukioloajoista
-Ehdottomasti. Käytän itse nettiä puhelimen kautta jatkuvasti, varsinkin 
jos yritykseen tutustuu esimerkiksi somessa pyörivän mainoksen 
ansiosta. Nettisivut ovat vielä tärkeämmät kuin mobiiliversio. Tuntuisi 
mahdottomalta luottaa yritykseen, jolla ei olisi edes sen vertaa otetta 
nykypäivään.
-Pitää. Älylaitteella perus selaimen navigointi on haastavaa. Konetta 
en käytä joka päivä, mutta puhelinta kyllä. Välillä turhauttaa kun 
nettisivuilla ei ole mobiiliversiota, esim. KELA on aikaansa jäljessä.
-Kyllä. Nettisivuilta saa kuvan yrityksen luotettavuudesta, jos sivut ovat 
kehnot, siirryn seuraavaan.
-mikä on analoginen nettisivu? nettisivu itsessään voi olla hyvinkin 
yksinkertainen, vaikka vain pelkkä siistä banneri, kunhan App tarjoaa 
kaikki palvelut sujuvasti ja moitteettomasti. En ole ikinä käynyt 
instagramin nettisivuilla selaimella.
-Osittain kyllä, nettisivut on must have, mutta minusta ei tarvitse olla 
mobiiliversiota (en käytä niitä yleensä, useinmiten ne ovat todella 
kömpelöitä ja en enää löydä mitä etsin) Minusta on helpompaa löytää 
kaikki tiedot yrityksen omilta sivuilta, koska tiedän tiedon olevan 
totta. (hyvin useisti yritysten tiedot eivät ole totta tai jotain unohtuu jos 
yrittää hakea muualta tietoa)
-Kyllä. Havainnoimalla ympäristöään voi huomata että aina jollakin on 
puheli  kädessä.
-Tietenkin. Nettisivuilla ei tee mitään jos ne eivät skaalaudu laitteen 
mukaan.
-Kyllä. Ne kertovat yrityksen olevan ajassa mukana. Osaa 
käyttäjäkunnasta ei tavoita enää 
perinteiset, esim. paperiset esitteet, lehtiartikkelit, radio- ja tv-
mainokset.
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-Kyllä, molemmat. Nykyaikana tieto etsitään automaattisesti netistä. 
Hyvät nettisivut antavat palvelusta positiivisen kuvan ja kannustaa 
ottamaan osaa.
-Pitää. Mobiiliversionkin pitäisi olla itsestäänselvyys. Itse selaan 
kännykällä paljon ja sivustot, joilla ei mobiiliversiota ole jätän 
helpommin katsomatta kunnolla. 10.
-Tietokoneella ja mobiilissa toimivat verkkosivut kattaisivat laajan 
käyttäjäryhmän. 
-Täytyy olla nettisivut ja on tärkeää, että niistä on myös mobiiliversio. 
Nettisivut luovat ihmisille luotettavan ja ammattitaitoisen kuvan 
yrityksestä.
-Pitää olla, jos haluaa tavoittaa mahdollisia asiakkaita ja kuluttajia. 
Digitaalisuus on tätä päivää ja tulee jatkossa vahvistumaan entisestään. 
Mobiiliversio vielä edesauttaa tätä saavutettavuutta erityisesti nuorten 
keskuudessa ja mobiilipuhelinten ns. Älypuhelinten korvatessa 
perinteistä tietokonetta internetin selailussa.
-Kyllä, se lisää helppokäyttöisyyttä
-kyllä, mitenkä muuten löydät tietoa firmasta, ja puhelimella nykyään 
kaikki nopeasti tarkistetaan
-Olisi hyvä olla jotta on vakuuttava, mobiiliversio helpottaisi 
nettisivujen tutkimista, olisi kätevämpi käyttää, eikä unohtuisi tutkia 
asiaa myöhemmin tietokoneelta
-Kyllä se helpottaisi käyttöä ja saavutettavuutta. 
-Kyllä. Kuten aiemmin sanoin, kaikki on nykyään netissä, ja vielä 
suurin osa käyttää nimen omaan mobiili-laitetta.
-Pitää. Kaikki etsivät yrityksestä tietoa ensin googlesta, ja jos yrityksellä 
ei ole toimivia nettisivuja, ainakin itse siirryn nopeasti seuraavaan 
palvelun tarjoajaan.
-Kyllä pitää olla nettisivut ja älylaitteile mobiiliversiot. Perusteluina 
siksi, että yrityksen tietojen , palveluiden ja tuotteiden löytäminen 
helpottuu, kun ihmiset yrittävät etsiä itselleen sopivaa palveluita tai 
tuoteitta netistä.

-Kyllä mielestäni molemmat. Itse haen tiedon lähes poikkeuksetta netistä 
ennen kuin menen esimerkiksi fyysiseen liikkeeseen. Kiva saada infoa 
etukäteen googlaamalla. Mobiiliversio tekee hyvän vaikutuksen yrityksen 
panoksesta visualisuuteen.
-Kyllä olisi hyvä olla nettisivut mistä löytyy tärkeimmät tiedot, ihmiset et-
sivät tietonsa nykyään verkosta ja yritys jolla ei ole nettisivuja jää helposti 
verkossa olevien varjoon.
-Kyllä. Se tekee yrityksestä helpon käyttää ja antaa luotettavan kuvan. 
-Nykyaikana kaikilla yrityksillä olisi hyvä olla edustavat nettisivut, mo-
biiliversiot eivät vielä ole aivan välttämättömät.
-Mielestäni kyllä. Ihmiset haluavat nopeasti tietoa yrityksistä. Usein nuo-
ret käyttävät älylaitteita tiedonhakuun.
-Mielestäni kyllä. Tunen ihmisiä, joilla ei ole esim. facebookia, joten kaik-
kien saatavilla olevat nettisivut ovat minusta kaikkien etu. Nykyään ihmi-
set tarvitsevat ja haluavat tietoa helposti ja nopeasti, joten mobiiliversiolle 
on paljon kulutusta nykypäivänä.
-Pitäisi olla molemmat, niin monet käyttävät mobiililaitteita että ilman 
nettisivuja ja mobiiliversioita yrityksestä olisi vaikea saada tietoa, ja yritys 
oli näin vaikeasti lähestyttävä ja tavoitettava. 
-Kyllä, se tuo luotettavuutta ja helpottaa lähestymistä kun yrityksen ”spek-
sit” löytyvät selkeästi ja helposti ja samalla luo brändiä sekä julkisivun.
-Kyllä, koska muuten yritystä ei löydä eikä se vaikuta luotettavalta
-Kyllä, tämä lisää luotettavuutta.
-Nykyaikana normaalit ihmisit käyttävät yhä vähemmän tietokonetta, 
joten mobiiliversioihin tulee myös panostaa.
-Kyllä pitäisi, koska asioiden tarkistaminen on kaikkein nopeinta känny-
källä. Koen, että nettisivut ovat nykyaikana yritysten elinehto, mikäli ne 
haluavat selviytyä kamppailussa muiden yritysten kanssa.
-Ei välttämättä, mutta nykyään se on melkein välttämätöntä koska monet 
katsovat ensin nettisivut ennen itse kauppaan menemistä. Mobiiliversio 
siksi koska kaikki eivät joko omista tietokonetta tai eivät viitsi vaivautua 
katsomaan sitä sieltä, puhelin on nykyään niin helppo ja kulkee koko ajan 
mukana.

62



63

-Kyllä melkein pitää. Nykyaikana ensimmäiseksi mennään katsomaan 
netistä, jos kuuleejostain yrityksestä. Jos sivua ei löydä, kiinnostus 
saattaalopashtaa ja jää mielikuva etä yrityksessä ei ole jaksettu panostaa 
sen verran ettäolisi tehty nettisivut. Modiiliversio ei ole mielestäni 
välttämätön mutta iso plussa.
-Kyllä. Tavoittaahan se enemmän asiakkaita. Kaikilla on ne puhelimet 
kourassa. Tietokoneella tekee tarkemman tutkimustyön/tarkastelun ja 
puhelimella etsii nopean tiedon. 
-Olishan ne hyvät, aukioloajat on ainakin kiva nähdä netistä, kännykällä 
ärsyttää jos nettisivu ei toimi mobiilissa ja tuo yrityksestä vanhanaikaisen 
kuvan. Jos haluaa pelata vanhanaikaisella niin ei tarvitse nettisivuja, 
mutta jos ne tekee niin kyllä sais tehä mobiiliversionkin tai näyttää vähän 
huonolta
-Kyllä, niin moni käyttää älypuhelinta.
-Kyllä koska sieltä etsitään tietoa yrityksestä ja itse ainakin tutustun 
yrityksiin etukäteen ja jos nettisivuja ei löydy, tuskin uskallan kokeilla.
-En ole vielä kuullut nettisivuista jotka eivät olisi digitaaliset mutta koska 
nykyisin markkinoinnin valtaväylä on verkossa niin onhan se etu tulla 
paremmin löydetyksi ja nähdyksi. Toki jos on jo vakaa asiakaskunta 
ja ei ole tarvetta kasvattaa yritystä niin silloin näkisin verkkosivut 
tarpeettomiksi.
-Pitää, ja mobiilisti haetaan tietoa yrityksistä, palveluista ja hinnoista 
ikäluokasta riippumatta.
-Kyllä. Sovellus on yleensä helpomi ja toimivampi kuin nettisivu 
kännykällä. 
-Tämän kaltaisella palvelulla tulisi olla, sillä jotta kuvien lisääminen olisi 
helppoa myös esim. varastosta käsin. 
-Kyllä. Nykyaikana hyvin moni käyttää eri yrityksien nettisivuja 
nimenomaan eri älylaitteilla, joten näkisin mobiilisovelluksiem olevan 
välttämättömiä.
-Kyllä. Sitä kautta on helppoa tutustua yritykseen ja esimerkiksi 
tuotevalikoimaan ja niiden ominaisuuksiin etukäteen. Käytän 
pääsääntöisesti mobiililaitteita, joten toimiva mobiiliversio on ehdoton.

-Tietokoneella ja mobiilissa toimivat verkkosivut kattaisivat laajan 
käyttäjäryhmän. 
-Täytyy olla nettisivut ja on tärkeää, että niistä on myös mobiiliversio. 
Nettisivut luovat ihmisille luotettavan ja ammattitaitoisen kuvan 
yrityksestä.
-Pitää olla, jos haluaa tavoittaa mahdollisia asiakkaita ja kuluttajia. 
Digitaalisuus on tätä päivää ja tulee jatkossa vahvistumaan entisestään. 
Mobiiliversio vielä edesauttaa tätä saavutettavuutta erityisesti nuorten 
keskuudessa ja mobiilipuhelinten ns. Älypuhelinten korvatessa 
perinteistä tietokonetta internetin selailussa.
-Kyllä, se lisää helppokäyttöisyyttä
-kyllä, mitenkä muuten löydät tietoa firmasta, ja puhelimella nykyään 
kaikki nopeasti tarkistetaan
-Olisi hyvä olla jotta on vakuuttava, mobiiliversio helpottaisi nettisivujen 
tutkimista, olisi kätevämpi käyttää, eikä unohtuisi tutkia asiaa 
myöhemmin tietokoneelta
-Kyllä se helpottaisi käyttöä ja saavutettavuutta. 
-Kyllä. Kuten aiemmin sanoin, kaikki on nykyään netissä, ja vielä suurin 
osa käyttää nimen omaan mobiili-laitetta.
-Pitää. Kaikki etsivät yrityksestä tietoa ensin googlesta, ja jos yrityksellä 
ei ole toimivia nettisivuja, ainakin itse siirryn nopeasti seuraavaan 
palvelun tarjoajaan.
-Kyllä pitää olla nettisivut ja älylaitteile mobiiliversiot. Perusteluina siksi, 
että yrityksen tietojen , palveluiden ja tuotteiden löytäminen helpottuu, 
kun ihmiset yrittävät etsiä itselleen sopivaa palveluita tai tuoteitta netistä.
-Kyllä mielestäni molemmat. Itse haen tiedon lähes poikkeuksetta netistä 
ennen kuin menen esimerkiksi fyysiseen liikkeeseen. Kiva saada infoa 
etukäteen googlaamalla. Mobiiliversio tekee hyvän vaikutuksen yrityksen 
panoksesta visualisuuteen.
-Kyllä olisi hyvä olla neytisivut mistä löytyy tärkeimmät tiedot, ihmiset 
etsivät tietonsa nykyään verkosta ja yritys jolla ei ole nettisivuja jää 
helposti verkossa olevien varjoon.
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-Kyllä. Se tekee yrityksestä helpon käyttää ja antaa luotettavan kuvan. 
-Nettisivut olisi mielestäni ihan hyvä olla, sillä se antaa yrityksestä luo-
tettavamman ja nykyaikaisemman kuvan. Koska lähes jokainen ihminen 
käyttää jatkuvasti asioiden hoitamiseen puhelinta, tulisi myös mobiiliver-
sio löytyä.
-Mielestäni se on ainakin kannattavaa, että on digitaaliset nettisivut ja 
yrityksen luonteesta riippuen myös älylaitteelle sopiva mobiiliversio voisi 
olla hyvä ja nykypäivään sopiva vaihtoehto.
-Kyllä, lisää luotettavuutta. 
-Pitää, sieltä saa tietoa palvelusta ja aukioloajoista
-Ehdottomasti. Käytän itse nettiä puhelimen kautta jatkuvasti, varsinkin 
jos yritykseen tutustuu esimerkiksi somessa pyörivän mainoksen ansiosta. 
Nettisivut ovat vielä tärkeämmät kuin mobiiliversio. Tuntuisi mahdot-
tomalta luottaa yritykseen, jolla ei olisi edes sen vertaa otetta nykypäivään.
-Pitää. Älylaitteella perus selaimen navigointi on haastavaa. Konetta en 
käytä joka päivä, mutta puhelinta kyllä. Välillä turhauttaa kun nettisivuilla 
ei ole mobiiliversiota, esim. KELA on aikaansa jäljessä.
-Kyllä. Nettisivuilta saa kuvan yrityksen luotettavuudesta, jos sivut ovat 
kehnot, siirryn seuraavaan.
-mikä on analoginen nettisivu? nettisivu itsessään voi olla hyvinkin yk-
sinkertainen, vaikka vain pelkkä siistä banneri, kunhan App tarjoaa kaikki 
palvelut sujuvasti ja moitteettomasti. En ole ikinä käynyt instagramin 
nettisivuilla selaimella.
-Osittain kyllä, nettisivut on must have, mutta minusta ei tarvitse olla mo-
biiliversiota (en käytä niitä yleensä, useinmiten ne ovat todella kömpelöitä 
ja en enää löydä mitä etsin) Minusta on helpompaa löytää kaikki tiedot 
yrityksen omilta sivuilta, koska tiedän tiedon olevan totta. (hyvin useisti 
yritysten tiedot eivät ole totta tai jotain unohtuu jos yrittää hakea muualta 
tietoa)
-Kyllä. Havainnoimalla ympäristöään voi huomata että aina jollakin on 
puheli  kädessä.
-Tietenkin. Nettisivuilla ei tee mitään jos ne eivät skaalaudu laitteen mu-
kaan.

-Kyllä. Ne kertovat yrityksen olevan ajassa mukana. Osaa 
käyttäjäkunnasta ei tavoita enää 
perinteiset, esim. paperiset esitteet, lehtiartikkelit, radio- ja tv-
mainokset.
-Kylkä. Näkyvyyden ja markkinoinnin vuoksi
-Kyllä, molemmat. Nykyaikana tieto etsitään automaattisesti netistä. 
Hyvät nettisivut antavat palvelusta positiivisen kuvan ja kannustaa 
ottamaan osaa.
-Pitää. Mobiiliversionkin pitäisi olla itsestäänselvyys. Itse selaan 
kännykällä paljon ja sivustot, joilla ei mobiiliversiota ole jätän 
helpommin katsomatta kunnolla. 
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11.
 -Visuaalisuus, järjestelmällisyys, toimivuus ja selkeys
-Selkeä ulkoasu ja nopea luettavuus. Yrityksen toiminta ja ydinviesti tulee 
nähdä selkeästi heti sivuille tultaessa. 
-Yksinkertainen ja selkeä ulkonäkö, sekä oleellisten asioiden koonti heti 
etusivulla.
-Yksinkertainen visuaalinen ilme ennen kaikkea, pääasiat yrityksestä/
palvelusta pitää tulla selväksi jo etusivulla.
-Mobiiliyhteensopivuus, helposti löydettävissä olevat yhteystiedot, 
mielellään mahdollisuus kysyä palveluista muillakin tavoilla kuin 
soittamalla. Esim whatsapp tai sähköposti
-Selkeys, ajanmukaisuus, yhteystiedot
-Yhteystiedot löytyvät helposti. Haku toimii ja sisältää tarpeeksi hakusanoja 
taustallaan.
-Selkeys, miellekkyys, nopeus, vaihtoehdot, loogisuus.
-Yrityksen sivut ovat hyvät, mikäli ne toimivat niin kännykällä kuin 
koneellakin ja sisältävät selkeät otsikot, joiden takaa löytyy lisää 
informaatiota.
-Yksinkertainen ulkoasu, ei erikoisia värejä tai hienoja efektejä, ne hidastavat 
nopeaa löytämistä ja etsimistä. 
-Yksinkertaisuus ja selkeys
-Tarpeeksi yksinkertaiset
-Sijainti, aukioloajat sekä hinnasto selkeästi esillä
-Tarpeeksi vähän tietoa etusivulla, jotta se pysyy selkeänä, kuitenkin niin 
että pääajatus on heti näkyvissä.Miellyttävät värit, jotta sitä jaksaa lukea.
-Selkeät ohjeet. Uskalletaan käyttää tyhjöö tilaa, eikä yritetä väkisin tehdä 
liian hienoa. -Mahdollisimman vähän korukieltä ja tyhjiä lauseita. 
-yksi selkeä valikko, josta löytyy allekain kaikki, selkeä otsikointi ja 
loogisuus. Ärsyttävintä on kun etsii jotain ja jokaisella sivulla on vaan linkki 
seuraavaan paikkaan. 
-Yksinkertaiset ja selkeät. Yhteystiedot helposti löydettävissä.
-Selkeys, hyvä ja helppokäyttöinen pohja. Valikko toimiva ja näkyvästi esillä.
-Hyvin suunniteltu käyttöliittymä

-tarpeeksi simppeli etusivu, jossa loogisesti järjestetty 
menuvalikko. Esim nykyinen Reppu on ihan p*ska, koska on liian 
raskasrakenteinen ja sekava.
-Ulkoasu joka on tyylikäs ja riittävän yksinkertainen. Niin että löytyy 
kaikki tarvittava, mutta ei yhtään ylimääräistä. 
-selkeys, otsikointi, ei liikaa mainoksia, ei samalla sivulla kaikkea, väri 
maailma: vaaleat sävyt hyviä.
-Tarpeeksi yksinkertaiset ja selkeät sivut. Tieto, jota etsin, tulisi olla 
helposti muutamalla klikkauksella löydettävä.
-Mahdollisimman vähän klikkauksia asioiden löytämiseen sivuilla, 
selkeä ulkoasu.
-Siisti ulkoasu, helppokäyttöinen selattavuus, selkeä jäsentely, toimiva 
hakukone
-Yksinkertaisuus ja selkeys. Etusivu pitäisi pysyä siistinä.
-Ne ovat selkeät mutta visuaalisesto luovat ja helppokäyttöiset! 
-Selkeys
-selkeä ja ehjä, ei tyhjiä lauseita tai kiiltokuvatekstejä
-Selkeä jaottelu 
-Selkeä ulkoasu ja valikot helposti löydettävissä. 
-Selkeys, helppolukuisuus, miellyttävän näköisyys
-Selkeä ulkoasu, nopeasti latautuvat sivut, riittävät tiedot löytyvät 
sivuilta helposti.
-Kun palvelun/yrityksen tiedot löytää helposti ja selkeästi. Toimiva 
julkaisualusta, johon nettisivut perustetaan sekä selkeä hyvä 
visuaallisuus.
-Yksinkertainen ja selkeä design. 
-Selkeä, ei liian värikäs. Helposti löytyvä valikko, mistö pääsee 
katsomaan sisällön. Ja jos et ole hyvä nettisivujen tekijä, päivittäjä, 
kannattaa palkata ammattilainen. 
-Selkeys, riittävä yksinkertaisuus, ei liian raskas softa. 
-Ulkoasun selkeys, tekstin oikeakielisyys ja selkeys.
-Nettisivujen selkeys ja helppous. Asiallisuus. -Yritykselle sopivat ja 
yrityksen luonteen mukaan personoidut. 
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-Tieto täytyy olla helposti löydettävissä ja järkevästi otsikoitu sekä lokero-
itu. Tieto täytyy laittaa jotenkin tärkeysjärjestykseen niin, että tieto, mitä 
todennäköisimmin etsitään löytyisi nopeimmin. Visuaalinen ilme on 
myös tärkeä luotettavuuden kannalta. 
-Helppo navigointi sivustolla. Ei liikaa klikkauksia, tai scrollaamista, 
tärkeät asiat löytyy helposti selkeiden otsikoiden alta. Selkeä ulkoasu ja 
helppo luettavuus tekee helppokäyttöiseksi. 
-Tarvittava tieto on helposti saatavilla eikä esim. monen klikkauksen 
päässä
-nopeasti liikkuva data. Selkeä konsepti. Tarvittavien tietojen nopea löyty-
minen.
-Kunhan kaikki tieto ei ole samalla sivulla ja teksti on luettavaa olis ihan 
jees. Se on ärsyttävintä jos ei löydy aukiolo aikoja. Kaikilla on selvästi 
omat kategoriat ja kun klikkaat otsikosta se löydät tarvitsemasi tiedot. 
-Onnistunut hakukoneoptimointi, selkeä valikko
-loogisuus, selkeys ja informatiivisuus
-Yksinkertainen osoite, sivujen löytyminen Google-haulla, etusivun 
selkeät otsikot aihealueittain, yksinkertainen visuaalinen ilme
-Simppeliys ja omaperäisyys toimivat aina
-Selkeys: hakemistot ja linkit selkeät ja järjestyksessä, ei liian paljon tekstiä 
yhdellä sivulla, ei liian pientä fonttia tai tiivistä rivinväliä meille huon-
onäköisille.
-Sivustolta pitää löytyä se, mitä asiakas haluaa tietää. Rakenteen, ulkoasun 
sekä navigoinnin tulee olla selkeää. Mikäli sivustolla on verkkokauppa, 
tuotteiden kategoriointi tulee olla kohdillaan ja tilaamisen täytyy olla 
sujuvaa.
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