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MIKSI 
MOBIILIA?



Mitä menestys verkossa vaatii?



Mobiili on tullut jäädäkseen

•  Ihmiset on luonnostaan koodattu tekemään 
asioita mahdollisimman helposti eli heidän 
energiaansa säästäen 


•  Miten mobiili pärjää vertailussa?
•  Löytyy aina läheltä, on aina mukana

•  Teknisesti jo lähellä tietokoneita

•  Tuttu, helppo käyttää 



Vaikutus liiketoimintaan 


•  Minkälainen rooli on sujuvalla palvelulla alan 
liiketoiminnan menestymiseen?

•  Käytännön testi: vertaa Turkua ja Helsinkiä. 
Kummasta löydät turisti-infon yhteystiedot 
nopeammin? Minkälainen fiilis jää?

      www.visithelsinki.fi vs. www.visitturku.fi



Muutama numerotodiste (1/2)

•  Internetiä käytetään enemmän mobiilisti kuin 
johdollista nettiä vuonna 2014 (tai 2013-2015)

•  Noin 400 000 suomalaista käytti jonkinlaista 
tablettia joko töissä tai vapaa-ajalla vuonna 2012

•  Uusista puhelimista yli 90 % on älypuhelimia 
vuonna 2014



Muutama numerotodiste (2/2)

•  Todellisia käyttölukuja
•  Tietotekniikkaa myyvä verkkokauppa: 21 %

•  Matkailutila: 19 %

•  Yrittäjäjärjestön pop-up-kahvila: 16%

•  Bussien tilausajopalvelu: 12 %

•  Suomen tunnetuin huvipuisto: n. 10 %

•  Teollisuusvalaisinten valmistaja: 4 %

      Mitä näistä luvuista pitäisi ajatella?



Analyysi

•  Uskallatko jättää joka toisen, neljännen tai edes 
joka seitsemännen asiakkaan puutteelliselle 
palvelulle? Mieti, mikä tilanne olisi kasvokkain.

•  HUOMAA: mobiilikäyttäjät eivät ole välttämättä 
eri ihmisiä, vaan et niinkään kohtele vaikkapa yhtä 
asiakasta viidestä huonosti, vaan palvelet häntä 
heikosti joka viidennellä kohtaamisella. 



MITÄ KEINOJA 
LÖYTYY?



Kolme vaihtoehtoa

1.  Applikaatio

2.  Erillinen mobiilisivusto 

3.  Responsiivinen verkkosivusto



Plussat ja miinukset (1/3)

Applikaatio 


+ Erinomainen käyttäjäkokemus, monimutkaiset 
toiminnallisuudet, ei vaadi verkkoyhteyttä, erityisen 
hyvä paikkatiedon hyväksikäyttö 


– Laiteriippuvuus, päivittämisen kysymys ja 
lataamisen kynnys

 



Plussat ja miinukset (2/3)

Erillinen mobiilisivusto 

 
+ Hyvä ratkaisu, kun mobiiliversion tulee poiketa 
pääsivustosta voimakkaasti tai pääsivustoa ei voida 
optimoida muuten



– Erillinen päivittäminen ja tablettikäytön väliin 
tippuminen

 



Plussat ja miinukset (3/3)

Responsiivinen verkkosivu

 
+ Huomioi hyvin kaikki päätelaitteet, päivitettävyys 
huipppuluokkaa, hakukoneet tykkäävät, käyttäjien 
näkökulmasta eheä (yksi osoite)



– Mahdolliset kompromissit, kun responsiivisuutta 
rakennetaan olemassa olevaan sivustoon



MITÄ MAKSAA 
JA MUUTA?



Olemassa olevan sivuston optimointi

Mitä tehdä, jos nykyinen sivusto on vasta uusittu, 
mutta se ei ole responsiivinen?







Kivitaulun jäykkä julkaisujärjestelmä

Mobiiliskaalautuvuus kuulostaa hyvältä, mutta 
julkaisujärjestelmä on niin kankea, että pienetkin 

muokkaukset tuottavat harmaita hiuksia. 
 

Mitä tehdä?







Kaikkivoipa julkaisujärjestelmä

Miksi panostaisin erilliseen mobiilioptimointiin, kun 
järjestelmä hoitaa sen puolestani?







Mitä maksaa?

Joustava nyrkkisääntö: 10-15 % lisää 
kokonaisbudjettiin, kun sivusto uusitaan kokonaan 
(usein siis 1500 – 3000 €)



Jos mobiiliskaalautuvuus tehdään vanhan sivuston 
pohjalle, vaikuttaa sivuston nykytila paljon hintaan. 
Esimerkiksi 3000 – 5000 €.





Lyhyt muistilista

•  Mobiilia ei kannata sivuuttaa ilman syytä

•  Hyvä mobiiliratkaisu huomioi käyttäjän – kyse ei 
ole pelkästä näyttöelementtien kutistamisesta

•  Vältä mobiiliansoja: flash- ja taulukot

•  Mobiilikäyttäjät ovat usein samoja ihmisiä kuin 
pöytäkonekäyttäjätkin

•  Kustannustaso vastaa useimmiten investoinnin 
hyötyjä



MISTÄ KERTOISIN 
LISÄÄ?



Ville Salonen 
Trimedia Oy

The web is (y)our business



p. 045 119 3081

e. ville.salonen@trimedia.fi

www.trimedia.fi


