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Tämä tutkimus käsittelee loppukäyttäjien tietämystä ja kokemuksia 
verkkosivustojen yksityisyysehdoista sekä evästeiden käytöstä. Evästeet ovat 
olleet käytössä useita vuosia, mutta loppukäyttäjät eivät edelleenkään ymmärrä 
tarkkaan niiden tarkoitusperää tai toimintaa. Yksityisyysehdoilla 
verkkosivustot viestivät loppukäyttäjille tiedonkeruukäytänteistään ja tätä 
kautta esimerkiksi evästeiden käytöstä. Kuitenkin yksityisyysehdot voivat olla 
vaikeasti ymmärrettäviä ja usein loppukäyttäjät eivät lue niitä ollenkaan. 
Verkkosivustoilla esitetään myös erilaisia bannereita esimerkiksi mainonnan 
välineenä, mutta bannerityylinen esitystapa on yleistynyt myös evästeiden 
käytöstä sekä yksityisyysehdoista viestimiseen. Tämä tutkimus perustuu sekä 
empiiriseen tutkimukseen että kirjallisuuskatsaukseen, joiden tarkoituksena on 
selvittää kuinka loppukäyttäjät ymmärtävät yksityisyysehtoja sekä evästeitä. 
Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka loppukäyttäjien kokevat 
evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit. Tutkimuksen 
mukaan loppukäyttäjät pitävät yksityisyysehtoja vaikeaselkoisina, mutta 
ymmärtävät mitä evästeet ovat.  Lisäksi loppukäyttäjät suhtautuvat 
välinpitämättömästi evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita 
kohtaan sekä kokevat ne ärsyttäviksi. Toisaalta loppukäyttäjien mielestä 
kyseiset bannerit ovat hyväksyttävä tapa ilmoittaa evästeiden käytöstä ja hyvä 
tapa siksi, että ne lisäävät ihmisten tietämystä aiheesta. Kiinnostus evästeistä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan on yhteydessä bannereista 
saatuun kokemukseen ja ymmärrykseen evästeistä sekä yksityisyysehdoista. 
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ABSTRACT 

Hänninen, Pekka 
End-users experiences of website’s privacy policies and cookies  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 116 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisors: Silvennoinen Johanna, Kujala Tuomo 

This study examines end-user’s knowledge and experiences on both privacy 
policies and cookies. Websites have been using cookies for several years, 
however end-users are still uncertain of their meaning. In addition, 
organizations use privacy policies to communicate their privacy practices to 
end-users. Nevertheless, these are found to be written in unclear manner from 
end-user’s perspective. This has led to a situation where end-users rarely read 
those policies. Banner style presentations of these privacy policies and usage of 
cookies have become more common. This study also examines how that banner 
style presentation of privacy policies and cookies affect end-user’s user 
experience. This study has been conducted by both literature review and 
empirical study and its purpose has been to discover how banner style 
notification of cookie usage and privacy policies effects to end-user’s user 
experience. According to this study, end-users don’t fully understand privacy 
policies, but they understand meaning and purpose of cookies. Also, end-users 
feel that banner style notifications of cookie usage or privacy policies are 
annoying, and end-users are unconcerned by them. However, end-users think 
that those banners are acceptable way to present information about cookie 
usage because they inform end-users. Also, interest to banner style notification 
of cookie usage or privacy policies are connected to experience from banners. In 
addition, interest to banner style notification of cookie usage or privacy policies 
are connected to understanding privacy policies and cookies. 

Keywords: privacy, user experience, cookies, privacy policies, banners. 
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1 JOHDANTO 

Elektronisen kaupankäynnin myötä verkossa toimivat organisaatiot keräävät 
yhä enemmän tietoja käyttäjistään (Pavlou, 2011). Kerätyt tiedot voivat sisältää 
erilaisia henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen, osoitteen, taloudellisia tietoja tai 
ip-soitteen. Yksityisyydessä (privacy) on kyse juuri tällaisten tietojen hallinnas-
ta. Tällöin palveluita käyttämällä loppukäyttäjä luovuttaa tai tietojaan palvelui-
hin ja näiden ominaisuuksiin. Tässä prosessissa loppukäyttäjä niin sanotusti 
vaihtaa omia tietojaan palveluihin ja tätä kautta pyrkii hallitsemaan omien tie-
tojensa virtaa. (Nissenbaum, 2011) Verkon loppukäyttäjät joutuvat jatkuvasti 
valitsemaan, joko parempien palveluiden tai oman yksityisyyden välillä, sillä 
monet palvelut ja tuotteet vaativat yhä tarkempia tietoja sekä analyysejä käyttä-
jistään (Norberg, Horne & Horne, 2007.) Loppukäyttäjällä (end-user) tarkoite-
taan tässä tutkimuksessa yksilöä, joka esimerkiksi käyttää internetiä ja jotain 
siellä olevaa verkkosivustoa, mutta ei työskentele verkkosivuston takana ole-
vassa organisaatiossa.  

Verkkosivustot ja organisaatiot, eli palveluntarjoajat niiden takana ovat ot-
taneet käyttöön yksityisyysehtoja (privacy policy) liittyen tietojen keräämiseen, 
tallentamiseen sekä säilyttämiseen. Näiden avulla sekä palveluntarjoaja että 
loppukäyttäjä ovat selvillä tiedon keräämisestä ja sen ehdoista. (Wu, Huang, 
Yen & Popova, 2012) Loppukäyttäjän tietoja kerätään esimerkiksi evästeiden 
(cookies) avulla, jotka tallentavat erilaista tietoa, kuten esimerkiksi IP-osoitteen. 
Tämän avulla käyttäjälle voidaan muun muassa kohdistaa sisältöä. (Toubiana, 
Narayanan, Boneh, Nissenbaum & Barocas, 2010) Tällaista kohdistettua mai-
nontaa esitetään usein esimerkiksi mainosbannereiden muodossa. Mainosban-
nerit ovat erilaisia nappeja tai elementtejä, joiden tarkoituksena on esimerkiksi 
ilmoittaa loppukäyttäjälle jonkin toisen verkkosivuston olemassaolosta sekä 
houkutella hänet banneria klikkaamalla siirtymään verkkosivustolle. (Pagen-
darm & Schaumburg, 2006) EU:n määräyksien mukaan evästeiden käytöstä on 
ilmoitettava loppukäyttäjille ja EU kehottaa sekä tarjoaa välineet bannerityyli-
sen ilmoitustavan käyttöön (European Commission, Cookies, 2016). Nykyiset 
evästeiden käytöstä sekä yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit voidaan näh-
dä mainosbannereiden variaatioina. Kyseiset bannerit voidaan nähdä loppu-
käyttäjän näkökulmasta ristiriitaisessa valossa (van Bavel & Rodríguez-Priego, 
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2016). Näin ollen tällaisten bannereiden hyödyllisyys voidaan kyseenalaistaa ja 
pohtia sitä, palvelevatko ne loppukäyttäjien tarpeita. 

Aiempaa tutkimusta aiheesta ovat tehneet esimerkkisi van Bavel ja 
Rodríguez-Priego (2016), jotka selvittivät laboratoriokokeen avulla erilaisten 
evästebannereiden vaikutuksia käyttäytymiseen. Heidän mukaan loppukäyttä-
jät eivät välttämättä ole tietoisia evästeistä tai eivät ymmärrä niiden toimintaa. 
Lisäksi McDonald (2010) tuo esille, kuinka evästeet tulivat ensimmäisen kerran 
käyttöön jo viisitoista vuotta sitten, mutta silti loppukäyttäjät eivät ymmärrä 
niiden toimintaa. Hormozi (2005) esittelee evästeiden ongelmia yksityisyyden 
näkökulmasta sekä Albuqurerque, Regis ja Moreira (2014) tuovat esiin evästei-
den tietojen keräystä nettiselaimien näkökulmasta. Aiheesta on olemassa paljon 
tutkimusta käyttäytymiseen pohjautuvan mainonnan näkökulmasta sekä eväs-
teiden ja yksityisyyshuolien näkökulmasta. Lisäksi tutkimusta on tehty tekni-
sestä näkökulmasta, kuten verkkoselainten sekä evästeiden seurannasta. Ny-
kyisessä tutkimuksessa on kuitenkin aukko bannerityylisen esitystavan vaiku-
tuksista loppukäyttäjän käyttäjäkokemukseen. Bannerityylinen esitystapa on 
aiheuttanut kiistelyä ja vaikka toisten mielestä se on sopiva, ovat toiset eri miel-
tä (van Bavel & Rodríguez-Priego, 2016). Lisäksi yksityisyyden tutkimus on 
keskittynyt selvittämään yksityisyyden huolia asenteita ja ongelmia yksilön tai 
organisaation tasolla. Jatkossa tutkimusta olisi hyvä siirtää laajempaan konteks-
tiin ja keskittyä ratkaisemaan suunnitteluun, malleihin, käyttäytymiseen sekä 
toimintaan liittyviä yksityisyyden ongelmia. (Bélanger & Crossler 2011)  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yksityisyyttä käyttäjäkokemuksen (user 
experience) avulla. Sillä tarkoitetaan jonkin tuotteen käytössä syntyviä havain-
toja tai reaktioita, joita loppukäyttäjä kokee käytön aikana tai sen jälkeen. (In-
ternational Organization for Standardization [ISO], 2009.) Käyttäjäkokemus on 
myös arvo, joka syntyy tuotteen tai palvelun sekä loppukäyttäjän välisen vuo-
rovaikutuksen kautta. Vuorovaikutuksessa tärkeää on myös konteksti sekä sii-
hen liittyvä aika, paikka ja loppukäyttäjän ominaisuudet tai tiedot. (Hassenzahl 
& Tractinsky, 2006) Käyttäjäkokemuksen määrittelemisen kautta tutkimuksessa 
selvitetään sitä, kuinka yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoittavien 
bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan tutkia empiirisesti. 

Loppukäyttäjät ovat yhä enemmän huolissaan yksityisyydestään verkko-
ympäristössä (Jensen & Potts, 2004). Huolet yksityisyydestä sekä loppukäyttä-
jien heikko ymmärrys evästeitä kohtaan herättää kysymyksiä siitä, kuinka tämä 
yleistynyt tapa esittää tietoa seurannasta sekä yksityisyysehdoista vaikuttaa 
käyttäjän kokemukseen verkkosivustoilla vierailtaessa.  Yleistymisen vuoksi 
nämä bannerityyliset ilmoitukset koskettavat lähes kaikkia verkkosivustojen 
loppukäyttäjiä. Näin ollen aiheen tutkimiselle on tarvetta ja tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tutkimuk-
sen perusteella, kuinka loppukäyttäjät kokevat yksityisyysehdot ja evästeet se-
kä näistä ilmoittavat bannerit. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on 
määritellä empiirisen tutkimuksen kannalta oleelliset käyttäjäkokemuksen ulot-
tuvuudet ja selvittää kuinka evästeiden esittämiseen tarkoitettujen bannereiden 
käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksityisyyden näkökulmasta. Tutkimuksen 
avulla pyritään saamaan vastaus seuraaviin tutkimusongelmiin: Kuinka loppu-
käyttäjät kokevat verkkosivustojen yksityisyysehdot ja niiden käyttämät eväs-
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teet? Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosivustojen yksityisyysehdoista ja 
evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit? Kuinka loppukäyttäjät toimivat koh-
datessaan evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita? Lisäksi kir-
jallisuuskatsauksen avulla pyritään vastaamaan seuraavaan tutkimusongel-
maan: Kuinka evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittamiseen käytet-
tyjen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksityisyyden kontekstis-
sa? Tutkimus on toteutettu käyttäen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistet-
tyä menetelmää. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkimusmenetelmänä on 
käytetty kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen toinen osa on toteutettu empiirisen 
kyselytutkimuksen avulla, jossa on kerätty sekä kvantitatiivista että kvalitatii-
vista aineistoa. 

Tutkimuksen keskeisimpien tuloksien mukaan loppukäyttäjät eivät kun-
nolla ymmärrä yksityisyysehtoja, mutta toisaalta kokevat ymmärtävänsä eväs-
teitä ja niiden tarkoituksen. Lisäksi tutkimuksen pohjalta käy ilmi, että loppu-
käyttäjät omaavat ristiriitaisia näkemyksiä yksityisyysehdoista ja evästeiden 
käytöstä ilmoittavien bannereiden suhteen. Loppukäyttäjät kokevat näiden 
bannereiden olevan ärsyttäviä sekä suhtautuvat niitä kohtaan välinpitämättö-
mästi, mutta toisaalta pitävät niitä hyväksyttävänä tapana ilmoittaa evästeiden 
käytöstä. Lisäksi kyseisiä bannereita pidetään hyödyllisinä, koska ne lisäävät 
loppukäyttäjien tietämystä yksityisyydestä. Toisaalta loppukäyttäjät eivät vält-
tämättä koe näiden bannereiden vaikuttavan heidän yksityisyyteensä. Kiinnos-
tus evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan 
on yhteydessä loppukäyttäjien evästeiden ja yksityisyysehtojen ymmärrykseen 
sekä kiinnostuneet loppukäyttäjät harvemmin jättävät kyseiset bannerit huomi-
oimatta. Lisäksi kiinnostuneet loppukäyttäjät kokevat kyseisiä bannereita koh-
taan positiivisia tuntemuksia sekä kokevat niiden parantavan heidän yksityi-
syyttään. Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden tietämyk-
sen  ja evästeiden ymmärtämisen välillä havaittiin yhteys. 

Rakenteen osalta johdannon jälkeen tutkimuksen toisessa luvussa käsitel-
lään yksityisyyttä, yksityisyysehtoja ja evästeitä sekä seurantaa. Kolmannessa 
luvussa käsitellään käyttäjäkokemusta ja sen määritelmää, mittaamista sekä 
ulottuvuuksia. Tutkimuksen neljäs luku käsittelee loppukäyttäjien tietämystä ja 
kokemuksia verkkosivustojen evästeistä sekä yksityisyysehdoista. Lisäksi nel-
jännessä luvussa käsitellään loppukäyttäjien kokemuksien mittaamista. Tämän 
jälkeen tutkimuksen viides luku käsittelee tutkimusmenetelmiä ja kuudes luku 
tutkimuksen tuloksia. Seitsemäs luku sisältää pohdinnat ja johtopäätökset ja 
kahdeksas luku on yhteenvetoluku. Lopuksi on listaus tutkimuksen lähdekirjal-
lisuudesta sekä liitteet. 
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2 YKSITYISYYS JA LOPPUKÄYTTÄJÄN SEURAA-
MINEN 

Tässä luvussa käsitellään yksityisyyttä sekä loppukäyttäjän verkossa tapahtu-
vaan seuraamiseen liittyviä seikkoja. Luvun ensimmäisessä alaluvussa määri-
tellään yksityisyys sekä yleisesti että verkkoympäristössä. Toisessa alaluvussa 
selvitetään sitä, mitä yksityisyysehdoilla tarkoitetaan. Kolmannen alaluvun alta 
löytyvät määritelmät evästeistä sekä tietoa siitä, millä tavoin käyttäjää seura-
taan. Luvun tarkoituksena on määritellä tutkimuksen kannalta olennaiset ter-
mit yksityisyyteen ja loppukäyttäjän seuraamiseen liittyen. 

2.1 Yksityisyyden määritelmä 

Verkkokauppojen yleistyminen on johtanut yksityisyyshuolien (privacy con-
cerns) heräämiseen etenkin loppukäyttäjien keskuudessa. Tämä on seurausta 
verkkosivustojen käytänteistä, jotka mahdollistavat loppukäyttäjien tietojen 
keräämisen. Näitä tietoja kerätään esimerkiksi strategisen edun saavuttamiseksi. 
(Pavlou, 2011) Käyttämällä palveluita loppukäyttäjät luovuttavat usein kaiken-
laisia tietoja ja sitä kautta jättävät itsestään verkkoon jälkiä. Tietojen luovutta-
minen mahdollistaa palveluiden käytön, mutta toisaalta tietojen luovutus voi-
daan nähdä yksityisyyden vaarantamisena. Loppukäyttäjän jättämistä jäljistä 
voidaan muodostaa profiileja, joista käyttäjä voidaan tunnistaa ja tätä kautta 
käyttäjän verkkokäyttäytyminen tallentuu verkkosivustoille. (Nissenbaum, 
2011) Lisäksi näitä tietoja voidaan myös myydä ja välittää kolmansille osapuo-
lille (Cooper, 2008). Tämä on yksi esimerkki internetin kehityksestä, joka on 
nostanut esiin tarvetta yksityisyyden ja etenkin verkkoyksityisyyden (informa-
tion privacy) määrittelemiselle. Tiedon keräämisen runsaus sekä tiedon proses-
soinnin ja tallentamisen helppous on nostanut yksityisyyden etenkin loppu-
käyttäjien näkökulmasta katsottuna merkittäväksi ja ajankohtaiseksi huolenai-
heeksi. (Smith, Tamara & Xu., 2011) Käyttäjät saattavat nähdä erilaisen tiedon 
keräämisen ja sen käytön oman yksityisyytensä menetyksenä (Culnan & Arm-
strong, 1999).  
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Yksityisyys on noussut tietojärjestelmätieteessä keskeiseksi tutkimuskoh-
teeksi. Aiemman tutkimuksen avulla on löydetty vastauksia erilaisiin kysy-
myksiin yksityisyyteen liittyen. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset ongelmat, 
asenteet, säännökset sekä käytänteet, joita yksityisyyteen liittyy. (Pavlou, 2011) 
Yksityisyyttä voidaan tutkia monella eri tasolla, vaikka se ei välttämättä ole 
monitasoinen ongelma. Valtaosa tutkimuksesta on keskittynyt esimerkiksi selit-
tämään tiedon yksityisyyteen liittyviä ongelmia yksilön tasolla, vaikka tutki-
muksia tulisi tehdä myös organisaation tai yhteiskunnan tasolla. Lisäksi tutki-
muksien otoksissa käytetään paljon USA:n opiskelijoita koehenkilöinä ja sitä 
kautta tutkimukset kaipaavat laajempia otoksia yleistettävyyden parantamisek-
si. Monet tutkimukset keskittyvät selittämään teoreettista kontribuutiota, mutta 
harvat tutkimukset keskittyvät suunnittelun tai mallien kehittämiseen sekä yk-
sityisyyteen liittyvän toiminnan parantamiseen. Yksityisyyden tutkimuksessa 
tulisi keskittyä yksilöä laajempaan tasoon sekä laajempiin otoskokoihin. Lisäksi 
tutkimuksen avulla tulisi selvittää paremmin suunnitteluun ja toimintaan liitty-
viä ratkaisuja. Aiemmat tutkimukset ovat selvittäneet sitä, miten yksityisyyden 
erilaisia ilmiöitä on tapahtunut ja jatkossa tutkimuksen tulisi keskittyä enem-
män siihen miksi ilmiöitä tapahtuu. (Bélanger & Crossler 2011) 

Yksityisyydestä on monenlaisia määritelmiä ja sen yksiselitteinen määrit-
teleminen on vaikeaa. Yksityisyyteen voidaan nähdä liittyvän omistusta, eli 
jonkinlainen omistettava yksityinen tila tai sen voidaan nähdä olevan oikeus. 
Lisäksi yksityisyyteen liittyy omistuksen lisäksi myös salausta, vapautta sekä 
yksinäisyyttä. Tällöin yksityisyys on ikään kuin yksilön tavoittelema tila ja oi-
keus pitää asioita omana tietonaan. Sen lisäksi yksityisyydessä ja sen omistami-
sessa on kyse hallinnasta sekä rajoittamisesta. Tämän pohjalta yksilöllä on kyky 
hallita ja rajoittaa omaa yksityisyyttään, eli esimerkiksi hän voi evätä muiden 
tahojen pääsyä omaan omistettuun tietoon. Kun yksityisyys nähdään oikeutena 
tai omistuksena, on sitä kohtaan myös mahdollista hyökätä. Tällaisessa tilan-
teessa yksilön yksityisyyttä voidaan rikkoa ja yksityisyys menetetään. Toisaalta 
yksilö voi menettää yksityisyytensä myös huolimattoman käyttäytymisen joh-
dosta. (Tavani, 2007) Clarke (1999) taas esittelee yksityisyyden neljän osa-alueen 
avulla ja osa-alueet ovat: yksilön viestinnän-, yksilön henkilökohtaisten tietojen-, 
yksilön fyysinen-, ja yksilön käyttäytymisen yksityisyys. Yksilön henkilökoh-
taisten tietojen- ja viestinnän yksityisyyttä kutsutaan myös nimellä tietosuoja. 
Yksilön henkilökohtaiset tiedot tulisi pitää salassa ja tietosuoja tarkoittaakin 
juuri tietojen ja viestinnän säilymistä yksilön hallinnassa. Tällöin ulkopuolisilta 
evätään luvaton pääsy omiin tietoihin. Tämän voidaan nähdä olevan tärkeää, 
sillä mikäli jokin kolmas taho omaa pääsyn yksilön tietoihin, voi hänellä olla 
vaikutusvaltaa yksilöä kohtaan. (Clarke, 1999) 

Verkkoyksityisyydellä on hieman eroavaisuuksia yleisesti ajateltuun yksi-
tyisyyteen verrattuna. Tällöin pelkkä yksityisyys koskee henkilön fyysistä ole-
musta sekä henkilökohtaista tilaa ja verkkoyksityisyys koskee sen lisäksi henki-
lön yksityisiä tietoja. (Smith ym. 2011) Nissenbaum (2011) määrittelee verkko-
yksityisyyden henkilökohtaisten tietojen virraksi sekä sen hallinnaksi. Nämä 
henkilökohtaiset tiedot sisältävät yksilön tunnistetietoja tai muuta arkaluontois-
ta tietoa. Esimerkkejä tällaisesta tiedoista ovat nimi, osoitetiedot, verkko-osoite, 
eli IP-osoite tai taloudellisia tietoja, kuten luottokorttitiedot. Henkilökohtaisten 
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tietojen hallinnassa on kyse kontekstinmukaisten parametrien ja normien avulla 
tapahtuvasta tietojen hallinnasta. Tässä tapahtumassa yksilö tarkastelee para-
metreja ja tarkistaa vastaavatko ne omia määritettyjä normeja. Esimerkiksi tieto 
kulkee jollain halutulla tavalla ja vain tietyille henkilöille, jolloin tiedon kulke-
minen sekä siihen käsiksi pääsevät henkilöt koetaan normien mukaiseksi. Kun 
parametrit ja normit ovat hyväksytyllä tasolla, on toiminta hyväksyttävää, mut-
ta jos edellä mainittuihin tapahtuu muutosta, johtaa se yksityisyyden menetyk-
sen kokemiseen. Usein termiä yksityisyys kuitenkin käytetään myös verkkoyk-
sityisyyden yhteydessä ja yksityisyyteen on yhdistetty verkkoyksityisyyden 
määritelmät (Smith ym. 2011). Tässä tutkimuksessa verkkoyksityisyyden sijasta 
käytetään termiä yksityisyys ja verkkoyksityisyyden määritelmä sisällytetään 
yksityisyyden määritelmään. 

Yksityisyyshuolet ovat olleet keskiössä yksityisyyden tutkimuksissa ja yk-
sityisyyshuolien selvittäminen mahdollistaa yksityisyyteen liittyvien ongelmien 
tutkimista sekä ratkaisuja. Smith, Milberg ja Burke (1996) esittelevät yksityi-
syyshuolet seitsemän ulottuvuuden kautta. Nämä ulottuvuudet ovat: tiedon 
keräys, tiedon luvaton toissijainen käyttö organisaatiossa, tiedon luvaton toissi-
jainen käyttö kolmannen osapuolen toimesta, tiedon luvaton käyttö, tietojen 
virheet, heikentynyt päätöksenteko sekä tiedon yhdisteleminen. Tiedonkeräyk-
sen huolen taustalla on henkilökohtaisten tietojen keräys ja tietojen tallennus 
tietokantoihin. Toissijainen käyttö organisaatiossa nostattaa huolen siitä, että 
tietoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin alun perin oli tarkoitus. Toissijai-
nen käyttö kolmannen osapuolen toimesta tarkoittaa tiedon vuotamista ulko-
puoliselle, sekä muuta kuin alkuperäistä käyttöä. Luvaton käyttö on huoli siitä, 
että tietoon pääsee käsiksi henkilöitä ilman vaadittavia oikeuksia. Tahattomat 
sekä tahalliset virheet tiedoissa nostavat myös yksityisyyshuolia. Heikentynyt 
päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksiä tehdään automaatioon pohjautuen 
ja automaatiosta ei pääse helposti irtautumaan. Lopuksi tiedon yhdistäminen 
nostaa huolen siitä, että pieniä tietoja voidaan yhdistellä suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. (Smith ym., 1996) 

Yksityisyyden kehittyminen keskeiseksi tutkimusalueeksi tietojärjestelmä-
tieteessä on tuonut monenlaisia eri näkemyksiä yksityisyyden määrittelyyn. 
Tavanin (2007) ja Clarken (1999) määritelmät ovat yleisempiä ja käsittävät pe-
rinteistä yksityisyyttä. Toisaalta Nissenbaum (2011) esittelee verkkoyksityisyy-
den ominaispiirteitä. Lisäksi Smithin, Milbergin ja Burken (1996) esittelemät 
yksityisyyshuolien eri ulottuvuudet ovat rakentaneet mahdollisuuksia yksityi-
syyden tutkimiselle loppukäyttäjän näkökulmasta. Seuraavaksi yksityisyyttä 
tarkastellaan organisaatioiden harjoittamien yksityisyyskäytänteiden näkökul-
masta ja seuraavassa alaluvussa selvitetään tarkemmin yksityisyysehtoja. 

2.2 Yksityisyysehdot 

Yksityisyyshuolet ovat nostattaneet tarvetta toimia loppukäyttäjän yksityisyy-
den puolesta. Loppukäyttäjien tuoma yksityisyyden parantamisen paine sekä 
paine sääntelyn parantamiseksi ovat johtaneet erilaisten yksityisyyskäytäntei-
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den ja yksityisyysehtojen muodostumiseen. (Jensen & Potts, 2004) Verkossa 
toimivat organisaatiot omaavat tietosuojakäytänteitä tai yksityisyysehtoja tieto-
jen keräämisestä ja niiden säilyttämisestä. Näiden avulla sekä palveluntarjoaja 
että käyttäjä ovat selvillä tiedon keräämisestä ja sen ehdoista. Yksityisyysehdot, 
joita sivustot esittävät, perustuvat kansainvälisiin sääntöihin, säädöksiin sekä 
ohjeisiin. (Wu, Huang, Yen & Popova, 2012) Tällaiset yksityisyysehdot voivat 
olla loppukäyttäjän ainoa saatavilla oleva tiedonlähde ja päätöksenteon väline 
verkkosivustojen yksityisyyteen liittyen. Ongelmia näissä käytänteissä voi kui-
tenkin aiheuttaa vaikeaselkoinen kieli sekä tiedon määrä. Yksityisyysehdoissa 
ei välttämättä ole kuin vähimmäismäärä tietoja, joita organisaation tulee loppu-
käyttäjälle kertoa ja lisäksi tiedot voivat muuttua usein. (Jensen & Potts, 2004) 

Yksityisyysehtoja määritellään laeissa, kuten esimerkiksi EU:n säännöissä 
tiedon turvaamisesta. EU:n yleinen tietosuoja-asetus määrittelee esimerkiksi 
turvaa ja vaatimuksia kansalaisten tietojen ja yksityisyyden turvaamiseksi. Li-
säksi EU:lla on erilaisia sääntöjä maiden välisestä tietojen jakamisesta ja siirtä-
misestä. (European Commission, Law, 2016.) Toisaalta nämä lait voivat vaihdel-
la eri alueiden ja maiden välillä. Lakien noudattamista on myös vaikea seurata 
ja etenkin silloin, kun loppukäyttäjän tiedot leviävät eri maiden välillä. (Mont, 
Pearson & Bramhall, 2003) Tämän lisäksi yksityisyysehdot eivät ole välttämättä 
loppukäyttäjien yksityisyyden suojaksi, vaan enemmän organisaatioiden itsen-
sä suojana.  Organisaatiot voivat yksityisyysehdoillaan puolustautua mahdolli-
sia käyttäjiltä tulevilta yksityisyydenloukkaussyytteiltä. (Pollach, 2007) Lisäksi 
erilaiset yksityisyyden sertifikaatit (privacy seal) on tarkoitettu luomaan stan-
dardeja yksityisyysehtojen määrittämiselle. Näitä sertifikaatteja jakavat yksityi-
set organisaatiot, jotka luovat vaatimukset yksityisyysehdoille. Palveluntarjo-
ajien yksityisyysehtojen on täytettävä niille asetetut vaatimukset, jotta organi-
saatio voi saada sertifikaatin. Toisaalta yksityisyyden sertifikaatit eivät välttä-
mättä kerro mitään organisaatioiden käytänteistä. Sertifikaatit osoittavat kui-
tenkin sen, että organisaatiot noudattavat jonkunlaisia standardeja ja että yksi-
tyisyysehdot sisältävät vähimmäismäärän tietoa.  (Jensen, & Potts, 2004) 

Yksi tärkeä puoli yksityisyysehdoissa on niiden vähentämä tiedon asym-
metria palveluiden ja niiden käyttäjien välillä (McDonald, & Cranor, 2008). Yk-
sityisyysehdot ovatkin vakiintuneet organisaatioiden tapaan tiedottaa loppu-
käyttäjää yksityisyyskäytänteistään. Näin ollen ne toimivat päätöksenteon väli-
neenä sekä sisältävät paljon tärkeää tietoa. Ongelmia näissä ehdoissa voi kui-
tenkin aiheuttaa vaikeaselkoinen kieli sekä palveluntarjoajan sisällyttämä tiedot 
tai niiden puute. Yksityisyysehdot voivat sisältää vain vähimmäismäärän tietoa, 
jota käyttäjälle täytyy esittää, jolloin kaikkia tietoja ei kerrota avoimesti. (Jensen 
& Potts, 2004) Toisaalta yksityisyysehdot auttavat loppukäyttäjiä, sillä niiden 
avulla palvelun tarjoajat jakavat tietoa (McDonald & Cranor, 2008). Vaikeuksia 
loppukäyttäjille aiheutuu etenkin silloin, kun yksityisyysehtoja muutetaan, jol-
loin ehdot on luettava uudelleen (Jensen & Potts, 2004).  

Yksityisyysehtoja on myös kritisoitu niiden sijoittelun ja lukemisen vai-
keuden kautta. Verkkosivulle tultaessa loppukäyttäjien on mentävä kahden eri 
sivun kautta hyväksyäkseen ehdot ja jatkaakseen sivuston käyttöä. Esimerkiksi 
loppukäyttäjä menee ensin verkkosivuston kotisivulle, jonka jälkeen hän siirtyy 
sivulle, jossa yksityisyysehdot luetaan sekä hyväksytään. Vaivan lisäksi tämä 
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käytäntö voidaan nähdä kyseenalaisena, sillä sivustoa käytetään jo ennen yksi-
tyisyysehtojen lukemista tai hyväksymistä. Tällöin käyttäjän tietoja voidaan 
kerätä hänen tietämättään tai hyväksymättään. Näin ollen, vaikka yksityisyys-
ehdot nähdään ilmoituksina sekä varoituksina, voidaan niiden käyttöä ja esitys-
tapaa pitää kyseenalaisena. Lisäksi loppukäyttäjän täytyy aktiivisesti lukea eri 
organisaatioiden omat yksityisyysehdot. Jokaisella organisaatiolla voi olla omia 
ehtoja. Mikäli loppukäyttäjä ei lue muutettuja yksityisyysehtoja tai lue eri orga-
nisaatioiden yksityisyysehtoja, voi hän suostua tietämättään erilaisiin ehtoihin 
ja käytänteisiin. (Jensen & Potts, 2004) 

Kaiken kaikkiaan yksityisyysehdot ovat hieman ristiriitaisessa valossa. 
Lait, kuten EU:n säännökset tietojen turvaamisesta luovat perusteet sekä vaati-
mukset yksityisyysehdoille sekä niiden esittämiselle (European Commission, 
Law, 2016). Näin ollen yksityisyysehtojen tarkoituksena on suojella sekä loppu-
käyttäjien että palveluntarjoajien oikeuksia ja yksityisyyttä. Toisaalta yksityi-
syysehdot ovat epämääräisesti esitelty tai niiden tarkoitus ei ole niinkään suo-
jella loppukäyttäjän oikeuksia, vaan organisaation itsensä etuja. Loppukäyttä-
jien päätöksenteko voi vaikeutua epämääräisten sekä vaikeaselkoisten yksityi-
syysehtojen takia. Seuraavaksi siirrytään yksityisyysehdoista tarkastelemaan 
tarkemmin evästeitä sekä verkossa tapahtuvaa seurantaa. 

2.3 Evästeet ja seuranta 

Sosiaalinen media, hakukoneet ja verkkokaupat ovat esimerkkejä erilaisista in-
ternetin palveluista joiden yleistyminen on johtanut siihen, että loppukäyttäjät 
jakavat yhä enemmän tietoa itsestään. Yksilöt, organisaatiot ja yhteisöt käyttä-
vät internetiä pääasiallisena tiedon lähteenä sekä valuuttana tässä prosessissa 
toimii heistä kerättävä tieto. Organisaatiot ja erilaiset palveluntarjoajat tuottavat 
paleluita ja sitä vastaan keräävät tietoa. Palveluiden loppukäyttäjät kuluttavat 
palveluita sekä luovuttavat tietoja itsestään tämän vastineeksi. Tämän seurauk-
sen palveluntarjoajat voivat verkkosivustojensa kautta seurata loppukäyttäjien 
jälkiä erilaisten seurantamenetelmien avulla sekä luoda näistä tiedoista profiile-
ja. (Nissenbaum, 2011) Loppukäyttäjistä muodostettuja profiileja käytetään hy-
väksi palveluiden muokkaamiseen sekä loppukäyttäjän käyttäjäkokemuksen 
parantamiseen. Tämä vaatii kuitenkin organisaatiolta kykyä tiedon keräämi-
seen sekä loppukäyttäjän halukkuutta tietojen luovuttamiseen. Kerätyillä tie-
doilla ja palveluiden profiloinnilla organisaatiot muun muassa pyrkivät saa-
maan strategisia etuja. (Chellappa & Sin 2005)  

Yksi tapa kerätä loppukäyttäjän tietoja on asentaa hänen laitteelle evästei-
tä. Yleisesti ottaen evästeet ovat loppukäyttäjän verkkoselaimelle tallennettuja 
tekstitiedostoja, jotka sisältävät sivuston hallintaan liittyviä tietoja (Hormozi, 
2005). Evästeet tallentavat loppukäyttäjän selaimelle erilaisia verkkosivun toi-
mintaan perustuvia tietoja, kuten esimerkiksi kirjautumistietoja tai eri välileh-
tien mahdollistavaan selailuun liittyviä tietoja (Gomer, Rodrigues, Milic-
Frayling & Schraefel, 2013). Evästeistä kerättyä tietoa voidaan käyttää hyväksi 
siten, että loppukäyttäjille kohdistetaan sisältöä, kuten erilaisia mainoksia 
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(McDonald, 2010). Evästeet kehitettiin vuonna 1994 ja ne mahdollistavat verk-
kosivun tilan ylläpitämisen palvelimen ja verkkoselaimen välillä. Verkkosivus-
to asentaa loppukäyttäjän verkkoselaimeen tekstitiedoston verkkoselaimen ot-
taessa yhteyden verkkosivuston palvelimiin. Eväste lähetetään tietokoneelta 
takaisin palvelimelle. (Cahn, Alfeld, Barford & Muthukrishnan, 2016) Eväste on 
pieni pala tietoa, jota loppukäyttäjän verkkoselain sekä verkkosivuston palvelin 
liikuttelevat edes takaisin ja siirtävät tietoa. Tietoa evästeessä on usein vähän ja 
tieto liikkuu palvelimen suuntaan. Evästeiden tarkoituksena on helpottaa verk-
kosivustojen luomista ja rakentaa sivustoja tai sovelluksia, jotka kykenevät säi-
lyttämään tietyn tila. Lisäksi evästeillä voidaan tunnistaa loppukäyttäjiä, mutta 
ennen kaikkea niiden tarkoituksena on parantaa verkkosivustojen toimivuutta. 
(Kristol, 2001) 

Evästeitä voi olla kahdenlaisia: ensimmäisen osapuolen (first party cookies) 
sekä kolmannen osapuolen (third party cookies) evästeitä. Ensimmäisen osa-
puolen evästeet tallentavat loppukäyttäjän verkkoselaimelle erilaisia verkkosi-
vun toimintaan perustuvia tietoja kuten esimerkiksi kirjautumistietoja tai eri 
välilehtien mahdollistavaan selailuun liittyviä tietoja. Tällaisten evästeiden 
avulla verkkosivut voivat esimerkiksi seurata loppukäyttäjän käyttäytymistä ja 
liikkeitä kyseisellä verkkosivustolla. (Kristol, 2001) Kolmannen osapuolen eväs-
teet tallentavat tietoja muilta vierailluilta sivuilta ja tätä kautta muodostavat 
verkoston sekä mahdollisuuden tunnistaa loppukäyttäjä verkoston sisällä. 
(Gomer, ym., 2013.) Loppukäyttäjä voi saada kolmannen osapuolen evästeitä 
erilaiset tiedonvälitysfirmojen, mainostajien sekä niiden seurantasovelluksien 
kautta. (Cahn ym., 2016). Evästeet voivat tallentaa erilaisia tietoja ja erilaisia 
määriä. Lisäksi evästeet voidaan määrittää pysymään loppukäyttäjän laitteella 
eripituisia aikoja, jolloin ne keräävät tietoja yhdestä verkkoselauskerrasta kuu-
kausiin tai vuosiin.  (Miyazaki, 2008) 

Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat loppukäyttäjän seuraami-
sen sekä tätä kautta esimerkiksi käyttäytymiseen pohjautuvan mainonnan (be-
havioural advertising). Tällöin esimerkiksi evästeistä kerätty tietoa käytetään 
hyväksi kohdistamalla verkkosivujen käyttäjille erilaisia mainoksia tietojen 
pohjalta. (McDonald, 2010) Kolmannen osapuolen evästeet eivät itsessään koh-
dista mainontaa, vaan mainonta kohdistetaan evästeiden keräämän tiedon poh-
jalta toteutetun profiloinnin ansiosta. Estämällä kolmannen osapuolen evästeet 
voidaan vaikuttaa profilointiin, mutta mainoksia näkyy silti. Nämä mainokset 
eivät ole niin hyvin kohdistettuja heikentyneen profiloinnin ansiosta. Lisäksi 
verkkosivustot voivat kohdistaa mainontaa ja sisältöä pelkästään ensimmäisen 
osapuolen evästeiden avulla. (Kristol, 2001) Evästeet eivät itsessään ole loppu-
käyttäjälle haitallisia, mutta niitä voidaan käyttää loppukäyttäjän yksityisyyden 
suhteen haitallisesti. Loppukäyttäjän yksityisyyden kannalta evästeet voivat 
olla haitallisia, mikäli niiden avulla kerätään henkilökohtaisia tietoja ja seura-
taan käyttäytymistä tai mikäli evästeidenkäyttö salataan loppukäyttäjältä. Li-
säksi muita haittoja voivat olla muun muassa evästeiden laaja-alainen käyttö ja 
levinneisyys sekä evästeen tallennusajan kesto. Lopuksi haitallisuutta lisää lop-
pukäyttäjien tietämyksen puute evästeiden hyödyistä tai haitoista. (Miyazaki, 
2008) 
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Käyttäytymiseen pohjautuva mainonta on perinteinen esimerkki erilaisista 
bannereista, joita verkkosivustojen loppukäyttäjille esitetään ja ne voivat olla 
seurausta esimerkiksi evästeiden kautta tehdystä seurannasta. Tällaiset mai-
nosbannerit ovat perinteisesti tarkoittaneet erilaisia nappeja ja muunlaisia ele-
menttejä, joita on sijoitettu verkkosivustoille. Nämä elementit eli niin sanotut 
bannerit eivät välttämättä sisällä juuri verkkosivuston sisältöön liittyvää tietoa, 
vaan pikemminkin jonkin toisen verkkosivuston mainontaa. Tällaiset mainok-
set pyrkivät tiedottamaan loppukäyttäjää jostain tietystä verkkosivustosta ja 
provosoivat sekä pyrkivät herättämään huomion. Sen lisäksi ne pyrkivät ai-
heuttamaan jonkinlaista toimintaa, kuten klikkauksia ja tätä kautta siirtymisen 
toiselle verkkosivustolle. (Pagendarm & Schaumburg, 2006) Alla oleva kuvio 
(kuvio 1) esittelee esimerkin mobiilikäyttöliittymän mainosbannerista. 
 

 

 

KUVIO 1 Mainosbanneri Ylen mobiilisivuilla (Yle, 2017) 
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Kuviossa on Ylen uutiskirjettä mainostava banneri ja kuvio on ruudunkaap-
paus Ylen uutissivuston mobiiliversion etusivulta. (Yle, 2017) Nykyinen tapa, 
jolla yksityisyysehtoja, evästeitä sekä käyttäjän tietojen keräystä esitetään, voi-
daankin pitää jonkinlaisena variaationa käyttäytymiseen pohjautuvan mainon-
nan tai yleisesti mainonnassa käytetyistä bannereista. Alla oleva kuvio (kuvio 2) 
esittelee esimerkit evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavista ban-
nereista. 
 

 

 

KUVIO 2 Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit MTV uutiset etusivulla 
(MTV uutiset, 2017) 
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Kuviossa 2 on ruudunkaappaus suomalaisen MTV uutiset -mobiilisivuston etu-
sivulta. Ruudulla näkyy ensin banneri, joka ilmoittaa evästeiden käytöstä sekä 
evästeiden käyttöön liittyvistä käytänteistä. Lisäksi ruudulla on toinen banneri, 
joka ilmoittaa verkkosivuston käyttöehdoista. (MTV uutiset, 2017) EU tarjoaa 
tällaiselle bannerityyliselle ilmoitustavalle ratkaisun, jonka avulla bannerin voi 
lisätä verkkosivustolleen. EU myös määrittelee evästeille periaatteet, joita tulee 
noudattaa EU:n alueella. Bannerityylinet ilmoitukset johtuvat EU:n määräyksis-
tä, joiden mukaan loppukäyttäjälle on ilmoitettava evästeiden käytöstä, jotta 
käyttäjän tietoja ei kerätä ilman hänen suostumustaan. EU:n mukaan loppu-
käyttäjän on hyväksyttävä evästeiden sekä muunlaisien tiedon tallennusmene-
telmien käyttö, jotta sivustot voivat tallentaa tietoja käyttäjistään. (European 
Commission, Cookies, 2016) 

Evästeiden lisäksi tietoja kerätään myös muunlaisilla eri menetelmillä. 
Tämä tutkimus keskittyy lähinnä evästeisiin, mutta yksityisyysehdoissa voi-
daan myös kertoa muunlaisesta tietojen keräämisestä. Yksi loppukäyttäjän seu-
rantamenetelmä on erilaiset analytiikkasovellukset. Nämä ovat usein ensim-
mäisen osapuolen ostamia tai ilmaiseksi saatuja palveluita. Esimerkki tällaisesta 
on Google Analytics, joka evästeen avulla tallentaa verkkosivuston käytöstä 
tietoja sekä tarjoaa analysointia sen pohjalta. (Mayer, & Mitchell, 2012) Lisäksi 
loppukäyttäjän leimaaminen (fingerprinting) on yksi seuraamisen tapa. Loppu-
käyttäjän tietokone, käyttöjärjestelmä, verkkoselain tai muu vastaava omaa yk-
silöllisen leiman, jonka avulla verkkosivusto voi tunnistaa loppukäyttäjän. Tällä 
tavoin loppukäyttäjää voidaan seurata usean eri verkkosivuston toimesta ilman 
evästeitä tai kirjautumista sivustoille. Lisäksi loppukäyttäjän näkökulmasta lait-
teiden leimaamista on vaikea havaita sekä sitä on myös vaikea estää. (Bujlow, 
Carela-Español, Solé-Pareta & Barlet-Ros, 2015) Loppukäyttäjää voidaan myös 
seurata pysyvillä evästeillä ja menetelmillä, jotka tallentavat tietoja pysyväm-
min kuin perinteiset evästeet. Tällaisia ovat esimerkiksi flash-evästeet (flash 
cookie). Tämän tyyliset evästeet tallentuvat loppukäyttäjän tietokoneelle ja ne 
sisältävät enemmän tietoa, kuin perinteiset evästeet. Lisäksi niiden poistaminen 
vaatii tietoa siitä, minne ne ovat tallennettu. Tavallinen verkkoselaimen tyhjen-
täminen ei välttämättä poista flash-evästeitä. (Soltani, Canty, Mayo, Thomas & 
Hoofnagle, 2010) Muita vastaavia menetelmiä ovat muun muassa verkkoselai-
men webtallennuksen hyväksikäyttö, kuten esimerkiksi verkkoselaimen 
HTML5 paikallisen tallennustilan käyttäminen seurantaan. (Mayer & Mitchell, 
2012). 

Aivan kuten Nissenbaum (2011) tuo esille, kuinka tieto toimii verkkoym-
päristön valuuttana ja palveluiden vaihdannan välineenä. Evästeet mahdollis-
tavat tiedon keräämisen, mutta toisaalta niiden avulla voidaan myös ylläpitää 
palveluiden nykyisiä ominaisuuksia. Evästeiden käytöstä on nykyisen EU:n 
määräysten puitteissa ilmoitettava loppukäyttäjälle (European Commission, 
Cookies, 2016) ja tähän toimintaan on vakiintunut bannerityylinen ilmoitustapa. 
Evästeiden lisäksi on myös monia muita seurantatapoja, vaikka evästeet ovat-
kin vakiintuneet yksityisyyteen liittyvässä keskustelussa. Tämä tutkimus kui-
tenkin rajautuu tarkastelemaan vain evästeitä.  Seuraavaksi määritellään käyttä-
jäkokemus sekä tarkastellaan sitä, kuinka käyttäjäkokemusta voidaan mitata 
yksityisyyteen liittyvässä tutkimuksessa. 
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3 KÄYTTÄJÄKOKEMUS 

Käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, 
kuinka loppukäyttäjä on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. 
Tämän vuorovaikutuksen pohjalta syntyvät tunteet ja kokemukset vaikuttavat 
esimerkiksi siihen, kuinka käyttämämme teknologiat vaikuttavat niiden loppu-
käyttäjiin. (Forlizzi & Battarbee, 2004) Jotta voidaan tutkia yksityisyysehtojen ja 
evästeiden vaikutusta käyttäjäkokemukseen, on ensin ymmärrettävä mitä käyt-
täjäkokemus merkitsee ja mitä siihen liittyy. Tämän luvun tarkoituksena on 
määritellä käyttäjäkokemus sekä selvittää kuinka sitä voidaan tutkia. Luvun 
ensimmäisessä alaluvussa käsitellään käyttäjäkokemuksen määritelmää ja toi-
sessa alaluvussa käyttäjäkokemuksen mittaamista. Kolmannessa alaluvussa 
keskitytään tutkimuksen kannalta olennaisiin käyttäjäkokemuksen ulottuvuuk-
siin. 

3.1 Käyttäjäkokemuksen määritelmä 

Käyttäjäkokemuksen määrittäminen on haasteellista, sillä käyttäjäkokemukselle 
on monenlaisia määritelmiä ja näkökulmia. Alun perin käyttäjäkokemus-termin 
tarkoituksena on ollut laajentaa aiempaa käytettävyyttä (usability) ja tuoda laa-
jempaa näkemystä perinteisen käytettävyyden rinnalle. Perinteisesti käytettä-
vyys keskittyy käyttäjän kognitioon ja suorituskykyyn ihmisen ja teknologian 
välisessä vuorovaikutuksessa. Käyttäjäkokemus on sen sijaan hieman laajempi 
käsite ja keskittyy kuvaamaan muun muassa käyttäjän reaktioita, tuntemuksia, 
sensaatiota, tarkoituksia ja kokemuksia. Tämän lisäksi käyttäjäkokemuksen 
avulla pyritään selvittämään kuinka edellä mainitut seikat vaikuttavat teknolo-
gian ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen tuomaan arvoon jokapäiväisessä 
elämässä. Hyvä käyttäjäkokemus on itsessään kuin jotain tavoiteltavaa tai ha-
luttua, mutta sen yksiselitteinen määritteleminen on osoittautunut vaikeaksi. 
(Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort, 2009) 

Yleisesti käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan käyttäjän havaintoja sekä re-
aktioita jonkin palvelun, laitteen tai tuotteen, eli teknologian käytössä. Käyttä-
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jäkokemukseen liittyy kaikki käyttäjän psykologiset ja fyysiset reaktiot, usko-
mukset, tunteet, mieltymykset, havainnot, käyttäytyminen, reaktiot sekä onnis-
tumiset tai epäonnistumiset. Nämä kaikki voivat tapahtua sekä ennen että jäl-
keen, mutta myös käytön aikana. Käyttäjäkokemukseen liittyy myös itse käyttä-
jä, käyttökonteksti sekä järjestelmä, jota käytetään. (International Organization 
for Standardization [ISO], 2009) Käyttäjäkokemuksen voidaan nähdä olevan 
arvo, joka syntyy vuorovaikutuksesta johonkin tuotteeseen tai palveluun, eli 
teknologiaan. Tähän vuorovaikutukseen vaikuttaa käytön konteksti, joka voi 
sisältää muun muassa aikaa, paikka, tai käyttäjää itseään määritteleviä tietoja. 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006) 

Loppukäyttäjän ja teknologian välisen vuorovaikutuksen muodostama 
käyttäjäkokemus muodostuu itse kokemuksesta. Kokemus voidaan jakaa kol-
menlaiseen näkemykseen: jatkuva kokemus (experience), koettu kokemus (an 
experience) sekä jaettu kokemus (co-experience). Jatkuvalla kokemuksella tar-
koitetaan ihmisen tietoisuudesta johtuvaa jatkuvaa tilaa, jossa hän kertoo itsel-
leen kokemaansa. Tämän kokemuksen avulla ihminen arvioi tavoitteitaan ko-
kemaansa maailmaan nähden. Koettu kokemus on yksittäinen tapahtuma, joka 
voidaan määritellä yksittäisenä kokemuksena. Sillä on alku ja loppu sekä se 
voidaan määritellä valmiiksi tai tehdyksi. Koettu kokemus muokkaa tuntemuk-
sia sekä käyttäytymistä ja nämä vaikuttavat kokemusta kokevaan henkilöön. 
Jaettu kokemus tarkoittaa kokemusta, joka tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa. 
Tällöin kokemus luodaan ja jaetaan yhdessä toisten kanssa. Ihmiset ajattelevat, 
että jotkin kokemukset tulee jakaa toisten kanssa sekä tätä kautta jaetut koke-
mukset korostuvat. Jaettu kokemus selittää sitä, kuinka sosiaalinen tilanne sekä 
muut yksilöt vaikuttavat yksilön kokemuksiin. (Forlizzi & Battarbee, 2004) Tä-
mä tutkimus keskittyy koetun kokemuksen tutkimiseen. 

Tunteet ovat käyttäjäkokemuksen keskipisteessä ja tunteet määrittelevät 
sen, kuinka toimimme. Tämän johdosta tunteiden ansiosta toiminta voi tuoda 
negatiivista tai positiivista tunnearvoa sekä tätä kautta vaikuttaa kehon fyysi-
siin muutoksiin. (Forlizzi & Battarbee, 2004) Tunteet ovat hormonaalisen ja neu-
raalisen järjestelmän luomia subjektiivisia ja objektiivisia tekijöitä, jotka luovat 
esimerkiksi hyvän olon tai pahan olon tunteen. Niiden avulla syntyy aistillisia, 
arvioivia ja luokittelevia prosesseja, joiden avulla ihminen mukautuu ympäris-
tön oloihin. Sen lisäksi tunteet johtavat käyttäytymiseen, joka on tavoite orien-
toitunutta ja mukautuvaa sekä ilmaisukykyistä. (Kleinginna & Kleinginna, 1981) 
Tunteen ilmentyvät autonomisen hermoston kontrolloimina fysiologisina muu-
toksina, jotka vaikuttavat esimerkiksi kehonkieleen, verenpaineeseen tai syk-
keeseen (Peter & Urban, 2012). Käyttäjäkokemukseen liittyvät tunteet määritte-
levät sitä, kuinka suunnittelemme ja toteutamme itsemme ja teknologian välistä 
vuorovaikutusta. Tunteiden avulla voimme tulkita kokemaamme ja ymmärtää 
mitä kokemamme tarkoittaa. Sen lisäksi tunteilla voimme viestiä kokemaamme 
muille. Tunteet vaikuttavat myös kokemaamme kokemuksen voimakkuuteen. 
Mitä voimakkaampia tunteita koemme, sitä voimakkaampi kokemus ja sitä pa-
remmin muistamme sen. Voimakkaat kokemukset voivat olla sekä positiivisia 
että negatiivisia. (Forlizzi & Battarbee, 2004) 

Hassenzahl ja Tractinsky (2006) luovat käyttäjäkokemuksesta kokonai-
suuden kolmen osa-alueen avulla. Ensimmäisenä käyttäjäkokemuksen voidaan 
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ajatella olevan enemmän kuin jokin mitattava asia. Tällöin käyttäjäkokemuk-
seen liittyy teknologian ominaisuuksien lisäksi myös sen käyttäjän ei-mitattavia 
tarpeita tai arvoja. Toisen osa-alueen mukaan käyttäjäkokemukseen liittyy vah-
vasti tunteet ja käyttäjäkokemuksen tarkoituksena on ottaa ihmisen näkökulma. 
Tällöin sen tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään teknologian tuomia vaiku-
tuksia tunteisiin sekä näiden tunteiden aikaansaamia lopputuloksia vuorovai-
kutuksessa. Pääsääntöisesti käyttäjäkokemuksen tulisi olla positiivinen ja tun-
teiden tulisi olla loppukäyttäjälle miellyttäviä negatiivisten tunteiden sijasta. 
Kolmannen osa-alueen mukaan käyttäjäkokemus on kokemusperäinen. Tekno-
logian käytössä käyttäjäkokemus muodostuu monista elementeistä kuten tek-
nologiasta itsestään, sekä käyttäjän tavoitteista, odotuksista tai mielialasta. Eri 
elementit ovat yhteydessä toisiinsa ja luovat kokemuksen. (Hassenzahl & Trac-
tinsky, 2006) 

Law ym. (2009) mukaan käyttäjäkokemus on dynaaminen sekä konteksti-
sidonnainen ja siihen liittyy myös sen kokevan henkilön subjektiivisuutta. 
Kaikki tämä johdetaan loppukäyttäjän kokemasta hyödystä teknologian käytön 
yhteydessä.  Hassenzahl (2008) mukaan käyttäjäkokemus on hetkellinen, pää-
asiallinen sekä arvioitavissa oleva tunne, joka liittyy teknologian käyttöön. Hä-
nen mukaan käyttäjäkokemus on myös sitä kokevan henkilön subjektiivinen 
kokemus. Sen lisäksi käyttäjäkokemusta voidaan tarkastella kahdesta erilaisesta 
näkökulmasta käsin: pragmaattisen laadun avulla, joka mahdollistaa tekemistä 
kuvaavat tavoitteet (do-goals) ja hedonisen laadun avulla, joka mahdollistaa 
jonkinlaista tilaa tavoittelevia tavoitteita (be-goals). Pragmaattinen laatu tekno-
logiassa viittaa teknologian kykyyn tuottaa hyötyä sen loppukäyttäjälle sekä 
sen kykyyn mahdollistaa loppukäyttäjän tavoitteiden saavuttamiseen. Prag-
maattinen laatu tarkoittaa esimerkiksi teknologian käytettävyyttä. Hedoninen 
laatu viittaa ominaisuuksiin, jotka tulevat ihmisen tarpeista. Tällöin vastataan 
esimerkiksi kysymykseen, miksi joku käyttää jotain teknologiaa tai mitä hän 
siitä saa. Tarpeet ovat keskiössä hedonisen laadun määrittelemisessä. (Hassen-
zahl, 2008) 

Edellä esitetyt tekemistä vaativat tavoitteet muodostavat muurin koke-
muksen syntymiselle, mutta tilaa tavoittelevat tavoitteet ovat kokemuksen syn-
tymisen ohjaajia. Tällöin loppukäyttäjä saavuttaa kokemuksen avulla täytty-
mystä tai onnistumista ja esimerkiksi tilan, jossa hän kokee olevansa pätevä. 
Hedoniset ominaisuudet voidaankin nähdä käyttäjäkokemuksen kannalta tär-
keämpinä kuin pragmaattiset ominaisuudet. Käyttäjäkokemus muodostuu he-
donisen laadun avulla käyttäjän toteuttaessa tarpeitaan itsenäisyyteen, pätevyy-
teen, ärsykkeisiin, suhteisiin sekä suosioon käyttäessään teknologiaa. Pragmaat-
tinen laatu luo pohjaa ja helpottaa käyttäjäkokemuksen syntymisessä. (Hassen-
zahl, 2008.) 

Käyttäjäkokemuksen määritteleminen on haastavaa sen laaja-alaisen luon-
teen sekä monien tulkintojen vuoksi. Kuitenkin siihen liittyy vahvasti loppu-
käyttäjä, joka kokee itse kokemuksen sekä tunteet, joita kokemus luo. Käyttäjä-
kokemus nähdään subjektiivisena sekä mitattavia, että ei mitattavia asioita si-
sältävänä kokonaisuutena.  Seuraavaksi selvitetään, kuinka käyttäjäkokemusta 
voidaan mitata. 
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3.2 Käyttäjäkokemuksen mittaaminen 

Haasteena käyttäjäkokemuksessa on ollut selkeän mittaus- tai arviointitavan 
puute. Käyttäjäkokemuksen mittauksessa on käytetty perinteisesti käytettävyy-
den mittareita ja usein käytettävyyttä sekä käyttäjäkokemusta mitataan yhtä 
aikaa. Tätä kautta käyttäjäkokemuksen mittaaminen voidaan ajatella käytettä-
vyyden mittaamisen paranneltuna versiona. (Vermeeren, Law, Roto, Obrist 
Hoonhout & Väänänen-Vainio-Mattila, 2010) Käytettävyyden mittaaminen pe-
rustuu tehtäväkeskeiseen tapaan, kun taas käyttäjäkokemuksessa tarvitaan 
enemmän kokeellista lähestymistapaa. Lisäksi käyttäjäkokemuksen keskiössä 
olevien kokemuksien tarkka mittaaminen voi olla vaikeaa. Tästä johtuen tutki-
muksissa turvaudutaan kokeellisiin toimintatapoihin, joiden avulla kokemusta 
pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin. (Kaye, 2007) Kuten edellä on to-
dettu, käyttäjäkokemus nähdään subjektiivisena kokemuksena (Law ym., 2009). 
Tällöin käytettävyydessä käytetyt objektiiviset mittarit, kuten tehtävään kulu-
tettu aika tai virheet eivät tarjoa tarpeeksi laajaa näkemystä kokemuksesta. 
Käyttäjäkokemuksen arvioinnissa ja mittaamisessa täytyy selvittää koehenkilön 
tunteita ja näin ollen perinteinen käytettävyys voidaan nähdä vain käyttäjäko-
kemuksen mittaamisen yhtenä osana. Lisäksi mittaaminen tulisi suorittaa todel-
lisessa ympäristössä, jotta käyttäjäkokemus ja sen luomat tunteet olisivat mah-
dollisimman todenmukaisia. (Vermeeren, Law ym., 2010) 

Hornbæk ja Hertzum (2017) mukaan käyttäjätutkimusmalleissa on tutkit-
tu kokemusta tuotteista ja kokemuksista syntyneitä seuraamuksia sekä näiden 
yhteyttä. Kokemusta on pyritty ymmärtämään sekä tutkimaan loppukäyttäjän 
havaintojen kautta. Esimerkiksi Mahlke (2002) tuo esiin omassa tutkimukses-
saan käyttäjäkokemuksen mittaamisen mallin. Verkkosivustot koostuvat tietyis-
tä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemuksen muodostumiseen. 
Havaittu käytännöllisyys (perceived usefulness), havaittu käytön helppous 
(perceived ease of use), havaittu hedoninen laatu (perceived hedonic quality) ja 
havaittu visuaalinen kauneus (perceived visual attractiveness) vaikuttavat käy-
tön aikomukseen sekä sitä kautta käyttäytymiseen. Hassenzahl (2004) taas tutki 
käyttäjän havaitun käytettävyyden, hedonisen laadun, hyvyyden sekä kauneu-
den suhdetta MP3-soittimissa. Hassenzahl ja Monk (2010) tutkivat kauneuden 
ja käytettävyyden yhteyttä selvittääkseen onko kaunis tuote aina myös käytet-
tävyydeltään hyvä. Tutkimuksessa tutkittiin loppukäyttäjien havaintoja verk-
kosivustoista. Lavie ja Tractinsky (2004) tutkivat loppukäyttäjien havaintoja 
verkkosivustojen esteettisistä ominaisuuksista. 

Edellä esitellyt esimerkit käyttäjäkokemuksen tutkimisesta pohjautuvat 
siis havaintoihin, joita loppukäyttäjät kokevat ollessaan vuorovaikutuksessa 
teknologian kanssa. Tämä toimii perustana käyttäjäkokemuksen tutkimiselle ja 
tämän lisäksi käyttäjäkokemuksen tutkimiseen liittyy myös käyttäjäkokemuk-
sen mittaamisen eri osa-alueet.  Bargas-Avila ja Hornbæk (2011) esittelevät nä-
mä mittaamisen osa-alueet käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksina (user experien-
ce dimension). Heidän mukaan keskeisimmät tutkimuksissa käytetyt ulottu-
vuudet ovat: yleinen käyttäjäkokemus (generic user experience); affekti (affect) 
ja tunteet (emotion); nautinto (enjoyment) ja hauskuus (fun); estetiikka (aesthe-
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tics) ja miellyttävyys (appeal); hedoninen laatu (hedonic quality); sitoutunei-
suus (engagement) ja virtauskokemus (flow); motivaatio (motivation); lumou-
tuminen (enchantment) sekä turhautuneisuus (frustration). Lisäksi ulottuvuuk-
sia voi olla muitakin, kuten arvot (values) tai esimerkiksi spontaanisuus (spon-
taneity). Tutkijat myös esittävät jatkuvasti uusia ulottuvuuksia laajentaakseen 
käyttäjäkokemuksen ymmärrystä. (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011) 

Käyttäjäkokemuksen mittaamisessa mittaustapa voidaan määritellä ko-
kemuksen keston mukaan. Ennen varsinaista käyttöä tapahtuvaa käyttäjäko-
kemusta mitataan semanttisen differentiaalin avulla. Pitkäaikaista käyttäjäko-
kemusta voidaan mitata eri vaiheissa: heti pitkäaikaisen käytön jälkeen sekä 
jatkuvia mittauksia käytön aikana.  Pitkäaikaisen käyttäjäkokemuksen mittaa-
minen vaatii erilaisten mittaustapojen yhdistelyä. Lyhytaikaisen kokemuksen 
mittaamiseen on hyvä käyttää kyselyä. Kyselyt ovat käytännöllisiä lyhytaikai-
seen tai pienien hetkien kestoisiin kokemuksiin. Pienien hetkien mittaisiin ko-
kemuksiin on käytetty kyselyjen lisäksi ääneen ajattelua, heuristiikkoja sekä 
psykologisia- ja fysiologisia mittauksia. (Vermeeren ym., 2010) Tämän tutki-
muksen empiirinen osa keskittyy lyhyen ajan käyttäjäkokemuksen mittaami-
seen, joten tarkempaan tarkasteluun tulevat lyhyttä aikaa käsittelevät käyttäjä-
kokemusta mittaavat tai arvioivat menetelmät. 

Lyhyen ajan käyttäjäkokemuksen mittaamisessa kyselyt ovat yleinen tie-
donkeruutapana, mutta kyselyjen ongelmana on mittariston empiirinen tutki-
minen ja validiteetin parantaminen. Kyselyissä on hyvä käyttää ennalta määri-
tettyjä mittaristoja, joiden reliabiliteetti sekä validiteetti on empiirisesti testattu. 
(Vermeeren ym., 2010) Kyselyiden käyttäminen käyttäjäkeskeisissä tutkimuk-
sissa ja etenkin käytettävyyden tutkimisessa on yleinen toimintatapa ja sitä 
kautta saa tehokkaasti kvantitatiivista tietoa (Laugwitz, Helg & Schrepp, 2008). 
Lisäksi käyttäjäkokemuksen tutkimisessa on käytetty apuna kvalitatiivisia en-
nalta määrittelemättömiä arviointitapoja. Tällöin koehenkilöt voivat kertoa ko-
kemaansa omin sanoin. Tällä tavalla voidaan saada kokemuksista enemmän irti, 
sillä ennalta määritetyn mittarit voivat mitata vain pieniä käyttäjäkokemuksen 
osia. Monien mittaustapojen yhdisteleminen tuo rikkaampaa dataa, mutta toi-
saalta dataa voi olla paljon sekä monessa muodossa olevasta datasta johtopää-
töksien luominen saattaa muodostua haastavaksi. (Vermeeren ym., 2010) 

Käyttäjäkokemuksen mittaamisen vaikeutena on käyttäjäkokemuksen 
määrittely ja yksiselitteisen määritelmän puute. Käyttäjäkokemusta voidaan 
mitata monella eri tavalla, mutta mittausta on usein lähestytty Vemeerenin ym. 
(2010) mukaisesti laajentamalla käytettävyyden näkökulmaa. Keskiössä käyttä-
jäkokemuksessa on loppukäyttäjän kokemukset ja havainnot (Hornbæk & 
Hertzum, 2017). Lisäksi käyttäjäkokemuksen mittaamisessa on tärkeää selvittä 
mitä käyttäjäkokemuksessa mitataan eli rajata tutkimuksen osalta oleelliset 
käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011). Seuraa-
vaksi käsitellään tämän tutkimuksen kannalta oleellisia käyttäjäkokemuksen 
mittaamisen ulottuvuuksia. 
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3.3 Tutkimuksen keskeiset käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet 

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksista yleisen käyttäjäkokemuksen tutkiminen 
on keskittynyt lähinnä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Yleisen käyttäjäkokemuk-
sen mittaamisessa ei pyritä rajaamaan jotain tiettyä käyttäjäkokemuksen ulot-
tuvuutta, vaan pikemminkin käsittelemään aihetta yleisemmin sekä hakemaan 
laaja-alaisempia näkökulmia käyttäjäkokemukseen. (Bargas-Avila & Hornbæk, 
2011) Tämän pohjalta tässä tutkimuksessa ei ole mielekästä keskittyä yleiseen 
käyttäjäkokemukseen, vaan pikemminkin yksityiskohtaisempiin ulottuvuuksiin. 
Tässä tutkimuksessa tarkasteluun otettavat käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet 
löytyvät niin yksityisyyden puolelta, kuin käyttäjäkokemuksesta itsestään. Yk-
sityisyyden puolelta tarkoituksena on keskittyä jo edellä kuvattuihin yksityi-
syyshuoliin. Yksityisyyshuoliin liitetään loppukäyttäjän tietojen keräämistä, 
tallentamista, luvatonta käyttöä ja pääsyä sekä päätöksentekoa (Smith ym., 1996) 
Tämän lisäksi yksityisyyden osalta keskitytään loppukäyttäjän tietämykseen 
sekä ymmärrykseen yksityisyysehtoja, evästeitä kohtaan. Tällöin tarkastelussa 
on teknologian käytöstä havaittu yksityisyyshuoli, tietämys ja ymmärrys. Li-
säksi tutkimuksen keskeisinä käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksina ovat käyt-
täytyminen ja tunteet sekä kokemus. Näin ollen tarkastelussa ovat myös tekno-
logian käytöstä syntyvä käyttäytyminen sekä teknologian käytön aiheuttamat 
tuntemukset. 

Tunteiden on havaittu olevan tärkeässä roolissa ihmisen ja teknologian vä-
lisessä vuorovaikutuksessa ja tunteet vaikuttavat kaikenlaiseen teknologian 
käyttöön. Tällöin teknologian käyttö herättää tuntemuksia ja tunteet vaikutta-
vat siihen, kuinka koemme teknologiaa. (Brave & Nass, 2003) Tunteet koostuvat 
ensisijaisista ja toissijaisista tunteista. Ensisijaiset tunteet koetaan ensireaktioina 
tilanteisiin, kun taas toissijaiset tunteet ovat ensisijaisten tunteiden ja erilaisten 
tilanteiden yhteydessä syntyneitä tuntemuksia. (Damasio & Sutherland, (1994) 
Toissijaiset tunteet vaativat laajempaa kognitiivista prosessointia ja ne voivat 
syntyä tietoisesti tai tiedostamatta. Tämän lisäksi toissijaiset tunteet voivat syn-
tyä ilman varsinaista ulkopuolista ärsykettä ja ne voivat syntyä ajattelemalla 
jotain tiettyä tilannetta tai kokemusta. Ihmisen ja teknologian välinen vuorovai-
kutus voi synnyttää ensisijaisia tunteita, mutta tämän vuorovaikutuksen suun-
nittelussa on yleisesti keskitytty enemmän toissijaisiin tunteisiin. (Brave & Nass, 
2003) 

Tunteiden alkuperä on kiistanalainen ja kiistelyä aiheuttaa se ovatko tun-
teet synnynnäisiä vai opittuja (Brave & Nass, 2003). Toisaalta eriävän näkökul-
man mukaan ihmisellä on pieni määrä perustunteita (Panksepp, 1992). Perus-
tunteina pidetään tyypillisesti pelkoa, vihaa, surua, iloa, inhoa, kiinnostusta 
sekä hämmästystä (Brave & Nass, 2003). Braven ja Nassin (2003) mukaan Bower 
(1992) tuo esille kuinka muut tunteet ovat näiden tunteiden yhdistelmiä tai so-
siaalisesti opittuja variaatioita perustunteista. Tämän tutkimuksen käyttäjäko-
kemuksen tunteiden ulottuvuuteen kuuluu muun muassa seuraavat tunteet: 
pelko, hämmennys tai sekavuus, välinpitämättömyys, turhautuneisuutta, hy-
väksyntä, ärsyyntyneisyys, kiinnostuneisuus, turhautuneisuus ja epäilys. Lisäk-
si tutkimuksen kyselylomakkeeseen voidaan sijoittaa avoin kenttä johon koe-
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henkilöt voivat kuvailla omia tuntemuksiaan ja tätä kautta tunteiden lista voi 
laajentua. 

Käyttäjäkokemus voi vaikuttaa käyttäytymiseen ja siihen, kuinka tuotetta 
käytetään. Tätä kautta tuotteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa loppukäyttäjän 
käyttäytymiseen, eli suunnittelun valinnoilla voidaan esimerkiksi ohjata käyt-
täytymistä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Tällä tavoin teknologialla 
on vaikutuksia yhteiskuntaan. (Tromp, Hekkert & Verbeek, 2011) EU: evästeitä 
koskeva laki määrää verkkosivustot ilmoittamaan evästeiden käytöstä ennen 
niiden varsinaista käytön aloittamista ja tarjoaa evästeiden käytöstä ilmoitta-
vien bannereiden käyttömahdollisuuden ongelman ratkaisuksi. (EU Cookies, 
2016). Tällöin evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita voidaan 
pitää käyttäytymistä ohjaavina verkkosivustojen elementteinä. Bannerit tuovat 
esille tietoa evästeiden käytöstä ja tarvittaessa esimerkiksi ohjaavat loppukäyt-
täjää verkkosivuston yksityisyysehtoihin tai muuhun vastaavaan tiedonlähtee-
seen. Lisäksi bannereiden voidaan ajatella kiinnittävän loppukäyttäjän huomi-
on hänen yksityisyyttään koskeviin seikkoihin.  

Teknologialla voidaan ohjata käyttäytymistä, mutta vaikutukset rajoittu-
vat siihen millainen käyttäytyminen on sosiaalisten vaikutuksien puolesta hy-
väksyttävää. Sen lisäksi yksilöt voivat omata erilaisia mieltymyksiä ja tällöin 
sosiaalisilla vaikutuksilla ei ole väliä. Tavoiteltu käyttäytyminen toteudu, mikä-
li teknologia ohjaa käyttäytymistä johonkin tiettyyn suuntaan, joka on sosiaali-
sesti hyväksyttävää, mutta loppukäyttäjän mieltymysten vastaista. Loppukäyt-
täjä ei välttämättä koe yhteisön ja sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen ole-
van hänelle parasta. Suunnittelun avulla teknologia voi ohjata käyttäytymistä 
pois haitallisesta toiminnasta tai kannustaa haluttua toimintaa. Toisaalta huonot 
suunnitteluratkaisut voivat johtaa ei-toivottuun käyttäytymiseen ja näin ollen 
on tärkeää, että käyttäytymistä ohjaavat ratkaisuissa otetaan käyttäjäkokemus 
huomioon. (Tromp, Hekkert & Verbeek, 2011) Tästä syystä käyttäytyminen on 
tärkeä osa alue käyttäjäkokemuksen tutkimisessa ja varsinkin silloin, jos tekno-
logian suunnittelussa ei ole huomioitu sen vaikutuksia käyttäytymiseen. 

Tutkimus rajautuu tutkimaan käyttäjäkokemusta yksityisyyshuolen, yksi-
tyisyyden tietämyksen, tunteiden ja käyttäytymisen näkökulmasta. Yksityi-
syyshuolien avulla voidaan selvittää loppukäyttäjien yleistä huolta heidän yksi-
tyisyyttään kohtaan. Tietämyksen avulla voidaan selvittää loppukäyttäjien tie-
tämystä evästeitä, yksityisyysehtoja ja näistä ilmoittavia bannereita kohtaan. 
Tunteiden avulla voidaan selvittää millaisia tuntemuksia yksityisyysehdoista ja 
evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit aiheuttavat. Käyttäytymisen avulla 
voidaan selvittää kuinka loppukäyttäjät toimivat kohdatessaan evästeisä, yksi-
tyisyysehtoja sekä näistä ilmoittavia bannereita. Lopuksi käyttäjäkokemuksen 
keskiössä on itse kokemukset asioista ja koettu kokemus luo pohjan käyttäyty-
miselle ja tunteille. Yhdessä nämä osa-alueet muodostavat tässä tutkimuksessa 
tutkittavan käyttäjäkokemuksen. Seuraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan 
aiemman kirjallisuuden perusteella loppukäyttäjien kokemuksia yksityisyyseh-
doista, evästeistä ja bannereista sekä heidän verkossa tapahtuvasta seurannasta. 
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4 LOPPUKÄYTTÄJIEN KOKEMUKSET YKSITYI-
SYYSEHDOISTA JA EVÄSTEISTÄ 

Tämän luvun avulla selvitetään loppukäyttäjien kokemuksia yksityisyysehdois-
ta sekä evästeistä. Luvun tarkoituksena on vastata kirjallisuuskatsaukselle ase-
tettuihin tutkimuskysymyksiin.  Luku on jaettu kolmeen osaan, joista ensim-
mäinen käsittelee loppukäyttäjien kokemuksista yksityisyyskäytänteitä kohtaan. 
Luvun toinen alaluku käsittelee loppukäyttäjien kokemuksia evästeitä kohtaan. 
Kolmannessa alaluvussa käydään läpi, kuinka loppukäyttäjän kokemuksia yk-
sityisyysehdoista ja evästeistä sekä näistä ilmoittavista bannereista voidaan mi-
tata sekä tutkia. 

4.1 Aiempi tutkimus yksityisyysehtojen kokemuksista 

Jenssenin ja Pottsin (2004) mukaan suurin osa verkkosivustoista tarjoaa helpon 
pääsyn yksityisyysehtoihin etusivultaan ja vain harvoissa tapauksissa yksityi-
syysehdot löytyvät joltain muulta sivulta, kuten verkkosivuston tietoa meistä-
sivulta. Toisaalta heidän mukaan suurin osa yksityisyysehdoista päivittyy ajan 
kuluessa sekä loppukäyttäjän on täten itse pysyttävä ajan tasalla sekä luettava 
muuttuneet ehdot. (Jensen & Potts, 2004) Loppukäyttäjien on huomattu luke-
van yksityisyysehtoja osana yksityisyyteen liittyvää riskienhallintaa. Tällöin 
yksityisyyden vaarantumista pelkäävät loppukäyttäjät lukevat yksityisyysehto-
ja sekä selvittävät kuinka heidän tietojaan käsitellään. Ennestään tutun organi-
saation tai tunnetun brändin tapauksessa loppukäyttäjät eivät välttämättä lue 
yksityisyysehtoja, vaan luottavat organisaatioon. Lisäksi loppukäyttäjien on 
huomattu luottavan siihen, että verkkosivustot suojelevat heidän yksityisyyt-
tään sekä auktoriteetit suojelevat ja valvovat organisaatioiden toimintaa yksi-
tyisyyteen liittyen. Tämän lisäksi loppukäyttäjät lukevat yksityisyysehtoja vasta 
silloin, kun he alkavat vastaanottaa roskaposteja tai ei-toivottuja viestejä. (Milne 
& Culnan, 2004) 

Pollach (2007) tuo esiin, kuinka monen organisaation yksityisyysedot eivät 
sisällä kaikkea tarpeellista tietoa. Tällaisissa tapauksissa yksityisyysehdoissa ei 
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mainita tarpeeksi selkeästi tiedon keräämisestä, tallentamisesta tai sen jakami-
sesta. Toisaalta monet yksityisyysehdot sisältävät tiedon siitä, kuinka organi-
saatiot jakavat tietoa kolmansille osapuolille. Tämä tuo esiin sen, kuinka tärkeää 
loppukäyttäjien olisi lukea yksityisyysehtoja ja tietää, mitä heidän tiedoilleen 
tapahtuu. Monesti yksityisyysehtoja kirjoitetaan epämääräisesti ja niiden ulko-
asulla voidaan esimerkiksi väheksyä yksityisyydenloukkauksia vähättelemällä 
niiden määrää. Lisäksi epämääräistä toimintatavoista pyritään saamaan lie-
vemmän kuuloisia ja epäeettisistä tiedonkäsittelytavoista puhuttaessa ei viitata 
omiin toimintatapoihin. (Pollach, 2007) Loppukäyttäjät lukevat yksityisyysehto-
ja useammin, mikäli he ymmärtävät niitä (Milne & Culnan, 2004). Toisaalta 
Jenssen ja Potts (2004) tuovat esille, kuinka vain pieni osa yksityisyysehdoista 
on kirjoitettu niin, että tavallinen loppukäyttäjä ymmärtää sen sisältöä. Lisäksi 
vain harva loppukäyttäjä lukee yksityisyysehtoja ja tätä kautta monet loppu-
käyttäjät eivät ole perillä siitä, millaisiin ehtoihin he ovat suostuneet. (Jensen & 
Potts, 2004)  

Myös viimeaikainen tutkimus on osoittanut yksityisyysehtojen olevan se-
kä vaikealukuisia että vaikeasti ymmärrettäviä. Tavallinen loppukäyttäjä ei 
välttämättä ymmärrä yksityisyyskäytänteissä käytettyä kieltä ja tavallisen lop-
pukäyttäjän sekä yksityisyysalan asiantuntijan ymmärryksen välillä on eroja. 
Tavallinen loppukäyttäjä sekä asiantuntija ymmärtävät yksityisyyskäytänteissä 
käytettyjä termejä eri tavalla. Esimerkiksi asiantuntijoihin verrattuna tavallisten 
loppukäyttäjien on vaikea hahmottaa sisältöä, joka on esitetty puutteellisesti tai 
harhaanjohtavasti. Erot asiantuntijoiden sekä tavallisten loppukäyttäjien välillä 
viestivät yksityisyyskäytänteiden sisältämien tietojen epätarkkuudesta sekä 
harhaanjohtavasta luonteesta. Etenkin tietojen jakamista koskevat käytänteet 
voivat olla esitetty harhaanjohtavasti ja asiantuntijoillakin voi olla vaikeuksia 
niiden ymmärtämisessä. Lisäksi yksityisyysehtojen ymmärtämisessä ja tulkin-
noissa on huomattu olevan eroja niin asiantuntijoiden kuin lakien sekä politiik-
kojen tutkijoiden välillä. Tämäkin viestii siitä, että yksityisyysehdot voivat olla 
epäselviä ja heikkolaatuisia. (Reidenberg, Breaux, Cranor & French, 2015.) 

McDonald ja Cranor (2008) tuovat esiin kuinka vaivalloista vaikeaselkois-
ten yksityisyysehtojen lukeminen on. Mikäli loppukäyttäjä lukee vierailemiensa 
verkkosivustojen yksityisyysehdot kerran vuodessa, kuluu häneltä siihen aikaa 
noin 201 tuntia. Tämä tarkoittaa amerikkalaisilla internetin loppukäyttäjillä 
noin 3534 dollarin arvosta menetettyä aikaa per vuosi. Mikäli amerikkalaiset 
loppukäyttäjät lukevat yksityisyysehtoja sanasta sanaan, kuluisi tähän vuosit-
tain noin 781 miljardin dollarin arvosta aikaa. (McDonald, & Cranor, 2008) 
Vaikka yksityisyysehtojen lukeminen voi olla vaikeaa sekä vaivalloista, on yksi-
tyisyyteen liittyvän tiedon huomattu auttavan loppukäyttäjiä ostopäätöksien 
teossa. Helposti ymmärrettävässä muodossa oleva tieto verkkokauppojen yksi-
tyisyyskäytänteistä vaikuttaa positiivisesti kuluttajien ostopäätöksiin. Tämä luo 
myös osviittaa siihen, että yksityisyysehtojen tulisi olla helpommin ymmärret-
täviä sekä tiedon helposti saatavilla. Käyttäjäystävälliset yksityisyysehdot aut-
tavat välttämään tiedon asymmetriaa sekä tuovat organisaatioille kilpailullista 
etua.  (Tsai, Egelman, Cranor, & Acquisti, 2011) 

Kokonaisuutena loppukäyttäjät eivät omaa kykyjä ymmärtää yksityisyys-
ehtojen vaikeasti kirjoitettuja sisältöjä. Kuitenkin yksityisyydestään huolissaan 
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olevat käyttäjät lukevat yksityisyysehtoja, mutta loppujen lopuksi vain pieni 
osa loppukäyttäjistä ymmärtää niiden sisältöä. Sellaiset käyttäjät, jotka ymmär-
tävät yksityisyysehtoja paremmin, myös lukevat niitä. Seuraavaksi käydään 
läpi loppukäyttäjien kokemuksia evästeistä, bannereista sekä seurannasta. 

4.2 Aiempi tutkimus evästeiden, bannereiden ja seurannan ko-
kemuksista 

Purcellin, Brennerin ja Rainien (2012) mukaan vain pieni osa verkon käyttäjistä 
osaa rajoittaa erilaisten verkkosivujen tapaa tallentaa tietoja käyttäjistään, vaik-
ka suurin osa osaa säätää sivustojen yksityisyysasetuksia ja iso osa on myös 
käyttänyt selaimen asetuksia rajoittaakseen verkkosivustojen seurantaa. Alla 
olevasta kuviosta (kuvio 1) voidaan havaita, millä tavoin loppukäyttäjät ovat 
rajoittaneet seurantaa. 

 
KUVIO 3 Kuinka käyttäjät rajoittavat tiedon keräämistä (Purcell, Brenner & Rainie, 2012, s. 
25) 

Seurannan rajoittamista osaavat loppukäyttäjät yleisimmin tyhjentävät verkko-
historiansa. 75% heistä on myös käyttänyt sivustojen yksityisyysasetuksia sekä 
65% heistä ovat muuttaneet selaimen asetuksia. Osa käyttäjistä osaa tyhjentää 
esimerkiksi verkkohistoriansa seurannan estämiseksi (Purcell, Brenner & Rainie, 
2012) Kuitenkin verkkohistoria sekoitetaan evästeiden kanssa keskenään ja lop-
pukäyttäjät eivät tarkalleen tiedä mitä evästeet ovat tai heillä voi olla vääränlai-
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sia tulkintoja niiden tarkoituksesta. Esimerkiksi loppukäyttäjien on havaittu 
luulevan evästeiden sisältävän kaikki tiedot heidän verkkohistoriasta tai heidän 
liikkeistään. Tällöin evästeiden luullaan sisältävän paljon enemmän tietoa, kuin 
mitä ne oikeasti sisältävät. Poistaessaan selaushistoriaa verkkoselaimestaan 
monet loppukäyttäjät poistavat samalla myös evästeet. Tämä voi johtaa siihen, 
että käyttäjät eivät ymmärrä näiden olevan erillisiä asioita. (McDonald, 2010)  

Loppukäyttäjien on huomattu pitävän evästeitä pahana, vaikka he eivät 
välttämättä tiedä syytä siihen. Lisäksi loppukäyttäjät eivät tiedä milloin evästei-
tä tulisi poistaa ja milloin niitä tulisi säilyttää. Toisaalta he tietävät joitakin eväs-
teiden hyötyjä, kuten käyttäjätilin pysyminen kirjautuneena verkkosivustoilla.  
(McDonald, 2010) Lisäksi loppukäyttäjät eivät välttämättä tiedosta flash-
evästeitä, saati tiedä mitä ne ovat. Tämän ansiosta loppukäyttäjät eivät myös-
kään osaa hallita flash-evästeitä tai poistaa niitä. (Soltani, ym. 2010) Lopuksi 
verkkoselaimen käyttöliittymä voi aiheuttaa harhaanjohtavia tulkintoja eväs-
teistä, verkkohistoriasta sekä muista käyttöliittymän osista. Käyttöliittymä voi 
esimerkiksi esitellä eri vaihtoehdot yhden välilehden alla, jolloin käyttäjälle tu-
lee mielikuva yhdestä samasta asiasta. (McDonald, 2010) 

Van Bavel ja Rodríguez-Priego (2016) tutkivat evästeitä ja niiden banneri-
tyylistä esitystapaa. Heidän mukaansa loppukäyttäjät eivät koe tietävänsä tar-
peeksi evästeistä. Toisaalta loppukäyttäjät ovat tietoisia siitä, että evästeiden 
avulla heidän liikkeitään verkossa voidaan seurata. Lisäksi heidän tutkimuk-
sessaan yli puolet hyväksyivät evästeet. Evästeiden hyväksyminen oli korkealla 
tasolla silloin, kun loppukäyttäjille esitettiin bannerityylinen ilmoitus, jonka 
mukaan evästeet ovat oletuksena käytössä ja jatkamalla verkkosivuston käyttöä 
hyväksyy tämän. (van Bavel & Rodríguez-Priego, 2016) Toisaalta käyttäytymi-
seen pohjautuvan mainonnan tutkimuksissa on havaittu, että loppukäyttäjät 
jättävät bannereissa esiintyvät ilmoitukset helposti huomioimatta. Lisäksi lop-
pukäyttäjät pelkäävät bannereiden klikkaamista, sillä he eivät ymmärrä mitä 
siitä seuraa. (Leon, Cranshaw, Cranor, Graves, Hastak, Ur & Xu, 2012) Sitä vas-
toin Manchanda, Dubé, Goh, ja Chintagunta (2006) toivat esille, kuinka mainos-
bannereille jatkuva altistuminen johti kuluttajien kasvaneeseen ostopäätökseen. 
Tällöin bannereiden avulla ilmoittaminen olisi hyödyllistä. 

Monet loppukäyttäjät omaavat taipumusta välttää bannereiden huomioi-
mista (Pagendarm & Schaumburg, 2006).  Heinz, Hug, Nugaeva & Opwis, (2013) 
mukaan Benway ja Lane (1998) kutsuvat tätä ilmiötä nimellä bannerisokeus 
(banner blindness) ja bannereiden välttely voi olla sekä tietoista että tiedosta-
matonta. Lisäksi loppukäyttäjät eivät koe bannereiden sisältävän heidän tehtä-
vänsä kannalta tärkeää tietoa. (kuten viitattu Heinz, Hug, Nugaeva & Opwis, 
2013) Toisaalta verkkosivuston rakenteesta poikkeavat bannerit herättävät lop-
pukäyttäjän huomion. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että loppukäyttäjä 
muistaisi bannerin sisältöä. (Hervet, Guérard, Tremblay & Chtourou, 2011) 
Bannerisokeuteen vaikuttavat muun muassa bannerin sijainti, tyyli, koko sekä 
havaitsijan omat mieltymykset. Loppukäyttäjät, jotka vain selailivat sivuja, 
kiinnittivät enemmän huomiota bannereihin verrattuna sellaisiin, joilla oli suo-
ritettavanaan jokin tietty tehtävä. (Heinz ym., 2013) Myös tekstiä sisältävien 
bannereiden sekä mainoksien on havaittu aiheuttavan bannerisokeutta (Owens, 
Chaparro & Palmer, 2011). 
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Vaikka evästeet ovat vakiintuneet verkkosivujen käytössä, voi loppukäyt-
täjien tietämys niiden suhteen olla vähäisellä tasolla. Kuitenkin loppukäyttäjät 
voivat omata keinoja verkkoseurannan rajoittamiseen siitä huolimatta, että näi-
tä keinoja ei täysin ymmärretä. loppukäyttäjät myös saatavat vältellä bannereita, 
vaikka ne herättävät verkkosivuilla huomiota. Lisäksi jatkuva altistuminen 
mainosbannereille voi johtaa kasvaneeseen ostopäätökseen, mutta vaikuttaako 
evästeiden ilmoittamiseen käytettyjen bannereiden näkeminen samalla tavoin 
yksityisyyden osalta? Bannereiden käyttäminen yksityisyyden suhteen vaati 
lisää tutkimusta ja on tärkeää selvittää sopivatko bannerit yksityisyyden kaltai-
sen tärkeän asian viestimiseen. Seuraavaksi käsitellään sitä, kuinka loppukäyt-
täjän kokemuksia yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä sekä näistä ilmoit-
tavista evästeistä voidaan tutkia. 

4.3 Loppukäyttäjän kokemuksien mittaaminen 

Edellä on esitetty loppukäyttäjien aiempia kokemuksia ja tämän tutkimuksen 
empiirisen osan kannalta oleellista on selvittää, kuinka loppukäyttäjän koke-
muksia voidaan arvioida tai mitata evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavien bannereiden tapauksessa. Tämä tutkimus on rajattu tutkimaan 
käyttäjäkokemusta yksityisyyshuolen, yksityisyyden tietämyksen, tunteiden ja 
käyttäytymisen näkökulmasta. Tällöin on tärkeää löytää sellaiset mittaus- ja 
arviointitavat, joiden avulla voidaan vastata tutkimusongelmaan. Lisäksi mit-
taus- ja arviointitapojen avulla tulisi pystyä tutkimaan evästeiden käytöstä sekä 
yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden käyttäjäkokemusta edellä kuvat-
tujen näkökulmien pohjalta. Seuraavaksi käsitellään käyttäjäkokemuksen tut-
kimiseen käytettyjä menetelmiä sekä selvitetään, kuinka loppukäyttäjän koke-
muksia evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavista bannereista 
voidaan tutkia empiirisesti. 

Laugwits ym. (2008) esittelevät UEQ kyselymittariston (user experience 
questionnaire) ja tätä mittaristoa voidaan pitää yleisenä käyttäjäkokemusta mit-
taavana työkaluna. UEQ:n avulla voidaan mitata muun muassa viehättävyyttä 
(attractiveness), uutuudenviehätystä (novelty) tai tehokkuutta (efficiency). Eri 
mittauksen kohteille on aina vastinparit, kuten esimerkiksi viehättävyyttä mita-
taan pareilla epämiellyttävä ja miellyttävä.  Mittariston etuna on, että se on em-
piirisesti tutkittu ja sen validiteetti sekä reliabiliteetti ovat hyväksytyllä tasolla. 
UEQ kysely on helppo toteuttaa sekä siihen voi yhdistää muita arviointimene-
telmiä tuomaan subjektiivista näkemystä tutkittavasta kohteesta. (Laugwitz, 
Helg & Schrepp, 2008) Toisaalta tämä työkalua voidaan pitää yleisen käyttäjä-
kokemuksen mittarina ja se ei välttämättä sovellu tässä tutkimuksessa olevien 
käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksien tarpeisiin. 

O’Brien (2010) tutkii verkkokaupan käyttäjäkokemusta hedonisen sekä 
utilitaristisen motivaation avulla. Hänen tutkimuksessaan käytettiin verkkoky-
selyä, jossa mitataan huomiota (focused attention), havaittua käytettävyyttä 
(perceived usability), kokemuksen kestävyyttä (endurability), verkkosivuston 
ulkonäköä (aesthetics) ja tunteita (felt involvement) sekä kuriositeetin heräämis-
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tä tai tyydyttämistä (novelty). Tunteita voidaan tutkia Bradleyn ja Langin (1994) 
mukaan myös SAM-mittariston (self-assessment mankin) avulla. Tällöin voi-
daan tutkia koehenkilön tunnetiloja erilaisissa tilanteissa. Heidän tutkimukses-
saan SAM-mittaristolla tutkittiin mielihyvää, kiihottumista tai heräämistä sekä 
hallinnan tunnetta. (Bradley & Lang, 1994) 

Edellä esitellyt käyttäjäkokemusta mittaavat kyselymittaristot ovat esi-
merkkejä validoiduista kyselymittaristoista. Vermeeren ym. (2010) tuovat esille 
monia muita kyselyjä, joita käyttäjäkokemuksessa on käytetty. Kuitenkin mitta-
ristot ovat usein skaalaltaan isoja keskittyen yleisen käyttäjäkokemuksen mit-
taamiseen. Toisaalta yleinen käyttäjäkokemus ei välttämättä sovi jokaiseen mi-
tattavaan kohteeseen ja näin ollen mittarit voivat olla yksityiskohtaisia sekä 
keskittyä johonkin tiettyyn käyttäjäkokemuksen ulottuvuuteen (Bargas-Avila & 
Hornbæk, 2011). Tällöin valmiin mittarin käyttöä täytyy soveltaa sellaiseen 
käyttäjäkokemuksen ulottuvuuteen, johon se on tarkoitettu. Yleinen käyttäjä-
kokemus tai jokin tietty yksityiskohtainen käyttäjäkokemuksen ulottuvuuteen 
perustuva mittari ei välttämättä sovellu tämän tutkimuksen kontekstiin. Ole-
massa olevissa käyttäjäkokemuksen mittareissa ei ole suoraa menetelmää yksi-
tyisyyden mittaamiselle. Näin ollen tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta voi-
daan todeta nykyisten käyttäjäkokemusta mittaavien kyselymittareiden olevan 
sopimattomia tämän tutkimuksen empiirisen osan toteuttamiseen. 

Tarvittavaa kyselymittaria voidaan myös tarkastella yksityisyyden näkö-
kulmasta. Yksityisyyshuolia on mitattu paljon myös kyselyillä, mutta yksityi-
syyshuolissakin on erilaiset ulottuvuudet, kuten tässäkin kirjallisuuskatsauk-
sessa on tuotu esille (Smith, Milberg & Burke, 1996). Esimerkiksi IUIPC (inter-
net users information privacy concerns) mittaristo keskittyy mittaamaan yksi-
tyisyyshuolien kolmea ulottuvuutta: tiedon keräämistä, hallintaa sekä tietoi-
suutta yksityisyysehdoista. (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004) Tämä ei vielä 
välttämättä ole tarpeeksi kattava mittari tämän tutkimuksen käyttäjäkokemuk-
sen tarpeisiin. Buchanan, Paine, Joinson ja Reips, (2007) esittelevät mittareita 
yksityisyyshuolien mittaamiseen. Näiden mittareiden avulla voidaan arvioida 
yksityisyyshuoliin liittyviä asenteita ja käyttäytymistä. Mittaristo on kasattu 
useista aiemmista yksityisyyden asenteita ja käyttäytymistä mittaavista mitta-
ristoista sekä kyseinen mittari on myös empiirisesti validoitu.  

Buchananin ym. (2007) esittelemä menetelmä koostuu kolmesta mittaris-
tosta, jotka mittaavat yleistä huolta, teknistä suojautumista sekä yksityisyys-
huolia. Yleinen huoli sisältää 6 kysymystä samoin kuin tekninen suojautumien. 
Yksityisyyshuolet sisältävät yhteensä 16 väittämää ja tämä keskittyy tarkemmin 
tarkastelemaan yksityisyyshuolia. Yleinen huoli ja tekninen suojautuminen kä-
sittelee yksityisyyden mukaista käyttäytymistä, kun yksityisyyshuolet käsitte-
levät enemmän asenteita. Yleisen huolen kysymykset käsittelevät esimerkiksi 
yksityisyysehtojen lukemista. Tekninen suojautuminen taas käsittelee esimer-
kiksi evästeiden tyhjentämistä. Yksityisyyshuolet mittaavat yleisellä tasolla yk-
sityisyyshuolia ja siihen liittyvää loppukäyttäjän tietojen keräämistä sekä tallen-
tamista. (Buchanan, ym., 2007) edellä kuvatun kyselymittariston yleisen huolen 
sekä teknisen suojautumisen osa-alueet ovat sopivia käytettäväksi tämän tut-
kimuksen empiirisen osan taotetukseen, sillä nuo yksityisyyden arviointitavat 
sopivat tämän tutkimuksen käyttäjäkokemuksen mittaamiseen. Näiden kysely-
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jen avulla voidaan selvittää loppukäyttäjien mielikuvia ja kokemuksia evästeis-
tä ja yksityisyysehdoista.  

Aiemman kirjallisuuden perusteella tämän tutkimuksen tarpeisiin ei löy-
dy olemassa olevaa hyvää kyselymittaristoa, joka mittaa yksityisyysehdoista ja 
evästeiden käytöstä ilmoittavien bannereiden käyttäjäkokemusta.  Näin ollen 
mittariston pohjana käytetään Buchananin ym. (2007) mittaristoa yksityisyys-
huolen käyttäytymisestä ja sitä laajennetaan itse. Kyselyyn lisätään tarkempia 
kysymyksiä koskien evästeitä, yksityisyysehtoja sekä niistä ilmoittavista banne-
reista. Tarkoituksena on luoda mittari, jonka avulla voidaan mitata käyttäjäko-
kemusta luvussa kaksi esitettyjen käyttäjäkokemuksien ulottuvuuksien avulla. 
Tällöin mittarilla mitataan Buchananin ym. (2007) luoman yksityisyyshuolen 
käyttäytymistä mittaavan mittariston lisäksi loppukäyttäjien tietämystä ja ko-
kemuksia yksityisyysehdoista ja evästeistä sekä näistä ilmoittavia bannereita. 
Lisäksi mittarin tarkoituksena on mitata evästeistä ja yksityisyysehdoista il-
moittavien bannereiden vaikutuksia käyttäytymiseen sekä tunteisiin. 

Kyselymittariston lisäksi käyttäjäkokemusta arvioidaan avoimien kysely-
jen avulla, jolloin voidaan tutkia myös käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksia. 
Avoimien kysymyksien käyttö on hyödyllistä silloin, kun vastaukset ovat vai-
keasti arvioitavissa. Tällöin mahdollisia vastauksia voi olla vaikea operationali-
soida sekä muuntaa numeeriseen muotoon. Avoimet kysymykset ovat vastaajil-
le haasteellisempia sekä niiden analysointi voi olla aikaa vievää. Toisaalta nii-
den avulla voidaan saada laaja-alaisemmin tietoa tutkittavasta kohteesta. (Kel-
ley, Clark, Brown & Sitzia, 2003) Avoimia kysymyksiä voidaan käyttää hyväksi 
käyttäjien kokemuksien selvittämiseen ja avoimien kysymyksien avulla voi-
daan myös paneutua tarkemmin käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksiin. Seuraa-
vassa luvussa paneudutaan tarkemmin tutkimuksen menetelmiin ja tuossa lu-
vussa selitetään tarkemmin kyselyn suunnittelusta sekä rakentamisesta. 
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5 MENETELMÄ 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Tutkimuksen ta-
voitteena on ollut selvittää sekä kirjallisuuden että empiirisen tutkimuksen pe-
rusteella, millä tavalla loppukäyttäjät kokevat yksityisyysehdot ja evästeet sekä 
näistä ilmoittavat bannerit. Sen lisäksi kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on 
määritellä tutkimuksen kannalta keskeiset käyttäjäkokemuksen osa-alueet ja 
selvittää kuinka evästeiden esittämiseen tarkoitettujen bannereiden käyttäjäko-
kemusta voidaan mitata yksityisyyden näkökulmasta. Tutkimus pyrkii vastaa-
maan seuraaviin tutkimusongelmiin: Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosi-
vustojen yksityisyysehdot ja niiden käyttämät evästeet? Kuinka loppukäyttäjät 
kokevat verkkosivustojen yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoittavat 
bannerit? Kuinka loppukäyttäjät toimivat kohdatessaan evästeistä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavia bannereita?  

Lisäksi kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään saamaan vastausta seuraa-
vaan tutkimusongelmaan: Kuinka evästeiden käytön ja yksityisyysehtojen il-
moittamiseen käytettyjen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksi-
tyisyyden kontekstissa? Tutkimusta varten on ensin toteutettu kirjallisuuskat-
saus, jonka menetelmiä kuvataan ensimmäisessä alaluvussa. Lisäksi tutkimuk-
sessa on toteutettu kirjallisuuskatsauksen pohjalta empiirinen kyselytutkimus. 
Empiirisen tutkimuksen menetelmiä, proseduuria ja aineistonkeruuta kuvataan 
luvun toisessa alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa käydään läpi empiirisen 
tutkimuksen toteutus ja proseduuri. 

5.1 Kirjallisuuskatsauksen menetelmä 

Tutkimuksen ensimmäisen osan menetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta. 
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ollut selvittää vastaus seuraaviin tutki-
muskysymyksiin: Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosivustojen yksityisyys-
ehdot? Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosivustojen evästeet? Kuinka lop-
pukäyttäjät kokevat erilaiset bannerit? Kuinka evästeiden käytön ja yksityisyys-
ehtojen ilmoittamiseen käytettyjen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan 
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mitata yksityisyyden kontekstissa? Tämän kirjallisuuskatsausmenetelmän tar-
koituksena on toimia Okoli ja Schabramin (2010) esittelemän opiskelijoiden 
opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksena. Tällöin kirjallisuuskatsauksessa on py-
ritty luomaan synteesiä tutkimuksen aihepiirin liittyvästä tiedosta aiempaan 
kirjallisuuteen nojaten. 

Aineistoa on haettu pääsääntöisesti käyttäen Google Scholar -hakukonetta 
sekä sen lisäksi käytössä on ollut ACM digital library. Liitteessä 1 on taulukoitu 
tarkempia tietoja hakutuloksia, hakusanoja sekä valittuja artikkeleita ja niiden 
valitsemiskriteereitä. Pääsääntöisesti haut tehtiin ilman rajausta ja hakutulokset 
järjestäytyivät kunkin hakukoneen omien algoritmien perusteella. Hakutulok-
sien määrä vaihteli huomattavasti eri hakusanoilla ja hakutuloksia oli 59700 - 
4760000 välillä. Eri hakusanoilla löytyi samoja artikkeleita ja Google Scholar 
hauilla löytyi samoja ACM digital library:n artikkeleita, kuin ACM digital libra-
ry:n omalla hakukoneella. Artikkeleiden valinnassa tärkeimmät kriteerit olivat 
aluksi abstrakti, otsikko sekä hakukoneen järjestämien osuvimpien tuloksien 
järjestys. Näiden kriteerien täytyttyä artikkeleita valittiin tarkempaan tarkaste-
luun, jolloin huomiota kiinnitettiin sisältöön ja sen osuvuuteen tämän tutki-
muksen aihealueeseen. 

Artikkeleiden etsimiseen käytettiin Websterin ja Watsonin (2002) esittele-
miä menetelmiä. Heidän mukaansa artikkeleita tulisi etsiä ensin isoista ja johta-
vista julkaisuista sekä käydä läpi löytyneiden artikkeleiden lähteitä tai artikke-
leihin viitanneita teoksia. Lisäksi lähteitä tulisi käyttää myös muilta tieteenaloil-
ta, jotta ilmiöistä voidaan luoda laajempi näkemys.  Näin ollen aihepiirin kartoi-
tuksessa artikkeleiden haku aloitettiin tietojärjestelmätieteen isommista julkaisi-
joista, kuten esimerkiksi MIS Quarterly:sta. Tässä vaiheessa käytettyjä hakusa-
noja olivat muun muassa ”information privacy research”, ”cookie user privacy” 
sekä ”user experience”. Löydettyjen artikkeleiden sisältöön ei vielä kiinnitetty 
niin paljoa huomiota vaan artikkeleita valittiin abstraktin sekä otsikon avulla. 
Lisäksi artikkelin valintaan vaikuttivat myös hakukoneen algoritmien järjestä-
mät tulokset ja osuvuus. Lopulta tutkimussuunnitelmaa varten valituista artik-
keleissa sisältöä tarkasteltiin aihepiirin kuvausta ja sopivuutta ajatellen sekä 
tutkimusmenetelmien kautta. 

Tutkimussuunnitelman jälkeen hakuja toteutettiin itse kirjallisuuskatsaus-
ta varten ja artikkeleita valittiin hakukoneen osuvimpien tuloksien, artikkelin 
otsikon sekä artikkelin abstraktin avulla. Näillä kriteereillä arvioitiin artikkelei-
den osuvuus tutkimusalueeseen. Tässä vaiheessa hakuun lisättiin seuraavat 
hakusanat: “privacy policies”, ”cookies privacy”, ”online behavioural adverti-
sing”, ”online ad banners”, ”web cookies”, ”online privacy”, qualitative quanti-
tative mixed methods ja ”user experience metrics”. Kirjoituksen aloitus tapahtui 
tutkimussuunnitelman artikkeleiden sekä sen jälkeen kirjallisuuskatsausta var-
ten tehdyn laajemman kirjallisuuden hakemisen kautta löydetyillä artikkeleilla. 
Kirjoituksen edetessä artikkeleita löytyi myös valittujen artikkeleiden lähteistä 
ja alkuperäisiin lähteisiin viittaamalla. Useampi artikkeli löytyi tällä tavalla ja 
sen johdosta joitakin alkuperäisillä hauilla löydettyjä artikkeleita jätettiin kirjal-
lisuuskatsauksen ulkopuolelle. Liitteessä 1 on myös taulukoita nämä alkuperäi-
seen lähteeseen taaksepäin tehdyllä haulla (backward search) viitatut artikkelit. 
Kirjoitusprosessin edetessä hakuja tehtiin yksityiskohtaisemmilla hakusanoilla 
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kuten ”banner blindness”, ”web tracking mechanism”, ”technology acceptan-
ce”, ”online cookie banner”, ”cookie banner behaviour”, ”emotion in human-
computer interaction”, ”behaviour user experience”, ”user experience ques-
tionaire” tai ”analysing likert data”, joiden avulla löydettiin tiettyjä aihealueita 
koskevia artikkeleita täyttämään puutteita kirjallisuuskatsauksen sisällössä. 

5.2 Empiirisen tutkimuksen menetelmä 

Kvantitatiivinen tutkimus, eli määrällinen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat 
looginen päättely aistihavainnoista sekä yleispätevän merkityksen luominen. 
Kvantitatiivinen tutkimus perustuu numeeriseen, eli määrälliseen aineistoon ja 
tutkimuksessa tyypillistä on erilaiset koetilanteet. Tyypillistä on myös aiemmat 
teoriat sekä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista. Kriittisessä osassa kvanti-
tatiivisessa tutkimuksessa ovat koehenkilöiden valinta ja tarkat kriteerit tälle 
prosessille. Lisäksi muuttujien sekä aineiston kerääminen taulukkoon ja tilastol-
listen päätelmien teko ovat kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara, 2004, s. 125-133) Kvalitatiivinen tutkimus taas perustuu 
todellisen elämän kuvaaminen, joka voidaan nähdä eri näkökulmista. Kvalita-
tiivisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ilmiötä mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksessa tyypillistä on, että tietoa hankitaan 
luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Ihmistä suositaan tiedonkeruussa mit-
tausvälineiden sijasta ja aineisto analysoidaan kokonaisvaltaisesti sekä yksityis-
kohtaisesti. Kohdejoukko valitaan tarkoituksellisesti satunnaistamisen sijaan ja 
tutkittavien henkilöiden subjektiiviset näkemykset otetaan huomioon. Tapauk-
set ovat ainutlaatuisia sekä aineiston analysointi tehdään tällä oletuksella. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s. 151-157) 

Empiirinen tutkimus on toteutettu edellä kuvattujen kvalitatiivisten ja 
kvantitatiivisten menetelmien yhdistelmänä. Tällainen yhdistettyjen tutkimus-
menetelmien (mixed methods) mallia käytetään esimerkiksi silloin, kun halu-
taan saada vastaus kahteen erilaiseen tutkimuskysymykseen. Lisäksi tällaisella 
mallilla voidaan muun muassa johtaa kvalitatiivisista tuloksista päätelmiä 
kvantitatiivisiin tuloksiin. (Bryman, 2006) Creshwell ja Clark (2011, s. 2-13) mu-
kaan yhdistettyjen menetelmien etuna voidaan pitää mahdollisuutta tutkimuk-
selle, jossa voidaan käsitellä sekä määrällistä, että laadullista tietoa. Tämän poh-
jalta voidaan luoda yleistäviä tuloksia, jotka pohjautuvat yksityiskohtaisem-
paan laadulliseen tietoon. Lisäksi yhdistettyjen menetelmien käyttö on oikeutet-
tua silloin, kun halutaan vahvistaa esimerkiksi määrällisiä tutkimustuloksia 
laadullisilla tai halutaan tehdä erityyppisiä tutkimuksia tutkimuksen eri vai-
heissa. Tämän lisäksi yhdistetyillä menetelmillä voidaan käyttää molempien 
tyyppien parhaita puolia. Tämän tutkimuksen osalta laadullisen tiedon avulla 
on pyritty tukemaan määrällisiä tuloksia ja sitä kautta tuomaan syvällisempää 
analyysiä tutkimuksien tuloksiin. Näin ollen tuloksien yleistettävyyttä pyritään 
parantamaan ja molemmat menetelmät täydentävät toisiaan. 

Tiedonkeruutavaksi valittiin verkkokysely, jossa käytettiin sähköistä kyse-
lylomaketta. Kysely on survey-tutkimuksen menetelmä ja survey-termillä tar-
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koitetaan aineiston keräämistä standardoidusti sekä kyselyn koehenkilöt muo-
dostavat otoksen perusjoukosta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s. 182) 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa otos muodostetaan satunnaisesti, jolloin tässä 
tutkimuksessa käytettiin satunnaista otosta (Creshwell & Clark, 2011, s. 172-
175). Verkkopohjaista kyselyä on käytetty esimerkiksi käyttäytymisen pohjalta 
toteutetun mainonnan ja siihen kohdistuvien asenteiden tutkimiseen (Mac-
Donald & Cranor, 2010). Lisäksi kyselyt ovat myös yleisesti käytössä käyttäjä-
keskeisissä tutkimuksissa sekä niitä on helppo soveltaa ja analysoida (Laugwitz, 
Held & Schrepp, 2008). Sekoitettujen tutkimusmenetelmien avulla kyselyssä 
voidaan kerästä laadullista tietoa ja siitä saaduilla tuloksilla voidaan tukea mää-
rällisestä tiedosta saatuja tuloksia (Creshwell & Clark, 2011, 2-13). Tällöin kyse-
lyyn voi myös yhdistää sekä laadullisia kysymyksiä sekä märällistä dataa ke-
rääviä kysymyksiä (Creshwell & Clark, 2011, s. 176-177). 

Kyselytutkimuksella on etunsa ja sen avulla voidaan saavuttaa laaja jouk-
ko koehenkilöitä tehokkaasi sekä koehenkilöiltä voidaan kysyä erilaisia asioita 
aikaa säästäen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s. 184). Suuri otoskoko on 
tärkeä ja mahdollistaa tilastollisen analysoinnin sekä suuren otoskoon avulla 
tuloksien yleistettävyys paranee (Creshwell & Clark, 2011, s. 172-175). Yleistet-
tävyys on tutkittavan ilmiön yleisen luonteen kannalta tärkeää ja kyselyyn on 
hyvä saada vastauksia kaikenlaisilta verkkosivustojen käyttäjiltä. Suuri määrä 
vastauksia voidaan käsitellä tehokkaasti tietokoneen ja tilastollisien analyysi-
työkalujen avulla. Toisaalta kyselyllä on myös haittapuolensa, jotka tulisi ottaa 
huomioon. Kyselyn aineisto ja siitä johdettavat päätelmät eivät välttämättä ole 
teoreettisesti tarpeeksi syvällisiä. Tämän lisäksi koehenkilöiden rehellisyydestä 
ja vastauksien totuudenmukaisuudesta ei ole varmuutta. Vastausvaihtoehtoja 
voidaan tulkita eri tavalla ja koehenkilöt voivat kokea väärinymmärryksiä. Li-
säksi vastaajien aihealueen tietämyksestä ei ole selvyyttä ja vastaajien vastaa-
mattomuus voi olla suuri. Tämän pohjalta kyselylomakkeen laatiminen on 
haastavaa ja vie aikaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s. 184) 

5.3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Empiirisen tutkimuksen toteutus alkoi verkon kautta jaettavan kyselyn suunnit-
telulla. Kyselyn suunnittelun apuna käytettiin Czajan ja Blairin (2005, s. 60-62) 
kyselylomakkeen luomisen eri vaiheita. Kyselyn suunnittelu pohjautui tutki-
muskysymyksiin ja suunnittelua lähdettiin viemään eteenpäin pohtien, kuinka 
tutkimuskysymyksiin saadaan vastaus. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut 
tutkia loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta evästeitä ja yksityisyysehtoja sekä 
näistä ilmoittavia bannereita kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty selvit-
tämään sitä, kuinka loppukäyttäjät toimivat kohdattaessa evästeistä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavia bannereita. Näin ollen käyttäjäkokemus ja loppukäyt-
täjien toiminta muodostivat pohjan kyselyn suunnittelulle. Tämän lisäksi kyse-
lyn suunnittelussa otettiin huomioon mahdollinen kyselyn kohdistus ja kysely 
oli tarkoitus kohdistaa kaikenlaisille verkkosivustojen loppukäyttäjille. 
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Tutkimusongelman pohjalta luotiin tutkimuskysymykset joihin tavoitel-
tiin vastausta. Nämä tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Kuinka loppukäyttä-
jät kokevat yksityisyysehdot? Kuinka loppukäyttäjät kokevat evästeet? Ovatko 
loppukäyttäjät tietoisia evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavista 
bannereista? Kuinka loppukäyttäjät toimiva kohdatessaan evästeiden käytöstä 
ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita? Kokevatko loppukäyttäjät eväs-
teiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit höydyllisiksi? Koke-
vatko loppukäyttäjät eväseiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien 
bannereiden vaikuttavan heidän yksityisyyteen? Millaisia tuntemuksia loppu-
käyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia banne-
reita kohtaan? Näiden tutkimuskysymyksien kautta pohdittiin käyttäjäkoke-
muksen eri ulottuvuuksia, joita tutkimalla tutkimuskysymyksiin voidaan vasta-
ta. Aiemman tutkimuksen perusteella tutkimusta varten tunnistettiin ja valikoi-
tiin käyttäytyminen ja tunteet käyttäjäkokemuksen ulottuvuuksiksi. Tämän li-
säksi yksityisyyden näkökulmasta tarkoituksena oli tutkia yksityisyyshuolia, 
ymmärrystä ja tietämystä.  

Yksityisyys operationalisoitiin Buchananin ym. (2007) mukaiseen yksityi-
syyshuolen käyttäytymistä mittaavan mittariston yleiseen huoleen sekä yksityi-
syyden tekniseen suojautumiseen. Buchananin ym. (2007) esittämä laajempi 
kokonaisuus yksityisyyshuolen mittaamisesta jätettiin pois kyselyn pituuden 
hillitsemiseksi. Lisäksi yksityisyys operationalisoitiin tietämykseen ja ymmär-
rykseen sekä evästeitä että yksityisyysehtoja kuin myös näistä ilmoittavia ban-
nereita kohtaan. Lopuksi käyttäjäkokemusta operationalisointiin käyttäytymi-
seen, tunteisiin ja kokemuksiin. Seuraavaksi operationalisoinnin perusteella 
kyselyyn muodostettiin kysymyksiä kymmeneen kyselyn eri osa-alueeseen. 
Nämä osa-alueet ovat: yleinen yksityisyyshuoli, yksityisyyden tekninen suojau-
tuminen, ymmärrys yksityisyyshuolista, ymmärrys evästeistä, tietämys yksityi-
syysehdoista ja evästeistä ilmoittavia bannereita kohtaan, yleisin toiminta ban-
nereiden suhteen, bannerista koettu hyöty, bannereiden vaikutukset yksityisyy-
teen ja bannereiden vaikutukset tunteisiin. Kysymyksistä suurin osa oli numee-
rista dataa kerääviä likert-asteikollisia väittämiä ja tämän lisäksi kyselyyn luo-
tiin myös avoimia kysymyksiä täydentämään numeerista dataa. Kyselyyn valit-
tiin 1-5 välillä toimiva likert asteikko, sillä Buchananin ym. (2007) yksityisyyttä 
mittaava mittari käyttää vastaavanlaista asteikkoa. Lisäksi mietittiin halutut 
taustatiedot, joita vastaajilta kysytään. Taustatietojen suunnittelussa noudatet-
tiin Czajan ja Blairin (2005, s. 62-64) ohjeita, joiden mukaan taustatietoja tulisi 
suunnitella siten, että vastaajia voi järkevästi luokitella alakategorioihin.  

Tämän jälkeen kyselyn rakenne muodostettiin ja väliin lisättiin osio, jossa 
kerrottiin tarkemmin evästeiden ja yksityisyysehtojen ilmoittamisesta kertovista 
bannereista. Kyselyn rakenteessa noudatettiin Czajan ja Blairin (2005, s. 94-99) 
ohjeita kysyä aluksi yksinkertaisia tietoja, kuten taustatietoja ja yksityiskohtai-
semmat sekä vaikeammat kysymykset sijoitetaan kyselyn loppuun. Viimeisenä 
kyselyn alkuun tehtiin kyselyn johdanto. Johdannon avulla vastaajalle kerro-
taan tietoa kyselystä ja sen tarkoituksesta sekä mitä vastaaminen vaatii tai tar-
koittaa. (Czaja & Blair, 2005, s. 88).  Johdannossa myös korostettiin vastauksien 
anonymiteettia ja käyttöä vain tieteellisen tutkimuksen tarkoitukseen. Seuraa-
vaksi tarkistettiin, että kysymykset ovat tutkittavan kohteen suhteen mielekkäi-
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tä ja että ne ovat muotoiltu hyvin. Apuna käytettiin Schwarzin ja Oysermanin, 
(2001) ohjeita kysymyksien luomisesta. Kysymyksissä kiinnitettiin huomiota 
muun muassa niiden sävyyn, kontekstiin, arvioitavan ilmiöiden laajuuteen ja 
aikahaarukkaan. Tätä kautta kysymyksiä pyrittiin muokkaamaan siten, että 
kuka tahansa verkkosivustojen loppukäyttäjä kykenee ymmärtämään ne ja vas-
taamaan niihin omien havaintojen perusteella.  

Seuraavaksi kyselyä testattiin pilotoinnilla ja tämän jälkeen valmis kysely 
laitettiin levitykseen. Pilotointi on tärkeä osa kyselyn laatimista ja sen avulla 
voitiin selvittää vastaavatko kysymykset haluttuihin asioihin ja ovatko ne muo-
toiltu hyvin (Schwarz & Oyserman, 2001). Pilotointi suoritettiin neljälle henki-
lölle ja näiden kommenttien perusteella tehtiin viimeiset muokkaukset. Pilo-
toinnin avulla testattiin myös kyselyn pituutta. Verkkokyselyiden ei kannata 
olla liian pitkiä tai vastaajat eivät välttämättä jaksa täyttää kyselyä loppuun asti 
(Czaja & Blair, (2005, s. 43).  Levitykseen laitettu lopullinen kyselylomake löy-
tyy liitteestä 2. Kyselyn vastaajien tavoitemääräksi asetettiin 150 vastaajaa. Vas-
taajien saavuttamiseksi kyselyä jaettiin Jyväskylän yliopiston erilaisille akatee-
misille sähköpostilistoille, kuten tiedekuntien ja ainejärjestöjen sähköpostilis-
toille. Tämän lisäksi kyselylinkkiä jaettiin sosiaalisen median kautta ja tuttavia 
kehotettiin jakamaan kyselyä eteenpäin. Kysely oli avoinna kymmenen päivää 
13.2-23.2.2018 aikana. Tämän ajan sisällä kyselyyn tuli 188 vastausta. Vastauksia 
todettiin olevan tarvittava määrä ja tämän pohjalta vastauksien keräämistä ei 
jatkettu. Kyselyyn houkuteltiin vastaajia arpomalla vastaajien kesken neljä kap-
paletta elokuvalippuja. Arvonta oli vastaajille vapaaehtoinen ja arvontaan saat-
toi osallistua jättämällä yhteystiedot kyselyn lopussa siihen varattuun tilaan.  

Aineistoa analysoitiin käyttämällä IBM SPSS Statistics -ohjelmaa. Verkko-
kyselyn analysoinnissa on hyvä pitää mielessä vastauksien harha. Tällöin vas-
taajat eivät välttämättä vastaa kysymyksiin rehellisesti tai ei jollain tavalla ky-
kene vastaamaan kysymykseen. (Czaja & Blair, 2005, s. 42-43) Lisäksi likert-
asteikollista dataa täytyy analysoida tietyllä tavalla ja se ilmaisee suurempi 
kuin-tyyppistä suhdetta. Likert-typpiset muuttujat ovat järjestysasteikollisia ja 
tämän tyyppisille mittauksille kuvailevat tilastotiedot voivat olla moodi, medi-
aani ja frekvenssit. Assosiaatiota voidaan analysoida esimerkiksi chi-square-
testillä. Likert-tyyppisestä datasta muodostettuja summamuuttujia mitataan 
väliasteikolla ja niitä voidaan tilastollisesti kuvailla käyttäen keskiarvoa ja kes-
kihajontaa. Muunlaisia analyyseja voidaan tehdä Pearsonin r-korrelaatiolla, t-
testillä, ANOVA:lla tai regressioanalyysillä. (Boone, & Boone, 2012) Lisäksi pa-
rametrisia testejä tulee käyttää vain silloin, kun aineisto on normaalisti jakautu-
nut. Epänormaalin jakauman tapauksessa käytetään epäparametrisia testejä. 
Tällöin voidaan käyttää muun muassa Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa 
tai Mann-Whitney U-testiä parametrisien vastineiden sijasta. (Sullivan, & Arti-
no Jr, 2013)  

Avoimia kysymyksiä analysoitiin Saldañan (2013, s. 3-24) kvalitatiivisen 
aineiston koodausperiaatteiden mukaisesti. Avoimien kysymyksien vastauksis-
ta koodattiin etsien kategorioita ja kaavoja. Itse koodausmenetelmänä käytettiin 
kuvailevaa koodausta (descriptive coding). Kuvaileva koodaus sopii monenlai-
sen laadullisen aineiston analysointiin ja sen avulla aineistosta saadaan katego-
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risoitu tai tiivistetty yhteenveto. (Saldaña, 2013, s. 87-9) Alla olevassa taulukossa 
(taulukko 1) on kuvattu esimerkki koodatuista kategorioista. 

TAULUKKO 1 Yhteenveto loppukäyttäjien kokemuksista yksityisyysehtoja kohtaan 
Kategoria Kriteerit 
Ulkoasu 

 Vaikeaselkoisuus Vaikea löytää oleellinen asia, liian yksityiskohtaisia tai 
kirjoitettu vieraalla kielellä. 

Tekninen kieli Kirjoitettu teknisellä kielellä, jota tavallinen loppukäyttä-
jä ei ymmärrä. 

Liian pitkiä Työläitä lukea tai vaikea löytää oleellinen, koska liian 
pitkä. 

Sisältö Tarvittavaa sisältöä ei löydy tai puutteellinen. Puutteelli-
set tiedot siitä, mitä lakeja noudatetaan. 

Lukeminen 
 Olen lukenut  Lukee tai selailee ehtoja tai tarkistaa ehdot ennen rekiste-

röitymistä palveluihin. Paikoin muuttuneet selkokieli-
semmiksi 

En lue  Ei lue ehtoja ja hyväksyy, kun haluaa käyttää palveluita 
sekä luottaa, että joku muu on tarkistanut ehdot pätevik-
si. 

Vähän kokemusta Kokemukset tulleen esim. median, sähköpostin tai mui-
den tahojen kautta. 

Ei kokemuksia tai tietoa Ei tietoa, ymmärrystä tai kokemuksia yksityisyysehdois-
ta. 

Tarkoitus 
 Epäilyttävät tavoitteet Verkkosivustot, jotka ei noudata lakeja tai ovat epäilyt-

täviä luovat epäluotettavan kuvan. Yritykset sulkevat 
vastuun pois ja tietoa kerätään ilman seuraamuksia. 

Hyväksyminen Yksityisyysehdot ovat pakko hyväksyä, mikäli käyttää 
palveluita. 

 
Taulukkoon on koodattu yksityisyysehtojen kokemusta kysyvän avoimen ky-
symyksen vastaukset. Vastaukset jaettiin kolmeen kategoriaan: ulkoasu, luke-
minen ja tarkoitus. Lisäksi kategorioihin tunnistettiin myös alakategorioita. 
Vastaukset käytiin läpi kahteen kertaan, jonka jälkeen muodostetut kategoriat 
tarkistettiin ja viimeisteltiin. Taulukon kriteerit kohdan tarkoituksena on kuvata 
sitä, millä perusteilla vastauksia jaettiin eri kategorioihin. Kriteerit kertovat, 
minkä tyylisen sisällön omaavia vastauksia luokiteltiin eri kategorioihin. Lo-
puksi tulokset osiossa raportoitiin yhteenvedot vastauksista, joihin sisältyi eni-
ten vastauksia keränneet kategoriat ja niiden esimerkkivastauksia. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tulokset, jotka koostuvat kirjallisuuskat-
sauksen tuloksista ja empiirisen osan tuloksista. Empiirisen osan tulokset ovat 
kerätty tutkimusta varten toteutetun verkkokyselyn aineistosta. Määrällisiä tu-
loksia on analysoitu IBM SPSS tilastollisella analysointityökalulla. Tämän lisäk-
si tuloksissa esitellään myös kyselyn avoimien kysymyksien laadullinen data. 

6.1 Aiemmasta tutkimuksesta johdetut tulokset 

Aiempaa tutkimusta on kartoitettu kirjallisuuskatsauksen avulla ja sen tavoit-
teena on ollut selvittää loppukäyttäjien kokemuksia yksityisyysehdoista ja eväs-
teistä. Sen lisäksi kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut määritellä em-
piiristä tutkimusta varten käyttäjäkokemus ja selvittää kuinka evästeiden esit-
tämiseen tarkoitettujen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksityi-
syyden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaus vastaa aiemman kirjallisuuden pe-
rusteella seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuinka loppukäyttäjät kokevat 
verkkosivustojen yksityisyysehdot? Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosi-
vustojen evästeet? Kuinka loppukäyttäjät kokevat erilaiset bannerit? Kuinka 
evästeiden ilmoittamiseen käytettyjen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan 
mitata yksityisyyden kontekstissa? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymyksen osalta tulokset aiemman kirjallisuu-
den perusteella ovat selkeät.  Loppukäyttäjät eivät välttämättä ymmärrä yksi-
tyisyysehtojen sisältöä ja yksityisyysehdot kirjoitetaan vaikeaselkoisesti sekä 
epämääräisesti (Jensen, & Potts, 2004).  Monet yksityisyysehdot on kirjoitettu 
harhaanjohtavasti, vaikka yksityisyysehtojen päällimmäisenä tarkoituksena on 
ollut vähentää informaation asymmetriaa loppukäyttäjän ja organisaation välil-
lä. (Reidenberg, ym., 2015). Näin ollen yksityisyysehtoja on luettu vaihtelevasti. 
Tunnettujen brändien tapauksissa yksityisyysehtoja ei välttämättä ole luettu ja 
organisaatioon on vain luotettu. Toisaalta yksityisyytensä puolesta pelkäävät 
loppukäyttäjät ovat lukeneet yksityisyysehtoja ja niitä luetaan etenkin silloin, 
kuin on alettu vastaanottaa roskaposti- ja muita ei toivottuja viestejä. Osa lop-
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pukäyttäjistä ovat luottaneet siihen, että verkkosivustot suojelevat heidän yksi-
tyisyyttään sekä on olemassa auktoriteetteja, jotka valvovat organisaatioiden 
toimintaa. (Milne & Culnan, 2004) Joka tapauksessa loppukäyttäjien on havaittu 
lukevan yksityisyysehtoja sitä todennäköisemmin, että he ymmärtävät niiden 
sisältöä. 

Toisen tutkimuskysymyksen suhteen tulokset aiemman kirjallisuuden pe-
rusteella ovat vaikeaselkoisemmat. Loppukäyttäjien on havaittu tyhjentävän 
verkkohistoriaansa sekä evästeitä (Purcell, Brenner & Raine, 2012). Kuitenkin 
loppukäyttäjien on havaittu omaavaan virheellisiä käsityksiä evästeistä. Eväs-
teet ja nettihistorian on havaittu sekoittuvan keskenään ja loppukäyttäjät ovat 
pitäneet evästeitä pahana ilman sen tarkempaa syytä. Lisäksi he eivät tiedä mil-
loin evästeitä tulisi säilyttää tai poistaa.  Toisaalta loppukäyttäjien on havaittu 
tietävän evästeiden hyviä puolia, mutta he eivät koe tietävänsä niistä tarpeeksi. 
Tästä huolimatta loppukäyttäjien on havaittu tietävän, että evästeiden avulla 
heidän verkkokäyttäytymistään voidaan seurata. Toisaalta suurin osa kuitenkin 
hyväksyy evästeiden käytön. Myös verkkoselaimien käyttöliittymät ovat vai-
kuttaneet loppukäyttäjien käsityksiin evästeistä ja se on edesauttanut verkko-
historian sekä evästeiden sekoittamista keskenään. (McDonald, 2010) Lisäksi 
loppukäyttäjät eivät ole tiedostaneen flash-evästeiden olemassaoloa tai sitä, 
kuinka niitä voidaan hallita. (Soltani, ym. 2010). 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tulokset ovat ristiriitaisia. Banne-
rityylisistä ilmoituksista tehdyn tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät ovat hy-
väksyneet evästeitä varsinkin silloin, kun bannerityylinen ilmoitus on kertonut 
evästeiden olevan oletuksena käytössä niin, että käyttämällä verkkosivustoa 
hyväksyy yksityisyysehdot (van Bavel & Rodríguez-Priego, 2016). Toisaalta 
aiempi tutkimus bannereihin liittyen on tuonut poikkeavia tuloksia. Käyttäy-
tymiseen pohjautuvan mainonnan yhteydessä on huomattu, kuinka loppukäyt-
täjät jättävät bannereiden ilmoitukset helposti huomioimatta sekä pelkäävät 
bannereiden klikkaamista. (Leon ym. 2012) Tämän lisäksi monet loppukäyttäjät 
omaavat taipumusta vältellä erilaisia bannereita. Toisaalta bannerit herättävät 
helposti huomiota, mutta siitä huolimatta loppukäyttäjillä on havaittu olevan 
bannerisokeutta. Tällöin loppukäyttäjät ovat kokeneet bannereiden sisällön ole-
van epärelevanttia heidän tehtävänsä kannalta, jolloin bannereiden sisältö ei jää 
mieleen. (Hervet, ym. 2011; Heinz ym., 2013) Lisäksi bannereita käytetään usei-
siin erilaisiin tarkoituksiin, jolloin niitä käytetään evästeistä tai yksityisyyseh-
doista viestimisen lisäksi myös mainostamiseen. Näin ollen bannereille olisi 
hyvä tehdä selkeä jaottelu sekä määritellä eri tarpeisiin soveltuvat bannerit. 

Neljännen tutkimuskysymyksen suhteen tulokset jäivät vajaaksi, ja tähän 
kysymykseen ei voi vastata tyhjentävästi aiempaan kirjallisuuteen nojaamalla. 
Käyttäjäkokemuksen määritteleminen on haasteellista sen laaja-alaisen luon-
teen vuoksi. Käyttäjäkokemus on laajentunut käsite perinteisestä käytettävyy-
destä (Law ym. 2009). Keskeistä käyttäjäkokemuksen mittaamisessa on loppu-
käyttäjän kokemien kokemuksien selvittäminen havaintoihin perustuen 
(Hornbæk & Hertzum, 2017). Kuitenkin käyttäjäkokemuksen laaja-alaisen luon-
teen vuoksi sitä voidaan tutkia yleisellä tasolla tai keskittyä tarkemmin tiettyi-
hin ulottuvuuksiin (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011). Toisaalta yksityisyyteen 
liittyvää käyttäjäkokemusta mittaavaa kyselymenetelmää ei löytynyt. Näin ol-
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len tutkimusmalliin otetaan Buchanan, Painen ja Joinsonin (2007) esittelemä 
yksityisyyttä koskeva kysely ja sen pohjalta rakennetaan evästeiden käytöstä 
sekä yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden käyttäjätutkimiseen soveltu-
va kysely. 

6.2 Empiirisen osan tulokset 

Tutkimuksen empiirinen osa pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: Kuinka loppukäyttäjät kokevat yksityisyysehdot? Kuinka loppukäyttäjät 
kokevat evästeet? Ovatko loppukäyttäjät tietoisia evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavista bannereista? Kuinka loppukäyttäjät toimiva kohda-
tessaan evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita? Ko-
kevatko loppukäyttäjät evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat 
bannerit höydyllisiksi? Kokevatko loppukäyttäjät evästeiden käytöstä ja yksi-
tyisyysehdoista ilmoittavien bannereiden vaikuttavan heidän yksityisyyteen? 
Millaisia tuntemuksia loppukäyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan? Tässä alaluvussa esitetään tulok-
set kyseisiin tutkimuskysymyksiin. 

6.2.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 188 henkilöä (N=188) ja 58 vastaajaa (24%) 
jätti kyselyn kesken. Kyselyn osallistujista 100 oli naisia (53,2%) ja 87 miehiä 
(46,3%) sekä 1 vastaaja (0,5%) vastasi kohtaan muu. Kuvio (kuvio 4) kuvaa ky-
selyn vastaajien ikäjakaumaa. 

 
KUVIO 4 Vastaajien ikäjakauma 
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Vastaajien ikä ei ollut normaalisti jakautunut ja ikä oli selkeästi vinoutunut va-
semmalle. Kyselyyn vastanneista 89 (47,6%) oli 18-24-vuotiaita ja 82 (43,9%) oli 
26-44-vuotiaita sekä 16 (8,2%) oli 45-64-vuotiaita. Ikäjakauman moodi oli 25, 
jossa frekvenssi oli 26. Nuorin vastaaja oli 19-vuotias ja vanhin 59-vuotias. Vas-
taajien keski-ikä oli 28,83 ja keskihajonta 8,41. Keski-ikäiset ja vanhukset jäivät 
kyselyssä aliedustetuiksi ja enemmistö vastaajista oli 19-28-vuotiaita. 

Valtaosa vastaajista oli korkeasti koulutettuja ja kuvio (Kuvio 5) kuvaa 
koulutusasteen jakaumaa. 

 
KUVIO 5 Vastaajien koulutusasteen jakauma 

Alemman korkeakoulun suorittaneita oli yhteensä 97 henkilöä (51,6%) ja ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneita oli yhteensä 43 henkilöä (22,9%). Toi-
sen asteen koulutuksen omaavia oli yhteensä 46 henkilöä (24,5%) ja peruskou-
lutuksen omaavia oli yhteensä kaksi henkilöä (1,1%). Kyselyssä oli myös vaih-
toehto muu, mutta siihen ei tullut yhtään vastausta.  

Kyselyyn vastanneista valtaosa oli opiskelijoita ja kuvio (kuvio 6) kuvaa 
vastaajien sosioekonomisen aseman jakaumaa. 
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KUVIO 6 Vastaajien sosioekonomisen aseman jakauma 

Opiskelijoita oli yhteensä 108 henkilöä (57,4%). Työntekijöitä oli yhteensä 26 
henkilöä (13.8%), alempia toimihenkilöitä yhteensä 15 henkilöä (8,0%), ylempiä 
toimihenkilöitä oli yhteensä 25 henkilöä (13,3%) ja yrittäjiä kaksi henkilöä 
(1,1%). Lisäksi kyselyyn vastasi yksi eläkeläinen (0,5%) ja kohtaan muu vastasi 
yhteensä 11 henkilöä (5,9%). Sosioekonomiselta asemaltaan muut, kuin opiske-
lijat jäivät aliedustetuksi. 

Lisäksi kyselyn taustatietoina vastaajilta kysyttiin heidän internetin käy-
töstä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon heiltä kuluu päivittäin internetin käyt-
töön aikaa. Kolme henkilöä (1,6%) vastaajista raportoi käyttäneensä internetiä 
vähemmän kuin tunnin päivittäin ja 41 henkilöä (21,8%) raportoi internetin 
käytöki 1-3 tuntia päivittäin.  Vastaajista 65 henkilöä (34,6%) vastasivat Interne-
tin käyttöasteekseen 3-5 tuntia ja 79 vastaajaa (42,0%) ilmoittivat käyttävänsä 
internetiä enemmän kuin 5 tuntia päivittäin. Valtaosa vastaajista käyttää run-
saasti internetiä päivittäin.  

Kyselyn avulla selvitettiin vastaajien pääsääntöisesti käyttämiä laitteita ja 
179 vastaajaa (95,2%) ilmoitti käyttävänsä internetiä pääasiallisesti tietokoneella. 
Tämän lisäksi 69 vastaajaa (89,9%) ilmoitti käyttävänsä pääasiallisesti myös 
älypuhelinta ja 38 vastaajaa (20,2%) ilmoitti käyttävänsä pääasiallisesti tablet-
laitteita. Kohtaan muu tuli 7 vastausta (3,7%) ja tämän kohdan tekstikenttään oli 
mainittu muun muassa pelikonsolit ja älytelevisiot. Näin ollen valtaosa vastaa-
jista käyttää verkkosivustoja sekä työpöytä että mobiiliympäristössä. 

Kyselyssä kysyttiin myös millaisilla erilaisilla verkkosivustoilla vastaajat 
ovat vierailleet ja kaikki vastaajat olivat käyttäneet internetiä vieraillakseen 
verkkopankkien verkkosivuilla. Lisäksi 181 vastaajaa (96,3%) ovat vierailleet 
uutissivustoilla ja 143 vastaajaa (76,1%) keskustelupalstoilla. Vastaajista 176 
henkilöä (93,6%) on vieraillut erilaisilla video- ja musiikkipalveluiden verkkosi-
vustoilla ja kohtaan muu tuli 23 vastausta (12,2%). Kohdan muu tekstikentässä 
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oli mainittu esimerkiksi sosiaalinen media, joka olisi omana vaihtoehtonaan 
voinut kerätä enemmän kannatusta. 

6.2.2 Summamuuttujat 

Samaa asiaa mittaavista muuttujista pyrittiin muodostamaan summamuuttujia. 
Summamuuttujien toimivuutta testattiin reliabiliteettitestillä ja summamuuttu-
jat muodostettiin Cronbach Alfa-tuloksien mukaan. Taulukoon (taulukko 2) on 
koottu alun perin suunnitellut summamuuttujat. Taulukosta voidaan havaita 
kunkin summamuuttujan sisältämät muuttujat, poistetut muuttujat ja reliabili-
teettitestin tulos sekä lopuksi pystyttiinkö summamuuttuja luomaan. Yhteensä 
kahdeksan summamuuttujaa muodostettiin ja näiden Cronbach Alfan tulos oli 
hyväksyttävällä tasolla. 

TAULUKKO 2 Summamuuttujat 
Summamuuttuja muuttujien 

lukumäärä 
Muuttujia 
poistettu 

Cronbach alfa summamuuttuja 
luotiin 

Yleinen yksityisyyshuoli 6 0 ,696 kyllä 
Yksityisyyden tekninen 
suojautuminen 

6 0 ,726 kyllä 

Ymmärrys yksityisyys-
ehdoista 

3 0 ,903 kyllä 

Ymmärrys evästeistä 7 0 ,852 kyllä 
Tietämys bannereista 3 0 ,702 kyllä 
Toiminta bannereiden 
suhteen 

8 8 ,227 ei 

Bannereiden positiivi-
nen kokemus 

7 0 ,783 kyllä 

Bannereiden positiiviset 
vaikutukset yksityisyy-
teen 

5 0 ,868 kyllä 

Bannereiden negatiiviset 
vaikutukset tunteisiin 

9  ,781 kyllä 

 
Yksi summamuuttuja jäi muodostamatta Cronbachin Alfan ollessa alle hyväk-
sytyn tason. Kaikissa muodostetuissa summamuuttujissa voitiin säilyttää kaikki 
muuttuja ja yksittäisien muuttujien poistaminen ei olisi tuonut merkittäviä po-
sitiivisia eroja summamuuttujan reliabiliteettiin. 

Taulukkoon (taulukko 3) on kerätty summamuuttujien normaaliustestien 
tulokset sekä keskeisimmät keskiluvut ja keskihajonta. 
  



47 

 

 

TAULUKKO 3 Summamuuttujien normaaliustestit ja keskiluvut 
N = 188 
 
Summamuuttuja 

Kolmogrov-
Smirnov (p-
arvo) 

Shapiro-
Wilk (p-
arvo) 

Keskiarvo Mediaani Moodi Keski-
hajonta 

Yleinen yksityi-
syyshuoli 

,000 ,024 3,10 3,00 3,00 0,71 

Yksityisyyden tek-
ninen suojautumi-
nen 

,000 ,000 3,68 3,83 3,83 0,80 

Ymmärrys yksityi-
syysehdoista 

,000 ,000 3,57 3,67 4,00 0,97 

Ymmärrys eväs-
teistä 

,000 ,000 3,90 4,00 4,00 0,81 

Tietämys banne-
reista 

,000 ,000 4,39 4,67 5,00 0,72 

Bannereiden posi-
tiivinen kokemus 

,008 ,002 2,96 3,00 3,14 0,80 

Bannereiden posi-
tiiviset vaikutukset 
yksityisyyteen 

,000 ,000 3,08 3,20 3,40 0,93 

Bannereiden nega-
tiiviset vaikutukset 
tunteisiin 

,075 ,299 2,96 3,00 3,22 0,70 

 
Taulukosta voidaan havaita summamuuttujien normaaliustestien tulokset. Vain 
evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden aiheuttamia negatii-
visia tunteita kuvaava summamuuttuja on normaalisti jakautunut. Lisäksi tau-
lukkoon on listattu summamuuttujien keskiarvot, mediaanit, moodit ja keskiha-
jonnat. 

6.2.3 Loppukäyttäjien kokemukset yksityisyysehdoista 

Tässä osiossa esitetään tulokset tutkimuskysymykseen: Kuinka loppukäyttäjät 
kokevat yksityisyysehdot? Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä yksi-
tyisyysehtojen ymmärtämisen suhteen ja pyydettiin arvioimaan omaa kantaan-
sa väittämien suhteen asteikolla 1-5, jossa 1 on täysin samaa mieltä sekä 5 täysin 
eri mieltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 4) on yksityisyysehtojen ymmär-
tämistä kuvaavat väittämät ja vastauksien frekvenssit sekä keskiluvut väittä-
mien suhteen. 
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TAULUKKO 4 Yksityisyysehtojen lukeminen 
N = 188 1 2 3 4 5 kes-

kiarvo 
medi-
aani 

keski-
hajonta 

Luen yksityi-
syysehdot ennen 
rekisteröitymistä 
palveluihin 

46 
24,5% 

78 
41,5% 

25 
13,3% 

28  
14,9% 

11  
5,9% 

2,36 2 1,17 

Luen palvelui-
den ehdot ja 
käyttöoikeudet 
ennen niiden 
hyväksymistä. 

44 
23,4% 

75 
39,9% 

33  
17,6% 

24  
12,8% 

12  
6,4% 

2,39 2 1,16 

 
Kyselyyn vastanneille esitettiin väittämä: luen yksityisyysehdot ennen rekiste-
röitymistä palveluihin. Taulukosta (taulukko 4) voidaan havaita kuinka vastaa-
jista 11 henkilöä (5,9%) vastasi olevansa samaa mieltä väittämän kanssa ja 28 
henkilöä (14,9%) osittain samaa mieltä. 25 vastaajaa (13,3%) ei ollut väittämän 
suhteen samaa tai eri mieltä ja 78 vastaajaa (41,5%) oli eri mieltä sekä 46 vastaa-
jaa (24,5%) oli täysin eri mieltä. Tällöin ihmiset lukevat yksityisyysehtoja ennen 
rekisteröitymistä, mutta kuitenkin valtaosa vastaajista (66%) ovat väittämän 
suhteen täysin eri tai osittain eri mieltä. Tämän pohjalta valtaosa ei lue yksityi-
syysehtoja ennen palveluihin rekisteröitymistä. Vastauksien keskiarvo on 2,36 
mediaani 2, moodi 2 ja keskihajonta 1,17. 

Kyselyn vastaajille esitettiin myös väittämä: luen palveluiden ehdot ja 
käyttöoikeudet ennen niiden hyväksymistä. Vastaajista 12 henkilöä (6,4%) on 
väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 28 henkilöä (12.8%) osittain samaa 
mieltä. 33 vastaajaa (17,6%) ei ollut väittämän kanssa samaa tai eri mieltä. Li-
säksi 75 henkilöä (39.9%) vastaajista oli väittämän kanssa osittain eri mieltä ja 44 
vastaajaa (23.4%) täysin eri mieltä. Vastauksien keskiarvo on 2,39, mediaani 2, 
moodi 2 ja keskihajonta 1,16. Keskiarvolla vastaajat olivat osittain eri mieltä 
väittämän suhteen. Lisäksi valtaosa (63,3%) on väittämän suhteen joko osittain 
tai täysin eri mieltä, jolloin valtaosa ei lue ehtoja ennen niiden hyväksymistä. 

Kuvio (kuvio 7) kuvaa yksityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaavaa sum-
mamuuttujaa. 



49 

 

 
KUVIO 7 Yksityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaavan summamuuttujan jakauma 

Yksityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaavan summamuuttujan keskiarvo on 
3,57. Muuttujan mediaani on 3,67 ja moodi 4 sekä keskihajonta 0,97.  Tämän 
mukaan loppukäyttäjät joko eivät osaa sanoa tai ovat osittain samaa mieltä yk-
sityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaavia väittämiä kohtaan. 

Kyselyssä kysyttiin loppukäyttäjän kokemuksia yksityisyysehdoista 
avoimella kysymyksellä. Yhteenveto avoimen kysymyksen vastauksista on 
koottu taulukkoon (taulukko 5). Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli yh-
teensä 81, joista 10 jätettiin pois käsittelystä ja 107 ei vastannut kysymykseen. 
Pois jätetyt vastaukset eivät vastanneet kysymykseen tai ne olivat ulkoasultaan 
epäselviä. Avoimen kysymyksen perusteella loppukäyttäjien kokemukset yksi-
tyisyysehdoista ovat vaihtelevat. Vastaajista 18 (25,4%) ei lue ehtoja ja 9 (12,7%) 
lukee ehtoja. Vastaajista 16 (14,1%) ei omaa kokemusta tai omaa vain vähän ko-
kemusta.  

Lisäksi avoimissa vastauksissa nostettiin esiin yksityisyysehtojen tarkoitus. 
Tarkoituskategoriassa osa (16,9%) vastaajista painotti yksityisyysehtojen epäi-
lyttäviä tavoitteita, kun taas osa (9,9%) vastaajista mainitsi yksityisyysehtojen 
hyväksymisen. Epäilyttävät tavoitteet tiivistyivät kyseenalaistamaan lakien 
noudattamista tai yksityisyysehtojen olevan vain yrityksiä itseään varten. Vas-
taajien mukaan yksityisyysehdot mahdollistavat yrityksien vastuun vapautuk-
sia. 
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TAULUKKO 5 Yhteenveto loppukäyttäjien kommenteista yksityisyysehtoja kohtaan 
N = 71 
Kategoria N, % Esimerkkivastaus 
Ulkoasu 
 Tekninen kieli 

 
13  
18,3% 

”Hämärät ehdot piilotettuna vaikeasti luettavan lakiteks-
tin sekaan.” 

Sisältö  10  
14,1% 

”Puutteita tuntuu olevan melkein joka firmalla nyt tieto-
jen käsittelyssä ja ehtojen esittämisessä ja GDPR tuntuu 
aiheuttavan jopa vähän paniikkia.” 

Liian pitkiä 9  
12,7% 

”Toivon, että ehdot olisivat selkeämpiä, sillä en jaksa lu-
kea kaikkea sitä tekstimäärää, joka palveluiden käyttöön-
otto vaatisi.” 

Vaikeaselkoisuus 
 

8  
11,3% 

”Tieto siitä, mitä ehdot käytännössä tarkoittavat, jää usein 
aika hataralle pohjalle” 

Lukeminen 
 En lue  

 
18  
25,4% 

”Pakollinen paha, joka vain hyväksytään sokkona nope-
asti palvelun käytön aloitusta varten.” 

Olen lukenut  
 

9  
12,7% 

”Saatan nopeasti lukaista ehtoja läpi, mutta en katso tar-
kemmin mitä eroa eri sivustojen välillä on.” 

Vähän kokemus-
ta 
 

6  
8,5% 

”Hyvin vähän kokemusta. Suunnilleen tiedän mitä nämä 
tarkoittavat.” 

Ei kokemuksia  4  
5,6% 

”En ole oikein varma näistä.” 

Tarkoitus 
 Epäilyttävät ta-

voitteet 
 

12  
16,9% 

”Yleensä ne ovat epämääräisiä, ja käsitykseni on, että ne 
on tehty riittävän monitulkintaisiksi ja väljiksi, jotta iso 
yritys (kuten Facebook) voi tarvittaessa luikerrella pois 
lähes kaikista mahdollisista syytteistä.” 

 Hyväksyminen 
 

7  
9,9% 

”Jos haluan jotain palvelua käyttää, on ehdot hyväksyttä-
vä kokonaisuudessaan, vaikka olisinkin jonkun kohdan 
kanssa eri mieltä.” 

 
Lisäksi verkkosivustot, jotka eivät noudata lakeja vaikuttavat epäilyttäviltä. 
Vastauksissa kyseenalaistettiin myös yksityisyysehtojen hyväksymisen pakolli-
suutta sekä loppukäyttäjien vähäistä vaikutusvaltaa asian suhteen. Käyttämällä 
palvelua ehdot on pakko hyväksyä. 

Määrällisen aineiston osalta tutkimuksessa tarkasteltiin yleisen yksityi-
syyshuolen kokemisen ja yksityisyysehtojen välistä korrelaatiota. Tätä testattiin 
epäparametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä mo-
lemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin avulla muuttujien 
välillä havaittiin heikko korrelaatio, joka on tilastollisesti merkitsevä (ρ = ,389 ja 
p = ,000, N = 188). Tämän lisäksi tarkasteltiin myös yksityisyyden teknisen suo-
jautumisen ja yksityisyysehtojen välistä korrelaatiota. Tätäkin testattiin epäpa-
rametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä tässäkään 



51 

 

tapauksessa molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin 
avulla muuttujien välillä havaittiin keskivahva korrelaatio, joka on tilastollisesti 
merkitsevä (ρ = ,404 ja p = ,000, N = 188). 

Seuraavaksi testattiin sitä, onko internetin käytön määrällä ja yksityisyys-
ehtojen ymmärtämisen välillä yhteyttä. Tätä testattiin Kruskal-Wallis H-testillä 
testillä, sillä yksityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaava summamuuttuja ei ole 
normaalisti jakautunut.  Kruskal-Wallis H:n tulokseksi tuli 5,844 ja p = ,119, jol-
loin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä ja internetin eri käyttöasteilla ei ole 
merkittäviä eroa yksityisyysehtojen ymmärtämisen välillä. Lisäksi testattiin vie-
lä sitä, onko koulutuksella ja yksityisyysehtojen ymmärtämisen välillä yhteyttä. 
Testiksi valittiin Kruskal-Wallis H-testillä testillä, sillä yksityisyysehtojen ym-
märtämistä kuvaava summamuuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  Kruskal-
Wallis H:n tulokseksi tuli 8,349 ja p = ,039, jolloin tulos on tilastollisesti merkit-
sevä ja koulutuksen suhteen yksityisyysehtojen ymmärtämisellä on eroja. Alla 
olevassa taulukossa (taulukko 6) on kuvattu koulutuksen eri luokkien välisiä 
keskilukuja suhteessa yksityisyysehtojen ymmärtämiseen. 

TAULUKKO 6 koulutusaste suhteessa yksityisyysehtojen ymmärtämiseen 
N = 188 N keskiarvo keskihajonta mediaani 
Peruskoulu 2 4,33 0,00 4,33 
Toinen aste 46 3,88 0,84 4,00 
Alempi korkeakoulutut-
kinto 

97 3,41 0,99 3,67 

Ylempi korkeakoulutut-
kinto 

43 3,57 1,01 3,67 

 
Taulukosta voidaan havaita luokkien koot: luokka 1 N = 2, luokka 2 N = 46, 
Luokka 3 N = 97 ja luokka 4 N = 43. Lisäksi taulukosta löytyy luokkien keskiar-
vot, keskihajonnat ja mediaanit  

Luokkien välisten erojen selvittämiseen käytettiin Mann-Whitney U-testiä. 
Peruskoulun ja toisen asteen välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -
1,050 ja p = ,348). Peruskoulun ja alemman korkeakoulun välillä ei ole tilastolli-
sesti merkitseviä eroja (Z = -1,679 ja p = ,106). Peruskoulun ja ylemmän korkea-
koulun välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,333 ja p = ,222). Toi-
sen asteen ja alemman korkeakoulun välillä on eroja ja toisen asteen koulutus-
taustaiset ymmärtävät yksityisyysehtoja paremmin kuin alemman korkeakou-
lututkinnon omaavat sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,498 ja p = ,012). 
Bonferroni-korjatun alphan raja on ,008, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käy-
tettäessä tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 0,52, jolloin efektiko-
ko on keskisuuri. Toisen asteen ja ylemmän korkeakoulun välillä ei ole tilastol-
lisesti merkitseviä eroja (Z = -1,394 ja p = ,163). Alemman korkeakoulututkinnon 
ja ylemmän korkeakoulututkinnon välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja 
(Z = -,795 ja p = ,427). Luokkien koot ovat erisuuruisia ja testin tuloksien luotet-
tavuutta voidaan epäillä. Luokkien epätasaisuuksien perusteella voidaan miet-
tiä esimerkiksi sitä, kuvaako kyselyn otos satunnaista otosta perusjoukosta. 

Louksi testattiin vielä sitä, onko kiinnostuksella bannereita kohtaan yh-
teyttä yksityisyysehtojen ymmärtämiseen. Kiinnostusta bannereita kohtaan ku-
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vaava muuttuja jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on kiinnostu-
neet (N = 70) ja toinen ryhmä ei kiinnostuneet (N = 73). Jaottelussa jätettiin ul-
kopuolelle ryhmä, joka ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä (N = 45). 
Kiinnostuneet ryhmän keskiarvo yksityisyysehtojen ymmärtämisen suhteen oli 
3,90 ja mediaani 4,00 sekä keskihajonta 0,82. Vastaavasti ei kiinnostuneet ryh-
män keskiarvo yksityisyysehtojen ymmärtämisen suhteen oli 3,27, mediaani 
3,33 ja keskihajonta 1,05. 

Ryhmien välistä eroa evästeiden ymmärtämiseen testattiin epäparametri-
sella Mann-Whitney U- testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä kaikki 
muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin perusteella 
kiinnostuneiden ja ei kiinnostuneiden välillä on eroja yksityisyysehtojen ym-
märtämisessä ja kiinnostuneet omaavat enemmän ymmärrystä verrattuna ei 
kiinnostuneisiin sekä tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -3,538 ja p = ,000) 
Cohenin d = 0,67, jolloin efektikoko on keskisuuri. 

6.2.4 Loppukäyttäjien kokemukset evästeistä 

Seuraavaksi esitetään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymykseen: Kuinka 
loppukäyttäjät kokevat evästeet? Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä 
evästeiden ymmärtämisen suhteen ja pyydettiin arvioimaan omaa kantaansa 
väittämien suhteen asteikolla 1-5, jossa 1 on täysin samaa mieltä sekä 5 täysin 
eri mieltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 7) on evästeiden ymmärtämistä 
kuvaavia väittämiä vastaajien frekvenssit sekä keskiluvut väittämien suhteen. 

Kyselyn vastaajille esitettiin väite: tiedän mitä evästeet ovat ja heitä pyy-
dettiin arvioimaan kantaansa väittämän suhteen. Vastaajista 93 henkilöä (49,5%) 
vastasi olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja tietävänsä mitä eväs-
teet ovat. Lisäksi 53 henkilöä (28,2%) olivat väittämän kanssa osittain samaa 
mieltä. 18 henkilöä (9,6%) eivät osanneet sanoa. 15 henkilöä (8,0%) olivat väit-
tämän suhteen osittain eri mieltä ja 9 henkilöä (4,8%) olivat väittämän suhteen 
täysin eri mieltä. Tämän kysymyksen pohjalta valtaosa vastaajista, eli 77,7 pro-
senttia raportoivat tietävänsä tai osittain tietävänsä mitä evästeet ovat. Vastauk-
sien keskiarvo oli 4,10 ja moodi 5 sekä mediaani 4. Keskihajonta oli 1,16. 

Kyselyssä kysyttiin myös kantaa väittämään: evästeet voivat olla haitalli-
sia yksityisyyden kannalta. Valtaosa vastaajista vastasi olevansa joko osittain tai 
täysin samaa mieltä väittämän suhteen. 73 henkilöä (38,8%) vastasi väittämään 
täysin samaa mieltä ja 65 henkilöä (34,6%) vastasi väittämään osittain samaa 
mieltä. 42 henkilöä (22,3%) eivät osanneet sanoa. Seitsemän henkilöä (3,6%) oli 
väittämän kanssa osittain eri mieltä ja yksi henkilö (0,5%) oli väittämän kanssa 
täysin eri mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 4,07 ja mediaani 4. Moodi oli 5 ja 
keskihajonta 0,90. 

62 henkilöä (33,0%) eivät osanneet sanoa kantaansa väittämään evästeiden 
tarpeellisuudesta verkkosivustojen toiminnan kannalta. 67 henkilöä (35,6%) 
olivat väittämän kanssa osittain samaa mieltä ja 20 henkilöä (10,6%) olivat väit-
tämän suhteen täysin samaa mieltä. 33 henkilöä (17,6%) olivat väittämän suh-
teen osittain eri mieltä ja kuusi henkilöä (3,2%) olivat väittämän kanssa täysin 
eri mieltä. Ymmärrys evästeiden tarpeellisuudesta verkkosivustojen toiminnan 
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kannalta on jakaantunut, mutta 46,2 prosenttia vastaajista olivat väittämän suh-
teen joko osittain samaa mieltä, tai täysin samaa mieltä. Vastausten keskiarvo 
oli 3,33, joten keskiarvolla vastaajat eivät osanneet sanoa. Mediaani oli 3 ja 
moodi 4 sekä keskihajonta 0,99. 

TAULUKKO 7 ymmärrys evästeistä 
N = 188 1 2 3 4 5 kes-

kiarvo 
medi-
aani 

keski-
hajonta 

Tiedän mitä 
evästeet ovat 

9  
4,8% 

15  
80% 

18  
9,6% 

53 
28,2% 

93  
49,5% 

4,10 4 1,16 

Evästeet voivat 
olla haitallisia 
yksityisyyden 
kannalta. 

1  
0,5% 

7  
3,7% 

42  
22,3% 

65 
34,6% 

73 
38,8% 

4,07 4 0,90 

Evästeet ovat 
tarpeellisia 
verkkosivustoj
en toiminnan 
kannalta. 

6  
3,2% 

33  
17,6% 

62  
33,0% 

67 
35,6% 

20  
10,6% 

3,33 3 0,91 

Osaan käyttää 
verkkoselaime
ni asetuksia 
rajoittaakseni 
evästeiden 
käyttöä. 

12 
6,4% 

23  
12,2% 

20 
10,6% 

53 
28,2% 

80 
42,6% 

3,88 4 1,26 

Osaan käyttää 
erilaisia 
sovelluksia ja 
ohjelmia 
rajoittaakseni 
verkkosivustoj
en evästeiden 
käyttöä. 

20 
10,6% 

42 
22,3% 

24 
12,8% 

46 
24,5% 

56  
29,8% 

3,40 4 1,39 

 
Osaan käyttää selaimeni asetuksia rajoittaakseni evästeiden käyttöä koskevan 
väittämän suhteen 20 henkilöä (10,6%) ei ollut väittämän suhteen samaa tai eri 
mieltä. Vastaajista 80 henkilöä (42,6%) vastasivat täysin samaa mieltä ja 53 hen-
kilöä (28,2%) olivat väittämän suhteen osittain samaa mieltä. Vastaajista 23 
henkilöä (12,2%) oli väittämän suhteen osittain eri mieltä ja 12 henkilöä (6,4%) 
oli väittämän suhteen täysin eri mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,88 ja medi-
aani 4. Moodi oli 5 ja keskihajonta 1,261. Noin puolet vastaajista, eli 54,3 pro-
senttia olivat väittämän suhteen joko osittain tai täysin samaa mieltä ja näin ol-
len raportoivat osaavansa rajoittaa evästeiden käyttöä verkkoselaimen asetuk-
sien avulla. 
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Osaan käyttää erilaisia sovelluksia ja ohjelmia rajoittaakseni verkkosivus-
tojen evästeiden käyttöä koskevan väittämän suhteen vastaajista 24 henkilöä 
(12,8%) ei ollut väittämän suhteen samaa tai eri mieltä. Vastaajista 56 henkilöä 
(29,8%) olivat väittämän suhteen täysin samaa mieltä ja 46 henkilöä (24,4%) oli-
vat väittämän suhteen osittain samaa mieltä. Vastaajista 42 henkilöä (22,3%) 
olivat väittämän suhteen osittain eri mieltä ja 20 henkilöä (10,6%) olivat väittä-
män suhteen täysin eri mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 4,04 ja mediaani 4. 
Vastauksien moodi oli 5 ja keskihajonta 1,103. 

Kuvio (kuvio 8) kuvaa evästeiden ymmärtämistä kuvaavaa summamuut-
tujaa. 

 
KUVIO 8 Evästeiden ymmärtämistä kuvaavan summamuuttujan jakauma 

Loppukäyttäjien ymmärrystä evästeitä kohtaan kuvaavan summamuuttujan 
keskiarvo on 3,90. Mediaani ja moodi saivat arvon 4,00 sekä keskihajonta 0,81. 
Keskiarvon mukaan kyselyn vastaajat olivat osittain samaa mieltä evästeiden 
ymmärtämistä kuvaavien väittämien kanssa ja kokemuksiensa perusteella ym-
märtävät osittain mitä evästeet ovat. 

Evästeiden ymmärtämistä kysyttiin myös avoimen kysymyksen avulla ja 
avoimeen kysymykseen vastaajat pystyivät tarkemmin kuvailemaan, kuinka he 
ymmärtävät evästeet. Yhteenveto evästeistä kysyvän avoimen kysymyksen vas-
tauksista on koottu taulukkoon (taulukko 8). Vastauksia avoimeen kysymyk-
seen tuli yhteensä 118 ja 70 vastaajaa jätti kokonaan vastaamatta. Osa vastaajista 
(21,1%) määritteli evästeiden olevan verkkosivuston tilaa ja asetuksia mahdol-
listava ominaisuus tai sivuston toiminnan kannalta tärkeä asia. Osa vastaajista 
(9,3%) ei omaa kunnolla ymmärrystä evästeistä ja sekoittaa ne mm. mainoksiin 
tai omaa muulla tavalla epämäärisen käsityksen evästeiden toiminnasta. Lisäksi 
osa (10,2%) vastaajista luokitteli evästeet epämääräiseksi tunnisteeksi, jotka ovat 
joko verkkosivuston lisäosia tai elementtejä. Lopuksi pieni osa (4,3%) määritteli 
evästeiden olevan uhka yksityisyydelle. Enemmistö vastaajista tietää evästeiden 
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toiminnasta ja vähemmistö vastaajista määritteli evästeet epämääräisesti tai 
virheellisesti. 

TAULUKKO 8 Yhteenveto loppukäyttäjien kommenteista evästeitä kohtaan 
N = 118 
Kategoria N, % Esimerkkivastaus 
Määritelmä 

 Laitteelle tal-
lennettavia tie-
toja 

34  
30,5% 

”Dataa, jota tallennetaan käyttäjän laitteelle, joka taas lähet-
tää dataa web-palvelimelle.” 

Säilyttää verk-
kosivuston tilan 
 

18  
15,3% 

”Evästeitä on istuntokohtaisia ja pysyviä. Evästeitä käyte-
tään istunnonhallintaan, palvelun personointiin ja käyttäjän 
seurantaan.” 

Epämääräinen 
tunniste tai lisä-
osa 

12  
10,2% 

”Jotain lisäosia, jotka tekevät erinäisiä asioita.” 

Ei kunnolla 
ymmärrystä 
 

11 
9,3% 

”En tiedä evästeistä mitään muuta kuin sen, että ilmeisesti 
verkkosivun on pakko ilmoittaa, jos sellaisia käytetään. 
Evästeiden tarkoitusta en tiedä.” 

Sivuston toi-
minnan kannal-
ta tärkeitä 
 

7  
5,9% 

”Ovat sivustojen toiminnan kannalta tärkeitä.” 

Uhka yksityi-
syydelle 
 

5  
4,3% 

”Vakoilua. Vapauden riistämistä.” 

Käyttötarkoitus 
 Tietojen kerää-

minen 
 

52  
44,1% 

”Evästeillä tallennetaan mm. tietoa käyttäjästä, esimerkiksi 
millä kielellä käyttäjä on valinnut nettikaupan kielen tai 
mitä tuotteita siellä katsonut.” 

Seuraaminen 45  
38,1% 

”Evästeet mahdollistavat yksittäisten ihmisten seurannan 
sekä hyvässä että pahassa” 

Tunnistaminen 28  
23,7% 

”Sivustot tietävät kuka olet, ja oletko tehnyt jotain muutok-
sia sivulla kuten lisännyt ostoskoriin kamaa taikka kirjau-
tunut sivustolle sisälle.” 

Mainonnan 
kohdentaminen 
 

21  
17,8% 

”Mielestäni kerää tietoa käyttäjästä, jotta voivat kohdentaa 
mainontaa paremmin.” 

 
Käyttötarkoituskategoriassa valtaosa (44,1%) vastaajista kertoi evästeiden käyt-
tötarkoituksen olevan käyttäjän tietojen keräämistä ja tallentamista varten. Vas-
tauksissa korostui yksilöivien tietojen keräys ja verkkosivuston asetuksien tal-
lennus sekä palvelun parantaminen. Lisäksi tietojen välitys kolmansille osapuo-
lille. Valtaosa vastaajista (38,1%) kertoi evästeiden olevan käyttäjien seuraamis-
ta varten. Verkkosivustot ja mainostajat seuraavat käyttäjien käyttäytymistä. 
Lisäksi osa vastaajista (23,7%) mainitsi evästeiden olevan käyttäjän tunnistamis-
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ta varten, jolloin käyttäjä voidaan tunnistaa sekä profiloida. Sen lisäksi tunnis-
tamisen avulla käyttäjälle myönnetään valtuuksia tai pääsy palveluihin. Lopuk-
si osa vastaajista (17,8%) piti evästeitä mainonnan kohdentamisen työkaluina. 

Seuraavaksi määrällisestä datasta tarkasteltiin yleisen yksityisyyshuolen 
kokemisen ja evästeiden ymmärtämisen välistä korrelaatiota. Tätä testattiin 
epäparametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä mo-
lemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksena muuttu-
jien välillä on heikko korrelaatio, joka on tilastollisesti merkitsevä (ρ = ,304 ja p 
= ,000, N = 188).  Tarkasteluun otettiin myös yksityisyyden teknisen suojautu-
misen ja evästeiden ymmärtämisen välinen korrelaatio. Tätäkin testattiin epä-
parametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä molem-
mat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksena muuttujien 
välillä havaittiin keskivahva korrelaatio, joka on tilastollisesti merkitsevä (ρ 
= ,454 ja p = ,000, N = 188). 

Aineistosta selvitettiin myös evästeistä ilmoittavien bannereiden törmää-
misen ja evästeiden ymmärtämisen välistä korrelaatiota. Tätä varten valittiin 
epäparametrinen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin, sillä molemmat muut-
tujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksena muuttujien välillä on 
heikko korrelaatio, joka ei ole tilastollisesti merkitsevä (ρ = ,140 ja p = ,056, N = 
188). Lisäksi tarkasteltiin tietämystä bannereista ja evästeiden ymmärtämisen 
välistä korrelaatiota. Tätäkin testattiin epäparametrisella Spearmanin järjestys-
korrelaatiokertoimen avulla, sillä molemmat muuttujat eivät ole normaalisti 
jakautuneet. Testin avulla muuttujien välillä havaittiin keskivahva korrelaatio, 
joka on tilastollisesti merkitsevä (ρ = ,576 ja p = ,000, N = 188). 

Lopuksi aineistosta selvitettiin vielä sitä, onko kiinnostuksen yhteyttä 
evästeiden kokemisen suhteen. Kiinnostusta bannereita kohtaan kuvaava 
muuttuja jaettiin kahteen ryhmään, joista ensimmäinen ryhmä on kiinnostuneet 
(N = 70) ja toinen ryhmä ei kiinnostuneet (N = 73). Jaottelussa jätettiin ulkopuo-
lelle ryhmä, joka ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä (N = 45). Kiin-
nostuneet ryhmän keskiarvo evästeiden ymmärtämisen suhteen oli 4,10 ja me-
diaani 4,14 sekä keskihajonta 0,62- Ei kiinnostuneet ryhmän keskiarvo evästei-
den ymmärtämisen suhteen oli 3,74 ja mediani 4,00 sekä keskihajonta 0,93. 
Ryhmien välistä eroa evästeiden ymmärtämiseen testattiin epäparametrisella 
Mann-Whitney U- testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä kaikki muuttu-
jat eivät ole normaalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin perusteella kiin-
nostuneiden ja ei kiinnostuneiden välillä on eroja evästeiden ymmärtämisessä ja 
kiinnostuneet omaavat enemmän ymmärrystä verrattuna ei kiinnostuneisiin 
sekä tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,056 ja p = ,040) Cohenin d = 0,46, 
jolloin efektikoko on pieni. 

6.2.5 Loppukäyttäjien tietämys evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavista 
bannereista 

Tämän osion tarkoituksena on raportoida tutkimuksen tulokset tutkimuskysy-
mykseen: Ovatko loppukäyttäjät tietoisia evästeiden käytöstä ja yksityisyyseh-
doista ilmoittavista bannereista? Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä 
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yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden esiintyvyyden suh-
teen ja pyydettiin arvioimaan omaa kantaansa väittämien suhteen asteikolla 1-5, 
jossa 1 on täysin samaa mieltä sekä 5 täysin eri mieltä. Alla olevassa taulukossa 
(taulukko 9) on yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden esiin-
tyvyyttä kuvaavien väittämien vastauksien frekvenssit sekä keskiluvut. 

Kyselyn vastaajille esitettiin väite: verkkosivustoilla vieraillessani törmään 
säännöllisesti evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittaviin bannereihin. Valta-
osa vastaajista, eli 139 henkilöä (73,9%) oli väittämän suhteen täysin samaa 
mieltä. Vastaajista 43 henkilöä (22,9%) olivat väittämän suhteen osittain samaa 
mieltä. Kolme henkilöä (1,6%) ei ollut samaa tai eri mieltä. Kasi henkilöä (1,1%) 
oli väittämän kanssa osittain eri mieltä ja yksi henkilö (0,5%) oli väittämän suh-
teen täysin eri mieltä. 

TAULUKKO 9 Bannereiden esiintyvyys 
N = 188 1 2 3  4 4 kes-

kiarvo 
me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Verkkosivustoill
a vieraillessani 
törmään 
säännöllisesti 
evästeistä ja 
yksityisyysehdoi
sta ilmoittaviin 
bannereihin. 

1 
0,5% 

2 
1,1% 

3 
1,6% 

43 
22,9% 

139 
73,9% 

4,69 5 0,61 

Olen tietoinen 
siitä, miksi eväs-
teistä ilmoittavia 
bannereita esiin-
tyy verkkosivus-
toilla. 

4  
2,1% 

16  
8,5% 

14  
7,4% 

54  
28,7% 

100  
53,2% 

4,22 5 1,05 

En tiennyt verk-
kosivustojen 
evästeiden käy-
töstä ennen ny-
kyisen kaltaisia 
evästeiden käy-
töstä ilmoittavia 
bannereita. 

85 
45,2% 

38  
20,2% 

20  
10,6% 

33  
17,6% 

12  
6,4% 

2,20 2 1,34 

 
Vastauksien keskiarvo oli 4,69 ja mediaani 5. Moodi oli 5 ja keskihajonta 0,61. 
Vastausten perusteella evästeiden käytöstä ja yksityisyyshuolista ilmoittavat 
bannerit ovat yleistyneen verkkosivustoilla. 

Lisäksi kyselyn vastaajille esitettiin väite: olen tietoinen siitä, miksi eväs-
teistä ilmoittavia bannereita esiintyy verkkosivustoilla.  Vastaajista 100 henkilöä 
(53,2%) oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 54 henkilöä (28,7%) oli väit-
tämän kanssa osittain samaa mieltä. 14 henkilöä (7,4%) ei ollut väittämän kans-
sa samaa tai eri mieltä. 16 henkilöä (8,5%) oli väittämän kanssa osittain eri miel-
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tä ja neljä henkilöä (2,1%) oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Vastauksien 
keskiarvo oli 4,22 ja mediaani 5. Moodi oli 5 ja keskihajonta 1,05. 

En tiennyt verkkosivustojen evästeiden käytöstä ennen nykyisen kaltaisia 
evästeiden käytöstä ilmoittavia bannereita koskevaan väittämään 85 vastaajaa 
(45,2%) oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Lisäksi 38 henkilöä (20,2%) oli 
väittämän kanssa osittain eri mieltä ja 20 henkilöä (10,6%) vastaajista ei ollut 
samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 33 henkilöä (17,6%) oli väit-
tämän kanssa osittain samaa mieltä ja 12 henkilöä (6,4%) oli väittämän kanssa 
täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 2,20 ja mediaani 2. Moodi oli 1 ja 
keskihajonta 1,34. Valtaosa vastaajista (65,4%) vastasi väittämään joko täysin eri 
mieltä tai osittain eri mieltä ja tätä kautta vastaajat ovat omanneet tietoa eväs-
teistä jo ennen nykyisiä evästeiden käytöstä ilmoittavia bannereita. 

 
KUVIO 9 Tietämystä bannereista kuvaavan summamuuttujan jakauma 

Loppukäyttäjän tietämystä bannereita kohtaan kuvaavan summamuuttujan 
keskiarvo oli 4,40, mediaani 4,66 ja moodi 5 sekä keskihajonta 0,72. Keskiarvon 
perusteella vastaajat ovat enimmäkseen tietoisia siitä, miksi evästeistä ilmoitta-
via bannereita esiintyy sekä jakauma on vinoutunut oikealle. 

Kyselyn vastaajilta kysyttiin myös avoimen kysymyksen avulla millaisilla 
verkkosivustoilla evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia banne-
reita esiintyy. Taulukkoon (taulukko 10) on kerätty vastauksien tiedot. Kysy-
mykseen vastasi 117 vastaajaa ja vastauksista hylättiin neljä sekä 71 ei vastannut 
kysymykseen. Hylätyt vastaukset eivät vastanneet kysymykseen tai ne olivat 
ulkoasultaan epämääräisiä. Valtaosa vastaajista (46%) mainitsi uutissivustot. 
Toisaalta valtaosa (34%) vastaajista mainitsi kyseisten bannereiden esiintyvän 
lähes kaikilla verkkosivustoilla. 
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TAULUKKO 10 Verkkosivustot, joilla bannereita esiintyy 
N % Sivustotyyppi 
52 46,0 Uutissivustot 
39 34,5 Lähes kaikki verkkosivustot 
17 15,1 Verkkokaupat 
13 11,5 Blogit 
9 8,0 Keskustelufoorumit 
9 8,0 Sivustot, jotka harjoittavat mainontaa 
5 4,4 EU-alueen verkkosivustot 
4 3,5 Suuret verkkosivustot 
3 2,7 Sosiaalinen media 
3 2,7 Hakukoneet 
3 2,7 Videopalvelut 
1 0,9 Verkkopankki 
1 0,9 Pörssisivut 
 
Kysymykseen vastasi 117 vastaajaa ja vastauksista hylättiin neljä sekä 71 ei vas-
tannut kysymykseen. Hylätyt vastaukset eivät vastanneet kysymykseen tai ne 
olivat ulkoasultaan epämääräisiä. Valtaosa vastaajista (46%) mainitsi uutissi-
vustot. Toisaalta valtaosa (34%) vastaajista mainitsi kyseisten bannereiden esiin-
tyvän lähes kaikilla verkkosivustoilla. 

Lopuksi tarkasteltiin kiinnostuksen yhteyttä evästeiden käytön sekä yksi-
tyisyysehtojen esittämiseen käytettyjen bannereiden tietämystä kohtaan. Kiin-
nostusta bannereita kohtaan kuvaava muuttujan kahteen jaetut ryhmät ovat 
kiinnostuneet (N = 70) ja ei kiinnostuneet (N = 73). Jaottelussa jätettiin ulkopuo-
lelle ryhmä, joka ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä (N = 45). Kiin-
nostuneet ryhmän keskiarvo bannereista tietämisen suhteen oli 4,57 ja mediaani 
4,67 sekä keskihajonta 0,48. Ei kiinnostuneet ryhmän keskiarvo evästeiden ym-
märtämisen suhteen oli 4,17 ja mediani 4,33 sekä keskihajonta 0,87. Ryhmien 
välistä eroa bannereiden tietämisestä testattiin epäparametrisella Mann-
Whitney U- testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä kaikki muuttujat eivät 
ole normaalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin perusteella kiinnostunei-
den ja ei kiinnostuneiden välillä on eroja bannereista tietämisessä ja kiinnostu-
neet omaavat enemmän tietämystä verrattuna ei kiinnostuneisiin sekä tulos on 
tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,451 ja p = ,014) Cohenin d = 0,57, jolloin efekti-
koko on keskisuuri. 

6.2.6 Loppukäyttäjien toiminta kohdattaessa bannereita 

Seuraavaksi esitetään tulokset tutkimuskysymykseen: Kuinka loppukäyttäjät 
toimivat kohdatessaan evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia 
bannereita? Kyselyn vastaajilta selvitettiin sitä, kuinka he useimmiten toimivat 
kohdatessaan evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita. 
Kuviossa (kuvio 10) on esitetty tavat, joilla useimmiten toimitaan kyseisien 
bannereiden suhteen. 
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 1 = Jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituksen huomioimatta. 

2 = Huomioit ilmoituksen sekä tutustut sen sisältöön. 
3 = Klikkaat ilmoituksen rastia tai muuta nappia saadaksesi ilmoituksen pois näkyvistä. 
4 = Klikkaat ilmoitusta hyväksyäksesi evästeiden käytön ja muut ehdot. 
5 = Klikkaat ilmoituksen lisätietoja linkkiä saadaksesi tietoa ilmoituksen sisällöstä. 
6 = Jokin muu tapa. 

KUVIO 10 Tapa, jolla useimmiten toimitaan kohdattaessa banneri 

Kuviosta voidaan havaita useimmiten toimittujen tapojen frekvenssit. Vastaajis-
ta 49 (26,1%) valitsi ensimmäisen väittämän. Vastaajista 10 (5,3%) valitsi toisen 
väittämän ja 95 (50,5%) valitsi kolmannen. Neljännen väittämän valitsi 27 (1,4%) 
vastaajaa ja viidennen neljä (2,1%) vastaajaa sekä kuudennen kaksi (1,6%) vas-
taajaa. Vastauksien keskiarvo oli 2,66, mediaani 3 ja moodi 3 sekä keskihajonta 
1,17. Kuvion pohjalta Yleisimmät tavat toimia ovat sivuston käyttäminen ilman 
banneri-ilmoituksen huomioimista ja banneri-ilmoituksen näkyvistä poistami-
nen klikkaamalla sen rastia tai muuta nappia. Myös ilmoituksen klikkaaminen 
ja evästeiden käytön hyväksyminen sai kannatusta. Tavat jotka liittyivät banne-
ri-ilmoituksen sisällön tarkasteluun, jäivät vähemmälle kannatukselle. 

Useimmiten toimitut tavat esitettiin vastaajille myös likert-asteikollisina 
väittäminä. Klikkaan ilmoituksen rastia tai muuta nappia saadakseni ilmoituk-
sen pois näkyvistä, väittämän keskiarvo oli 4,07, mediaani 4 ja moodi 5 sekä 
keskihajonta 1,16. Vastaajista 147 (78,2%) vastasi olevansa väittämän kanssa 
joko osittain tai täysin samaa mieltä. Vastaajista 24 (12,7%) oli väittämän suh-
teen osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 17 (9,9%) ei ollut väittämän suhteen 
eri eikä sama mieltä. Lisäksi Kuvion 11 mukaista toiseksi yleisintä toimintaa 
kuvaavan väittämän; jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituksen huomioimatta, 
keskiarvo oli 3,27, mediaani 4, moodi 4 ja keskihajonta 1,25. Vastaajista 96 
(51,1%) oli väittämän suhteen joko osittain tai täysin samaa mieltä. Vastaajista 
62 (33%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 30 (16%) 
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henkilöä ei ollut väittämän suhteen samaa tai eri mieltä. Kyseiset väittämät an-
tavat samansuuntaisia tuloksia kuin edellä esitetyn kuvion (kuvio 11) mukainen 
valinta eri väittämien välillä ja tukevat valintaväittämien tuloksia. 

Kyselyn vastaajilta kysyttiin avoimen kysymyksen avulla miksi he toimi-
vat useimmiten valitsemallaan tavalla. Vastauksia tähän kysymykseen kertyi 
yhteensä 125, joista kolme hylättiin ja 63 jätti kokonaan vastaamatta. Hylätyt 
vastaukset eivät vastanneet kysymykseen tai olivat ulkoasultaan epäselviä. 
Taulukkoon (taulukko 11) on koottu yhteenveto avoimen kysymyksen vastauk-
sista. Avoimen kysymyksen vastaukset jaettiin kahteen kategoriaan: bannerei-
den suhteen positiivisiin ja negatiivisiin syihin. Vastauksissa saattoi olla mo-
lempien kategorioiden syitä, kuten esimerkiksi hyväksyy ehdot, mutta pitää 
bannereita silti häiritsevinä. Positiivisten syiden osalta eniten vastaajia perusteli 
useimmiten toimittua tapaansa joko ymmärtämällä evästeiden ja bannereiden 
toimintaa (13,1%) tai hyväksymällä evästeiden käytön (11,5%). Seuraavaksi 
isoimmat kaksi ryhmää olivat verkkosivustoihin luottaminen (7,4%) ja tietämys 
yksityisyydestä (4,9%). Lisäksi positiivisen suhtautumisen kategoriassa peruste-
luina olivat myös sisältöön tutustuminen (2,5%) sekä halu tietää tietojen ke-
räyksestä (2,5%). Muu alakategoriaan kuului hajanaisia kommentteja, kuten 
esimerkiksi valitsema tapa on helpoin.  Positiivisen suhtautumisen keskiössä 
perusteluina ovat Ymmärrys ja tietämys sekä evästeistä että yksityisyydestä. 
Lisäksi tämän tyhmän perusteluissa on läsnä halu tutustua bannereiden sisäl-
töön ja halu selvittää asioista lisää. 

Negatiivisten syiden osalta eniten vastaajia perusteli toimintaansa, koska 
evästeistä ilmoittavat bannerit ovat häiritseviä (21,3%) tai vastaaja ei välitä ky-
seisten bannereiden olemassaolosta (16,4%). Seuraavaksi eniten vastaajia perus-
teli toimintaansa, koska evästeet ovat joka tapauksessa pakko hyväksyä (13,9%) 
tai ilmoituksen saa pois näkyvistä (10,7%). Lisäksi perusteluita liittyi evästeistä 
ilmoittavien bannereiden samankaltaiseen sisältöön (9,0%) tai vastaajat eivät 
tutustu sisältään ollenkaan (8,2%). Osa vastaajista perusteli toimintaansa vähäi-
sellä ymmärryksellä asian suhteen (7,4%) sekä osa siksi että bannereihin törmää 
liian usein (5,7%). Muu kategoriassa oli yksittäisiä perusteluita. Negatiivisen 
suhtautumisen keskiössä oli evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien ban-
nereiden häiritsevyys sekä välinpitämättömyys bannereita kohtaan. Lisäksi 
evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden sisältö koetaan sa-
manlaisiksi sekä niihin törmätään liian usein. Vastaajat eivät jaksa kiinnittää 
huomiot kyseisten bannereiden sisältöön ja ne halutaan pois näkyvistä. 
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TAULUKKO 11  Yhteenveto siitä miksi valittu useimmiten toimittu tapa 
N = 122 
Kategoria N, % Esimerkkivastaus 
Bannerin suhteen positiivinen syy 
 Ymmärrys evästeistä 

ja bannereista 
16 
13,1% 

”Koska tiedän jo miksi verkkosivustot käyttävät eväs-
teitä, ja otan riskin, että kaikki sivustot näin ilmoittaes-
saan toimivat samalla tavalla.” 

Hyväksyn evästeet 14 
11,5% 

”Ymmärrän evästeiden käytön. Yleensä tutustun sisäl-
töön ja hyväksyn evästeen käytön ja ehdot.” 

Luotan verkkosivus-
toihin 

9 
7,4% 

”Luotettavina pitämilläni sivuilla en jaksa huomioida 
ilmoituksia.” 

Tietämys yksityisyy-
destä 

6 
4,9 % 

”Säilytän yksityisyyteni, säilytän läheisteni yksityisyy-
den.” 

Haluan tietää tietojen 
keräyksestä 

5 
4% 

”Lukeminen on nopeaa ja kertoo jotain sivustosta ja 
sen suhtautumisesta käyttäjiinsä.” 

Tutustun sisältöön 3 
2,5% 

”Vierailen yleensä samoilla sivustoilla, joiden yksityi-
syysasetukset ovat tuttuja. Jos menen uudelle sivustol-
le, tarkistan ehdot lisätietoja-linkistä.” 

Muu 2 
1,6% 

”Se on helpointa.” 

Bannerin suhteen negatiivinen syy 
 Häiritsevä 26 

21,3% 
”Monesti banneri on niin huomiota herättävän kokoi-
nen tai värinen, että se häiritsee selailua, joten haluan 
siitä eroon.” 

En välitä asiasta 20 
16,4% 

”En välitä asiasta tarpeeksi kieltääkseni evästeiden 
käytön tai tutustuakseni ilmoitukseen paremmin.” 

Evästeet on pakko 
hyväksyä 

17 
13,9% 

”Jos haluaa mennä sivuille, niin pakko hyväksyä käy-
tetty eväste. Aina ei voi vain poistua ja jättää tekemättä 
sivulle meno.” 

Saan ilmoituksen pois 
näkyvistä 

13 
10,7% 

”Mikäli mahdollista klikkaan rastia enkä ota eksplisiit-
tisesti kantaa hyväksynkö ehdot vai en. Tällöin kuvitte-
len vapautuvani tarkoituksellisen toiminnan vastuus-
ta.” 

Sisältö 11  
9,0% 

”Sisältö lähes kaikissa sama, kerran luettu.” 

En tutustu sisältöön 10 
8,2% 

”Koska ei ole aikaa tutustua.” 

Ei tarpeeksi ymmär-
rystä 

9 
7,4% 

”En tiedä mitä ne ovat.” ”Ajattelen että jos en reagoi 
siihen niin ei tapahdu mitään.” 

Törmää liian usein 7 
5,7% 

”Laiskuus. Niitä on niin paljon, ettei niihin kukaan 
jaksa muutamaa vilkaisua enempää kiinnittää huomio-
ta.” 

Muu 6 
4,9% 

”En halua hyväksyä evästeitä, jos banneri on muulla 
keinolla mahdollista saada pois edestä.” 

 
Seuraavaksi testattiin sitä, onko yleisen yksityisyyshuolen kokemisella yhteyttä 
toimintaan bannereita kohdattaessa. Tätä testattiin Kruskal-Wallis H-testillä 
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testillä, yleistä yksityisyyshuolta kuvaava summamuuttuja ei ole normaalisti 
jakautunut.  Kruskal-Wallis H:n tulokseksi tuli 21,87 ja p = ,000, jolloin tulos on 
tilastollisesti merkitsevä ja yksityisyyshuolen kokemisella on eroja eri toimin-
nan suhteen kohdattaessa bannereita. Taulukossa (taulukko 12) on kuvattu eri 
väittämät ja niiden frekvenssit sekä keskiluvut yksityisyyshuolen kokemisen 
suhteen. 

TAULUKKO 12 Yksityisyyshuolen kokeminen suhteessa tapoihin toimia kohdattaessa 
bannereita 
N =188 N keskiarvo keskihajonta mediaani 
Jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituk-
sen huomioimatta (väittämä 1). 

49 3,14 0,65 3,17 

Huomioit ilmoituksen sekä tutustut sen 
sisältöön (väittämä 2). 

10 3,90 0,74 4,25 

Klikkaat ilmoituksen rastia tai muuta 
nappia saadaksesi ilmoituksen pois nä-
kyvistä (väittämä 3). 

95 2,95 0,59 3,00 

Klikkaat ilmoitusta hyväksyäksesi eväs-
teiden käytön ja muut ehdot (väittämä 
4). 

27 4,17 0,83 3,17 

Klikkaat ilmoituksen lisätietoja linkkiä 
saadaksesi tietoa ilmoituksen sisällöstä 
(väittämä 5). 

4 4,06 1,59 4,00 

 
Luokkien välisten erojen selvittämiseen käytettiin Mann-Whitney U-testiä. En-
simmäisen ja toisen väittämän välillä on eroja ja toiseen väittämään valinneet 
kokevat enemmän yksityisyyshuolia sekä tuos on tilastollisesti merkitsevä (Z = 
-2,887 ja p = ,004). Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-
korjattua alphaa käytettäessä tulos on tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 
1,09 jolloin efektikoko on suuri. Ensimmäisen ja kolmannen väittämän välillä ei 
ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,876 ja p = ,061). Ensimmäisen ja nel-
jännen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -,528 ja p 
= ,598). Ensimmäisen ja viidennen väittämän välillä on eroja ja viidenteen väit-
tämän valinneet kokevat yksityisyyshuolia enemmän kuin ensimmäisen väit-
tämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,635 ja p = ,005). 
Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käy-
tettäessä tulos on tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 1,65, jolloin efektikoko 
on suuri.  

Toisen ja kolmannen väittämän välillä on eroja ja toisen väittämän valin-
neet kokevat yksityisyyshuolia enemmän kuin kolmannen väittämän valinneet 
sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -3,290 ja p = ,001). Bonferroni-korjatun 
alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos on 
tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 1,41, jolloin efektikoko on suuri. Toisen ja 
neljännen väittämän välillä on eroja ja toisen väittämän valinneet kokevat yksi-
tyisyyshuolia enemmän kuin kolmannen väittämän valinneet sekä ero on tilas-
tollisesti merkitsevä (Z = -3,103 ja p = ,002). Bonferroni-korjatun alphan raja 
on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos on tilastollisesti 
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merkitsevä. Cohenin d = 1,20, jolloin efektikoko on suuri. Toisen ja viidennen 
väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -,000 ja p = 1,000). 

Kolmannen ja neljännen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä 
eroja (Z = -,759 ja p = ,448). Kolmannen ja viidennen väittämän välillä on eroja ja 
viidennen väittämän valinneet kokevat yksityisyyshuolia enemmän kuin kol-
mannen väittämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,992 ja 
p = ,001). Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua 
alphaa käytettäessä tulos on tilastollisesti merkitsevä.  Cohenin d = 2,05, jolloin 
efektikoko on suuri. Neljännen ja viidennen väittämän välillä on eroja ja vii-
dennen väittämän valinneet kokevat yksityisyyshuolia enemmän kuin neljän-
nen väittämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,631 ja p 
= ,005). Bonferroni-korjatut alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua 
alphaa käytettäessä tulos on tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 1,68, jolloin 
efektikoko on suuri. Ryhmät ovat epätasaiset, joten tuloksia tulee tulkita varoen. 
Enemmistö, eli 95 vastaajaa ovat valinneet väittämän kolme, kun taas väittämän 
viisi ovat valinneet vain neljä vastaajaa. Myös väittämä kaksi on aliedustettuna 
ja sen ovat valinneet 10 vastaajaa. Suurimman efektikoon omaava ero löytyy 
juuri väittämän kolme ja väittämän viisi väliltä. 

Negatiivisten tunteiden kokemisen yhteyttä toimintaan bannereita koh-
dattaessa testattiin Kruskal-Wallis H-testillä testillä. Testi valittiin, koska yleistä 
yksityisyyshuolta kuvaava summamuuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  
Kruskal-Wallis H:n tulokseksi tuli 16,930 ja p = ,002, jolloin tulos on tilastollises-
ti merkitsevä ja negatiivisien tunteiden kokemisella on eroja eri toiminnan suh-
teen kohdattaessa bannereita. Taulukossa (taulukko 13) on kuvattu eri väittä-
mät ja niiden frekvenssi sekä keskiluvut negatiivisten tunteiden suhteen. 

TAULUKKO 13 Negatiiviset tuntemukset suhteessa tapoihin kohdattaessa bannereita 
N =188 N keskiarvo keskihajonta mediaani 
Jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituk-
sen huomioimatta (väittämä 1). 

49 3,02 0,654 3,11 

Huomioit ilmoituksen sekä tutustut sen 
sisältöön (väittämä 2). 

10 2,46 0,66 2,67 

Klikkaat ilmoituksen rastia tai muuta 
nappia saadaksesi ilmoituksen pois nä-
kyvistä (väittämä 3). 

95 3,10 0,67 3,11 

Klikkaat ilmoitusta hyväksyäksesi eväs-
teiden käytön ja muut ehdot (väittämä 
4). 

27 2,68 0,70 2,55 

Klikkaat ilmoituksen lisätietoja linkkiä 
saadaksesi tietoa ilmoituksen sisällöstä 
(väittämä 5). 

4 2,11 0,75 2,44 

 
Luokkien välisten erojen selvittämiseen käytettiin Mann-Whitney U-testiä. En-
simmäisen ja toisen väittämän välillä on eroja ja ensimmäisen väittämän valin-
neet kokevat bannereita kohtaan enemmän negatiivisia tuntemuksia kuin toisen 
väittämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,370 ja p = ,018). 
Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käy-
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tettäessä tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 0,85, jolloin efektiko-
ko on suuri. Ensimmäisen ja kolmannen väittämän välillä ei ole tilastollisesti 
merkitseviä eroja (Z = -,446 ja p = ,656). Ensimmäisen ja neljännen väittämän 
välillä on eroja ja ensimmäisen väittämän valinneet kokevat bannereita kohtaan 
enemmän negatiivisia tuntemuksia kuin neljännen väittämän valinneet sekä ero 
on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,106 ja p = ,035). Bonferroni-korjatun alphan 
raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos ei ole tilastol-
lisesti merkitsevä. Cohenin d = 0,12, jolloin efektiä ei ole. Ensimmäisen ja vii-
dennen väittämän välillä on eroja ja ensimmäisen väittämän valinneet kokevat 
bannereita kohtaan enemmän negatiivisia tuntemuksia kuin viidennen väittä-
män valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,448 ja p = ,014). Bon-
ferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytet-
täessä tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 1,29, jolloin efektikoko 
on suuri. 

Toisen ja kolmannen väittämän välillä on eroja ja kolmannen väittämän 
valinneet kokevat bannereita kohtaan enemmän negatiivisia tuntemuksia kuin 
toisen väittämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,460 ja p 
= ,014). Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua 
alphaa käytettäessä tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 0,96, jol-
loin efektikoko on suuri. Toisen ja neljännen väittämän välillä ei ole tilastollises-
ti merkitseviä eroja (Z = -,618 ja p = ,637). Toisen ja viidennen väittämän välillä 
ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,139 ja p = ,255). 

Kolmannen ja neljännen väittämän välillä on eroja ja kolmannen väittä-
män valinneet kokevat bannereita kohtaan enemmän negatiivisia tuntemuksia 
kuin neljännen väittämän valinneet sekä ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -
2,640 ja p = ,008). Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-
korjattua alphaa käytettäessä tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 
0,61, jolloin efektikoko on keskisuuri. Kolmannen ja viidennen väittämän välillä 
on eroja ja kolmannen väittämän valinneet kokevat bannereita kohtaan enem-
män negatiivisia tuntemuksia kuin viidennen väittämän valinneet sekä ero on 
tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,349 ja p = ,019). Bonferroni-korjatun alphan raja 
on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos ei ole tilastollisesti 
merkitsevä. Cohenin d = 01,39, jolloin efektikoko on suuri. Neljännen ja viiden-
nen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,185 ja p = ,236). 
Ryhmät ovat epätasaiset, joten tuloksia tulee tulkita varoen. Enemmistö, eli 95 
vastaajaa ovat valinneet väittämän kolme, kun taas väittämän viisi ovat valin-
neet vain neljä vastaajaa. Myös väittämä kaksi on aliedustettuna ja sen ovat va-
linneet 10 vastaajaa. Pienimmän ja isoimman ryhmien eli kolmannen ja viiden-
nen väittämän valinneiden väliset erot ovat isoimmat. 

Seuraavaksi testattiin sitä, onko yksityisyysehtojen ymmärtämisellä yh-
teyttä useimmiten toimittuun tapaan bannereita kohdattaessa. Tätä testattiin 
Kruskal-Wallis H-testillä testillä, sillä yksityisyysehtojen ymmärtämistä kuvaa-
va summamuuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  Kruskal-Wallis H:n tuloksek-
si tuli 6,262 ja p = ,180, jolloin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä ja evästeiden 
ymmärtämisellä ei ole merkittävää vaikutusta useimmiten toimittuun tapaan 
kohdattaessa bannereita. 
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Evästeiden ymmärtämisen yhteyttä toimintaan bannereita kohdattaessa 
testattiin Kruskal-Wallis H-testillä testillä. Kyseinen testi valittiin, koska yleistä 
yksityisyyshuolta kuvaava summamuuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  
Kruskal-Wallis H:n tulokseksi tuli 9,661 ja p = ,047, jolloin tulos on tilastollisesti 
merkitsevä ja evästeiden ymmärtämisellä on eroja eri toiminnan suhteen koh-
dattaessa bannereita. Taulukossa (taulukko 14) on esitetty eri väittämien frek-
venssit ja keskiluvut evästeiden ymmärtämisen suhteen. 

TAULUKKO 14 Evästeiden ymmärtäminen suhteessa tapoihin kohdattaessa bannereita 
N =188 N keskiarvo keskihajonta mediaani 
Jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituk-
sen huomioimatta (väittämä 1). 

49 4,07 0,51 4,14 

Huomioit ilmoituksen sekä tutustut sen 
sisältöön (väittämä 2). 

10 4,43 0,43 4,50 

Klikkaat ilmoituksen rastia tai muuta 
nappia saadaksesi ilmoituksen pois nä-
kyvistä (väittämä 3). 

95 3,74 0,88 4,00 

Klikkaat ilmoitusta hyväksyäksesi eväs-
teiden käytön ja muut ehdot (väittämä 
4). 

27 3,97 0,77 4,00 

Klikkaat ilmoituksen lisätietoja linkkiä 
saadaksesi tietoa ilmoituksen sisällöstä 
(väittämä 5). 

4 4,21 0,82 4,43 

 
Luokkien välisten erojen selvittämiseen käytettiin Mann-Whitney U-testiä. En-
simmäisen ja toisen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -
1,684 ja p = ,092). Ensimmäisen ja kolmannen väittämän välillä ei ole tilastolli-
sesti merkitseviä eroja (Z = -1,866 ja p = ,062). Ensimmäisen ja neljännen väittä-
män välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,259 ja p = ,208). Ensim-
mäisen ja viidennen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = 
-,473 ja p = ,636). 

Toisen ja kolmannen väittämän välillä on eroja ja toisen väittämän valin-
neet ymmärtävät paremmin evästeitä kuin kolmannen väittämän valinneet sekä 
ero on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,467 ja p = ,014). Bonferroni-korjatun 
alphan raja on ,005, jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. Cohenin d = 1,00, jolloin efektikoko on suuri. Toisen ja 
neljännen väittämän välillä on eroja ja toisen väittämän valinneet ymmärtävät 
paremmin evästeitä kuin neljännen väittämän valinneet sekä ero on tilastollises-
ti merkitsevä (Z = -2,162 ja p = ,031). Bonferroni-korjatun alphan raja on ,005, 
jolloin Bonferroni-korjattua alphaa käytettäessä tulos ei ole tilastollisesti merkit-
sevä. Cohenin d = 0,90, jolloin efektikoko on suuri. Toisen ja viidennen väittä-
män välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -,142 ja p = ,887). 

Kolmannen ja neljännen väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä 
eroja (Z = -,386 ja p = ,699). Kolmannen ja viidennen väittämän välillä ei ole ti-
lastollisesti merkitseviä eroja (Z = -1,158 ja p = ,247). Neljännen ja viidennen 
väittämän välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja (Z = -,829 ja p = ,407). 
Ryhmät ovat epätasaiset, joten tuloksia tulee tulkita varoen. Enemmistö, eli 95 
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vastaajaa ovat valinneet väittämän kolme, kun taas väittämän viisi ovat valin-
neet vain neljä vastaajaa. Myös väittämä kaksi on aliedustettuna ja sen ovat va-
linneet 10 vastaajaa. 

Lopuksi tarkasteltiin vielä kiinnostuksen vaikutusta useimmiten toimit-
tuun tapaan. Yleisimmät toimintatavat banneria kohdattaessa jaettiin kahteen 
ryhmään, jotka kuvaavat suhtautumista evästeiden käytöstä ja yksityisyyseh-
doista kuvaavia bannereita kohtaan. Ryhmä yksi koostui henkilöistä, jotka suh-
tautuvat välinpitämättömästi evästeistä ilmoittavan bannerityyliset ilmoituksiin. 
Ryhmä kaksi koostuu tunnollisista, jotka kiinnittävät huomiota banneri-
ilmoituksiin. Ryhmät ovat epätasaiset, sillä ensimmäisessä ryhmässä on 41 vas-
taajaa ja toisessa 144. Lisäksi kyselyn väittämä yksityisyysehdoista ilmoittava 
banneri ei kiinnosta minua jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on 
kiinnostuneet (N= 70) ja toinen ryhmä ei kiinnostuneet (N = 73). Ei samaa eikä 
eri mieltä olevat rajattiin pois (N = 45). Kuvio (kuvio 11) kuvaa kiinnostusta 
suhteessa bannereihin suhtautumiseen. 

 
KUVIO 11 Kiinnostus verrattuna suhtautumiseen bannereita kohtaan 

Kuviosta voidaan havaita, kuinka tunnollisesti evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan suhtautuvista enemmistö on kiin-
nostunut bannereista. Toisaalta välinpitämättömästi evästeiden käytöstä ja yksi-
tyisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaa suhtautuvista suurempi osa ei ole 
kiinnostunut bannereista. Tällöin kiinnostuksella voi olla vaikutusta siihen, 
kuinka evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita koh-
taan suhtaudutaan. 
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6.2.7 Loppukäyttäjien kokemukset bannereiden hyödyllisyydestä 

Tässä osiossa tuodaan esille tutkimuksen tulokset, jotka vastaavat tutkimusky-
symykseen: Kokevatko loppukäyttäjät evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdois-
ta ilmoittavat bannerit hyödyllisiksi? Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väit-
tämiä yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden hyödyllisyy-
den suhteen ja pyydettiin arvioimaan omaa kantaansa väittämien suhteen as-
teikolla 1-5, jossa 1 on täysin samaa mieltä sekä 5 täysin eri mieltä. Alla olevassa 
taulukossa (taulukko 15) on yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavien ban-
nereiden hyödyllisyyttä kuvaavien väittämien vastauksien frekvenssit, keskiha-
jonta sekä keskiluvut. Kyselyn vastaajille esitettiin väite: koen evästeistä ilmoit-
tavat bannerit hyödyllisiksi. Taulukosta voidaan havaita kuinka vastaajista yh-
teensä 71 (37,8%) oli väittämän suhteen täysin tai osittain eri mieltä. 

TAULUKKO 15 Bannereiden hyödyllisyys 
N = 188 1 2 3 4 5 kes-

kiar-
vo 

me-
diaa-
ni 

kes-
kiha-
jonta 

Koen evästeistä 
ilmoittavat bannerit 
hyödyllisiksi. 

28  
14,9% 

43  
22,9% 

57  
30,3% 

47  
25,0% 

13  
6,9% 

2,86 3 1,15 

Koen bannereiden 
olevan hyvä tapa 
ilmoittaa evästei-
den käytöstä. 

19  
10.1% 

24  
12,8% 

42  
22,3% 

74  
39,4% 

29  
15,4% 

3,37 4 1,19 

Verkkosivustojen 
yksityisyysehdoista 
ilmoittavat bannerit 
ovat helppo tapa 
saada lisätietoa 
verkkosivuston 
käytänteistä 

11  
5,9% 

16  
8,5% 

76  
40,4% 

70  
37;2% 

15  
8,0% 

3,33 3 0,95 

Koen että molem-
mat sekä minä että 
verkkosivustot hyö-
tyvät evästeiden 
käytön ilmoittami-
sesta 

24  
12,8% 

37  
19,7% 

59  
31,4% 

56  
29,8% 

12  
6,4% 

2,97 3 1,13 

 
Vastaajista 57 (30,3%) ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän suhteen. Lisäksi 
60 vastaaja (31,9%) oli väittämän suhteen osittain samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä. Väittämän keskiarvo oli 2,86, mediaani 3, moodi 3 ja keskihajonta 1,15. 
Hyödyllisyyden kokemisen suhteen kyselyn vastaajat ovat jakautuneet melko 
tasaisesti eri mieltä, en osaa sanoa ja samaa mieltä suhteen. Lisäksi vastaajille 
esitettiin myös väite: koen bannereiden olevan hyvä tapa ilmoittaa evästeiden 
käytöstä. Taulukon mukaan vastaajista 43 henkilöä (22,9%) oli väittämän suh-
teen joko täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä. Lisäksi 42 vastaajaa (22,3%) ei 
ollut samaa tai eri mieltä ja 103 vastaajaa (54,8%) oli joko osittain samaa mieltä 
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tai täysin samaa mieltä. Tällöin valtaosa vastaajista kokee bannereiden olevan 
hyvä tapa ilmoittaa evästeiden käytöstä. Vastauksien keskiarvo on 3,37, medi-
aani 4, moodi 4 ja keskihajonta 1,19. 

Verkkosivustojen yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ovat helppo ta-
pa saada lisätietoa verkkosivuston käytänteistä kuvaavaa väittämää kohtaan 26 
henkilöä (14,4%) oli väittämän suhteen joko osittain eri mieltä tai täysin eri 
mieltä. Vastaajista 76 henkilöä (40,4%) eivät olleet eri eikä samaa mieltä. Vastaa-
jista 85 henkilöä (45,2%) olivat väittämän kanssa joko samaa tai eri mieltä. Vas-
tauksien keskiarvo oli 3,33 ja mediaani 3, moodi 3 sekä keskihajonta 0,95. 
Enemmistö vastaajista on jakautunut olemaan väittämän suhteen joko osittain 
ja täysin samaa mieltä tai en osaa sanoa. Lopuksi vastaajat vastasivat väittä-
mään: koen että molemmat sekä minä että verkkosivustot hyötyvät evästeiden 
käytön ilmoittamisesta. Vastaajista 61 henkilöä (32,5%) olivat väittämän suhteen 
osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 59 henkilöä (31,4%) eivät olleet samaa 
tai eri mieltä. Lisäksi 68 vastaajaa (36,2%) olivat väittämän suhteen joko osittain 
tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 2,97, mediaani 3, moodi 3 ja 
keskihajonta 1,13. Vastaukset ovat jakautuneet melko tasaisesti eri mieltä, ei 
osaa sanoa ja samaa mieltä olevien kesken. 

Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä yksityisyysehdoista ja eväs-
teistä ilmoittavien bannereiden haitallisuuden suhteen ja pyydettiin arvioimaan 
omaa kantaansa väittämien suhteen asteikolla 1-5, jossa 1 on täysin samaa miel-
tä sekä 5 täysin eri mieltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 16) on yksityi-
syysehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden haitallisuutta kuvaavien 
väittämien vastauksien frekvenssit, keskiluvut sekä keskihajonta. Taulukosta 
voidaan havaita eri väitteiden saamia vastauksia.  

Vastaajille esitettiin väite: koen evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoitta-
vat bannerit haitallisiksi. Vastaajista 110 henkilöä (58,5%) olivat väittämän suh-
teen osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 41 henkilöä (21,8%) ei ollut väittä-
män suhteen samaa eikä eri mieltä. Lisäksi 37 vastaajaa (19,6%) olivat väittämän 
kanssa osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 2,46, mediaani 
2, moodi 2 ja keskihajonta 1,18. Valtaosa vastaajista oli väittämän suhteen joko 
osittain tai täysin eri mieltä ja eivät kokeneen evästeistä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavia bannereita haitallisiksi. Lisäksi vastaajille esitettiin myös väite: koen 
evästeistä ilmoittavien bannereiden ilmestymisen keskeyttävän verkkoselaa-
mistani. Vastaajista 59 henkilöä (31,4%) oli väittämän suhteen joko osittain tai 
täysin eri mieltä. Vastaajista 31 henkilöä (16,5%) ei ollut väittämän kanssa sa-
maa eikä eri mieltä. Lisäksi 98 vastaajaa (52,1%) olivat väittämän kanssa joko 
soittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,29, mediaani 4, 
moodi 4 ja keskihajonta 1,27. Puolet vastaajista oli väittämän suhteen osittain 
sama tai täysin samaa mieltä sekä kokevat bannereiden keskeyttävän verk-
koselaamisen. 

Kyselyssä kysyttiin myös kantaa väitteeseen: koen evästeistä ilmoittavien 
bannereiden häiritsevä verkkoselaamistani. Vastaajista 60 henkilöä (31,9%) oli 
väittämän suhteen joko osittain tai täysin eri mieltä. Lisäksi 28 vastaajaa (14,9%) 
ei ollut väittämän suhteen eri eikä samaa mieltä. Puolet vastaajista, eli 100 hen-
kilöä (53,2%) olivat väittämän kanssa osittain samaa tai täysin samaa mieltä. 
Vastauksien keskiarvo oli 3,32 ja mediaani 4, moodi 4 sekä keskihajonta 1,32. 
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TAULUKKO 16 Bannereiden haitallisuus 
N=188 1 2 3 4 5 kes-

kiar-
vo 

medi-
aani 

keski-
hajonta 

Koen evästeistä ja 
yksityisyysehdoista 
ilmoittavat bannerit 
haitallisiksi. 

42  
22,3% 

68  
36,2% 

41  
21,8% 

23  
12,2% 

14  
7,4% 

2,46 2 1,18 

Koen evästeistä 
ilmoittavien banne-
reiden ilmestymi-
sen keskeyttävän 
verkkoselaamiseni. 

19  
10,1% 

40  
21,3% 

31  
16,5% 

63  
33,5% 

35 
18,6% 

3,29 4 1,27 

Koen evästeistä 
ilmoittavien banne-
reiden häiritsevän 
verkkoselaamistani. 

21  
11,2% 

39  
20,7% 

28  
14,9% 

59  
31,4% 

41  
21,8% 

3,32 4 1,32 

Yksityisyysehdoista 
ilmoittavien banne-
reiden sisältö ei 
kiinnosta minua. 

24 
12,8% 

46 
24,5% 

45 
23,9% 

46 
24,5% 

27  
14,4% 

3,03 2 1,13 

 
Yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden sisältö ei kiinnosta minua kuvaa-
van väitteen suhteen 70 vastaajaa (37,3%) oli väittämän suhteen osittain tai täy-
sin eri mieltä. Lisäksi 45 vastaajaa (23,9%) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä 
eri mieltä. Kyselyyn vastanneista 73 henkilöä (38,9%) oli väittämän suhteen 
osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,03, mediaani 2 ja 
moodi 2 sekä keskihajonta 1,13.  

Yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoittavien bannereiden hyö-
dyllisyyttä ja haitallisuutta kuvaavista väittämistä koottiin summamuuttuja. 
Kuvio (kuvio 12) esittää tämän summamuuttujan jakaumaa. 
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KUVIO 12 Bannereiden positiivista kokemusta kuvaavan summamuuttujan jakauma 

Yksityisyysehtojen ja evästeiden käytöstä ilmoittamien bannereiden muodos-
tamaa positiivista kokemusta kuvaavan summamuuttujan keskiarvo oli 2,96, 
mediaani 3,00, moodi 3,14 sekä keskihajonta 0,80. Summamuuttujan keskiarvon 
perusteella vastaajat eivät osaa sanoa synnyttävätkö yksityisyysehdoista ja 
evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit positiivisen kokemuksen tai ei. 

Kyselyssä kysyttiin avoimen kysymyksen avulla miksi evästeiden käytös-
tä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ovat hyvä- tai huono tapa ilmoit-
taa asiasta. Taulukkoon (taulukko 17) on kerätty yhteenveto vastauksista. Vas-
tauksia kertyi yhteensä 99, joista seitsemän hylättiin ja 89 jätti kokonaan vas-
taamatta. Valtaosa vastaajista (47,8%) mainitsi yksityisyysehdoista ja evästeiden 
käytöstä ilmoittavien bannereiden hyvänä puolena tiedon esille tuomisen. Vas-
taajien mielestä on positiivista, että kyseiset bannerit lisäävät tietoa sekä avoi-
muutta ja tuovat tiedon esille heti sivustolle tultaessa. Lisäksi sellaiset loppu-
käyttäjät saavat sellaista tietoa, jota heillä ei entuudestaan ole. Lisäksi osa vas-
taajista (23,9%) pitivät hyvänä asiana bannereiden huomaamista ja huomion 
herättämistä.  Lopuksi osan (9,8%) mielestä bannerit ovat helppo tapa ilmoittaa 
evästeiden käytöstä. Kohtaan muu on koottu hajanaisia vastauksia, kuten ban-
nerit saa helposti pois näkyvistä tai sen voi jättää huomioimatta. 

Vastauksia kertyi yhteensä 99, joista seitsemän hylättiin ja 89 jätti koko-
naan vastaamatta. Valtaosa vastaajista (47,8%) mainitsi yksityisyysehdoista ja 
evästeiden käytöstä ilmoittavien bannereiden hyvänä puolena tiedon esille 
tuomisen. Vastaajien mielestä on positiivista, että kyseiset bannerit lisäävät tie-
toa sekä avoimuutta ja tuovat tiedon esille heti sivustolle tultaessa. Lisäksi sel-
laiset loppukäyttäjät saavat sellaista tietoa, jota heillä ei entuudestaan ole. Li-
säksi osa vastaajista (23,9%) pitivät hyvänä asiana bannereiden huomaamista ja 
huomion herättämistä. Lopuksi osan (9,8%) mielestä bannerit ovat helppo tapa 
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ilmoittaa evästeiden käytöstä. Kohtaan muu on koottu hajanaisia vastauksia, 
kuten bannerit saa helposti pois näkyvistä tai sen voi jättää huomioimatta. 

TAULUKKO 17 Yhteenveto bannereiden hyvistä ja huonoista puolista 
N = 92 
Kategoria N, % Esimerkkivastaus 
Hyvät puolet 
 Tuovat esille 

tietoa 
44 
47,8% 

”Bannerit ovat hyvä tapa, muuten asiaan ei tulisi kiinnitettyä 
yhtään huomiota, vaikka asian tietäisikin.” 

Ne huomataan 22 
23,9% 

”Hyvä koska sen huomaamista / näkemistä ei voi välttää.” 

Helppo tapa 
tiedottaa 

9 
9,8% 

”Käyttäjä pääsee niitä käyttäen nopeasti tutustumaan asiaan.” 

Muu 5 
5,4% 

”Banneri on sopivan kokoinen, joten sen voi jättää huomiotta, 
jos niin haluaa. Lisäksi ok:n painaminen usein poistaa banne-
rin. Halutessaan kuitenkin voi lukea lisätietoja asiasta. Ne tuo-
vat myös tietoon asioita niille jotka muuten eivät niin välttä-
mättä ymmärtäisi niistä asioista.” 

Huonot puolet 
 Häiritsevät 36 

39,1% 
”Ne keskeyttävät sen, mitä olin tekemässä ja ärsyttää joka ker-
ta klikata ne pois. Erityisesti mobiilissa ne peittävät suuren 
osan näkymästä.” 

Näkyy liian 
usein 

15 
16,3% 

”Huono sikäli, että kun jokainen sivusto niitä kysyy, ei moni-
kaan niitä kaikkia jaksane joka kerralla lukea.” 

Helppo klika-
ta pois 

11 
12,0% 

”Ne ovat hyvä tapa, koska ne tuovat yksityisyysehdot esille, 
mutta ne on liian helppo klikata pois.” 

Sisältämä tieto 8 
8,7% 

”Ne ovat helposti saatavia, mutta toisaalta eivät tarjoa kovin 
paljo informatiivista tietoa.” 

Ehdot pakko 
hyväksyä 

7 
7,6% 

”Hyvää on, että ne eivät jää keneltäkään huomaamatta, mutta 
toisaalta ne on pakko hyväksyä, jos käytät haluamaasi sivus-
toa. Ei juurikaan jää vaihtoehtoja aina olla hyväksymättä eväs-
teitä.” 

Ärsyttävät 5 
5.4% 

”No se saa ainakin huomion, mutta nopeasti vilkaistessa jota-
kin sivua banneri lähinnä ärsyttää, on jotenkin ruman näköi-
nen.” 

Helppo jättää 
huomioimatta  

5 
5,4% 

”Ne hukkuvat informaatiovirtaan ja jäävät todennäköisesti 
huomiotta hyvin suurella osalla selaajista. Niitä vaan tottu-
neesti klikkailee kiinni ajattelematta sen enempää koko asiaa.” 

Muu 3 
3,2% 

”Bannerit ovat ärsyttäviä, mutta ainakin.ne ovat näkyvä tapa 
ilmoittaa asioista. Eri tarkoituksiin tehdyt bannerit sekoittuvat 
toisiinsa mikä ei ole hyvä.” 
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Valtaosa vastaajista (39,1%) mainitsi yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoitta-
vien bannereiden huonoina puolina niiden häiritsevyyden. Vastaajien mielestä 
kyseiset bannerit esimerkiksi keskeyttävät selaamista ja peittävät ruudun nä-
kymää. Lisäksi osa vastaajista (16,3%) mainitsivat bannereiden näkyvän verk-
kosivustoilla liian usein. Lisäksi osa vastaajista (17,4%) kertoivat, kuinka banne-
rit tulee helposti klikattua pois näkyvistä tai jätettyä kokonaan huomioimatta. 
Pieni osa vastaajista (7,6%) mainitsi, kuinka bannereiden ilmoittavat ehdot on 
pakko hyväksyä, mikäli käyttää verkkosivustoa. Lopuksi pieni osa vastaajista 
(5,4%) koki bannerit ärsyttäviksi. Kohtaan muu on kerätty hajanaisia komment-
teja, kuten esimerkiksi bannerit sekoittuvat muihin mainosbannereihin tai ban-
nerit eivät herätä kiinnostusta niiden ilmoittamia asioita kohtaan. 

Seuraavaksi tarkasteltiin määrällisen datan osalta yleisen yksityisyys-
huolen ja bannereiden positiivisen kokemuksen välistä korrelaatiota. Tätä tes-
tattiin epäparametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä 
molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksena muut-
tujien välillä on heikko korrelaatio, joka ei ole tilastollisesti merkitsevä (ρ = ,121 
ja p = ,099, N = 188). Lisäksi tarkasteltiin bannereiden yksityisyyteen tuomien 
positiivisten vaikutuksien ja bannereiden positiivisen kokemuksen välistä kor-
relaatiota. Tätäkin testattiin epäparametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatio-
kertoimen avulla, sillä molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. 
Testin tuloksena muuttujien välillä on vahva korrelaatio, joka on tilastollisesti 
merkitsevä (ρ = ,649 ja p = ,000, N = 188). 

Lopuksi tarkasteluun otettiin kiinnostus ja sen yhteyttä yksityisyysehtojen 
sekä evästeiden käytöstä ilmoittavia bannereita kohtaan. Kiinnostusta bannerei-
ta kohtaan kuvaavan muuttujan kaksi eri ryhmää ovat kiinnostuneet (N = 70) ja 
ei kiinnostuneet (N = 73). Jaossa vastaukset jaettiin kahteen ryhmään ja jaotte-
lussa jätettiin ulkopuolelle ryhmä, joka ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri 
mieltä (N = 45). Kiinnostuneet ryhmän keskiarvo bannereiden positiivisen ko-
kemuksen suhteen oli 3,06 ja mediaani 3,07 sekä keskihajonta 0,79- Ei kiinnos-
tuneet ryhmän keskiarvo bannereiden positiivisen kokemuksen suhteen oli 2,77 
ja mediani 2,86 sekä keskihajonta 0,83. Ryhmien välistä eroa bannereiden posi-
tiivisen kokemuksen suhteen testattiin epäparametrisella Mann-Whitney U- 
testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä kaikki muuttujat eivät ole nor-
maalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin perusteella kiinnostuneiden ja ei 
kiinnostuneiden välillä ei ole merkittäviä eroja ja tulos ei ole tilastollisesti mer-
kittävä (H = -1,822 ja p = ,068). 

6.2.8 Loppukäyttäjien kokemukset bannereiden yksityisyysvaikutuksista 

Tämän osion tarkoituksena osiossa esitetään tulokset, jotka vastaavat tutkimus-
kysymykseen: Kokevatko loppukäyttäjät evästeiden käytöstä ja yksityisyyseh-
doista ilmoittavien bannereiden vaikuttavan heidän yksityisyyteen? Kyselyn 
vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoitta-
vien bannereiden vaikutuksista yksityisyyteen ja pyydettiin arvioimaan omaa 
kantaansa väittämien suhteen asteikolla 1-5, jossa 1 on täysin samaa mieltä sekä 
5 täysin eri mieltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 18) on yksityisyysehdois-
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ta ja evästeistä ilmoittavien bannereiden yksityisyysvaikutuksia kuvaavien väit-
tämien vastauksien frekvenssit sekä keskiluvut. 

TAULUKKO 18 Bannereiden vaikutukset yksityisyyteen 
N = 188 1 2 3 4 5 kes-

kiarvo 
medi-
aani 

keski-
hajonta 

Koen evästeistä 
ilmoittavien 
bannereiden 
parantavan 
omaa yksityi-
syyttäni verkos-
sa. 

39  
20,7% 

47  
25,0% 

66  
35,1% 

29  
15,4% 

7  
3,7% 

2,56 3 1,10 

Koen evästeiden 
käytöstä ilmoit-
tamisen tärkeäk-
si. 

17  
9,1% 

19  
10,1% 

41  
21,8% 

69  
36,7% 

42  
22,3% 

3,53 4 1,20 

Evästeiden käy-
töstä ilmoittavat 
bannerit autta-
vat minua hah-
mottamaan 
verkkoyksityi-
syyttäni koske-
via ilmiöitä. 

28  
14,9% 

40  
21,3% 

52  
27,7% 

59  
31,4% 

9  
4,8% 

2,90 3 1,15 

Evästeiden käy-
töstä ilmoittami-
nen bannereilla 
on turhaa. 

38  
20,2% 

59  
31,4% 

49  
26,1% 

26  
13,8% 

16  
8,5% 

2,59 2 1,20 

 
Kyselyn vastaajille esitettiin väite: koen evästeistä ilmoittavien bannereiden pa-
rantavan omaa yksityisyyttäni verkossa. Vastaajista 86 henkilöä (45,7%) olivat 
väittämän suhteen joko osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 66 henkilöä 
(35,1%) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä. Lisäksi 36 vastaajaa 
(19,2%) oli väittämän suhteen joko osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien 
keskiarvo oli 2,56, mediaani 3 ja moodi 3 sekä keskihajonta 1,10. Tämän lisäksi 
vastaajille esitettiin väite: koen evästeiden käytöstä ilmoittamisen tärkeäksi. 
Vastaajista 36 henkilöä (19,1%) oli väittämän suhteen joko osittain tai täysin eri 
mieltä. Vastaajista 41 henkilöä (21,8%) ei ollut väittämän suhteen eri eikä samaa 
mieltä. Lisäksi 111 vastaajaa (59%) olivat väittämän suhteen joko osittain tai 
täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,53, mediaani 4, moodi 4 ja kes-
kihajonta 1,20. Valtaosa vastaajista oli väittämän suhteen osittain tai täysin sa-
maa mieltä ja kokevat evästeiden ilmoittamisen tärkeäksi. 

Evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit auttavat minua hahmottamaan 
verkkoyksityisyyttäni koskevia ilmiöitä kuvaavan väittämän suhteen 68 vastaa-
jaa (36,2%) olivat väittämän suhteen soittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 52 
(27.7%) ei ollut väittämän suhteen samaa eikä eri mieltä. Lisäksi 68 (36,2%) vas-



75 

 

taajaa oli väittämän suhteen osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien kes-
kiarvo oli 2,90, mediaani 3, moodi 4 ja keskihajonta 1,15. Eri mieltä ja samaa 
mieltä väittämän suhteen olevat luokat olivat tasan. Lopuksi vastaajille esitet-
tiin väittämän: evästeiden käytöstä ilmoittaminen bannereilla on turhaa. Valta-
osa vastaajista, eli 97 henkilöä (51,6%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin 
eri mieltä. Vastaajista 49 henkilöä (26,1%) ei ollut väittämän suhteen samaa tai 
eri mieltä. Lisäksi 32 vastaajaa (22,3%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin 
samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 2,59, mediaani 2, moodi 2 ja keskiha-
jonta 1,20. 

Kuvio (kuvio 13) kuvaa yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoit-
tavien bannereiden synnyttämiä positiivisia yksityisyysvaikutuksia kuvaavan 
summamuuttujan jakaumaa. 

 
KUVIO 13 Bannereiden tuomat positiiviset yksityisyysvaikutukset 

Evästeistä ja yksityisyysehdoista syntyvistä positiivisista vaikutuksista yksityi-
syyteen kuvaavan summamuuttujan keskiarvo olo 3,07 ja mediaani 3,20. Moodi 
oli 3,4 ja keskihajonta 0,93. Summamuuttujan perusteella loppukäyttäjät eivät 
osaa sanoa synnyttävätkö bannerit positiivisia vaikutuksia yksityisyyteen. 

Kyselyn vastaajilta kysyttiin avoimen kysymyksen avulla vaikuttavatko 
evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit heidän yksityisyyteen. 
Vastauksia kertyi 81, joista kolme hylättiin ja vastaamatta jätti 107 henkilöä. Hy-
lätyt vastaukset eivät vastanneet kysymykseen tai niiden ulkoasu oli epämää-
räinen. Taulukkoon (taulukko 19) on koottu yhteenveto avoimien kysymyksien 
vastauksista. Avoimen kysymyksen vastaukset evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavien bannereiden yksityisyysvaikutuksista jaettiin kahteen 
kategoriaan: positiiviseen suhtautumiseen ja negatiiviseen suhtautumiseen. 
Negatiivisen suhtautumisen osalta valtaosa vastaajista (39,7%) ei kokenut eväs-
teiden käytöstä ilmoittavien bannereiden vaikuttavan yksityisyyteen. Vastauk-
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sien mukaan pelkkä ilmoittaminen evästeiden käytöstä ei vaikuta yksityisyy-
teen. Lisäksi osa vastaajista (7,7%) vastasi en osaa sanoa. 

TAULUKKO 19 Yhteenveto bannereiden tuomista yksityisyysvaikutuksista 
N = 78 
Kategoria N, % Esimerkkivastaus 
Positiivinen suhtautumien 
 Lisää tietoa 23 

29,5% 
”Bannereiden avulla minun on helpompi tietää mitä 
tietoja minusta tallennetaan ja mitä evästeet tekevät.” 

Muistuttaa yksityi-
syydestä 

16 
20,5% 

”Ne saavat minut miettimään yksityisyyden suojaa.” 

Tuo kykyä reagoida 13 
16,7% 

”Voin arvioida, haluanko käyttää sellaisia palveluita, 
joiden ehdot eivät miellytä.” 

Lisää avoimuutta 7 
9,0% 

”Avoimuus on hyvä asia: mitä kerätään ja miksi. Tätä 
ei kuitenkaan tehdä "piilossa" vaan siitä kerrotaan.” 

Asiasta ilmoittaminen 
on tärkeää 

4 
5,1% 

”Tiedottaminen on aina hyvä asia, käyttäjänä osaa sit-
ten olla tarkempi minkälaisia tietoja käyt-
tää/etsii/selaa.” 

Negatiivinen suhtautuminen 
 Ei vaikuta yksityisyy-

teen 
31 
39,7% 

”Ei ilmoitus vaikuta yksityisyyteeni mitenkään. Eväs-
teet toimivat samalla tavalla ilman ilmoitusta kuin sil-
loin, kun ilmoitus näytetään. Tiedän kyllä, miten saan 
evästeet halutessani estettyä.” 

En osaa sanoa 6 
7,7% 

”Koen, että niillä saattaa olla joku hienoinen yhteys 
mutta en ymmärrä siitä mitään.” 

 
Positiivisen suhtautumisen osalta isoin joukko vastaajista (29,5%) koki evästei-
den käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden lisäävän tietoa. 
Vastauksissa korostui kyseisten bannereiden lisäävän tietoa yksityisyysehdoista, 
evästeistä, tietojen keräämisestä ja yksityisyydestä. Lisäksi vastaajista toiseksi 
suurin joukko (20,5%) kommentoi evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavien bannereiden muistuttavan yksityisyydestä. Lisäksi osa vastaajista 
(16,7%) ilmoitti kyseisten bannereiden tuovan kykyä reagoida tiedon pohjalta ja 
osa vastaajista (9,0%) ilmoitti kyseisten bannereiden lisäävän avoimuutta.  Vas-
taajat kokivat, että avoimuus on tärkeää ja tätä kautta verkkosivustojen käytän-
teet ovat selvillä. Lisäksi saadun tiedon pohjalta voi reagoida ja arvioida mitä 
palveluita haluaa käyttää. Lisäksi pieni osa (5,1%) vastaajista piti asiasta ilmoit-
tamista tärkeänä.  

Seuraavaksi tarkasteltiin yleisen yksityisyyshuolen kokemisen ja banne-
reiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutuksien välistä korrelaatiota. 
Tätä testattiin epäparametrisella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 
avulla, sillä molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tu-
loksena muuttujien välillä on heikko korrelaatio, joka on tilastollisesti merkitse-
vä (ρ = ,303 ja p = ,000, N = 188). Tämän lisäksi tarkasteltiin evästeiden ymmär-
tämisen ja bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutuksien välis-
tä korrelaatiota. Tätäkin testattiin epäparametrisella Spearmanin järjestyskorre-
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laatiokertoimen avulla, sillä molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautu-
neet. Testin tuloksena muuttujien välillä on heikko korrelaatio, joka ei ole tilas-
tollisesti merkitsevä (ρ = ,090 ja p = ,221, N = 188). 

Yleisimmät toimintatavat evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavaa 
banneria kohdattaessa jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmä yksi koostui henkilöis-
tä, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi evästeistä ilmoittavan bannerityyliset 
ilmoituksiin ja eivät kiinnitä huomiota bannerityylisiin ilmoituksiin tai niiden 
sisältöön. Ryhmä kaksi koostuu tunnollisista, jotka kiinnittävät huomiota ban-
nerityylisiin ilmoituksiin sekä tutustuvat sisältöön tai muulla tapaa toimivat 
ilmoituksien mukaisesti. Ryhmät ovat epätasaiset, sillä ensimmäisessä ryhmäs-
sä on 41 vastaajaa (N = 41) ja toisessa 144 (N = 144). Tunnolliset ryhmän kes-
kiarvo bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutusten suhteen 
oli 3,4341 ja mediaani 3,60 sekä keskihajonta 0,87. Välinpitämättömät ryhmän 
bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutusten suhteen oli 2,96 ja 
mediaani 3,20 sekä keskihajonta 0,92. Ryhmien välistä eroa bannereiden yksi-
tyisyyteen tuomien positiivisten vaikutuksien suhteen testattiin epäparametri-
sella Mann-Whitney testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä kaikki muut-
tujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin tunnollisten ja 
välinpitämättömien välillä on eroa ja tunnolliset ryhmän sisällä koetaan banne-
reiden tuovan enemmän positiivisia vaikutuksia kuin välinpitämättömät ryh-
män sisällä sekä tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2,805 ja p = ,015). Cohe-
nin d = 0,53, jolloin efektikoko on keskisuuri. Ryhmien jakautuminen ei ole ta-
sainen, joten tuloksien tulkinnassa tulee olla varovainen. 

Lopuksi tarkasteltiin sitä, onko kiinnostuksella ja evästeiden käytöstä sekä 
yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden välillä yhteyttä. Tämä tapahtui 
jakamalla kyselyn kiinnostusta bannereita kohtaan väittämän vastaukset kah-
teen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on kiinnostuneet (N = 70) ja toinen ryhmä 
ei kiinnostuneet (N = 73). Jaottelussa jätettiin ulkopuolelle ryhmä, joka ei ollut 
väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä (N = 45). Kiinnostuneet ryhmän kes-
kiarvo bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutuksien suhteen 
oli 3,41 ja mediaani 3,40 sekä keskihajonta 0,88. Ei kiinnostuneet ryhmän kes-
kiarvo bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten vaikutuksien suhteen 
oli 2,67 ja mediani 2,80 sekä keskihajonta 0,92. Ryhmien välistä eroa bannerei-
den yksityisyyteen tuomien positiivisten kokemuksien suhteen testattiin epäpa-
rametrisella Mann-Whitney U- testillä. Epäparametrista testiä käytettiin sillä 
kaikki muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Mann-Whitney U-testin pe-
rusteella kiinnostuneiden ja ei kiinnostuneiden välillä on eroja ja kiinnostuneet 
kokevat bannereiden tuovan enemmän positiivisia vaikutuksia yksityisyyteen 
kuin ei kiinnostuneet. lisäksi tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -4,506 ja p 
= ,000). Cohenin d = 0,82, jolloin efektikoko on suuri. 

6.2.9 Loppukäyttäjien tuntemukset bannereita kohtaan 

Viimeisenä esitetään tulokset tutkimuskysymykseen: Millaisia tuntemuksia 
loppukäyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia 
bannereita kohtaan? Kyselyn vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä yksityisyys-
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ehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden vaikutuksista tunteisiin ja pyy-
dettiin arvioimaan omaa kantaansa väittämien suhteen asteikolla 1-5, jossa 1 on 
täysin samaa mieltä sekä 5 täysin eri mieltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 
20) on yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavien bannereiden vikuutuksista 
tunteisiin kuvaavien väittämien vastauksien frekvenssit sekä keskiluvut. 

Taulukosta voidaan havaita, kuinka kyselyn vastaajille esitettiin väite: 
evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit tekevät verkkosivustojen 
käytön vaivalloiseksi. Vastaajista 56 henkilöä (43,6%) oli väittämän suhteen joko 
osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 34 henkilöä (18,1%) ei ollut eri eikä sa-
maa mieltä. Lisäksi 72 vastaajaa (38,%3) oli väittämän suhteen samaa tai osittain 
samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 2,89, mediaani oli 3, moodi oli 3 ja kes-
kihajonta 1,22. Enemmistö vastaajista oli väittämän suhteen eri mieltä, mutta 
samaa mieltä olevien ryhmä oli lähes yhtä suuri. 

TAULUKKO 20 Bannereiden vaikutukset tunteisiin 
N = 188 1 2 3 4 5 kes-

kiarvo 
medi-
aani 

keski-
hajonta 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vat bannerit 
tekevät verkko-
sivustojen käy-
tön vaivalloisek-
si. 

26 
13,8% 

56 
29,8% 

34 
18,1% 

56 
29,8% 

16 
8,5% 

2,89 3 1,22 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vat bannerit 
selkeyttävät 
verkkosivustojen 
toimintatapoja ja 
käytänteitä. 

18 
9,6% 

43 
22,9% 

54 
28,7% 

61 
32,4% 

12 
6,4% 

3,02 3 1,09 

Pelkään evästeis-
tä ja yksityisyys-
ehdoista ilmoit-
tavien bannerei-
den klikkaamis-
ta. 

105 
55,9% 

40 
21,3% 

18 
9,6% 

18 
9,6% 

7 
3,7% 

1,84 1 1,16 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vat bannerit 
ärsyttävät mi-
nua. 

14 
7,4% 

33 
17,6% 

28 
14,9% 

74 
39,4% 

39 
20,7% 

3,48 4 1,21 

                              (jatkuu) 
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Taulukko 20 (jatkuu) 
Koen evästeistä 
ja yksityisyys-
ehdoista ilmoit-
tavat bannerei-
den herättävät 
kiinnostusta 
verkkosivustojen 
käytänteitä koh-
taan. 

56 
29,8% 

60 
31,9% 

38 
20,2% 

29 
15,4% 

5 
2,7% 

2,29 2 1,13 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vien bannerei-
den näkeminen 
on turhauttavaa. 

19 
10,1% 

46 
24,5% 

25 
13,3% 

72 
38,3% 

26 
13,8% 

3,21 4 1,24 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vat bannerit ovat 
hyväksyttävä 
tapa esittää 
verkkosivustojen 
käytänteitä. 

10 
5,3% 

21 
11,2% 

39 
20,7% 

94 
50,0% 

24 
12,8% 

3,54 4 1,03 

Suhtaudun usein 
evästeistä ja yk-
sityisyysehdois-
ta ilmoittavat 
bannereihin 
välinpitämättö-
mästi. 

8 
4,3% 

22 
11.7% 

27 
14,4% 

73 
38,8% 

58 
30,9% 

3,80 4 1,13 

Evästeistä ja 
yksityisyyseh-
doista ilmoitta-
vat bannerit 
vaikuttavat epäi-
lyttäviltä. 

60 
31,9% 

62 
33,0% 

30 
16,0% 

25 
13,3% 

11 
5,9% 

2,28 2 1,21 

  
Tämän lisäksi kyselyn vastaajille esitettiin väite: evästeistä ja yksityisyysehdois-
ta ilmoittavat bannerit selkeyttävät verkkosivustojen toimintatapoja ja käytän-
teitä. Vastaajista 61 henkilöä (32,5%) oli väittämän suhteen joko osittain tai täy-
sin samaa mieltä. Lisäksi 54 vastaajaa (28,7%) ei ollut väittämän kanssa eri eikä 
samaa mieltä. Vastaajista 73 henkilöä (38,4%) oli väittämän kanssa osittain tai 
täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,02 mediaani 3 ja moodi 4 sekä 
keskihajonta 1,09. Enemmistö vastaajista koki evästeistä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavien bannereiden selkeyttävän verkkosivustojen käytänteitä, mutta lä-
hes saman kokoinen joukko oli tämän suhteen eri mieltä. 

Pelkään evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden klik-
kaamista kuvaavan väittämän suhteen valtaosa vastaajista, eli 145 henkilöä 
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(77,2%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin eri mieltä. Lisäksi 18 vastaajaa 
(9,6%) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vastaajista 25 henkilöä (13,3%) oli väittä-
män kanssa osittain samaa tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 
1,84, mediaani oli 1, moodi oli 1 ja keskihajonta 1,16. Valtaosa vastaajista ei pel-
kää kyseisten bannereiden klikkaamista. 

Vastaajat osoittivat kantansa väitteelle: evästeistä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavat bannerit ärsyttävät minua. Heistä 47 (25%) oli väittämän kanssa 
osittain tai täysin eri mieltä. Lisäksi 28 vastaajaa (14,9%) ei ollut väittämän suh-
teen eri eikä samaa mieltä. Vastaajista 112 henkilöä (60,1%) oli väittämän kanssa 
osittain samaa tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,48, mediaani 
oli 4, moodi oli 4 ja keskihajonta oli 1,21. Valtaosa vastaajista koi kyseiset ban-
nerit ärsyttäviksi. Lisäksi vastaajille esitettiin myös väite: Koen evästeistä ja yk-
sityisyysehdoista ilmoittavat bannereiden herättävät kiinnostusta verkkosivus-
tojen käytänteitä kohtaan. Valtaosa vastaajista, eli 116 henkilöä (61,7%) olivat 
väittämän suhteen osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 38 henkilöä (20,2%) 
ei ollut väittämän suhteen eri eikä samaa mieltä. Lisäksi vastaajista 34 henkilöä 
(18,1%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien kes-
kiarvo oli 2,29, mediaani 2 ja moodi 2 sekä keskihajonta 1,13. Valtaosa vastaajis-
ta ei kokenut kyseisten bannereiden suhteen kiinnostusta verkkosivustojen käy-
tänteitä kohtaan. 

Vastaajille esitettiin väite: Koen evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoitta-
vat bannereiden herättävät kiinnostusta verkkosivustojen käytänteitä kohtaan. 
Vastaajista 65 henkilöä (34,6%) oli väittämän suhteen joko osittain tai täysin eri 
mieltä. Vastaajista 25 henkilöä (13,3%) ei ollut väittämän kanssa eri eikä samaa 
mieltä. Valtaosa vastaajista, eli 98 vastaajaa (52,1%) oli väittämän suhteen osit-
tain tai täysin eri mieltä. Vastauksien keskiarvo oli 3,21, mediaani 4 ja moodi 4 
sekä keskihajonta 1,24. Valtaosa vastaajista piti bannereiden näkemistä turhaut-
tavana. Lisäksi taulukosta voidaan havaita, kuinka vastaajille esitettiin väite: 
Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ovat hyväksyttävä tapa 
esittää verkkosivustojen käytänteitä. Vastaajista 31 henkilöä (16,5%) oli väittä-
män suhteen osittain ai täysin eri mieltä. Vastaajista 39 henkilöä (20,7%) eivät 
olleet väittämän kanssa samaa tai eri mieltä. Lisäksi 118 vastaajaa (62,8%) oli 
väittämän suhteen osittain samaa tai täysin samaa mieltä. Vastauksien keskiar-
vo oli 3,54 mediaani 4 ja moodi 4 sekä keskihajonta 1,03. Valtaosa vastaajista 
koki hyväksyntää kyseisille bannereille ja niiden tavalle esittää loppukäyttäjille 
tieto evästeiden käytöstä tai ilmoittaa yksityisyysehdoista.  

Lisäksi vastaajille esitettiin väite: Suhtaudun usein evästeistä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavat bannereihin välinpitämättömästi. Vastaajista 30 henki-
löä (16%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin eri mieltä. Vastaajista 27 hen-
kilöä (14,4%) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä. Valtaosa vastaajis-
ta, eli 126 henkilöä (69,7%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin samaa miel-
tä. Vastauksien keskiarvo oli 3,80, mediaani 4 ja moodi 4 sekä keskihajonta 1,13. 
Valtaosa vastaajista koki välinpitämättömyyttä kyseisiä bannereita kohtaan. 
Lopuksi vastaajille esitettiin väittämä: Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoit-
tavat bannerit vaikuttavat epäilyttäviltä. Valtaosa vastaajista, eli 122 vastaajaa 
(64,9%) oli väittämän suhteen osittain tai täysin eri mieltä. Lisäksi 39 vastaajaa 
(16,0%) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä. Lopuksi 36 vastaajaa 
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(19,2%) oli väittämän kanssa osittain tai täysin samaa mieltä. Vastauksien kes-
kiarvo oli 2,28, mediaani oli 2 ja moodi 2 sekä keskihajonta 1,21. Valtaosa vas-
taajista ei kokenut kyseisiä bannereita kohtaan epäilystä. 

Kuvio (kuvio 14) kuvaa yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoit-
tavien bannereiden tuomia negatiivisia tuntemuksia kuvaavan summamuuttu-
jan jakaumaa. 

 
KUVIO 14 Bannereiden aiheuttamat negatiiviset tunteet 

Evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden aiheutta-
mia negatiivisia tunteita kuvaava summamuuttuja sai keskiarvoksi 2,96 ja me-
diaani oli 3. Moodi oli 3,22 ja keskihajonta 0,70. 

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin avoimen kysymyksen avulla millaisia tun-
temuksia evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit herät-
tävät. Vastauksia kertyi yhteensä 39, joista kahdeksan hylättiin ja 149 jätti vas-
taamatta.  Vastaajista 12 (38,7%) koki turhautumista kyseisiä bannereita koh-
taan sekä niiden jatkuvaa esiintymistä tai lukemista kohtaan. Vastaajista 9 (29%) 
koki ärsyyntyneisyyttä evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia 
bannereita kohtaan. Vastaajista 8 (25,8%) oli neutraalit kokemukset kyseisitä 
bannereista. Lisäksi neljä vastaajaa (12,9%) koi vihaa bannereita kohtaan ja kak-
si vastaajista (6,5%) eivät olleet kiinnostuneet niistä. Tämän lisäksi kaksi vastaa-
jaa (6,5%) piti kyseisiä bannereita epäilyttävinä ja kaksi vastaajaa (6,5%) koki 
välinpitämättömyyttä sekä kaksi vastaajaa (6,5%) koki epäilystä bannereita koh-
taan. Lopuksi muu kategoriaan sijoitettiin yksittäisiä kommentteja, joissa koet-
tiin muun muassa turvallisuutta tai surua. 

Seuraavaksi testattiin sitä, onko internetin käytön määrällä ja bannereiden 
aiheuttamien negatiivisien tuntemuksien välillä yhteyttä. Tätä testattiin Krus-
kal-Wallis H-testillä testillä, sillä internetin käyttöaste muuttuja ei ole normaa-
listi jakautunut ja kuvaava summamuuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  
Kruskal-Wallis H:n tulokseksi tuli 5,13 ja p = ,163, jolloin tulos ei ole tilastollises-
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ti merkitsevä ja internetin eri käyttöasteilla ei ole merkittäviä eroa negatiivisten 
tunteiden suhteen. 

Tämän jälkeen testattiin kiinnostuksen ja yksityisyysehdoista sekä eväs-
teiden käytöstä ilmoittavien bannereiden välistä yhteyttä. Kyselyn väittämä 
yksityisyysehdoista ilmoittava banneri ei kiinnosta minua jaettiin kahteen ryh-
mään. Ensimmäinen ryhmä on kiinnostuneet (N = 70) ja toinen ryhmä ei kiin-
nostuneet (N = 73). Jaottelussa jätettiin ulkopuolelle ryhmä, joka ei ollut väittä-
män kanssa samaa eikä eri mieltä (N = 45). Kiinnostuneet ryhmän keskiarvo 
negatiivisten tunteiden suhteen oli 2,79 ja mediaani 2,78 sekä keskihajonta 0,78. 
Ei kiinnostuneet ryhmän keskiarvo bannereiden tuomien negatiivisten tuntei-
den suhteen oli 3,19 ja mediani 3,22 sekä keskihajonta 0,64. 

Ryhmien välistä eroa bannereiden tuomien negatiivisten tunteiden suh-
teen testattiin epäparametrisella Mann-Whitney U- testillä. Epäparametrista 
testiä käytettiin sillä kaikki muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Mann-
Whitney U-testin perusteella kiinnostuneiden ja ei kiinnostuneiden välillä on 
eroja ja ei kiinnostuneet kokevat enemmän negatiivisia tunteita kuin kiinnostu-
neet. Lisäksi tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -3,387 ja p = ,001). Cohenin d 
= 0,57, jolloin efektikoko on keskisuuri. 

Lisäksi tarkasteltiin evästeiden ymmärtämisen ja bannereiden aiheutta-
mien negatiivisten tunteiden välistä korrelaatiota. Tätä testattiin epäparametri-
sella Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä molemmat muuttu-
jat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksena muuttujien välillä on erit-
täin heikko negatiivinen korrelaatio, joka on tilastollisesti merkitsevä (ρ = -,175 
ja p = ,016, N = 188). 

Seuraavaksi tarkasteltiin yleisen yksityisyyshuolen kokemisen ja banne-
reiden aiheuttamien negatiivisten tunteiden välistä korrelaatiota. Tätä testattiin 
epäparametrisen Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä mo-
lemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin tuloksen muuttujien 
välillä on erittäin heikko negatiivinen korrelaatio, joka on tilastollisesti merkit-
sevä (ρ = -,185 ja p = ,012, N = 188). 

Lopuksi tarkasteltiin bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisien 
vaikutuksien ja bannereiden aiheuttamien negatiivisten tunteiden välistä korre-
laatiota. Tätä testattiin epäparametrisen Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoi-
men avulla, sillä molemmat muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneet. Testin 
tuloksena muuttujien välillä on vahva negatiivinen korrelaatio, joka on tilastol-
lisesti merkitsevä (ρ = -,742 ja p = ,000, N = 188). 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää sekä kirjallisuuden että 
empiirisen tutkimuksen perusteella sitä, kuinka loppukäyttäjät kokevat yksityi-
syysehdot ja evästeet sekä näistä ilmoittavat bannerit. Sen lisäksi kirjallisuus-
katsauksen tarkoituksena on ollut määritellä empiirisen tutkimuksen kannalta 
oleelliset käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet ja selvittää kuinka evästeiden esit-
tämiseen tarkoitettujen bannereiden käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksityi-
syyden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla on pyritty vastaamaan seuraaviin 
tutkimusongelmiin: Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkkosivustojen yksityi-
syysehdot ja niiden käyttämät evästeet? Kuinka loppukäyttäjät kokevat verkko-
sivustojen yksityisyysehdoista ja evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit? 
Kuinka loppukäyttäjät toimivat kohdatessaan evästeistä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavia bannereita? 

Lisäksi kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään vastaamaan seuraavaan 
tutkimusongelmaan: Kuinka evästeiden ilmoittamiseen käytettyjen bannerei-
den käyttäjäkokemusta voidaan mitata yksityisyyden kontekstissa? Tutkimus 
toteutettiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmien yhdistelmällä. Aluksi 
aihealueesta tehtiin kirjallisuuskatsaus. Tämän pohjalta toteutettiin empiirinen 
kyselytutkimus, jossa kerättiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa.  Seu-
raava pohdintaosuus vastaa yllä esitettyihin tutkimusongelmiin. Lisäksi osuu-
dessa on myös tehty johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksien pohjalta sekä osuu-
dessa on esitetty jatkotutkimusaiheita. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on ollut havaittavissa tarvetta yksityisyys-
ehtojen sekä evästeiden tutkimiselle. Loppukäyttäjän näkökulmasta tarkastel-
tuna evästeet sekä yksityisyysehdot ovat osoittautuneet monimutkaiseksi ilmi-
öksi. Loppukäyttäjillä on ollut vaikeuksia hahmottaa yksityisyysehtoja, sillä 
niiden ulkoasu voi olla epäselvä tai harhaanjohtava (Jensen & Potts, 2004; Pol-
lach, 2007; Reidenberg, ym., 2015). Tästä syystä yksityisyysehtojen lukeminen 
on vaivalloista (McDonald ja Cranor 2008). Epäselvyys yksityisyysehdoissa on 
johtanut niiden vähäiseen lukemiseen (Jensen & Potts, 2004). Toisaalta yksityi-
syysehtoja luetaan, mikäli niiden sisältö on esitetty ymmärrettävässä muodossa 
(Milne & Culnan, 2004). Lisäksi ymmärrettävät ja selkeät yksityisyysehdot aut-
tavat välttämään tiedon asymmetriaa (Tsai, ym., 2011). Näin ollen aiemman 
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tutkimuksen pohjalta yksityisyysehtojen vähäinen lukeminen johtaa loppukäyt-
täjien ja verkkosivustojen sekä palveluntarjoajien väliseen tiedon asymmetriaan. 
Tämän pohjalta yksityisyysehtojen sisältö on osoittautunut tärkeäksi tutkimus-
kohteeksi ja yksityisyysehtojen tulisi paremmin palvella loppukäyttäjien tarpei-
ta. Loppukäyttäjien näkökulmasta olisi tarpeen selvittää, kuinka informaation 
epäsymmetriaa voidaan korjata.    

Kirjallisuuskatsauksen perusteella evästeiden on havaittu sekoittuvan 
muihin verkkoselaamisen toimintoihin, kuten verkkohistoriaan. Loppukäyttä-
jien on havaittu ymmärtävän evästeiden niiden hyviä puolia, mutta toisaalta 
ymmärrys evästeiden tarkan määritelmän ja tarkoitusperän suhteen ollut vä-
häistä. (McDonald, 2010) Lisäksi pieni osa loppukäyttäjistä osaa vähentää verk-
kosivustojen seurantaa (Purcell, Brenner & Rainie, 2012). Näin ollen loppukäyt-
täjät eivät välttämättä ymmärrä mitä konkreettista he voivat tehdä evästeiden 
suhteen. Tämän pohjalta tutkimusta tulisikin tehdä sellaisten keinojen selvittä-
miseksi, joilla loppukäyttäjät saadaan paremmin ymmärtämään evästeet ja nii-
den positiiviset tai negatiiviset vaikutukset. Lisäksi tulokset evästeiden ymmär-
tämisen pohjalta ovat tuoneet empiiriselle tutkimukselle vertailukohdan ja tar-
peen selvittää onko loppukäyttäjien ymmärrys evästeitä kohtaan muuttunut. 

Bannerityyliset ilmoitukset yksityisyysehdoista sekä evästeistä ovat kirjal-
lisuuskatsauksen perusteella ristiriitaiset. Toisaalta kyseiset bannerit edistävät 
evästeiden hyväksymistä. (van Bavel & Rodríguez-Priego, 2016). Kuitenkin 
aiempi tutkimus esimerkiksi mainonnassa käytetyistä bannereista on osoittanut 
loppukäyttäjien jättävän bannerityyliset ilmoitukset huomioimatta tai pelkää-
vän niiden klikkaamista (Leon, ym., 2012; Pagendarm & Schaumburg, 2006). 
Joka tapauksessa tutkimusta evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoit-
tavista bannereista on vähän. Lisäksi tutkimusta juuri yksityisyyden ja käyttä-
jäkokemuksen näkökulmasta on vähän ja sitä kautta kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta on noussut esiin tarve selvittää, kuinka yksityisyysehdot sekä niiden 
bannerityylinen ilmoitustapa vaikuttaa loppukäyttäjän kokemukseen verkkosi-
vustosta. Lopuksi kirjallisuuskatsauksessa nousi esille bannereiden sekava 
luonne. Erilaisia bannereita on lukuisia ja niitä käytetään evästeiden käytöstä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittamisen lisäksi muun muassa mainontaan. Näin ollen 
loppukäyttäjälle voi olla hyvinkin sekavaa erottaa esimerkiksi mainosbannerit 
ja evästeistä ilmoittavat bannerit toisistaan. Jatkotutkimusta tulisikin tehdä eri-
tyylisien bannereiden kategorisoinnin suhteen ja selvittää, kuinka erilaiset ban-
nerit saadaan erottumaan toisistaan. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin käyttäjäkokemusta ja sen tarkka mää-
rittely on osoittautunut vaikeaksi. Käsitteenä käyttäjäkokemusta voidaan pitää 
laaja-alaisena ja sen keskiössä käyttäjäkokemuksen tarkastelussa ovat olleet 
loppukäyttäjän havainnot ja kokemukset teknologian kanssa tapahtuvassa vuo-
rovaikutuksessa (Hornbæk & Hertzum, 2017). Määrittelyn lisäksi haasteelli-
suutta on esiintynyt myös käyttäjäkokemuksen mittaamisessa ja tätä kautta tut-
kimisessa.  Subjektiivisen kokemuksen mittaamiseen ei ole löytynyt yksiselittei-
siä mittareita ja käyttäjäkokemuksen mittaus on perustunut käytettävyyteen 
sekä sen laajentamiseen käyttäjäkokemusten tarpeita ajatellen. (Vermeeren, 
Law ym., 2010) ja käyttäjäkokemuksen menetelmät ovat keskittynet tutkimaan 
käyttäjäkokemusta joko yleisellä tasolla tai yksityiskohtaisempien ulottuvuuk-
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sien tarkasteluun. (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011) Käyttäjäkokemuksen tutki-
miseen on käytetty erilaisia kyselyjä, mutta yksityisyyden näkökulmasta nämä 
eivät välttämättä toimi. Tämän johdosta empiiriseen tutkimukseen on valittu 
kyselymittaristo yksityisyystutkimuksen puolelta ja sitä täydennetään käyttäjä-
kokemuksen osalta avoimilla kysymyksillä. Käyttäjäkokemuksen tutkiminen 
yksityisyyden kontekstissa kaipaa lisää jatkotutkimusta ja esimerkiksi validoi-
tuja mittaristoja juuri tähän tarkoitukseen. 

Empiirisen tutkimuksen pohjalta valtaosa loppukäyttäjistä ei lue yksityi-
syysehtoja ja tulokset vahvistavat Jensenin ja Pottsin (2004) aiempaa tutkimus-
tietoa yksityisyysehtojen lukemisen suhteen. Aiemmissa tutkimuksissa yksityi-
syysehtoja on pidetty vaikeaselkoisina (Jensen & Potts, 2004; Pollach, 2007; Rei-
denberg, ym., 2015).  Tässä tutkimuksessa on löydetty vastaavanlaisia havainto-
ja ja loppukäyttäjät pitävät yksityisyysehtojen sisältöä vaikeaselkoisena ja tekni-
sellä kielellä kirjoitettuna. Lisäksi, tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 
myös Pollachin (2007) esille tuomia seikkoja, joiden mukaan loppukäyttäjät ko-
kevat yksityisyysehtojen palvelevan enemmän verkkosivustoja ja palveluntar-
joajia ja niiden oikeusturvaa. Toisaalta tämä tutkimus tuo esille, kuinka eväs-
teistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavista bannereista kiinnostuneiden havait-
tiin omaavan paremmin ymmärrystä yksityisyysehdoista, jolloin kiinnostusta 
voidaan pitää yhtenä tärkeänä tekijänä yksityisyysehtojen ymmärtämisen suh-
teen. Tämän lisäksi yleisen yksityisyyshuolen kokemisella havaittiin lisäävän 
yksityisyysehtojen ymmärtämistä. Näin ollen jatkotutkimuksen osalta tulisi sel-
vittää sitä, kuinka yksityisyysehdoista voisi tehdä helpommin ymmärrettäviä 
sekä etenkin kiinnostavampia. Lisäksi yksityisyyshuolien kokemisen ja yksityi-
syysehtojen ymmärtämisen syy- ja seuraussuhteiden selvittäminen voisi auttaa 
yksityisyysehtojen kehittämisessä. Tällöin olisi myös mahdollista selvittää sitä, 
kuinka organisaatiot hyötyisivät selkeämmistä yksityisyysehdoista ja vähem-
män yksityisyyshuolia kokevista loppukäyttäjistä. 

Aiemman tutkimuksen osalta loppukäyttäjillä on ollut vaikeuksia hah-
mottaa evästeitä (McDonald, 2010). Tässä tutkimuksessa loppukäyttäjien on 
havaittu omaavan selkeämpiä ja todellisempia näkemyksiä evästeistä sekä nii-
den tarkoitusperästä. Valtaosa loppukäyttäjistä kokee tietävänsä mitä evästeet 
ovat ja miksi niitä käytetään sekä pitävät niitä tarpeellisina. Lisäksi aiemmassa 
tutkimuksessa loppukäyttäjien on havaittu omaavan vähän tietoa sen suhteen 
mitä evästeille tai verkkosivuston seurannalle voi tehdä (Purcell, Brenner & 
Rainie, 2012). Tämän tutkimuksen osalta loppukäyttäjät kokevat ymmärtävänsä 
esimerkiksi sitä, kuinka evästeitä voi rajoittaa. Toisaalta loppukäyttäjät kokevat 
evästeet pakollisiksi ja palveluita käytettäessä niiden rajoittaminen on rajallista. 
Näin ollen tämän tutkimuksen pohjalta loppukäyttäjät kokevat evästeiden ra-
joittamisen ja sitä kautta seurannan rajoittamisen keinot rajalliseksi. Loppukäyt-
täjät kokevat esimerkiksi evästeiden hyväksymisen pakolliseksi, mikäli verkko-
sivustoja aikoo käyttää. Lisäksi yksityisyyshuolien kokeminen ja niiden tekni-
sen suojautuminen olivat yhteydessä evästeiden ymmärtämiseen. Tämän lisäksi 
myös tietämys evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita 
kohtaan oli yhteydessä evästeiden ymmärtämisen kanssa ja kyseisistä banne-
reista kiinnostuneet kokivat ymmärtävänsä evästeitä paremmin. Kiinnostunei-
suus nousee evästeiden ymmärtämisen suhteen keskeiseen asemaan jatkotut-
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kimusta tulisi tehdä evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien 
bannereiden kehittämisen kiinnostuksen näkökulmasta. Jatkotutkimuksen 
avulla olisi hyvä selvittää miksi kiinnostus on merkittävä tekijä ja sitä kautta 
millä tavalla kyseisiä bannereita voidaan kehittää kiinnostavammiksi.   

Tutkimuksen mukaan suomalaiset loppukäyttäjät kokivat evästeistä ja yk-
sityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden yleistyneen verkkosivustoilla. Li-
säksi valtaosa loppukäyttäjistä koki omaavansa tietämystä kyseisistä bannereis-
ta sekä ymmärtävänsä niiden tarkoitusperän. Tässäkin suhteessa kiinnostus 
näitä bannereita kohtaan vaikutti lisäävän tietämystä. Aiemman tutkimuksen 
perusteella nämä bannerit ovat ristiriitaisia (van Bavel & Rodríguez-Priego, 
2016; Leon, ym., 2012; Pagendarm & Schaumburg, 2006). Tässä tutkimuksessa 
loppukäyttäjien on havaittu omaavan samansuuntaisia näkemyksiä. Loppu-
käyttäjät kokevat evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit hyödyl-
lisenä ja hyvänä tapana ilmoittaa asioista. Toisaalta loppukäyttäjät kokevat ky-
seisten bannereiden omaavan haitallisia piirteitä, kuten häiritsevyys tai verk-
koselaamisen keskeytys. Kuitenkin valtaosa loppukäyttäjistä pitää evästeiden 
käytöstä ilmoittamista bannereiden avulla tärkeänä. 

Loppukäyttäjien käyttäytymisessä evästeiden käytöstä ja yksityisyyseh-
doista ilmoittavia bannereita kohdattaessa korostui välinpitämättömyys. Tämä 
tukee aiempaa näkemystä, jonka mukaan bannerityylisiä ilmoituksia vältellään 
ja niitä kohtaan koetaan niin sanottua bannerisokeutta (Pagendarm & 
Schaumburg, 2006; Benway & Lane 1998 kuten viitattu Heinz, Hug, Nugaeva & 
Opwis, 2013). Tämän tutkimuksen perusteella valtaosa loppukäyttäjistä suhtau-
tuu kyseisiä bannereita kohtaan välinpitämättömästi ja tämä näkyy myös toi-
minnassa niiden suhteen. Bannereita klikataan pois näkyvistä tai niiden anne-
taan olla ilman huomiota. Tältä osin tutkimus tukee aiempaa tutkimusta erilai-
sista bannereista ja sitä, kuinka loppukäyttäjät välttelevät bannereita. Toisaalta 
aiemman tutkimuksen perusteella loppukäyttäjät pelkäävät bannereiden klik-
kaamista (Leon, ym., 2012), mutta tämän tutkimuksen perusteella loppukäyttä-
jät eivät pelkää klikata evästeistä ilmoittavia bannereita ja tekevät tätä aktiivi-
sesti saadakseen bannerit pois näkyvistä. Pieni osa toimii evästeistä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavien bannereiden suhteen siten, että he hyväksyvät ehdot 
tai tutustuvat sen sisältöön. Lisäksi tämä pieni osa on välinpitämättömiä 
enemmän huolissaan yksityisyydestään. Tämä pieni ryhmä myös kokee vä-
hemmän negatiivisia tuntemuksia evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista 
ilmoittavia bannereita kohtaan kuin välinpitämättömät. Lopuksi välinpitämät-
tömästi evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan olevista 
suurempi osa ei ollut kiinnostunut bannereista, kun taas tunnollisemmin niitä 
kohtaan suhtautuvista suurempi osa oli kiinnostuneita.  

Loppukäyttäjien kokemuksia evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoitta-
vien bannereiden yksityisyysvaikutuksia kohtaan ei ole aiemmin tutkittu ja tä-
män tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaisia. Toisaalta aiempaa tutkimusta on 
tehty esimerkiksi yksityisyyshuolien näkökulmasta (Smith ym., 1996), joihin 
tuloksia voidaan peilata. Joidenkin mielestä kyseiset bannerit eivät vaikuta yk-
sityisyyteen lainkaan, kun taas toiset kokevat niiden lisäävän loppukäyttäjien 
tietämystä asioista sekä muistuttavan yksityisyydestä. Kuitenkin valtaosa lop-
pukäyttäjistä pitää evästeiden käytöstä ilmoittamista sekä niiden ilmoittamista 
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bannereiden avulla tärkeänä. Aiemman tutkimuksen perusteella yksityisyys-
huolien suhteen korostuu esimerkiksi loppukäyttäjien tietämys siitä, mitä tieto-
ja heistä kerätään ja mihin tarkoitukseen (Smith ym., 1996). Tällöin tämän tut-
kimuksen tulokset evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien ban-
nereiden yksityisyysvaikutuksista johtavat juurensa yksityisyyshuoliin. Kyseis-
ten bannereiden koetaan lievittävän yksityisyyshuolia lisäämällä tietoa ja muis-
tuttamalla yksityisyydestä. Tässä tutkimuksessa evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavien bannereiden yksityisyyteen tuomien positiivisten 
vaikutuksien havaittiin olevan yhteydessä kyseisistä bannereista koetun posi-
tiivisen kokemuksen kanssa.  Lisäksi tuloksissa kiinnostus nousi yksityisyys-
vaikutuksien suhteen keskeiseksi tekijäksi. Tutkimuksessa havaittiin kiinnos-
tuksen vaikuttavan siihen, kuinka paljon koetaan positiivisia yksityisyysvaiku-
tuksia. Näin ollen evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden 
kehittäminen kiinnostavammaksi olisi loppukäyttäjien kannalta hyödyllistä. 
Jatkotutkimusta tulisi tehdä enemmän siitä, kuinka bannereiden ristiriitaisia 
näkemyksiä voidaan vähentää ja kuinka loppukäyttäjät saavat niistä enemmän 
etuja. Tällöin tarkempaa tutkimusta voisi tehdä esimerkiksi siitä, kuinka eväs-
teiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit vaikuttavat loppu-
käyttäjien yksityisyyshuoliin.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös loppukäyttäjien tuntemuksia evästeiden 
käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan. Tutkimuksessa 
keskeisimmiksi tuntemuksiksi nousivat kiinnostus ja ärsyyntyneisyys sekä vä-
linpitämättömyys. Valtaosa loppukäyttäjistä koki evästeistä ja yksityisyyseh-
doista ilmoittavat bannerit ärsyttäviksi ja syyksi muun muassa niiden jatkuva 
esiintyvyys ja samantyylinen sisältö. Kyseisiä bannereita ei myöskään koettu 
kiinnostaviksi ja tämä on mielenkiintoista siinä määrin, että kiinnostavuuden 
on havaittu olevan merkittävä tekijä tutkimuksen muiden kysymyksien suhteen. 
Lisäksi bannerit koettiin hyväksyttävänä tapana esittää ilmoitus evästeiden käy-
töstä, mutta niitä kohtaan koettiin välinpitämättömyyttä. Lopuksi evästeistä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden tuomien positiivisten yksityi-
syysvaikutuksien ja kyseisten bannereiden tuomien positiivisten tuntemuksien 
välillä havaittiin yhteys. Aiemman tutkimuksen perusteella tunteet ovat koke-
muksien keskipisteessä ja ne ohjaavat ihmisen toimintaa, vaikuttavat kokemuk-
sen voimakkuuteen sekä negatiiviseen tai positiiviseen tunnearvoon (Forlizzi & 
Battarbee, 2004).  Näin ollen evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoit-
tavien bannereiden suunnittelussa tulisi huomioida loppukäyttäjien kokemat 
tuntemukset. Jatkotutkimuksen avulla olisi hyvä selvittää tarkemmin, mistä 
syistä loppukäyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoit-
tavat bannerit ärsyttäviksi. Lisäksi kiinnostus korostui merkittävänä tunteena, 
jolloin tärkeää olisi selvittää miksi kiinnostuneisuus vaikuttaa eniten ja kuinka 
tätä tunnetta voidaan hyödyntää bannereiden esittämiseen.  

Kiinnostuksen korostuminen ja välinpitämättömyys evästeiden käytöstä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden suhteen kyseenalaistaa kyseisten 
bannereiden tehokkuutta viestiä ilmoittamiaan asioita. Lait ja säännöt vaativat 
palveluntarjoajia ilmoittamaan evästeiden käytöstä (European Commission, 
Cookies, 2016; European Commission, Law, 2016), mutta hyötyvätkö sekä verk-
kosivustot että loppukäyttäjät tällaisesta ilmoitustavasta. Lisäksi aiemman tut-
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kimuksen pohjalta suunnittelun avulla voidaan vaikuttaa loppukäyttäjän käyt-
täytymiseen (Tromp, Hekkert & Verbeek, 2011). Loppukäyttäjät kokevat asiois-
ta ilmoittamisen olevan hyvä, mutta bannerit aiheuttavat ärsyyntymistä sekä 
välinpitämättömyyttä. Tällöin bannereiden vaikutuksia voidaan kyseenalaistaa 
ja pohtia aiheuttavatko ne toivottuja reaktioita. Mikäli evästeiden käytöstä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita halutaan käyttää käyttäytymistä oh-
jaavina elementteinä tulisi niiden suunnitteluun ja kehitykseen kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien banne-
reiden avulla voidaan noudattaa evästeiden käytön ilmoittamisen sääntöjä, 
mutta toisaalta tämän tutkimuksen pohjalta kyseiset bannerit aiheuttavat välin-
pitämätöntä käyttäytymistä säännöistä ilmoittavia bannereita kohtaan. Hyöty-
vätkö palveluntarjoajat ja organisaatiot evästeiden käytön ilmoittamisesta, jos 
loppukäyttäjät suhtautuvat niitä kohtaan välinpitämättömästi tai ärsyyntyvät 
niiden esiintymisestä? Aiemman tutkimuksen perusteella loppukäyttäjän omat 
mieltymykset ajavat sosiaalisten vaikutuksien edelle (Tromp, Hekkert & Ver-
beek, 2011). Näin ollen bannerit ärsyttäväksi kokeva loppukäyttäjä, ei enää vält-
tämättä välitä, vaikka säännöt pakottavat ilmoittamaan evästeiden käytöstä. 
Vaikka bannerityyliset ilmoitukset tukevat sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa, 
voivat ne johtaa loppukäyttäjän ei-toivottuun käyttäytymiseen.  jatkotutkimuk-
sen avulla olisi hyvä selvittää sitä, kuinka bannerityylisen ilmoituksen tehok-
kuutta voidaan parantaa ja kuinka niiden avulla voidaan saavuttaa haluttua 
käyttäytymistä. Lisäksi palveluntarjoajien näkökulmasta olisi tarpeen selvittää 
millaisia vaikutuksia bannereiden näyttämisellä on loppukäyttäjien kokemuk-
seen palveluista. Vaikuttavatko bannerit esimerkiksi loppukäyttäjien kokemaan 
luottamukseen palvelua kohtaan? 

Tutkimuksen rajoituksina voidaan pitää empiirisen osan otosta ja tämä ra-
joittaa tuloksien yleistettävyyttä. Vastaajien ikäjakauma oli vinoutunut vasem-
malle ja enemmistö vastaajista oli 19-28-vuotiaita. Näin ollen keski-ikäiset ja 
vanhukset jäivät aliedustetuksi. Lisäksi vastaajista valtaosa oli opiskelijoita, jol-
loin muut ammattiryhmät jäivät vähemmälle edustukselle. Tällöin tämäkin tut-
kimus kärsii samanlaisista rajoituksista, kuin monet aiemmista tutkimuksista 
(Bélanger & Crossler 2011). Tämän pohjalta tutkimus ei tarjoa otoksen puolesta 
muunlaista uutta lähestymistapaa, kuin tutkimuksen toteutuksen sijainti ja 
kohdistus suomalaisiin loppukäyttäjiin. Tämän lisäksi vastauksien jakautumi-
nen ei mahdollistanut tasaisia ryhmiä, jolloin muun muassa sosioekonomisen 
aseman välinen vertailu ei ole mielekästä. Tällöin taustatietojen jakautuminen 
luo rajoituksia aineiston analysoinnille ja tätä kautta yleistämiselle.  

Tällaista yleistä ja lähes jokaista internetin loppukäyttäjää koskevaa aihet-
ta tulisi tutkia myös laajemmalla otannalla. Tällöin otannassa olisi hyvä olla eri 
ikäisiä ja eri koulutustaustaisia sekä eri sosioekonomisen aseman omaavia vas-
taajia. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytetty kysely ei ollut ennestään validoitu. 
Vaikka esimerkiksi summamuuttujien reliabiliteettitesteistä muodostui hyvät 
tulokset, voi kyselyä kritisoida. Kyselyn suhteen on tarpeen pohtia esimerkiksi 
sitä, ymmärtävätkö kyselyn vastaajat kaikki kysymykset tarkoitetulla tavalla. 
Lisäksi tämäkin tutkimus keskittyy loppukäyttäjän, eli yksilön näkökulmaan. 
Tutkimuksen aihealueesta olisi hyvä tehdä tutkimusta laajemmasta näkökul-
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masta, jolloin tutkimuksessa voisi huomioida tarkemmin muun muassa palve-
luiden tarjoajien sekä organisaatioiden tarpeita tai näkökulmia. 

Tutkimuksen eri osa-alueet jäivät pintapuoliseksi ja esimerkiksi yksityi-
syyshuolia mittaava osio oli kyselyn pituuden rajoittamisen vuoksi lyhyt. Myös 
muut osiot, kuten tunteet ja käyttäytyminen jäivät lyhyiksi. Jatkotutkimusta 
olisikin hyvä tehdä tarkemmin esimerkiksi käyttäytymisen tai tunteiden osalta. 
Esimerkiksi paremmalla otoskoolla ja syvällisemmällä käyttäytymiseen painot-
tavalla tutkimuksella voisi saada tarkemmin selville, miten ja miksi loppukäyt-
täjät toimivat evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden suh-
teen. Lisäksi loppukäyttäjien tunteiden syvällisempi tutkiminen voi auttaa ban-
nereiden kehittämisessä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Toisaalta tulokset 
tarjoavat tietoa evästeistä ja yksityisyysehtojen ilmoittamiseen käytettyjen ban-
nereiden käyttäjäkokemuksesta. Aiemman kirjallisuuden pohjalta on ollut tar-
vetta selvittää yksityisyyden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä keinoja 
(Bélanger & Crossler 2011). Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään 
loppukäyttäjän käyttäjäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja hieman myös syitä 
niiden taustalla. Tätä tietoa voidaan käyttää verkkosivuston suunnitteluun sekä 
ennen kaikkea avaamaan jatkotutkimusaiheita. 

Kuten edellä on kuvattu, kiinnostus evästeiden käytöstä ja yksityisyyseh-
doista ilmoittavia bannereita kohtaan on merkittävässä roolissa sen suhteen, 
kuinka loppukäyttäjät suhtautuvat niihin. Kyseisten bannereiden tutkiminen ja 
kehittäminen kiinnostavammaksi olisi tarpeen. Uusi EU:n tietosuoja-asetus pa-
kottaa yrityksiä olemaan vielä avoimempi erilaisen tiedon keräämisen ja siitä 
ilmoittamisen suhteen (tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018). Loppukäyttäjät 
pitävät bannereita yksityisyysehtojen ja evästeiden ilmoittamisessa hyväksyttä-
vänä, jolloin muiden erilaisten tietojen lisääminen näihin bannereihin on mah-
dollista. Tällöin kuitenkin olisi syytä kiinnittää huomiota näiden bannereiden 
suunnitteluun. Bannerityylistä ilmoitustapaa on syytä kyseenalaistaa, sillä lop-
pukäyttäjät suhtautuvat välinpitämättömästi sitä kohtaan. Kun bannereiden 
tarkoituksena on ilmoittaa loppukäyttäjää evästeiden käytöstä, on syytä pohtia 
onnistuvatko ne tehtävässään hyvin.  Sen lisäksi bannereita pidetään ärsyttävi-
nä ja ne jätetään helposti huomioimatta. Bannereita on myös monenlaisia ja nii-
tä käytetään erilaisiin käyttötarkoituksiin. Selkeä erilaisten bannereiden katego-
risointi ja erottelu olisi tarpeen, jolloin esimerkiksi evästeiden käytöstä ja yksi-
tyisyysehdoista ilmoittavat bannerit eivät sekoitu mainosbannereihin. Toisaalta 
bannereiden ristiriitaisen luonteen vuoksi myös vaihtoehtoisten tapojen tutki-
minen evästeiden käytön tai muun vastaavan tiedon ilmoittamiseen voi olla 
tarpeen. 
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8 YHTEENVETO 

Verkkosivustot ovat ottaneet käyttöön erilaisia yksityisyysehtoja, joilla tiedote-
taan käyttäjiä seurannasta sekä muista loppukäyttäjän yksityisyyteen liittyvistä 
käyttöehdoista. Seurannalla tarkoitetaan loppukäyttäjän verkossa tapahtuvan 
käyttäytymisen jäljittämistä erilaisten teknologioiden, kuten evästeiden avulla. 
Seurannan tarkoituksena on ollut parantaa palveluiden laatua sekä kohdistaa 
sisältöä loppukäyttäjälle, mutta sen lisäksi seurannalla on voinut olla vaikutuk-
sia loppukäyttäjän yksityisyyteen.  Näin ollen seurannan avulla loppukäyttäjäs-
tä on voitu kerätä, tallentaa ja jakaa henkilökohtaisia tietoja, jolloin loppukäyttä-
jän tulisi tietää tästä toiminnasta ja siitä, miten se on tapahtunut. Tämän pohjal-
ta onkin yleistynyt tapa, jossa yksityisyysehdot sekä tieto evästeiden käytöstä 
on esitetty loppukäyttäjälle heti verkkosivustolle tultaessa bannerityylisen il-
moituksen avulla.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia loppukäyttäjien käyttä-
jäkokemusta yksityisyysehdoista ja evästeiden ilmoittamiseen käytetyistä ban-
nereista. Tutkimuksessa on selvitetty aihealueen taustat kirjallisuuskatsauksen 
avulla ja loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta on tutkittu empiirisen kyselytut-
kimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena loppukäyttäjien on havaittu 
omaavan virheellisiä käsityksiä evästeistä sekä niiden toimintaa ei välttämättä 
täysin ymmärretä. Lisäksi loppukäyttäjät eivät koe ymmärtävänsä yksityisyys-
ehtojen sisältöä ja jättävät ne usein lukematta. Bannerityylisiä evästeiden sekä 
yksityisyysehtojen ilmoitustapoja voidaan pitää ristiriitaisina, sillä loppukäyttä-
jien on havaittu välttelevän erilaisia bannereita. Lisäksi tämän tutkimuksen tar-
peiden mukaiseen käyttäjäkokemuksen mittaamiseen ei löytynyt sopivaa val-
mista mittaristoa. Näin ollen käyttäjäkoemusta varten luotiin oma mittaristo, 
jonka pohjana käytettiin yksityisyyshuolia mittaavaa mittaristoa. 

Empiirisen tutkimuksen keskeisin tulos on kiinnostuksen vaikutus tutkit-
tavaan ilmiöön. Kiinnostuksen havaittiin olevan keskeisessä roolissa yksityi-
syysehdoista ja evästeiden käytöstä kertovien bannereiden suhteen toimimises-
sa sekä bannereiden ymmärtämisessä. Tämän lisäksi kiinnostus oli yhteydessä 
loppukäyttäjien yksityisyysehdoista ja evästeistä ilmoittavista bannereista koet-
tuihin yksityisyysvaikutuksiin sekä tuntemuksiin. Bannerista kiinnostuneet 
loppukäyttäjät kokivat enemmän positiivisia yksityisyysvaikutuksia sekä posi-
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tiivisia tuntemuksia ja suhtautuivat bannereita kohtaan tunnollisemmin. Tämän 
lisäksi loppukäyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoit-
tavia bannereita kohtaan ärsyyntyneisyyttä sekä välinpitämättömyyttä. Banne-
rit koetaan ärsyttävinä ja niitä ei huomioida tai ne halutaan pois ruudulta. Ban-
nereita ei myöskään koeta kiinnostaviksi, mutta bannereista kiinnostuneet ko-
kevat niitä kohtaan vähemmän negatiivisia tuntemuksia.   

Tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät eivät lue yksityisyysehtoja ja koke-
vat ne vaikeaselkoisesti. Nämä havainnot tukevat aiempaa tutkimusta. Toisaal-
ta aiemmasta tutkimuksesta poiketen loppukäyttäjät kokevat ymmärtävänsä 
evästeitä ja niiden tarkoitusta. Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien 
bannereiden ei havaittu suoranaisesti vaikuttavan evästeiden ja yksityisyyseh-
tojen ymmärtämiseen. Toisaalta kyseisistä bannereista kiinnostuneet loppu-
käyttäjät omasivat parempaa ymmärrystä yksityisyysehtoja ja evästeitä kohtaan. 
Lisäksi aiempaa tutkimusta tukien evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat 
bannerit koetaan edelleen ristiriitaisina. Loppukäyttäjät pitävät kyseisiä banne-
reita hyödyllisinä ja hyväksyttävänä tapana ilmoittaa asiasta, mutta samalla ne 
ovat häiritseviä ja ne keskeyttävät selaamista. Tämän lisäksi osa loppukäyttäjis-
tä kokee näiden bannereiden lisäävän tietoa yksityisyydestä, kun taas osan mie-
lestä ne eivät vaikuta yksityisyyteen millään tavalla. 

Tutkimuksen otos koostui valtaosin opiskelijoista ja 19-28-vuotiaista, jol-
loin otos sisältyy tutkimuksen rajoituksiin. Tästä syystä keski-ikäisten ja van-
huksien tai muiden, kuin opiskelijoiden aliedustus otoksessa rajoittaa tutkimus-
tuloksien yleistettävyyttä. Myös otoskokoa voisi kasvattaa ja tätä kautta saada 
parempi edustus populaatioon nähden. Tämän lisäksi tiedonkeruumenetelmä-
nä käytetty kysely ei ollut entuudestaan validoitu. Tällöin kyselylomaketta tu-
lee arvioida kriittisesti ja voidaan pohtia esimerkiksi sitä, ymmärtävätkö kaikki 
vastaajat kysymykset samalla tavoin, kuin ne on tarkoitettu. Lisäksi vastaajat 
eivät välttämättä vastaa kyselyihin rehellisesti.  

Tutkimuksen tuloksista on hyötyä verkkosivustojen suunnitteluun ja siitä 
saadun tiedon avulla yksityisyysehdoista ja evästeitä ilmoittavia bannereita 
voidaan kehittää parempaan suuntaan. Toisaalta tutkimuksen tulokset eivät ole 
aukottomia ja jättävät varaa jatkotutkimukselle. Esimerkiksi tutkimus tunteista 
ja käyttäytymisestä bannereiden suhteen jäi pintapuoliseksi sekä tämän syvälli-
sempi jatkotutkimus toisi bannereiden kehitykseen enemmän tietoa. Jatkotut-
kimuksen osalta olisi tarpeen selvittää, kuinka evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittavista bannereista voisi saada loppukäyttäjien silmissä 
kiinnostavampia ja tätä kautta saada loppukäyttäjät paremmin huomioimaan 
kyseisten bannereiden sisällön sekä ymmärtämään niidenilmoittamia asioita. 
Tämän lisäksi jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä tarkemmin siitä miksi loppu-
käyttäjät kokevat evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat banne-
rit ärsyttäviksi sekä kuinka niistä voisi tehdä vähemmän ärsyttäviä. Tätä kautta 
olisi mahdollista pureutua kyseisten bannereiden ristiriitaiseen rooliin loppu-
käyttäjien keskuudessa. Lopuksi evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista il-
moittavien bannereiden tehokkuudesta viestimään ilmoittamaansa asiaa sekä 
niiden tuomia etuja tulisi tutkia sekä selvittää, kuinka kyseiset bannerit voivat 
vastata paremmin tarkoitustaan. 
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LIITE 1 KIRJALLISUUSHAKUPROSESSIN KUVAUS 

Tähän liitteeseen on kerätty tietoja kirjallisuushakuprosessista. Taulukkoon 
(taulukko 21) on kerätty tietoja hauista eri hakukoneilla ja hakusanoilla. 

TAULUKKO 21 Hakutulokset 
Hakukone/ 
tietokanta 

Hakusanat tulosten 
määrä 

Rajaus Valittujen 
artikkelei-
den määrä 

Google Schol-
ar 

Analysing likert data 291000 ei rajauksia 2 

Google Schol-
ar 

User experience 4760000 Ei rajauksia 3 

Google Schol-
ar 

User experience metrics 1120000 Ei rajauksia 1 

Google Schol-
ar 

Information privacy research 4580000 Ei rajauksia 4 

Google Schol-
ar 

Privacy policies 3390000 Ei rajauksia 4 

Google Schol-
ar 

Privacy policies 881000 2013 alkaen 1 

Google Schol-
ar 

Cookies user privacy 301000 Ei rajausta 5 

Google Schol-
ar 

Cookies privacy 1840000 Ei rajausta 2 

Google Schol-
ar 

Online behavioural advertising 725000 Ei rajausta 1 

Google Schol-
ar 

Online ad banners 59700 Ei rajausta 1 

Google Schol-
ar 

Web cookies 2010000 Ei rajausta 1 

Google Schol-
ar 

Web tracking mechanism 1390000 Ei rajausta 2 

Google Schol-
ar 

User experience questionnaire 
 

995000 Ei rajausta 1 

Google Schol-
ar 

Online privacy 4820000 Ei rajausta 2 

Google Schol-
ar 

Banner blindness 31500 Ei rajausta 3 

Google Schol-
ar 

Qualitative quantitative mixed 
methods 

3020000 Ei rajausta 2 

Google Schol-
ar 

Emotion in human-computer 
interaction 

88600 Ei rajausta 2 

Google Schol-
ar 

Behaviour user experience 3280000 Ei rajausta 1 

      (jatkuu) 
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Taulukko 21 (jatkuu) 
ACM Digital 
Library 

Cookie user privacy 117525 Ei rajausta 1 

ACM Digital 
library 

Technology acceptance 148959 Ei rajauksia 1 

Google Schol-
ar 

Cookie banner behaviour 19 700 Ei rajauksia 1 

Google Schol-
ar 

Online cookie banner 19 000 Ei rajauksia 1 

 
Taulukkoon on kerätty tiedot käytetystä hakukoneesta, käytetty hakusana, saa-
tujen tulosten määrä, haun rajaus, valittujen artikkeleiden kriteerit sekä määrä. 
Hakusanojen suhteen huomion arvoista on se, että monet artikkeleista löytyvät 
useilla hakusanoilla tai niiden yhdistelmillä. Tähän valittiin hakusanat, joilla 
artikkelit alun perin löydettiin. 

Taulukkoon (taulukko 22) on kerätty tietoja valituista artikkeleista. 

TAULUKKO 22 Valitut artikkelit 
Kirjoittajat Hakusanat Hakukone/ 

tietokanta 
Viittauk-
sien määrä 

Valintaperusteet 

Albuquerque, 
B., Regis, C. F., 
& Moreira, J. A. 
(2014). 

Cookie 
user priva-
cy 

ACM digital 
library 

ei tiedossa Haun perusteella osuvin 
artikkeli ja otsikon sekä abst-
raktin perusteella sopiva. 
Sisältöä evästeistä. 

Bélanger, F., & 
Crossler, R. E. 
(2011). 

Informati-
on privacy 
research 

Google 
Scholar 

552 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
yksityisyyden tutkimukses-
ta. 

Boone, H. N., & 
Boone, D. A. 
(2012). 

Analysing 
likert data 

Google 
Scholar 

685 Haun perusteella osuvin 
artikkeli ja otsikon sekä abst-
raktin mukaan sopiva. 
Huomattava määrä viittauk-
sia ja sisältöä tutkimusmene-
telmiin. 

Bujlow, T., 
Carela-Español, 
V., Solé-Pareta, 
J., & Barlet-Ros, 
P. (2015). 
 

Web 
tracking 
mecha-
nisms 

Google 
Scholar 

10 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
loppukäyttäjän seuraamises-
ta. 

Brave, S., & 
Nass, C. (2003). 

Emotion in 
human-
computer 
interaction 

Google 
scholar 

501 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
tunteista. 

      (jatkuu) 
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Taulukko 22 (jatkuu) 
Bryman, A. 
(2006). 

Qualitative 
quantitati-
ve mixed 
methods 

Google 
Scholar 

2661 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi 
huomattava määrä viittauk-
sia ja sisältöä tutkimusmene-
telmistä. 

Cahn, A., Al-
feld, S., Barford, 
P., & Muthuk-
rishnan, S. 
(2016). 

Web coo-
kies 

Google 
Scholar 

12 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
ja otsikon sekä abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
evästeistä. 

Creshwell, J. W. 
& Clark, V., L., 
P., (2011). 

Qualitative 
quantitati-
ve mixed 
methods 

Google 
Scholar 

20078 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi 
huomattavasti viittauksia ja 
sisältöä tutkimusmenetel-
mistä. 

Gomer, R., Ro-
drigues, E. M., 
Milic-Frayling, 
N., & Schraefel, 
M. C. (2013). 

Cookies 
user priva-
cy 

Google 
Scholar 

33 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
ja otsikon sekä abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
evästeistä. 

Hervet, G., 
Guérard, K., 
Tremblay, S., & 
Chtourou, M. S. 
(2011). 

Banner 
blindness 

Google 
Scholar 

99 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
ja otsikon sekä abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
bannereista. 

Hassenzahl, M., 
& Tractinsky, N. 
(2006). 

User expe-
rience 

Google 
Scholar 

1911 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
käyttäjäkokemuksesta. 

Hassenzahl, M. 
(2008). 

User expe-
rience 

Google 
Scholar 

794 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
käyttäjäkokemuksesta. 

Heinz, S., Hug, 
M., Nugaeva, 
C., & Opwis, K. 
(2013). 

Web coo-
kies 

Google 
Scholar 

10 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
bannereista. 

      (jatkuu) 
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Taulukko 22 (jatkuu) 
Hormozi, A. M. 
(2005). 

Cookies 
privacy 

Google 
Scholar 

24 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
evästeistä. 

Jensen, C., & 
Potts, C. (2004).  

Privacy 
policies 

Google 
Scholar 

304 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
yksityisyydestä sekä yksityi-
syysehdoista. 

Kristol, D. M. 
(2001).  
 

Cookies 
privacy 

Google 
Scholar 

202 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
evästeistä. 

Laugwitz, B., 
Held, T., & 
Schrepp, M. 
(2008) 

User expe-
rience que-
tionaire 

Google 
Scholar 

380 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
käyttäjäkokemuksesta. 

Law, E. L., Roto, 
V., Hassenzahl, 
M., Vermeeren, 
A. P., & Kort, J. 
(2009). 

User expe-
rience 

Google 
Scholar 

794 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
käyttäjäkokemuksesta. 

Leon, P. G., 
Cranshaw, J., 
Cranor, L. F., 
Graves, J., Has-
tak, M., Ur, B., & 
Xu, G. (2012). 

Online 
beha-
vioural 
advertising 

Google 
Scholar 

38 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
bannereista. 

Manchanda, P., 
Dubé, J. P., Goh, 
K. Y., & Chinta-
gunta, P. K. 
(2006). 

Online 
banner 
behaviour 

Google 
Scholar 

408 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
Ja otsikon sekä abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
bannereista. 

Mayer, J. R., & 
Mitchell, J. C. 
(2012) 

Web 
tracking 
mecha-
nisms 

Google 
Scholar 

318 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
Ja otsikon sekä abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
loppukäyttäjän seuraamises-
ta. 

      (jatkuu) 
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Taulukko 22 (jatkuu) 
McDonald, A. 
M. (2010). 

Cookie 
user priva-
cy 

ACM digital 
library 

ei tiedossa Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
ja otsikon sekä abstraktin 
perusteella sopiva. Sisältöä 
evästeistä. 

McDonald, A. 
M., & Cranor, L. 
F. (2008). 
 

Privacy 
policies 

Google 
Scholar 

393 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ka sisältöä 
yksityisyysehdoista. 

Miyazaki, A. D. 
(2008). 

Cookie 
user priva-
cy 

Google 
Scholar 

127 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
evästeistä. 

Mont, M. C., 
Pearson, S., & 
Bramhall, P. 
(2003). 

Privacy 
policies 

Google 
Scholar 

309 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
yksityisyysehdoista. 

Norberg, P. A., 
Horne, D. R., & 
Horne, D. A. 
(2007). 

Informati-
on privacy 
research 

Google 
Scholar 

269 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
yksityisyydestä. 

Owens, J. W., 
Chaparro, B. S., 
& Palmer, E. M. 
(2011).  
 

Banner 
blindness 

Google 
Scholar 

99 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä 
bannereista. 

Pagendarm, M., 
& Schaumburg, 
H. (2006). 

Banner 
blindness 

Google 
Scholar 

139 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
bannereista. 

Pavlou A.P. 
(2011). 

Informati-
on privacy 
research 

Google 
Scholar 

262 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
yksityisyydestä. 

      (jatkuu) 
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Taulukko 22 (jatkuu) 
Peter, C., & Ur-
ban, B. (2012). 

Emotion in 
human-
computer 
interaction 

Google 
scholar 

14 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä tun-
teista. 

Pollach, I. 
(2007). 

Privacy 
policies 

Google 
Scholar 

143 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
yksityisyysehdoista. 

Reidenberg, J. 
R., Breaux, T., 
Cranor, L. F., 
French, B., 
Grannis, A., 
Graves, J. T., ... 
& Ramanath, R. 
(2015). 

Privacy 
policies 

Google 
Scholar 

49 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Sisältöä yk-
sityisyysehdoista. 

Smith, H. J., 
Milberg, S. J., 
and Burke, S. J. 
(1996). 

Informati-
on privacy 
research 

Google 
Scholar 

1628 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi 
huomattava määrä viittauk-
sia ja sisältöä yksityisyydes-
tä. 

Smith H.J., Ta-
mara D. & Xu 
H. (2011). 

Informati-
on privacy 
research 

Google 
Scholar 

763 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi 
huomattava määrä viittauk-
sia ja sisältöä yksityisyydes-
tä. 

Soltani, A., 
Canty, S., Mayo, 
Q., Thomas, L., 
& Hoofnagle, C. 
J. (2010). 

Cookie 
user priva-
cy 

Google 
Scholar 

144 Haun perusteella osuvin 
artikkeli ja otsikon sekä abst-
raktin mukaan sopiva. Li-
säksi paljon viittauksia ja 
sisältöä evästeistä. 

Sullivan, G. M., 
& Artino Jr, A. 
R. (2013). 

Analyzing 
likert data 

Google 
Scholar 

279 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
ja otsikon mukaan sopiva. 
Lisäksi paljon viittauksia ja 
sisältöä tutkimusmenetel-
mistä. 

Toubiana V., 
Narayanan A., 
Boneh D., Nis-
senbaum H. & 
Barocas S. 
(2010). 

Cookie 
user priva-
cy 

Google 
Scholar 

274 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
evästeistä. 

      (jatkuu) 
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Taulukko 22 (jatkuu) 
Tromp, N., 
Hekkert, P., & 
Verbeek, P. P. 
(2011). 

Behavior 
user expe-
rience 

Google 
Scholar 

151 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi pal-
jon viittauksia ja sisältöä 
käyttäytymisestä. 

Tsai, J. Y., 
Egelman, S., 
Cranor, L., & 
Acquisti, A. 
(2011). 

Online 
privacy 

Google 
Scholar 

533 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
yksityisyysehdoista. 

van Bavel, R., & 
Rodríguez-
Priego, N. 
(2016). 

Online 
cookie 
banner 

Google 
Scholar 

ei tiedossa Hun perusteella osuvimpien 
artikkeleiden joukossa sekä 
otsikon ja abstraktin mukaan 
sopiva. Sisältöä bannereista. 

Vermeeren, A. 
P., Law, E. L. C., 
Roto, V., Obrist, 
M., Hoonhout, 
J., & Väänänen-
Vainio-Mattila, 
K. (2010). 

User expe-
rience met-
rics 

Google 
Scholar 

340 Haun perusteella osuvim-
pien artikkeleiden joukossa 
sekä otsikon ja abstraktin 
mukaan sopiva. Lisäksi rei-
lusti viittauksia ja sisältöä 
käyttäjäkokemuksesta. 

 
Taulukosta näkyy artikkelin kirjoittajien nimet, käytetyt hakusanat, käytetyt 
hakukoneet, viittauksien määrät sekä artikkeleiden valintaperusteet. Taulukko 
on järjestetty artikkeleiden kirjoittajien mukaiseen aakkosjärjestykseen. 

Taulukossa (taulukko 23) on esitelty alkuperäisiin lähteisiin (backward 
search) viitattujen artikkeleiden tiedot. 

TAULUKKO 23 Alkuperäiseen lähteeseen viitaamisen kautta löydetyt artikkelit 
Artikkeli Viittauksien määrä 
Bargas-Avila, J. A., & Hornbæk, K. (2011).  380 
Czaja, R. & Blair, J. (2005). 1366 
Buchanan, T., Paine, C., Joinson, A. N., & Reips, U. D. (2007).  372 
Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994).  4828 
Chellappa R.K. & Sin R.G. (2005). 763 
Clarke R. (1999). 402 
Cooper A. (2008) 74 
Culnan M.J. & Armstrong P.K. (1999). 1287 
Damasio, A. R., & Sutherland, S. (1994). 83 
Forlizzi, J., & Battarbee, K. (2004).  849 
Hassenzahl, M. (2004). 916 
Hassenzahl, M., & Monk, A. (2010). 225 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2000). ei tiedossa 
International Organization for Standardization. (2009) ei tiedossa 
Kaye, J. J. (2007). 51 
Kelley, K., Clark, B., Brown, V., & Sitzia, J. (2003). 870 
Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). 1409 
      (jatkuu) 



104 

 

Taulukko 23 (jatkuu) 
Lavie, T. & Tractinsky, N. (2004). 1065 
Mahlke, S. (2002). 79 
Malhotra, N. K., Kim, S. S., & Agarwal, J. (2004).  1692 
Milne, G. R., & Culnan, M. J. (2004). 423 
Nissenbaum H. (2011). 287 
O’Brien, H. L. (2010). 196 
Okoli, C., & Schabram, K. (2010).  452 
Panksepp, J. (1992). 281 
Purcell K., Brenner J. & Rainie L. (2012). ei tiedossa 
Schwarz, N., & Oyserman, D. (2001). 549 
Tavani H.T. (2007). 168 
Webster, J., & Watson, R. T. (2002).  3932 
Wu K., Huang S.Y., Uen D.C. & Popova I. (2012). 149 

 
Näitä artikkeleita ei ole löydetty suoraan hakemalla, vaan ne ovat kerätty eri 
lähteiden lähdeviitteistä. Kaikkia niitä artikkeleita ei löydy tämän pro gradu -
tutkielman lähdeviitteistä, jotka ovat johtaneet taulukon artikkeleihin viittaami-
seen. Näin ollen joitakin artikkeleita, joista tämän taulukon lähteet ovat löydetty, 
ei ole valittu tämän tutkimuksen lähdekirjallisuuden joukkoon. 
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LIITE 2 KYSELYLOMAKE 

Kysely loppukäyttäjien kokemuksista ja tietämyksestä yksityisyysehtoja ja 
evästeitä kohtaan 

 
Aloitussivu 1/14 

 
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 
 
Tässä kyselyssä kartoitetaan kokemuksia verkkosivustojen evästeiden käytöstä 
ja verkkosivustojen yksityisyysehdoista. Kysely on tarkoitettu kaikenikäisille 
internetin ja erilaisten verkkosivustojen käyttäjille. Kyselyyn vastaamiseen ku-
luu aikaa noin 10 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti ja tu-
loksia käytetään vain tieteellisen tutkimuksen toteuttamista varten. 
 
Jokainen vastaus on tärkeä ja kyselyn täyttämisessä ei kannata kiirehtiä.  
 
Vastaajien kesken arvotaan neljä Finnkinon leffalippua, kiitos ajastasi! 
 
Pekka Hänninen 
pekka.o.o.hanninen@student.jyu.fi 
 
Kysely on osa Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa to-
teutettavaa pro gradu -tutkielmaani.  
 
Sivu 2/14 

 
1. Sukupuoli 
 Valinta 
Mies  
Nainen  
Muu  

 
2. Mikä on ikäsi?  

 
 

3. Mikä on sosioekonominen asemasi? 
 Valinta 
Yrittäjä  
Ylempi toimihenkilö  
Alempi toimihenkilö  
Työntekijä  
Opiskelija  
Eläkeläinen  
Muu  
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4. Mikä on koulutusasteesi 
 Valinta 
Peruskoulu  
Toinen aste  
Alempi korkeakoulututkinto  
Ylempi korkeakoulututkinto  
Muu  

 
5. Käytän internetiä päivittäin 
 Valinta 
< 1h  
1-3h  
3-5h  
5h <  

 
6. Käytän internetiä pääsääntöisesti seuraavilla laitteilla. Voit valita useamman 
vaihtoehdon. 
 Valinta 
Tietokone  
Älypuhelin  
Tabletti  
Muu + tekstikenttä  
 
7. Viimeisen kuuden kuukauden aikana olen käyttänyt internetiä vieraillakseni 
seuraavilla verkkosivuilla. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 Valinta 
Verkkopankki  
Uutissivustot  
Keskustelupalstat  
Verkkokaupat  
Erilaiset video- ja musiikkipalvelut  
Muu + tekstikenttä  

 
Sivu 3/14 

 
8. Arvioi omaa kantaasi seuraaviin väitteisiin ja vastaa oletko samaa mieltä väit-
tämän kanssa. Väittämään vastataan käyttämällä 1-5 asteikkoa, jossa 1: täysin 
eri mieltä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: on osittain samaa 
mieltä ja 5: on täysin samaa mieltä.  
 
Yksityisyysehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi tietojen ke-
räämiseen tallentamiseen ja käsittelyyn liittyviin käytänteisiin sekä usein palve-
luiden käyttö edellyttää yksityisyysehtojen hyväksymistä. 
 
Yksityisyyssertifikaatit ovat verkkosivustoille myönnettäviä sertifikaattia, jotka 
kertovat verkkosivustojen noudattavan yksityisyyttä koskevia ohjesääntöjä. 
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 1 2 3 4 5 
Revin tai poltan henkilökohtaisia dokumentteja hävittäessäni niitä.      
Peitän pankkikortin PIN-koodin tehdessäni ostoksia.      
Rekisteröidyn verkkosivustoille, joilla on yksityisyysehdot.      
Luen yksityisyysehdot ennen rekisteröitymistä palveluihin.      
Etsin verkkosivustoilta erilaisia yksityisyyssertifikaatteja ennen 
kirjautumista. 

     

Luen palveluiden ehdot ja käyttöoikeudet ennen niiden hyväksymistä.      
 

Sivu 4/14 
 

9. Arvioi omaa kantaasi seuraaviin väitteisiin ja vastaa oletko samaa mieltä väit-
tämän kanssa. Väittämään vastataan käyttämällä 1-5 asteikkoa, jossa 1: täysin 
eri mieltä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: on osittain samaa 
mieltä ja 5: on täysin samaa mieltä. 
 
 1 2 3 4 5 
Etsin tapoja rajoittaa erilaisten viestien ym. Vastaanottamista..      
Poistan tietokoneeltani tai muulta vastaavalta laitteeltani evästeitä      
Estän verkkoselaimen pop-up-ikkunoiden avautumista.      
Tarkistan laitteeni säännöllisesti vakoiluohjelmien varalta.      
Tyhjennän verkkoselaimen historian säännöllisesti.      
Estän viestejä tai sähköposteja ei toivotuilta tahoilta.      

 
Sivu 5/14 

 
10. Vastaa seuraaviin kysymyksiin arvioimalla oletko samaa mieltä väittämän 
kanssa. Väittämään vastataan käyttämällä asteikkoa 1-5, jossa 1: täysin eri miel-
tä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: osittain samaa mieltä ja 5: 
täysin samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Ymmärrän verkkosivustojen yksityisyysehtojen merkityksen oman 
ykstyisyyteni suhteen. 

     

Ymmärrän mihin verkkosivustojen yksityisyysehdoilla pyritään      
Ymmärrän verkkosivustojen yksityisyysehtojen sisältöä.      

 
11. Kuvaile millaisia kokemuksia sinulla on verkkosivustojen yksityisyyseh-
doista? 
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Sivu 6/14 
 
Verkkosivustoilla ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja verkkosivujen yksityisyys- 
ja käyttöehdoista erilaisten bannereiden avulla. Alla on neljä ruudunkaappaus-
ta hs.fi, mtv.fi ja tivi.fi sekä tiede.fi uutissivustoilta. Mtv.fi ja tiede.fi ruudun-
kaappaukset ovat mobiiliversioista ja hs.fi sekä tivi.fi ruudunkaappaukset ovat 
työpöytäversioista. Ruudunkaappauksien alalaidoissa on erilaisia esimerkkejä 
evästeiden käytön ja yksityisyysehtojen ilmoittamiseen käytetyistä bannereista. 
Kyselyn seuraavat kysymykset liittyvät näiden esimerkkien kaltaisiin, verkko-
sivustoilla esiintyviin ilmoituksiin evästeiden käytöstä. 
 

 

 

KUVIO 15 Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit MTV uutiset etusivulla 
(MTV uutiset, 2017) 
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KUVIO 16 Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittava banneri Tivi-uutissivuston etusivul-
la (Tivi, 2018) 
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KUVIO 17 Evästeiden käytöstä ilmoittava banneri Helsingin Sanomien etusivulla (Helsin-
gin Sanomat, 2018) 
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KUVIO 18 Evästeiden käytöstä ilmoittava banneri tiede.fi etusivulla (Tiede, 2018) 
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Sivu 7/14 
 

12. Vastaa seuraaviin kysymyksiin arvioimalla oletko samaa mieltä väittämän 
kanssa. Väittämään vastataan käyttämällä asteikkoa 1-5, jossa 1: täysin eri miel-
tä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: osittain samaa mieltä ja 5: 
täysin samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Olen lukenut tai kuullut tietoa evästeistä.      
Tiedän mitä evästeet ovat.      
Evästeet voivat olla haitallisia yksityisyyden kannalta.      
Evästeet ovat tarpeellisia verkkosivustojen toiminnan kannalta.      
Osaan käyttää verkkoselaimeni asetuksia rajoittaakseni evästeiden käyttöä.      
Osaan käyttää erilaisia sovelluksia ja ohjelmia rajoittaakseni 
verkkosivustojen evästeiden käyttöä. 

     

Ymmärrän miksi verkkosivustot käyttävät evästeitä.      
 

13. Kuvaile mitä evästeet mielestäsi tarkoittavat? 
 

 
Sivu 8/14 

 
14. Vastaa seuraaviin kysymyksiin arvioimalla oletko samaa mieltä väittämän 
kanssa. Väittämään vastataan käyttämällä asteikkoa 1-5, jossa 1: täysin eri miel-
tä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: osittain samaa mieltä ja 5: 
täysin samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Verkkosivustoilla vieraillessani törmään säännöllisesti evästeistä ja 
yksityisyysehdoista ilmoittaviin bannereihin. 

     

Olen tietoinen siitä, miksi evästeistä ilmoittavia bannereita esiintyy verkko-
sivustoilla. 

     

Ymmärrän miksi verkkosivustot ilmoittavat evästeiden käytöstä.      
 

15. Millaisilla verkkosivustoilla olet törmännyt evästeiden käytöstä ja yksityi-
syysehdoista ilmoittaviin bannereihin? 
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Sivu 9/14 
 

16. Kuinka yleensä toimit kohdatessasi verkkosivuston, joka ilmoittaa bannerin 
avulla evästeiden käytöstä? Valitse alla olevista vaihtoehdoista se, joka parhai-
ten kuvaa toimintaasi.  

 
 Valinta 
Jatkat sivuston käyttöä ja jätät ilmoituksen huomioimatta.  
Huomioit ilmoituksen sekä tutustut sen sisältöön.  
Klikkaat ilmoituksen rastia tai muuta nappia saadaksesi ilmoituksen pois näkyvis-
tä. 

 

Klikkaat ilmoitusta hyväksyäksesi evästeiden käytön ja muut ehdot.  
Klikkaat ilmoituksen lisätietoja linkkiä saadaksesi tietoa ilmoituksen sisällöstä.  
Jokin muu tapa + tekstikenttä  

 
 
 

17. Kuvaile miksi yleensä toimit useimmiten valitsemallasi tavalla? 
 

 
Sivu 10/14 

 
18. Arvioi kantaasi seuraaviin väittämiin viimeisen kuuden kuukauden koke-
muksiesi perusteella. Väittämään vastataan käyttämällä asteikkoa 1-5, jossa 1: 
täysin eri mieltä, 2: osittain eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: osittain sa-
maa mieltä ja 5: täysin samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Käytän verkkosivustoja kiinnittämättä huomiota evästeistä ilmoittaviin 
bannereihin. 

     

Klikkaan evästeistä ilmoittavia bannereita saadakseni ne pois näkyvistä.      
Tutustun evästeiden käytöstä ilmoittavien bannereiden sisältöön.      
Käytän usein evästeistä ilmoittavien bannereiden sisältöä hyväkseni.      
Klikkaan evästeistä ilmoittavia bannereita saadakseni lisätietoa evästeiden 
käytöstä. 

     

Klikkaan evästeistä ilmoittavia bannereita hyväksyäkseni evästeiden käy-
tön. 

     

Klikkaan yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita saadakseni lisätietoja 
yksityisyysehdoista. 

     

Yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden sisältö ei kiinnosta minua.      
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Sivu 11/14 
 

19. Vastaa seuraavin kysymyksiin arvioimalla kuinka hyvin väittämä kuvaa 
käsityksiäsi evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita kohtaan. 
Vastaukseen käytettävä asteikko on 1-5, jossa 1: eri mieltä, 2: jokseenkin eri 
mieltä. 3: en osaa sanoa, 4: jokseenkin samaa mieltä ja 5: samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Koen bannereiden olevan hyvä tapa ilmoittaa evästeiden käytöstä.      
En tiennyt verkkosivustojen evästeiden käytöstä ennen nykyisen kaltaisia 
evästeiden käytöstä ilmoittavia bannereita. 

     

Koen evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit haitallisiksi.      
Verkkosivustojen yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ovat helppo tapa 
saada lisätietoa verkkosivuston käytänteistä. 

     

Koen evästeistä ilmoittavien bannereiden ilmestymisen keskeyttävän verk-
koselaamiseni. 

     

Koen evästeistä ilmoittavat bannerit hyödyllisiksi.      
Koen evästeistä ilmoittavien bannereiden häiritsevän verkkoselaamistani.      

 
 
 
 
20. Kuvaile miksi bannerit ovat hyvä tai huono tapa esittää evästeiden ja yksi-
tyisyysehtojen käyttöä? 

 

 
Sivu 12/14 

 
21. Vastaa seuraavin kysymyksiin arvioimalla kuinka hyvin väittämä kuvaa 
käsityksiäsi evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita 
kohtaan. Vastaukseen käytettävä asteikko on 1-5, jossa 1: eri mieltä, 2: jokseen-
kin eri mieltä. 3: en osaa sanoa, 4: jokseenkin samaa mieltä ja 5: samaa mieltä. 

 
 1 2 3 4 5 
Koen evästeistä ilmoittavien bannereiden parantavan omaa yksityisyyttäni 
verkossa. 

     

Koen evästeiden käytöstä ilmoittamisen tärkeäksi.      
Evästeiden käytöstä ilmoittavat bannerit auttavat minua hahmottamaan 
verkkoyksityisyyttäni koskevia ilmiöitä. 

     

Koen että molemmat sekä minä että verkkosivustot hyötyvät evästeiden 
käytön ilmoittamisesta. 

     

Evästeiden käytöstä ilmoittaminen bannereilla on turhaa.      
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22. Kuvaile miten koet evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannerien 
vaikuttavan yksityisyyteesi? 

 

 
Sivu 13/14 

 
23. vastaa seuraavin kysymyksiin arvioimalla kuinka hyvin väittämä kuvaa kä-
sityksiäsi evästeiden käytöstä ja yksityisyysehdoista ilmoittavia bannereita koh-
taan. Vastaukseen käytettävä asteikko on 1-5, jossa 1: eri mieltä, 2: jokseenkin 
eri mieltä. 3: en osaa sanoa, 4: jokseenkin samaa mieltä ja 5: samaa mieltä 

 
 1 2 3 4 5 
Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit tekevät verkkosivus-
tojen käytön vaivalloiseksi. 

     

Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit selkeyttävät verkko-
sivustojen toimintatapoja ja käytänteitä. 

     

Pelkään evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden klik-
kaamista. 

     

Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ärsyttävät minua.      
Koen evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannereiden herättävät 
kiinnostusta verkkosivustojen käytänteitä kohtaan. 

     

Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavien bannereiden näkeminen on 
turhauttavaa. 

     

Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit ovat hyväksyttävä 
tapa esittää verkkosivustojen käytänteitä. 

     

Suhtaudun usein evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannereihin 
välinpitämättömästi. 

     

Evästeistä ja yksityisyysehdoista ilmoittavat bannerit vaikuttavat epäilyttä-
viltä. 

     

 
24. Kuvaile halutessasi lisää millaisia muunlaisia tuntemuksia evästeistä ja yksi-
tyisyysehdoista ilmoittavat bannerit herättävät? 
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Sivu 14/14 
 

Kysely on päättynyt, kiitos ajastasi! 
 
Alle voit jättää yhteystiedot, mikäli haluat osallistua Finnkinon elokuvalippujen 
arvontaan. Yhteystiedot käsitellään erillään vastauksista ja niitä käytetään vain 
elokuvalippujen arvontaan. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja voit-
tajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
 
Paina lopuksi vielä lähetä painiketta vastauksien tallentamiseksi. 

 
25. Arvontaan osallistuvan yhteystiedot. 
Etunimi  
Sukunimi  
Matkapuhelin  
Sähköposti  
Osoite  
Postinumero  
Postitoimipaikka  
Maa  

 


