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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia personoinnin käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
Kirjallisuuden pohjalta tutkimus rajattiin käsittelemään käyttäjien kokeman autonomian vaikutusta
käyttökokemukseen ja tutkimuksen alustaksi valittiin Spotifyn personoidut Daily Mix -listat.

Personointi valittiin tutkimusaiheeksi sen ajankohtaisuuden ja käyttölaajuuden takia, mikä
lisää sen käyttökokemuksen arvioinnin tarvetta käyttäjien näkökulmasta.
Tutkimuksessa

haastateltiin

käyttökokemuksiaan

Daily

autonomian

Mix-

toteutumisen

listojen

käyttäjiä

kannalta.

ja

tarkasteltiin

Kirjallisuuskatsauksen

heidän
pohjalta

autonomian teemoiksi valikoitui laadukas sisältö, selvitettävyys, vaikutusmahdollisuudet ja
kontekstin

huomiointi.

Teemoja

hyödynnettiin

aineistonkeräyksessä,

joka

tehtiin

teemahaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui kokonaisuudessa seitsemän henkilöä.
Keruun jälkeen aineisto analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn menetelmillä.
Analyysissa

autonomian

kokemuksien

havaittiin

vaikuttavan

onnistuneeseen

käyttökokemukseen, mutta itse autonomian tekijöiden merkittävyyttä ei pystytty erottamaan
selkeästi laadukkaan sisällön vaikutuksesta. Käyttäjät kokivat käyttökokemuksen olevan
onnistunut, kun tarjottu sisältö vastasi heidän tarpeitaan ja heillä oli mahdollisuuksia vaikuttaa
sisältöön. Tutkimuksessa saadut tulokset olivat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa siltä osin,
että sisällön oikeellisuuden arviointi ei riitä ainoaksi mittariksi, kun arvioidaan sisällön
laadukkuutta, vaan huomioon tulee ottaa myös konteksti, käytönmotiivit ja selvitettävyys.

Avainsanat: personointi, sisällön suodattaminen, käyttökokemus, käyttäjän autonomia
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.
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1

Johdanto

Internetin tuomat mahdollisuudet ovat laskeneet informaation tuottamisen ja
kommunikoinnin kustannuksia merkittävästi. Tämä on johtanut tiedon määrän
räjähdysmäiseen kasvuun sekä sen määrässä että monimuotoisuudessa [Benkler, 2006;
Sunstein, 2007; Shirkey, 2008]. Tieto on yleisön tavoitettavissa välittömästi ympäri
vuorokauden ja perinteisen median rooli informaation tulvan suodattajana on heikennyt
[Bozdag ja Timmermans, 2011], mikä lisää mahdollisuutta informaatioähkyyn
(information overload).
Personoinnin tavoitteena voidaan nähdä olevan jonkin asian muokkaaminen
muotoon, jossa se vastaa tietyn käyttäjän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Historiallisena
esimerkkinä personoinnin käytännön toteutuksesta on oppipoika - opettaja suhteet, joissa
opit ja taidot siirrettiin henkilökohtaisesti yhdeltä sukupolvelta seuraavalle [De Bra,
2017]. Sittemmin asiantuntijuuden hyödyntämisestä on siirrytty eteenpäin datalähtöiseen
menetelmään, eikä datasta ole puutetta 4,5 miljardin internetin käyttäjän tuottaessa
sisältöä sosiaalisen median alustoille, selatessa verkkokauppojen tuotevalikoimia sekä
katsoessa elokuvia ja sarjoja eri suoratoistopalveluista [Internet World Stats, 2020].
Toimiessaan internetissä käyttäjät jättävät jälkeensä digitaalisen sormenjälkensä, eli
tietoa demografisista ominaisuuksistaan (kuten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka) [Bozdag,
2013] sekä selaustietojaan. Tämänkaltaiset tiedot ovat välttämättömyys personoinnin
onnistumiselle ja ilman niitä personointia olisi mahdotonta toteuttaa.
Tiedon ja erilaisten sisältöjen määrän lisääntyminen on johtanut suodattamisen
tarpeeseen, johon erilaiset personointijärjestelmät pystyvät vastaamaan. Personointia on
tämän johdosta alettu hyödyntää mittavissa määrin ja uusien tekoälytekniikoiden
menestyksellinen kehitys mahdollistaa entistä osuvampien suosituksien tuottamisen.
Hyödyistään huolimatta, personointi saattaa aiheuttaa mahdollisia riskejä käyttäjien
turvallisuudelle ja huonosti toteutettuna vain hankaloittaa käyttäjien toimintaa aiheuttaen
turhautumisen tunteita. Tämän johdosta personoinnin käyttökokemuksen arviointi on
tärkeä tutkimusaihe, ja sen takia sitä käsitellään tässä tutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, millaisilla tekijöillä personoinnin
käyttökokemuksesta voidaan tehdä onnistunutta ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon.
Tutkielma koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, johon pohjaten tehdään
empiirinen tutkimus. Kirjallisuuskatsaus aloitetaan esittelemällä personoinnin tieteellisen
tutkimuksen asema tutkimuskentällä, jonka jälkeen selvitetään personoinnin prosessi.
Tämän jälkeen käsitellään personointia syväoppimisen näkökulmasta, jonka jälkeen
siirrytään personoinnin käyttökokemuksen

arvioinnin menetelmiin.

kirjallisuuskatsauksessa esitellään personointia koskevat haasteet.

Viimeisenä
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Kirjallisuuskatsauksella pyritään antamaan lukijalle ymmärrys personoinnista
kokonaisuutena, jonka jälkeen empiirisen tutkimuksen lukeminen on selkeää.
Kirjallisuuden pohjalta rajataan tutkimuskysymys, johon vastataan laadullisen
tutkimuksen menetelmin. Tutkimuksen toteutus esitellään luvussa 7, jonka jälkeen
luvussa 8 koostetaan tulokset aineiston teemoittelulla ja tyypittelyllä. Tämän jälkeen
luvussa 9 vastataan tiivistäen tutkimuskysymykseen ja arvioidaan tutkimuksen
onnistumista ja jatkotutkimusaiheita.
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2

Personointi

Personointia on määritelty erilaisilla käsitteillä ja vaiheilla. Zanker ym. [2019]
määritelmää mukaillen, käytönaikainen personointi on prosessi, jossa järjestelmä tekee
dataan pohjautuvia oletuksia käyttäjän tavoitteista, kiinnostuksen kohteista ja
mieltymyksistä. Näiden avulla muokataan vuorovaikutuksen sisältöä, jotta käyttäjä saisi
mahdollisimman asiaankuuluvan käyttäjäkokemuksen. Prosessi perustuu algoritmeihin,
joilla suodatetaan dataa tietylle käyttäjälle käyttäjäprofiiliin perustuvien kriteerien
mukaan ja tavoitteena on antaa käyttäjälle sillä hetkellä relevantein ja arvokkain tieto
[Bozdag ja Timmermans, 2011].
Esimerkiksi Google hyödyntää hakutuloksien suodattamisessa erilaisia signaaleja, kuten
edellisiä hakusanoja ja käyttäjän sijaintia [Pariser, 2011]. Sisältöä tarjoavat palvelut
Spotify ja Netflix perustavat suosituksensa käyttäjän aiempaan toimintaan tallentamalla
käyttäjän kuluttamat sisällöt. Spotify [kuva 1] hyödyntää personointia luomalla käyttäjille
henkilökohtaisia soittolistoja ja Netflix [kuva 2] suosittelee käyttäjälle häntä
mahdollisesti kiinnostavia elokuvia ja sarjoja. Netflix ilmoittaa suorittavansa personointia
kolmella eri tasolla: rivin valinnalla (kuvassa ”Sarjat” ja ”Suosikkeja sinulle”), rivillä
esiintyvien nimikkeiden valinnalla ja näiden nimikkeiden järjestyksellä [Netflix, 2020].
Eniten suositeltu nimike on ensimmäisellä rivillä vasemmalla, josta ne siirtyvät
laskevassa järjestyksessä oikealle ja alemmille riveille.

Kuva 1: Näkymä personoidusta sisällöstä Spotifyssa
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Kuva 2: Näkymä Netflixin etusivusta
Hypertekstit ja -media, suosittelujärjestelmät, web-personointi, informaation
suodattaminen ja personoitu tiedonhaku ovat kaikki omalta osaltaan muokanneet
järjestelmien personoinnin konseptia ja sen antamaa sisältöä käyttäjälle. Personoinnin
suunnittelussa tulee ottaa huomioon kolme eri ulottuvuutta: käyttöliittymä, sisältö ja
vuorovaikutusprosessi. [Zanker ym., 2019]. Personointiprosessi voi käsitellä
pääasiallisesti yhtä ulottuvuutta, tai ottaa huomioon kaikki edellä mainitut alueet.
Käyttöliittymän personointi toteutetaan usein läheisesti kustomointiin liittyvillä
menetelmillä, kuten erilaisilla ulkoasujen ja esitystyylien muokkaustavoilla.
Tämänkaltaiset mukautuvuudet pyrkivät lisäämään käyttäjän tehokkuutta ja parantamaan
käyttökokemuksen miellyttävyyttä.
Sisällön personointi käsittää laajan alueen eri vaihtoehtoja: sillä voidaan tarkoittaa
esimerkiksi tiettyjen uutisartikkeleiden, tuotteiden tai mediasisältöjen esittämistä
käyttäjälle, tai henkilökohtaisten hintojen, palvelutarjouksien ja pienten tekstimuutosten
yksilöintiä. Suosittelujärjestelmät ovat useimmiten sisällön personointiin käytetty
tekniikka, jossa laajoista kokonaisuuksista käyttäjälle näytetään tietyssä järjestyksessä
sisältöä pohjautuen oletuksiin käyttäjän tarpeista ja toiveista.
Personointi on sateenvarjotermi muutamalle eri käsitteelle, joita käytetään lomittain,
mikä saattaa aiheuttaa sekaannusta. Nämä käsitteet ovat jo aiemmin mainittu kustomointi
(customization), suosittelu (recommendation), suodattaminen (filtering) ja
mukauttaminen (adaptation). Kustomoinnissa tuote mukautetaan käyttäjän tarpeisiin
sopivaksi, mutta verrattuna esimerkiksi suodattamiseen kustomoinnissa oleellisena osana
on käyttäjän oma tietoinen panos prosessiin. Käyttäjä voi kustomoida verkkoselaintaan
paremmin hänen tarpeitaan ja mieltymyksiään vastaavaksi lataamalla siihen lisäosia ja
muuttamalla esimerkiksi selaimen värimaailmaa. Kustomointi on siis osa personointia,
mutta näitä kahta käsitettä ei tulisi käyttää synonyymeina. Suosittelu ja suodattaminen
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liittyvät sisällön personointiin, eli suosittelujärjestelmä tekee oletuksia siitä, mitä sisältöä
käyttäjä haluaisi nähdä [Lu ym., 2015] tai suodattaa informaatiota sen mukaan mikä olisi
hyödyllisintä käyttäjän sen hetkisiin tarpeisiin pohjaten käyttäjän ja kyseisen asian
suhteeseen [Wang ym., 2012]. Suodattaminen on osa suosittelua ja päinvastoin, ja tästä
eteenpäin tässä tutkielmassa niitä käytetään myös lomittain.
Seuraavaksi esitellään personoinnin tieteellinen tutkimus ja käsitellään sen historiaa
ja tämän hetkistä tilaa tieteenaloittain. Tämän jälkeen siirrytään personoinnin prosessin
esittelyyn, jonka jälkeen käsitellään lyhyesti syitä siihen, minkä takia personointia
hyödynnetään nykyään niin paljon erilaisissa järjestelmissä.
2.1 Personoinnin tieteellinen tutkimus
Tutkimus personoinnista, sen kehityksestä ja arvioinnista on levinnyt usealle eri
tieteenalalle ja hyödyntää niiden eri metodologioita ja löydöksiä. Tieteenaloista
käytännönläheisen tekoälyn tutkimus ja sen alahaarana erityisesti koneoppiminen,
tutkivat suurimmaksi osaksi personointiapplikaatioiden optimointimahdollisuuksia ja
pyrkivät kehittämään ja parantamaan päätöksen teon sekä ennakoinnin algoritmeja.
Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (human-computer interaction, HCI)
sekä informaatiojärjestelmien (information systems) tutkimuksen painopiste on
personoinnin käytön ilmiöissä, personointijärjestelmien ja käyttäjien vuorovaikutuksessa
ja käyttäjäkokemuksen ymmärtämisessä. Kognitiiviset tieteet, kuten sosiaalinen ja
kognitiivinen psykologia, keskittyvät tutkimaan personoinnin havaittuja vaikutuksia.
[Zanker ym., 2019]. Seuraavana pureudutaan hieman syvemmälle jokaisen tieteenhaaran
kontribuutioihin personoinnin tieteellisessä tutkimuksessa.
2.1.1 Tekoälytutkimus
Tekoälyn hyödyntäminen personoinnissa on kasvattanut suosiotaan tasaisesti, mistä
käytännön läheinen koneoppiminen on merkittävimmin hyödynnetty ala. Koneoppimisen
haarana varsinkin syväoppimisen (deep learning) tekniikoiden hyödyntäminen on
yleistynyt personoinnissa, mihin on vaikuttanut merkittävästi neuroverkkojen kehitys
sekä niiden parantuneet oppimistekniikat (learning techniques) [Zhang ym., 2019].
Uusien kehitettyjen tekniikoiden avulla on saavutettu entistä korkealaatuisempia
suosituksia mikä on kasvattanut koneoppimisen suosiota suosittelujärjestelmien
kehittämisessä [Yao ym., 2017]. Suurin osa syväoppimiseen pohjautuvien
suosittelujärjestelmien tutkimuksesta on tehty kuuden viimeisimmän vuoden aikana ja
sen jälkeen, kun ensimmäinen merkittävä tutkimus tehtiin tällä saralla [ks. Salakhutdinov
ym., 2007], on tutkimuksien määrä noussut tasaisesti [Zhang ym., 2019; Da’u ja Salim,
2019].
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Tekoälytutkimuksen panos personointiin keskittyy suurimmaksi osaksi personoinnin
optimointiin, mikä tarkoittaa uusien täsmällisempien ja paikkaansa pitävämpien
algoritmien kehitystä päätöksen tekoon ja ennakoimiseen [Jannach ym., 2012] sekä
olemassa olevien algoritmien laajentamisena tietyn kohdealueen (domain) näkökulmaan.
Näitä algoritmeja hyödynnetään personoinnin oppimistekniikoissa, joiden avulla luodaan
malleja käyttäjistä ja valitaan mitä heille suositellaan ja esitetään. Oppimistekniikoiden
lisäksi pääelementtejä tutkimuksessa ovat tiedon ja metodologioiden kehittäminen, joilla
pystytään löytämään malleja vanhasta datasta niin, että ne pystyisivät vastaamaan myös
ennennäkemättömän datan (unseen data) käsittelyyn. Tutkimuksessa pyritään myös
vahvistamaan ja validoimaan aiempia tutkimustuloksia eri algoritmien tehokkuudesta ja
onnistumisesta tekemällä replikaatiotutkimuksia uusilla datajoukoilla. Koneoppimisen
tutkimus kärsii huonosta toistettavuudesta [Zanker ym., 2019], mikä on yleisesti yksi
tieteellisen tutkimuksen kulmakivistä. Tätä aihetta käsitellään luvussa 5.3.
Suosittelujärjestelmät nähdään lupaavimpana koneoppimista hyödyntävänä
personoinnin alana, ja tällä hetkellä useat suuret verkkoalustat, kuten Netflix, Amazon,
YouTube ja Facebook, hyödyntävät koneoppimista personoinnissaan.
2.1.2 HCI tutkimus
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen, informaatiojärjestelmien ja personoidun
informaationhaun (information retrieval) tutkimusalat jakavat yhteisen empiirisen
tutkimusmetodologian ja kiinnostuksen tietokoneiden (computing device) ja
informaatiojärjestelmien ilmiöihin, kuten käytettävyys (usability) ja tehokkuus (effective
use). Personointi nähdään keinona minimoida käyttäjälle aiheutuneita kustannuksia
tiedonhaussa ja heidän käyttökokemuksensa parantamisessa, sekä heidän tehokkuutensa
lisäämisessä. [Zanker ym., 2019]. Käyttäjälähtöinen tutkimus käsittelee hyvin
päällekkäisiä asioita kognitiivisten tieteiden tutkimuksen kanssa, mihin lukeutuvat
käyttäjien kokemukset personoinnista, miten se vaikuttaa käyttäjän toimiin ja
kognitiivisiin prosesseihin. Tämänkaltaisten aiheiden tutkiminen laboratorio-olosuhteissa
on haastavaa: offlinetilassa toteutettuja tutkimuksia saadaan harvoin vastaamaan täysin
käytönaikaisessa ympäristössä tapahtuvaa käyttöä, datajoukkojen poiketessa
mahdollisesti tilanteesta riippuen hyvin paljon toisistaan. [Zanker ym., 2019].
Datajoukoista esimerkkinä voidaan mainita MovieLens datasetti [Georgiev, K., 2013].
Personoinnin onnistumisen mittaustapoja käsitellään laajemmin luvussa 4.1.
Käytettävyystutkimuksen yhtenä mittavana tutkimusaiheena voidaan erikseen
mainita vielä tutkimus informaatiokuplista ja kaikukammioista (echo chambers).
Informaatiokuplilla tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjän kerätessä ympärilleen
samankaltaisia ihmisiä tai algoritmin suodattaessa tuloksia, joista uskoo käyttäjän
pitävän, saattaa käyttäjä joutua tilanteeseen, jossa hän saa ainoastaan sellaista tietoa, joka
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tukee hänen omia näkemyksiään ilman niiden kyseenalaistamista [Pariser, 2011]. Tätä
aihetta käsitellään lisää luvussa 5.5, jossa käsitellään syvällisemmin personoinnin
haasteita.
2.1.3 Kognitiivisten tieteiden tutkimus
Kognitiivisten tieteiden tutkimuksessa käsitellään syitä siihen, minkälaisessa muodossa
käyttäjät arvostavat ja pitävät personoiduista palveluista ja miksi. Näiden tieteiden
pohjateoriat, kuten samankaltaisuuden viehätyksen teoria (similarity attraction theory)
[Byrne, 1997], uskomuksen yhteneväisyyden teoria (belief-congruence theory)
[Rokeach, 1968], ovat havainneet ihmisten pitävän samankaltaisista asioista. Tämä
kyseinen teoria toimii pohjana usealle suosittelualgoritmille, jotka toteuttavat
sisältöpohjaista suosittelua. Viehätyksen paradigman (attraction paragdim) [Byrne,
1961; 1962] mukaan ihmisiä vetää puoleensa esimerkiksi iältään, asenteiltaan,
persoonallisuuden piirteiltään samankaltaiset ihmiset. Tämä teoria on yksi vahvimmista
teorioista sosiaalipsykologiassa [Montoya ja Horton, 2004, s. 696], ja kyseisen teorian
perusteella suosittelualgoritmit toteuttavat muiden samankaltaisten käyttäjien toimintaan
perustuvaa yhteistoiminnallista suodattamista. Suosittelumetodit esitellään laajemmin
alaluvussa 2.5, mutta ennen sitä tarkastellaan personoinnin prosessia kokonaisuutena.
2.2 Personoinnin prosessi
Personoinnin prosessi koostuu kokonaisuudessaan tiedonkeräyksestä, käyttäjän
mallintamisesta ja sisällön personoidusta esittämisestä, eli suodattamisesta.
Personointijärjestelmät perustuvat käyttäjäprofiileihin, jotka ovat tietokannan sisältämiä
malleja käyttäjistä.
Tämänkaltaisia kehitettyjä käyttäjämalleja sovelletaan mukautettaviin interaktiivisiin
järjestelmiin, joiden avulla personointi voidaan toteuttaa. [De Bra, 2017; Bozdag, 2013].
Kerättyjen tietojen avulla pyritään myös ennakoimaan käyttäjän aikeita ja tavoitteita.
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Kuva 3: Personointiprosessi kokonaisuudessaan, mukaillen Hawalah ja Fasli [2015]
Kuvassa 3 prosessi esitetään kokonaisuudessaan yksinkertaistetussa kaaviossa.
Seuraavana personointiprosessi käydään läpi vaihe kerrallaan, aloittaen tiedonkeräyksen
vaiheesta, jatkaen käyttäjän mallinnuksen vaiheeseen ja lopettaen personoinnin
vaiheeseen.

2.3 Tiedonkeräyksen vaihe
Käyttäjistä kerättävät tiedot voidaan jakaa kolmeen eri vaihtoehtoon perustuen
vaadittavan tiedon keräystapaan, käyttäjän tietoisuuteen niiden keräyksestä ja
luovuttamistapaan. Nämä menetelmätyypit ovat eksplisiittinen, implisiittinen ja hybridi.
Seuraavana kyseiset menetelmät esitellään tarkemmin yksitellen.
2.3.1 Eksplisiittinen tieto
Eksplisiittisen tiedon keräys vaatii käyttäjän aktiivista osallistumista tiedon tuottamiseen
ja luovuttamiseen. [Kasper ym., 2017; Bozdag, 2013]. Uuteen palveluun
rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä luovuttaa itsestään demografisia tietoja ja käyttäjä
on useimmiten tietoinen henkilökohtaisten tietojen keräyksestä [Kasper ym., 2017].
Kyseisiä tietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä usein verkkolomakkeilla tai
offlinekyselyillä [Kasper ym., 2017] ja demografisten tietojen lisäksi, käyttäjää voidaan
kehottaa esimerkiksi valitsemaan häntä kiinnostavia aiheita annetuista vaihtoehdoista.
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Kuvassa 4 on näkymä Netflixistä, jossa uuden käyttäjäprofiilin luonut henkilö voi valita
kolme itseään kiinnostavaa nimikettä personoinnin aloittamiseksi.

Kuva 4: Kohteiden valinta Netflixissä uutta profiilia luodessa (haettu 11.2.2020)
Eksplisiittiset tiedot voidaan nähdä ennemmin viitekehyksenä käyttäjän sen hetkiseen
tilaan kuin tavoitteena käyttäjän toimien ennakointiin [Kasper ym., 2017]. Eksplisiittistä
tietoa ovat myös käyttäjän luomat arvostelut kohteelle [Bozdag, 2013], esimerkiksi
Netflixissä käyttäjä voi ”nostaa peukun” elokuvalle jos hän pitää siitä, tai arvostella
tuotteen Amazonissa antamalla sille tähtiä.
Eksplisiittisen tiedon keräyksen toteutuksen huipentuma suosittelujärjestelmissä on
kritiikkiin perustuvat suosittelujärjestelmät (critiquing-based recommender systems).
Näissä järjestelmissä käyttäjä käy keskustelua järjestelmän kanssa, jossa järjestelmä
ehdottaa käyttäjälle sisältöä ja käyttäjä voi hyväksyä tai antaa kritiikkiä kyseisistä
vaihtoehdoista. Kritiikki voi tapahtua kolmella eri tavalla: luonnollisella kielellä,
järjestelmän ehdottamana tai käyttäjän aloittamana. [Chen ja Pu, 2012]. Käyttäjä antaa
järjestelmälle niin kauan palautetta sen antamista vaihtoehdoista, että lähimpänä hänen
tarpeitaan oleva sisältö löytyy. Kuvassa 5 esitetään esimerkki kritiikkiin perustuvan
suosittelujärjestelmän käyttöliittymästä.
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Kuva 5: Esimerkki kritiikkiin perustuvan suosittelujärjestelmän käyttöliittymästä [Chen
ja Pu, 2007]
Eksplisiittisen tiedon keräysmetodin vahvuus on se, että käyttäjä on itse aktiivisesti
tiedonlähteenä. Hän luovuttaa tietoisesti omia valitsemiaan tietoja ja päättää itse
esimerkiksi mitä kohteita arvostelee. Tästä vahvuudesta aiheutuu myös eksplisiittisen
metodin heikkous: aktiivisen osallistumisen vaatiminen lisää taakkaa käyttäjän harteille,
minkä takia käyttäjä saattaa jättää osallistumatta prosessiin. Käyttäjä saattaa myös
ilmoittaa tietoja virheellisesti ja eksplisiittisten kiinnostuksen kohteiden määrittelyn
perusteella valmistettu profiili pysyy staattisena, vaikka käyttäjän mielenkiinnonkohteet
muuttuisivat. [Gauch ym., 2007].
2.3.2 Implisiittinen tieto
Implisiittinen tieto kuvaa kaikkea sitä tietoa, mitä käyttäjästä voidaan saada selville
seuraamalla hänen käytöstään sekä siihen liittyvää metadataa. Päinvastoin kuin
eksplisiittisen tiedon keräyksessä, käyttäjät eivät luovuta tietojaan tietoisesti eivätkä he
välttämättä tiedä kuinka heidän toimintaansa seurataan. [Kasper ym., 2017].
Implisiittinen tieto ei pyri kuvaamaan käyttäjän sen hetkistä tilaa, vaan sen tarkoituksena
on mahdollistaa käyttäjän ominaisuuksien ja kiinnostusten ennakointi ja siihen
varautuminen, ja oppia jotain uutta käyttäjästä [Kasper ym., 2017]. Tieto voidaan hankkia
internetin käyttötietojen louhinnalla (internet usage mining), missä kerätään tiedot
käyttäjän vuorovaikutuksesta järjestelmän kanssa, kuten klikkaukset, selaushistoria,
aiemmat tietohaut ja sivulla vierailuun käytetty aika [Bozdag, 2013], sekä keräämällä
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informaatiota käyttäjän laitteesta (kuten laitemalli ja verkkotiedot) ja mistä käyttäjä on
kiinnostunut (kuten mitä tietoa käyttäjä etsii ja mistä) [Kasper ym., 2017]. Nämä tiedot
muuttuvat useammin verrattuna eksplisiittiseen tietoon, minkä takia implisiittisen tiedon
keräys liittyy lähemmin dynaamisiin ulottuvuuksiin. Tiedon keräyksen jälkeen data
esikäsitellään ja siitä muodostetaan malleja, joilla voidaan tulkita käyttäjän
ominaisuuksia. [Kasper ym., 2017].
Implisiittisen tiedon vahvuus on se, että käyttäjän ei tarvitse nähdä ylimääräistä
vaivaa tietojen antamiseen ja järjestelmä kykenee päivittämään tietoa jatkuvasti käyttäjän
jatkaessa toimintaansa. Käyttäjä ei kuitenkaan automaattisesti ole tietoinen siitä, että
järjestelmä seuraa hänen toimiaan, tallentaa ja jatkokäsittelee niitä personointia varten.
[Bozdag, 2013]. Piilossa tapahtuvan keräyksen lisäksi, järjestelmä tallentaa ainoastaan
positiivista dataa: käyttäjän klikkaus tallennetaan ja tulkitaan kiinnostuksena, mutta
sivulla olevaa muuta sisältöä ei oteta huomioon mahdollisesti käyttäjälle
epäkiinnostavana [Gauch ym., 2007].
2.3.3 Hybridimenetelmä
Tiedon keräyksessä käytetty hybridimenetelmä on yhdistelmä eksplisiittisestä ja
implisiittisestä, jossa käyttäjän staattisia ominaisuuksia rikastetaan ja laajennetaan
dynaamisella informaatiolla [Kasper ym., 2017]. Kahden erilaisen menetelmän
yhdistämisen avulla järjestelmä voi hyödyntää molempien vahvuuksia paikkaamaan
toistensa heikkouksia.
Hybridimenetelmä mahdollistaa käyttäjäprofiilien tehokkaan kokoamisen ja se
ylläpitää profiilien oikeellisuutta, koska käyttäjän tietoja päivitetään ajoittain. Vaikka
hybridimenetelmässä pystytään torjumaan eksplisiittiselle ja implisiittiselle tiedon
keräykselle ominaisia ongelmia, on se kuitenkin altis kohisevan tai virheellisen datan
vaikutukselle ja tahallisesti virheellistä tai keksittyä dataa syöttävät sabotoijat voivat
vaikuttaa järjestelmän toimintaan. [Kasper ym., 2017].
2.4 Käyttäjän mallintamisen vaihe
Tässä alaluvussa esitellään käyttäjän mallintamisen prosessi. Ensimmäisenä käsitellään
kerätyn tiedon hyödyntäminen käyttäjämallinnuksessa, minkä jälkeen käyttäjäprofiili
määritellään tarkemmin.
2.4.1 Käyttäjämallinnus
Kun käyttäjästä on kerätty tietoa, sovelletaan siihen jotain käyttäjänmallinnussääntöä
(user modeling rule), jonka avulla kaikesta kerätystä tiedosta voidaan erottaa
käyttäjäprofiilin valmistamiseen tarpeellinen osa. Käyttäjänmallinnussääntöjen
kehittäminen on ollut yksi haastavimmista vaiheista personoinnissa ja aiemmin siitä
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olivat vastuussa kohdealueeseen perehtyneet asiantuntijat, mutta kehittyneen teknologian
myötä painopiste on siirtynyt datalähtöiseen sääntöjen määritykseen [De Bra, 2017]. Kun
käyttäjämalli sekä keinot sen ylläpitämiseen on suunniteltu, voidaan sitä hyödyntää
personoinnin automatisointiin. Mukauttamisen säännöt (adaptation rules) selkeyttävät
automatisoinnin prosessia, koska järjestelmään määritellään esimerkiksi mikä määrä
tietoa konsepti A:sta tarvitaan, jotta voidaan esittää konsepti B. Mukauttamisen säännöt
voidaan määritellä parilla eri tavalla. Asiantuntijalähtöisessä mukauttamisessa tietyn alan
asiantuntija tekee suunnitelman käyttäjien mallintamisesta ja mukauttamisalgoritmeista
tietylle kohdealueelle (esimerkiksi matematiikan opettaja laatii säännöt matematiikan
opetukseen liittyvälle järjestelmälle) [De Bra, 2017].
Kyseinen asiantuntijalähtöinen mukauttaminen ei sovi kahteen eri tilanteeseen:
tilanteeseen, jossa asiantuntija ei osaa sanoa mikä olisi paras ratkaisu (esimerkiksi minkä
valinnaisen kurssin opiskelijan kannattaisi valita) sekä tilanteeseen, jossa käytössä on
dynaaminen applikaatio (kuten esimerkiksi Twitter). Asiantuntijalähtöinen menetelmä on
liian hidas dynaamisen applikaation hyödynnettäväksi, minkä takia sen käyttö on
vähentynyt dynaamisten applikaatioiden lisääntyessä. [De Bra, 2017]. Osaksi tämän takia
myös tekoälyn hyödyntäminen on lisääntynyt käyttäjämallinnuksessa, koska sen avulla
käyttäjistä saadusta datasta voidaan löytää nopeasti malleja [Zhang ym., 2019], ilman että
niiden muodostamiseen tarvitsee tehdä asiantuntijalähtöisen menetelmän kaltaisia
sääntöjä. Kyseisten sääntöjen puuttuminen voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Selkeiden
käyttäjämallinnussääntöjen määritteleminen edistää järjestelmän läpinäkyvyyttä, koska
käyttäjälle on yksinkertaisempaa kertoa, miten tietoja hänestä kerätään, mihin
tarkoitukseen ja miten niistä luodaan johtopäätöksiä. Tätä aihetta käsitellään laajemmin
luvussa 5, jossa puhutaan personoinnin haasteista.
Käyttäjien mallintamisessa voidaan käyttää lukuisia erilaisia tietopohjia (knowledge
bases), kuten taksonomioita [Eirinaki ym., 2006], yksiulotteisia tietokantoja (flat
database) [Wu, Aggarwal ja Yu, 2001] ja ontologioita [Middleton ym., 2004; Weng ja
Chang, 2008; Fleden ja Linden, 2007; Liu, Jin ja Zhang, 2008]. Kyseiset tietopohjat ovat
ominaisuuksiltaan erilaisia, mutta erityisesti ontologioiden hyödyntämisen on havaittu
olevan tehokasta. Niiden on havaittu mahdollistavan monipuolinen tiedon esitysrakenne
ja niiden käytön on näytetty parantavan personointijärjestelmien suoritusta huomattavasti
[Middleton ym., 2004]. Ne myös mahdollistavat sovelluksen kohdealueen tiedon
tiivistämisen ja ilmaisukyvyltään monipuolisen median käyttäjän kiinnostuksen
kohteiden ja mieltymyksien kuvailuun sekä niiden keskinäisten riippuvuuksien
esittämiseen [Hawalah ja Fasli, 2015].
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Kuva 6: Esimerkki ontologiasta, jota voidaan hyödyntää käyttäjäprofiilissa [Hawalah ja
Fasli, 2015]
Perinteisten yksinkertaistettujen tiedon esitysmuotojen, kuten painotettujen asiasanojen
(weighted keywords) ja semanttisten verkostoprofiilien (semantic network profiles),
sijaan ontologiat voimistavat, syventävät ja laajentavat konseptisten hierarkioiden
esityksiä käyttäjäprofiileista [Gauch ym., 2007]. Havainnollistava esimerkki ontologiasta
on kuvassa 6.
2.4.2 Käyttäjäprofiili
Käyttäjämallinnuksen tavoitteena on saada koostettua käyttäjästä malli, jota kutsutaan
käyttäjäprofiiliksi tai käyttäjämalliksi. Kasper ym. [2017] tekemän yhteenvedon mukaan
käyttäjäprofiili on lajitelma käyttäjäkeskeisiä datamalleja, jotka kuvaavat asianmukaisia
arvioita käyttäjäryhmän tai yksittäisen käyttäjän kiinnostuksen kohteista ja toiminnoista.
Profiili sisältää demografista informaatiota käyttäjästä ja tietoa hänen toiminnastaan,
aikeistaan, kiinnostuksen kohteistaan ja mieltymyksistään. Kuvassa 7 on esitetty koonti
käyttäjäprofiilien ulottuvuuksista ja tyypeistä.
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Kuva 7: Käyttäjäprofiilityypit Kasper ym. [2017]
Käyttäjäprofiileissa voidaan nähdä olevan kaksi ulottuvuutta: kattavuus (coverage)
sekä ajantasaisuus (timeliness). Kattavuuden termillä käsitellään mille joukolle profiili on
muodostettu, yksittäiselle henkilölle vai käyttäjäryhmälle. Yksittäiselle käyttäjälle
valmistettu profiili on tarkempi yksityiskohdissa, mutta sen avulla toteutettu personointi
saattaa kärsiä serendipisyyden puutteesta. Serendipisyys voidaan suomentaa termillä
”onnekas sattuma”, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjä törmää onnekkaasti hänelle
suositeltuun arvokkaaseen sisältöön, jota ei huomaisi etsiä itse. Käyttäjäryhmille
suunnatuissa, eli yhteistoiminnallisissa profiileissa tätä ongelmaa ei ole, koska muiden
samankaltaisten käyttäjien toimia hyödynnetään suosituksien antamisessa.
Ajantasaisuuden ulottuvuudella tarkoitetaan, onko profiili staattinen vai dynaaminen.
Staattiset profiilit kerätään usein eksplisiittisellä tiedonkeräysmenetelmällä ja niitä ei
todennäköisesti päivitetä aktiivisesti. Dynaamisissa profiileissa otetaan huomioon
ajallinen määre, mikä voidaan määritellä esimerkiksi pitkä- ja lyhytaikaisina
ulottuvuuksina. Pitkäaikaiset attribuutit voivat olla esimerkiksi geografisia,
sosioekonomisia tai henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten ammatti ja lyhytaikaisia, kuten
esimerkiksi spontaanit kiinnostuksen kohteet. [Hawalah ja Fasli, 2015]
Sama ajantasaisuuden ulottuvuus tulisi ottaa myös huomioon käyttäjän kiinnostuksen
kohteiden mallintamisessa. Käyttäjän lyhytaikaiset kiinnostuksen kohteet voivat olla
hänen sen hetkisiä motivaattoreita, aktiviteetteja ja kiinnostuksen kohteita, jotka voivat
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muuttua hyvin usein ja nopeasti. Esimerkkinä lyhytaikaisesta kiinnostuksen kohteesta voi
olla käyttäjän suunnittelema matka, minkä takia hän etsii hakukoneesta kohteen
kulttuurinähtävyyksiä ja ravintolasuosituksia. Tehdyn matkan jälkeen käyttäjä ei enää tee
samoja hakuja, eikä hänelle ole arvokasta saada ehdotuksia ravintoloista ulkomailla
sijaitsevasta kohteesta. Pitkäaikaiset mielenkiinnon kohteet taas pysyvät samankaltaisina
pidemmän ajan, kuten esimerkiksi käyttäjän innostus pienoismalleihin. Käyttäjä saattaa
tämän takia selailla pienoismalleja käsitteleviä sivustoja sykleissä, joskus aktiivisemmin
ja joskus harvemmin, mutta hänelle on silti jatkuvasti mielekästä saada ehdotuksia uusista
aihetta käsittelevistä sivustoista. Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten kiinnostuksen kohteiden
ero on hyödyllistä ottaa huomioon ja se tuo uuden ulottuvuuden pyrkimyksiin ymmärtää
yksittäistä käyttäjää ja hänen tarpeitaan. Useimmat personointijärjestelmät eivät ota
käyttäjien dynaamisia mielenkiinnonkohteita huomioon tai ne eivät tarkastele käyttäjän
käytöstä holistisella tavalla. [Hawalah ja Fasli, 2015].
2.5 Personoinnin vaihe
Käyttäjäprofiilin koostamisen jälkeen itse sisällön suodattaminen voidaan aloittaa.
Suodatuksessa sisältö suodatetaan käyttäjäprofiilin perusteella, jossa kaikkea sisältöä
verrataan profiiliin ja käyttäjälle esitetään sisältö relevanttiuden mukaan.
Suosittelujärjestelmien mekaniikat jaetaan useimmiten kolmeen eri vaihtoehtoon:
yhteistoiminnalliseen suodattamiseen (collaborative filtering), sisältöpohjaiseen
suodattamiseen (content-based filtering) ja nämä kaksi yhdistävään hybridimenetelmään.
[Da’u ja Salim, 2019].
2.5.1 Yhteistoiminnallinen suodattaminen
Yhteistoiminnallisessa suodattamisessa hyödynnetään joukon viisautta: samankaltaisiksi
luokitelluiden käyttäjäprofiilien avulla suositellaan uusia kohteita ja niiden käyttäjien
toimien luotetaan ennustavan myös suosittelunkohteena olevan käyttäjän aikeita. [Da’u
ja Salim, 2019; Bozdag, 2013]. Käytännössä yhteistoiminnallinen suodattaminen
muodostaa suosituksia hyödyntäen joko käyttäjien (inter-user) tai kohteiden (inter-item)
välisiä suhteita [Yang ym., 2014]. Joissain tekniikoissa saatetaan hyödyntää näiden
menetelmien yhdistelmää [Beel ym., 2016]. Yhteistoiminnallinen suodattaminen on
Wang ym. [2014] mukaan useimmiten käytetty suosittelutekniikka.
Yhteistoiminnallisen suodattamisen hyöty verrattuna sisältöpohjaiseen menetelmään
on sen kyky toimia kohdealueessa, jossa sisällön metatietojen saatavuus on heikkoa ja
sen ollessa hankalasti prosessoitavaa, kuten mielipiteitä [Isinkaye ym., 2015].
Yhteistoiminnallisen suodatuksen avulla voidaan myös tarjota yllättävää, eli serenpidistä,
sisältöä. Menetelmän haasteita ovat esimerkiksi kylmän alun ongelma (cold-start
problem), datan niukkuus (data sparsity) ja skaalautuvuus. Kylmänalun ongelmassa
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tapahtuu usein järjestelmässä uuden sisällön alkuvaiheessa, kun saatavilla ei ole riittävästi
tietoa tuotteista tai käyttäjistä, jotta relevantteja suosituksia voitaisiin tehdä [Kunaver ja
Pozrl, 2017]. Käytännössä tässä tilanteessa uuden käyttäjän profiili on tyhjä, koska
järjestelmä ei osaa tunnistaa hänen mieltymyksiään ja eikä pysty sen takia tarjoamaan
hänelle mitään sisältöä. Datan niukkuuden ongelma aiheutuu samalla tavoin
riittämättömästä tiedosta järjestelmässä [Kotkov ym., 2016], esimerkiksi kun käyttäjä on
arvioinut suhteellisen pienen määrän kohteita. Tästä aiheutuu harva käyttäjä-kohde
matriisi [Kunaver ja Pozrl, 2017]. Se aiheuttaa ongelmia lähimmän naapurin
paikantamisessa ja johtaa lopulta heikkoon suosittelutulokseen. Skaalautuvuuden
ongelmassa datamäärä kasvaa liian suureksi verrattuna alkuperäisen käyttösuunnitelman
mukaan rajattuun datajoukkoon ja pidentää järjestelmän prosessointiin käyttämää aikaa
huomattavasti [Da’u ja Salim, 2019].
2.5.2 Sisältöpohjainen suodattaminen
Sisältöpohjainen suodattaminen hyödyntää kuvauksia käyttäjistä ja kohteista [Wang ja
Wang, 2014], ja sen toimintalogiikka perustuu samankaltaisuuden pohjalta suositteluun
[Lu ym., 2015]. Käyttäjälle suositellaan hänen profiilinsa perusteella osuvia tuotteita
niiden kuvauksen perustella.
Sisältöpohjaisen suodattamisen vahvuuksia ovat esimerkiksi käyttäjän
riippumattomuus toisista käyttäjistä, suodattamisen läpinäkyvyys ja parempi vastustus
kylmänalun ongelmalle. Käyttäjän riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että aktiivisen
käyttäjän toimintoja käytetään ainoastaan hänen oman profiilinsa luomiseen verrattuna
yhteistoiminnalliseen suodattamiseen, jossa käyttäjä profiloidaan suhteessa muihin.
Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjälle voidaan määritellä hänen saaneen
tietty suositus sen kohteen ominaisuuksien perusteella. Läpinäkyvyyden merkitystä
käsitellään laajemmin luvussa 5. Näiden attribuuttien avulla voidaan myös arvioida
suosittelun luotettavuutta. Yhteistoiminnallisessa suodattamisessa käyttäjälle voidaan
todeta ainoastaan, että joku toinen samankaltaisen maun omaava käyttäjä piti tästä
kohteesta, minkä perusteella sitä suositeltiin hänelle. Sisältöpohjainen suodattaminen ei
myöskään kärsi samaan tapaan kylmänalun ongelmasta kuin yhteistoiminnallinen
suodattaminen, koska kohteita voidaan suositella, vaikka kukaan ei olisi vielä arvostellut
niitä. [Da’u ja Salim, 2019].
Sisältöpohjainen suosittelu kärsii käyttäjälle itsestään selvien asioiden suosittelusta.
Jos käyttäjä ei ole esimerkiksi hakenut tuotteita tietyllä hakusanalla, ei hänelle myöskään
suositella niitä [Lu ym., 2015]. Samankaltaisten käyttäjien toimintaa ei oteta huomioon,
mikä rajoittaa huomattavasti suositeltujen asioiden monipuolisuutta sekä serendipisyyttä.
Vaikka sisältöpohjainen menetelmä pystyy vastaamaan hyvin järjestelmään vasta
lisättyjen tuotteiden suosittelun haasteisiin, se ei pysty suosittelemaan uudelle käyttäjälle
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asioita, koska järjestelmässä ei ole tarpeeksi tietoa käyttäjästä. Käyttäjän toimintahistoria
on välttämätön käyttäjämallin koostamiseen [Lu ym., 2015], jos järjestelmään ei ole
lisätty jotain käyttäjän mieltymyksiä eksplisiittisesti.
2.5.3 Hybridimenetelmä
Hybridimenetelmä on yhdistelmä molemmista aiemmin mainituista menetelmistä.
Kahden eri menetelmän yhdistelmällä pyritään paikkaamaan yhden menetelmän
heikkouksia toisen vahvuuksilla, ja näin tarjoamaan parempia suosituksia kuin
hyödyntämällä ainoastaan yhtä menetelmää [Da’u ja Salim, 2019]. Edellä esitellyissä
yhteistoiminnallisessa ja sisältöpohjaisessa suodatuksessa menetelmien vahvuudet ovat
onneksi sen kaltaisia, että niillä pystytään tehokkaasti korjaamaan toisen menetelmän
ongelmat.
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3

Syväoppiminen suosittelujärjestelmissä

Syväoppiminen on koneoppimisen osa-alue, joka on kehitetty tekoneuroverkkojen
(artificial neural network) alalla [Deng, 2014]. Syväoppimisessa neuroverkkoja
hyödynnetään oppimaan syviä yhteyksiä [Zhang ym., 2019], eli dataa käsitellään
hierarkkisesti useilla eri informaation prosessoinnin tasoilla [Da’u ja Salim, 2019].
Syväoppiminen on ollut suuren kiinnostuksen kohteena viime vuosina ja sitä on
pyritty soveltamaan monilla alueilla sen kehityksessä tapahtuneiden harppausten
johdosta. Tämän takia sitä on alettu hyödyntää myös personoinnin järjestelmissä ja se on
muokannut suosittelujärjestelmien arkkitehtuureja dramaattisesti [Zhang ym., 2019].
Samalla se on tuonut uusia mahdollisuuksia suoritusten parantamiseen, esimerkiksi
parantamalla suositustarkkuutta ja lisäämällä käyttäjälle mieleisten osumien (recall)
määrää. [Zhang ym., 2019].
3.1 Syväoppimisen arkkitehtuurit
Syväoppimisen arkkitehtuurit voidaan jakaa yleisesti kolmeen suurimpaan luokkaan:
generatiiviseen (generative), diskriminatiiviseen (discriminative) ja hybridimenetelmään,
jossa yhdistetään molemmat edellä mainitut jossain suhteessa [Deng ym., 2014]. Kyseiset
arkkitehtuurit esitellään seuraavana pintapuolisesti, aloittaen generatiivisesta ja päättäen
diskriminatiiviseen.
Generatiiviset arkkitehtuurit pyrkivät kuvaamaan korkean asteen korrelaatioiden
(high order correlation) ominaisuuksia nähtävissä olevasta datasta mallisynteesin avulla
[Deng, 2014]. Generatiivisissa arkkitehtuureissa käytetään useimmiten ohjaamattoman
oppimisen (unsupervised learning) menetelmiä [Schmidhuber, 2015], jossa järjestelmälle
ei anneta mallidataa oppimiseen vaan sen tulee oppia yhteydet ja mallit datasta itse.
Useimmat tämän määritelmän syväverkot hyödyntävät verkkoja muodostaakseen yleisiä
malleja (sample), ja ovat tästä johtuen generatiivisia menetelmiä. Tyypillisiä esimerkkejä
näistä ovat autoenkooderit (autoencoders) ja rajatut Bolzmann-koneet (restrictedBoltzmann-machines). Autoenkooderit ovat tehokkaita käsittelemään kohisevaa dataa, ja
niitä voidaan hyödyntää täyttämään vuorovaikutusmatriisien tyhjiä kohtia [Da’u ja Salim,
2019]. Harvat matriisit ovat erityisesti yhteistoiminnallisessa suodatuksessa kohdattu
ongelma [ks. Luku 2.5.1], ja autoenkooderit tarjoavat keinon niiden ratkaisemiseen.
Autoenkooderien heikkoutena taas voidaan pitää sitä, ettei se kykene löytämään
optimaalista ratkaisua [Nweke ym., 2018], joka voisi suosittelujärjestelmässä tarkoittaa
esimerkiksi käyttäjälle sopivimman sisällön löytämistä.
Diskriminatiivisia arkkitehtuureja käytetään tarjoamaan erottelevia funktioita
kaavojen luokitteluun [Wang ja Raj, 2015], ja se pyrkii kuvaamaan myöhempien
(posterior) luokkien jakaumia näkyvän datan mukaan [Deng ym., 2014].
Diskriminatiivisia arkkitehtuureja käytetään erityisesti ohjattuun (supervised)
syväoppimiseen, jossa järjestelmälle annetaan vertailudataa oikeasta luokituksesta. Yksi
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esimerkki näistä arkkitehtuureista on konvoluutioneuroverkot (convolutional neural
network), jotka ovat tehokkaita oppimaan esimerkiksi ominaisuuksia käyttäjien luomista
tekstipohjaisista arvosteluista, joita voidaan hyödyntää käyttäjän mallintamisessa, ja
kohteiden piilevistä tekijöistä (latent factors) [Zheng ym., 2017]. Tekstipohjaisia
arvosteluja hyödynnetään esimerkiksi sisältöpohjaisessa suosittelussa, jossa käyttäjälle
suositellaan hänelle oletettavasti sopivia tuotteita niiden kuvauksen perusteella.
Hybridiarkkitehtuureissa hyödynnetään molempien edellä esiteltyjen arkkitehtuurien
yhdistelmää.
3.2 Tulosten arviointi
Syväoppimisen avulla toteutettuja suosituksien onnistumista voidaan arvioida monilla eri
metodeilla. Kaikki arviointitavat voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, sen mukaan mitä
tietoa algoritmi tuottaa. Ensimmäisessä tyypissä algoritmit ennustavat kvantitatiivisen
relevanssin arvon (quantitative relevance score) kohteelle ja toisessa tyypissä se järjestää
kohteet arvotettuun järjestykseen niiden oletetun relevanssin mukaan, jota kutsutaan
arvotusmittariksi (ranking metrics). Seuraavana esitellään esimerkkejä molemmista
tyypeistä.
Yksi kvantitatiivisen relevanssin arvon arviointitavoista perustuu algoritmien
syötteiden oikeellisuuden arviointiin niiden virheen kautta: mitä pienempi
virhemarginaali sitä parempi suoriutuminen [Da’u ja Salim, 2019]. Näitä mittareita
nimitetään luokituksen/arvion ennustamisen mittareiksi (rating prediction metrics).
Syötteen oikeellisuutta näissä mittareissa tarkastellaan sen tietylle käyttäjälle tuoman
arvon perusteella [Cursada, Carrera ja La, 2012]. Evaluointimittareista esimerkkeinä
voidaan mainita virheen neliösumma (mean squared error), virheen neliösumman juuri
(root mean squared error) ja absoluuttisen virheen keskiarvo (mean absolut error), jotka
laskevat arvon saadun ennusteen ja oikeellisen arvon välillä. [Da’u ja Salim, 2019].
Toisessa arviointitavassa, syväoppimisen menetelmien onnistumista arvioidaan sen
laajuuden perusteella, jolla järjestelmä luokittelee oikeellisesti kohteet käyttäjän
mielenkiinnon perusteella (classification accuracy metrics). Tässä menetelmässä usein
käytetyt mittarit ovat osumien määrä (recall), tarkkuus (precision), F1-arvo ja AUC (area
under the curve). Osumien määrällä tarkoitetaan sitä osaa suodatettujen kohteiden
määrästä, joista käyttäjä voisi pitää, tarkkuus kuvaa käyttäjän lempikohteita, F1-arvo on
osumien määrän ja tarkkuuden suhde, ja AUC esittää variaatiota todellisen
positiivisen/negatiivisen arvon välillä. [Da’u ja Salim, 2019].
Arvotusmittareiden avulla toteutetussa arviointimenetelmässä järjestelmän suoritusta
mitataan sen perusteella, kuinka hyvin se pystyy suosittelemaan käyttäjälle asioita
arvotetulta listalta, jossa kohteiden järjestyksellä on merkitystä. Tässä menetelmässä
käytettyjä mittareita ovat NDCG (normalized-discounted-cumulative-gains), HR (hit
ratio), MRR (mean reciprocals ranks) ja MAP (mean average precision). NDCG olettaa
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relevantimpien kohteiden antavan enemmän tyydytystä käyttäjälle kuin huonosti
suositeltujen. HR mittaa sitä, onko käyttäjälle paras tavoitevalinta (target choice) top-K
suosittelulistalla ja MRR arvioi kyseisen parhaimman tavoitevalinnan sijaintia
suosituslistalla. MAP arvioi ensimmäisen K:n kohteen tarkkuutta ja oikeellisuutta
suosituslistalla. [Da’u ja Salim, 2019].
Kaikissa yllämainituissa arviointimenetelmissä saatua tulosta vertaillaan hyvin usein
tavoitteelliseen tulokseen. Jotta tämä arviointi voidaan suorittaa, tulee käytössä olla ns.
oikeellisten syötteiden lista. Demonstroidakseen esimerkiksi uuden tekniikan
tehokkuuden, kehittäjät ja tutkijat hyödyntävät vanhoja datajoukkoja, jotka sisältävät
eksplisiittistä (esimerkiksi käyttäjäyhteisön arvostelut kohteista) tai implisiittistä
(esimerkiksi käyttäjien ostoshistoriaa, kohteiden tarkastelua tai kuunneltuja kappaleita)
tietoa. [Zanker, Rook ja Jannach, 2019].
3.3 Syväoppimisen käytön hyödyt
Syvien suosittelujärjestelmien (deep recommender systems) ala kuplii innovaatioita, ja
parin viimeisimmän vuoden aikana alalla on esitelty useita uusia järjestelmiä [Zhang ym.,
2019]. Syväoppimisen hyödyntäminen suosittelujärjestelmissä vetoaa kehittäjiin, koska
ne ovat esimerkiksi päästä päähän (end-to-end) differentioituvia ja ne antavat sopivat
tekoälyn oppimiseen tarvittavat havaintopohjaiset kynnysarvot (inductive biases), jotka
ottavat huomioon datan tyypin. Esimerkiksi peräkkäisten selailusessioiden rakenteet tai
klikkauslogit (click logs) ovat sopivia havaintopohjaisiin kynnysarvoihin, joita
hyödynnetään toistuvissa (recurrent) ja konvoluutiomalleissa. [Hidasi ym., 2015]. Kun
peräkkäisiä selaussessioita pystytään hyödyntämään yhdessä, esimerkiksi vertailemaan
käyttäjän toimintaa sessioiden välillä, voidaan saadusta tiedosta oppia huomattavasti
enemmän tietoa kuin pelkän yhden session osalta. Neuroverkot ovat myös yhdistettävissä,
jolloin useista eri ”neuroverkkopalikoista” voidaan koota tilanteeseen sopiva verkko ja se
voidaan opettaa alusta loppuun. Tästä on erityisesti hyötyä sisältöpohjaisessa
suosittelussa, jossa käyttäjien ja kohteiden mallintamisessa joudutaan usein
hyödyntämään multimodaalista dataa, kuten tekstiä ja kuvia. [Zhang ym., 2019]. Tällöin
järjestelmään voidaan yhdistää monta eri neuroverkkoratkaisua, joista yksi käsittelee
kuvatiedon ja toinen tekstin.
Syväoppimisen avulla voidaan ratkaista useita tavanomaisten suosittelujärjestelemien
haasteista. Syväoppimisella voidaan parantaa suosittelujen tasoa huomattavasti, koska se
kykenee tavoittamaan (capture) epälineaariset ja epätriviaalit käyttäjien ja kohteiden
väliset suhteet, jotka ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi sisältöpohjaisessa suosittelussa
[ks. Luku 2.5.2]. Perinteisissä suositusjärjestelmissä käytetty lineaarinen oletus (linear
assumption) on yliyksinkertaistettu ja rajoittaa suuresti mallien ilmaisukykyä.
Neuroverkot kykenevät arvioimaan mitä tahansa jatkuvaa funktiota mielivaltaisella
(arbitrary) tarkkuudella vaihtelemalla aktivaatiovalintoja ja yhdistelmiä [Hornik, 1991].
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Tämä mahdollistaa monimutkaisten vuorovaikutuskuvioiden tarkastelun ja niiden kanssa
toiminnan sekä käyttäjien mieltymyksien reflektoinnin. Näiden lisäksi, se pystyy
vangitsemaan monimutkaisia suhteita itse datasta, joita saadaan useista eri datalähteistä
kuten kontekstisesta, tekstuaalisesta ja visuaalisesta informaatiosta. [Zhang ym., 2019].
Syvät neuroverkot ovat potentiaalisia ratkaisijoita useissa sekvenssimallinnuksen
tehtävissä. Sekvenssimallinnukseen kuuluvat esimerkiksi konekääntäminen (machine
translation), luonnollisen kielen ymmärtäminen, puheenkääntäminen ja chatbottien
kehittäminen. Kyseisistä mallinnuksista esimerkiksi luonnollisen kielen ymmärtäminen
on hyödyllinen käyttäjien laatimien tuotearvostelujen käsittelyssä tuotteita kuvailevien
attribuuttien selvittämisessä. Sekvenssisignaalien mallinnus on tärkeää personoinnissa
myös esimerkiksi käyttäjän toimien hetkellisten dynamiikkojen (temporal dynamics)
louhintaan. Tähän kategoriaan kuuluvat sovellukset ovat hyödyllisiä esimerkiksi
käyttäjän seuraavan mielenkiinnon kohteen (eli tuotteen) ja ostoskorin ennakoimisessa ja
sessiopohjaisten suosituksien laatimisessa. [Zhang ym., 2019]. Kuten luvussa 2.4.2
mainittiin, dynaamiset käyttäjäprofiilit pystyvät parantamaan tehokkaasti personoinnin
onnistumista, joiden kehittämisessä syvien neuroverkkojen hyödyntäminen on tehokasta.

3.4 Syväoppimisen tulevaisuuden tutkimussuunnat personoinnin kontekstissa
Da’u ja Salim [2019] keräsivät syväoppimisen tulevaisuuden tutkimussuuntia
tekemässään kirjallisuuskatsauksessa, ja he jakoivat suunnat kolmeen eri kategoriaan:
lisätiedon sisällyttämiseen (incorporating more information), syvemmän arkkitehtuurin
tutkimukseen, sekä optimisaatioon. Tutkijat ovat havainneet, että lisäinformaation
hyödyntäminen käyttäjästä ja kohteesta parantaa monien suosittelujärjestelmien
suoritusta. Lisäinformaatiota voivat olla esimerkiksi sessioon pohjautuva lisäinformaatio
[Jannach ja Ludewig, 2017; Liang ym., 2018], kontekstuaalinen informaatio [Smirnova,
2017] ja käyttäjän sosiaaliset yhteydet [Bai ym., 2017; Dai ym., 2016]. Syvemmällä
arkkitehtuurilla tarkoitetaan käytännössä yksinkertaistetusti useampien kerroksien
lisäämistä neuroverkkoihin. Eri strategioiden kuten yhtymäkerroksien lisäyksen (pooling
layers) avulla voidaan vahvistaa neuroverkkojen kykyä tunnistaa ja oppia kaikkein
hyödyllisimmät korkean tason vuorovaikutukset (higher order interactions) [Guo ym.,
2017]. Piilotettujen kerroksien lisäyksellä (hidden layers) itsenäisten kohdepohjaisten
(item-based) ja käyttäjäpohjaisten (user-based) ominaisuuksien tunnistimiin (feature
detectors) [Georgiev 2013], voidaan parantaa mallinnusprosessia. Li ym. [2015] mukaan
monet tutkijat aikovat hyödyntää syväoppimisen jaetun optimisaation (distributed
optimization)

algoritmeja

metodialgoritmien

laskennallisten

kustannuksien

vähentämisessä. Tätä on tutkittu esimerkiksi hyödyntämällä sekvenssistä sekvenssiin
oppimista (sequence to sequence) [Donkers ym., 2017; Smirnova, 2017] ja laajentamalla
käytettyjä datajoukkoja [Zuo ym., 2016]. Muita tutkimuskohteita ovat usean eri
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kohdealueen välinen suosittelu (cross domain recommendation) ja monisuorittava
oppiminen (multitask learning) [Da’u ja Salim, 2019].
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4

Personoinnin käyttökokemus

Personointijärjestelmien käyttökokemusta voidaan arvioida monilla eri menetelmillä.
Seuraavana käsitellään arviointi- ja mittaustapoja,
käyttökokemukseen vaikuttavia inhimillisiä arvoja.

jonka

jälkeen

käsitellään

4.1 Arviointi- ja mittaustavat
Suosittelu- ja personointijärjestelmien on havaittu olevan hankalasti ja kalliisti arvioitavia
[Yang ym., 2005]. Arviointistrategiat voidaan jakaa yleisesti kolmeen eri kategoriaan
[Shani ja Gunawardana, 2011]: offlinetestaukseen, käyttäjäkeskeisiin tutkimuksiin (usercentered studies) ja käytönaikaisiin arviointeihin.
Offlinetestauksessa jo olemassa olevia tai keinotekoisia datajoukkoja hyödynnetään
järjestelmän suoriutumisen arviointiin. Tämän kaltaisten datajoukkojen hyödyntäminen
testauksessa minimoi arvioinnin kustannukset ja niitä voidaan käyttää useita kertoja.
Vaatimukset datajoukkojen monipuolisuudelle ovat kuitenkin suuret, eikä tarpeeksi
monipuolisia datajoukkoja käyttäjistä ole saatavilla käytännössä lähes ollenkaan.
[Hawalah ja Fasli, 2015].
Käyttäjäkeskeisessä tutkimuksessa testaaja värvää testihenkilöitä simuloimaan
oikeita käyttäjiä, jotta testissä voidaan tutkia realistisen käytöksen vaikutusta
järjestelmään. Testihenkilöiden värväämisen jälkeen he suorittavat ennalta suunnitellut
tehtävät, joista testaajat keräävät ja analysoivat käyttäjien vuorovaikutukset ja käytöksen.
Tämänkaltaiset tutkimukset ovat kalliita suunnitella ja toteuttaa. Niiden skaala on myös
rajallinen testihenkilöiden rajatun määrän takia.
Käytönaikaisessa arvioinnissa varsinainen testattava järjestelmä otetaan käyttöön ja
sitä arvioidaan oikeassa käyttökontekstissaan ja -ympäristössään. Tämä nähdään
tutkijoiden parissa parhaana mahdollisena testauskeinona, koska oikeassa ympäristössään
järjestelmää voidaan testata laajasti sen tulevilla oikeilla käyttäjillä [Montaner, 2001].
Käytönaikaisessa arvioinnissa on myös omat haasteensa: järjestelmän täytyy olla hyvin
ja mahdollisimman loppuun asti kehitetty, jotta sitä voidaan testata oikeilla käyttäjillä.
Tämä lisää arviointimenetelmän kustannuksia ajallisesti ja vaivannäöllisesti.
Itse arviointiin voidaan käyttää useita eri mittareita. Jannach ja Adomavicius [2016]
esittelivät käsitteellisen viitekehyksen arviointimittareista ammattilaisille (kuten
suunnittelijoille ja esimiehille), joilla voidaan arvioida suosittelujärjestelmien
onnistumista strategisten liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Näistä
mainitaan esimerkiksi klikkausarvot (CTR, click-through rates) ja omaksumisen ja
käännyttämisen arvot (adoption ja conversion rates). CTR mittaa esitettyjen suositeltujen
kohteiden klikkausmääriä suhteessa kaikkiin muihin kohteisiin. Mittaustapa olettaa, että
mitä onnistuneempi suosittelun kohde, sitä enemmän klikkauksia. CTR on erittäin
hyödyllinen tekniikka esimerkiksi verkkomainonnan onnistumisen arvioinnissa.
Yhtäkkiset nousut CTR arvoissa voivat kuitenkin osoittaa liian vetäviin tai
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riittämättömiin linkkiteksteihin, jotka johtivat käyttäjiä harhaan (kuten klikkiotsikot).
Omaksumisen ja käännyttämisen arvojen mittaus paikkaa CTR:n puutetta, jossa
onnistumista mitataan sillä, kuinka kauan käyttäjä vietti suositellun kohteen sivulla, tai
esimerkiksi kuunteli suositeltua kappaletta [Davidson ym., 2010].
Useimmiten personoinnin onnistumista mitatessa oletuksena on, että mitä
oikeellisempaa sisältöä käyttäjälle näytetään, sitä parempi käyttökokemus on.
Oleellisemmat asiat näytetään ensimmäisenä käyttäjälle ja ne saavat käyttäjältä enemmän
huomiota verrattuna listauksessa myöhempänä oleviin tuloksiin, jotka saattavat jäädä
kokonaan pois käyttäjän näköpiiristä ja usein näin käy. [Zanker, Rook ja Jannach, 2019].
Tekoälyn avulla toteutettujen suosittelujärjestelmien testaukset perustuvat usein
ainoastaan algoritmin onnistumisen arviointiin, mutta tutkimukset käyttöliittymien
mukauttamisesta [Findlater ja McGrenere, 2010] ovat osoittaneet, että pelkkä käyttäjän
mielenkiinnon kohteiden oikeellinen ennakoiminen on riittämätöntä käyttäjän
kokemukselle personoinnista [McNee ym., 2006]. Kyseisissä tutkimuksissa on havaittu,
että parannukset ennustuksien oikeellisuudessa eivät joko käänny paremmaksi
käyttökokemukseksi tai niitä ei koeta sellaisina. Käyttäjät voivat kokea vanhojen
arvostelujen ja/tai käyttäjien toimintoihin perustuvat suositukset hyödyttömiksi. He
voivat olla jo tietoisia suositeltujen asioiden olemassa olosta tai he saattavat kokea
ehdotukset liian samankaltaisiksi heidän aiemmin tutkimiinsa tai ostamiinsa tuotteisiin
nähden. [Zanker, Rook ja Jannach, 2019]. Käsitelläkseen tätä ongelmaa, tutkijat ovat
kehittäneet monipuolisempia mittareita, joiden avulla voidaan arvioida tuotettujen
tuloksien onnistumista. Tuloksia voidaan arvioida esimerkiksi listojen
monipuolisuudella, uutuudella (novelty) ja serendipisyydellä [Vargas ja Castells, 2011].
Nämä mitat pohjautuvat lisättyyn metadataan kuten sisältö, suosio tai asian tuoreus.
Tämänkaltaiset mittayksiköt sisältävät kuitenkin toisiinsa vaihtokauppoja: esimerkiksi
suurempi serendipisyys voidaan usein saavuttaa ainoastaan heikentämällä oikeellisuutta.
4.2 Inhimilliset arvot
Personoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa myös huomioon inhimilliset arvot
(human values), jotka ovat tärkeitä käyttäjille ja heidän kokemukselleen personoidun
suodattamisen onnistumisesta. Personoinnin kontekstissa nämä tärkeät arvot ovat
autonomia, identiteetti ja läpinäkyvyys [Bozdag ja Timmermans, 2011].
4.2.1 Autonomia
Käyttäjän autonomia käsittää käyttäjän oikeuden itsemäärittelyyn ja hänen oikeuteensa
tehdä omat päätökset, vaikka ne olisivat vääriä [Friedman ja Nissenbaum, 1997].
Ollakseen autonominen, ihmisen täytyy olla itsehallitseva toimija (self-governing agent),
joka pystyy muodostamaan itse omat tavoitteensa ja toimia niillä tavoin, jonka uskoo
edistävän näiden tavoitteiden saavuttamista [Brey, 2000]. Benklerin [2006] esittämässä
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Babel objection -teoriassa, hän toteaa, että autonomian vaatimukseen voidaan vastata
ainoastaan, jos tunnustetaan että informaatiohyödykkeiden suodattaminen on tärkeää
autonomiselle yksilölle [s. 174]. Jotta henkilö voi olla itsehallitseva ja tehdä päätöksiä,
täytyy hänellä olla tarpeeksi informaatiota näiden pohjaksi. Internet tarjoaa käyttäjille
tarpeellista tietoa autonomian toteuttamiseen, mutta käyttäjän on mahdotonta käydä
yksinään läpi sitä kaikkea. [Bozdag ja Timmermans, 2013]. Internetin lupaama
autonomian nousu tiedon saatavuuden lisääntymisen avulla voidaan toteuttaa, jos sovelias
suodatin on mukana. Suunnittelijoille on esitetty yksinkertaista ratkaisua: käyttäjän vallan
lisääntyessä, lisääntyy myös autonomia. Personoinnin saralla tämä voitaisiin toteuttaa
lisäämällä käyttäjien mahdollisuuksia kustomoida algoritmeja ja personoinnin tulisi
perustua eksplisiittiseen tietoon [Bozdag, 2013]. Tämä ei kuitenkaan ole paras ratkaisu,
koska pelkän eksplisiittisen tiedon hyödyntäminen voi johtaa vinoumiin käyttäjien
ilmaistessaan harhaisia mielenkiinnon kohteitaan ja heille aiheutuvasta lisääntyneestä
taakasta joutuessaan ilmoittamaan mielipiteensä erikseen. Tässä yhteydessä käyttäjän
autonomia voitaisiin nähdä käyttäjän täydellisen kontrollin sijaan tasapainona käyttäjän
saavuttamasta ymmärryksestä algoritmin toimintatavasta sekä algoritmiin
vaikutusmahdollisuuksistaan [Bozdag, 2013].
Informaatio tulisi siis nähdä käyttäjille ensisijaisena hyvänä asiana [Rawls, 1971] jota
he tarvitsevat jokapäiväisen elämänsä suunnitteluun [Hoven ja Rooksby, 2008].
Suodattavat algoritmit vaikuttavat tiedon moraaliseen arvoon fasilitoimalla käyttäjien
pääsyä tietoon. Ennen tiedon aikakautta tiedon saavutettavuuteen vaikutti vaikeudet
päästä käsiksi tarvittuun laitteistoon, mikä ennen internetin aikaa tarkoitti kirjoihin
käsiksi pääsyä ja internetin alkuaikoina pääsyä tietokonelaitteistoihin. Nykyään vaikeudet
liittyvät hankaluuksiin päästä käsiksi haluttuun tietoon tarkoituksellisesti tai
todennäköisyyteen törmätä siihen vahingossa [Bozdag, 2013].
Oikeellisen saatavan tiedon lisäksi, algoritmillisten portinvartijoiden tulisi näyttää
käyttäjille haastavaa ja heidän mielipiteidensä kanssa kilpailevaa tietoa [Pariser, 2011].
Haastavaa tässä on, vaikka informaation välittäjät tarjoaisivat tasapainoisen
informaatiokokoelman, se ei automaattisesti tarkoita, että käyttäjä kuluttaisivat sitä
monipuolisesti [Munson ja Resnick, 2010]. Munson ja Resnick [2010] havaitsivat
tutkimuksessaan kaksi erilaista käyttäjätyyppiä: haasteiden välttäjät (challenge averse) ja
monimuotoisuuden etsijät. Tutkijat pyrkivät näyttämään haasteiden välttäjille
monimuotoista tietoa ja korostamaan niitä lihavoidulla fontilla tai näyttämällä ne
ensimmäisinä. Kuitenkaan nämä käyttäjät eivät muuttaneet kulutustapojaan ja he jättivät
vaikeat sisällöt huomiotta. Suurin osa kaikista tutkituista käyttäjistä oli haasteiden
välttäjiä, minkä takia lisätutkimus olisi tarpeen siitä, kuinka käyttäjiä saataisiin
kuluttamaan monipuolisempaa sisältöä. Tämänkaltainen tutkimus voisi myös tarjota
keinoja informaatiokuplien välttämiseen.
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Tam ja Ho [2006] tekivät uraa uurtavan tutkimuksen käyttäjien personoinnin
kokemuksesta. He mittasivat personoinnin vaikutusta käyttäjien kognitiivisiin
prosesseihin tutkimalla kohteen tai informaation saamaa huomiota käyttäjältä ja kuinka
hyvin he muistivat sen myöhemmin. Personointi toteutettiin puhuttelemalla käyttäjää
nimeltä ja muokkaamalla sisältöä käyttäjän sen hetkisen tehtävän mukaan. Käyttäjät
kokivat molemmat toteutukset personointina, vaikka ainoastaan relevantti suodatettu
sisältö muistettiin jälkeen päin. Tutkimus osoitti, että personoitu sisältö itsessään
vaikuttaa havainnointikykyyn ja tähdellisyys annetussa sisällössä on merkitsevää, jotta
kognitiivinen prosessointi nousee yli alkuperäisen huomioärsykkeen. Li [2016] tutki tätä
placeboefektiä lisää, jossa huomattiin, että käyttäjän kokemus personoidusta sisällöstä ei
ollut riippuvainen tiedolle tehdystä personoinnista vaan siitä, kuinka hyvin käyttäjän
saama tieto vastasi hänen odotuksiaan. Tämänkaltainen tutkimustulos nostaa kysymyksen
siitä, kokevatko käyttäjät heille esitetyn haastavan tiedon olevan odotuksiensa mukaista?
Voidaanko käyttäjän onnistuneesta personointikokemuksesta luopua sen varjolla, että
hänelle saadaan esitettyä hänen mielipiteidensä kanssa ristiriitaisia tuloksia?
4.2.2 Identiteetti
Personointi pohjautuu käyttäjästä mallinnettuun profiiliin, joka esittää käyttäjän
luonteenpiirteitä ja mieltymyksiä. Se on siis tulkinta käyttäjän identiteetistä. [Bozdag ja
Timmermans, 2011]. Identiteetin voidaan nähdä olevan olennainen osa yksityisyyttä:
Nissenbaum [2004] puhuu yksityisyydestä kontekstuaalisena kokonaisuutena, eli
tarvittava yksityisyyden aste riippuu kontekstista, missä henkilökohtaista tietoa
käytetään. Jokaisessa kontekstissa käyttäjällä on erilaiset odotukset, minkälainen tieto on
sopivaa tai epäsopivaa ja kuinka tieto tulisi olla jaoteltu. Kun näitä tiedon normeja
rikotaan, rikotaan myös käyttäjän yksityisyyttä. Nissenbaumin [2004] mukaan
yksityisyyteen tulisi sisällyttää myös kyky kontrolloida hänen henkilökohtaisen datansa
jakoa suhteessa tiettyyn kontekstiin. Henkilöllä on siis erilaiset odotukset siihen, mitä hän
haluaa jakaa ja tämä voisi olla hyödyllistä suodattamistarpeiden selityksessä. Sen lisäksi
mitä käyttäjä haluaa jakaa itsestään, tulisi huomioida se mitä sisältöä hän kokee sopivana
saada. Nämä odotukset taas riippuvat siitä, mitä käyttäjä haluaa saavuttaa kyseisessä
kontekstissa. Esimerkiksi jos käyttäjä on yhteydessä siviilielämän ystäviensä kanssa, voi
hän haluta nähdä heistä henkilökohtaisia kuvia, mutta jos henkilö on työroolissa voi
jossain tilanteessa samankaltaisten kuvien näkeminen kollegoista olla epäsopivaa.
Kuten edellisessä alaluvussa mainittiin [luvussa 4.2.1], käyttäjän autonomia on
riippuvainen informaation suodattamisesta. Nissenbaumin [2004] mukaan, kun
kontekstuaaliset odotukset otetaan huomioon, ei autonomia riipu ainoastaan informaation
suodattamisesta itsestään, vaan tarkemmin sen toteutuksesta tietyissä kontekstuaalisissa
vaatimuksissa. Kun käyttäjillä olisi mahdollisuus ottaa erilaiset personoidut suodattimet
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käyttöön erilaisissa tilanteissa, ristiriitaiset konteksteihin liittyvät vaatimukset eivät olisi
enää toistensa tiellä.
Käyttökontekstien ennakointiin on kehitetty value sensitive design metodi [Friedman
ym., 2006], joka koostuu empiirisestä ja teknisestä tutkimuksesta sekä filosofisesta
analyysista. Suunnittelijoiden tulisi pystyä ennakoimaan kohtuullisesti luultavia
käyttökonteksteja ja suunnitella niitä palvelevia järjestelmiä. Vinoumat saattavat nousta
esiin, kun järjestelmää käyttävät henkilöt, keillä on erilaiset arvot verrattuna heihin, kelle
järjestelmä suunniteltiin. Varsinaisen käyttökontekstin lisäksi suunnittelussa tulisi myös
huomioida lisääntyneet monipuoliset sosiaaliset käyttökontekstit [Bozdag ja
Timmermans, 2011].
4.2.3 Läpinäkyvyys
Läpinäkyvyys on läheisesti yhteydessä autonomiaan: käyttäjä ei voi saada kontrollia
läpinäkymättömästä järjestelmästä, koska hän ei tiedä miten järjestelmä toimii. [Bozdag
ja Timmermans, 2011]. Järjestelmän toiminnan lisäksi suodatuksen tai suosituksien
tuottamisperusteet ovat käyttäjille välttämättömiä ymmärtää, koska ilman niiden
ymmärrystä käyttäjä ei voi täysin ymmärtää kuinka hän voisi vaikuttaa järjestelmään
[Prey, 2018]. Itse sisällön näkökulmasta, jos käyttäjällä on aiempaa tietoa hänelle
personoidusta aiheesta, osaa hän arvioida saadun tiedon laatua esimerkiksi suodatetun
haun kontekstissa. Jos käyttäjällä ei kuitenkaan ole aiheesta ennakkokäsitystä eikä hän
tiedä minkälaista tietoa etsii, hän ei välttämättä osaa arvioida saako hän relevanttia
sisältöä. Introna ja Nissenbaum [2000] ovat todenneet käyttäjillä olevan oikeuden vaatia
kokonaista ja oikeellista tiedonantoa personoinnin perustana oleville säännöille ja
algoritmeille, jotka säätävät hakuja ja priorisointia. Tämä tiedonanto tulisi ilmaista niin,
että suurin osa netin käyttäjistä ymmärtää sen. Pariser [2011] toteaa, jotta käyttäjillä olisi
mahdollisuus hallita käyttämäänsä palvelua, tulisi hänen tietää mitä informaatiota heistä
on käytetty personoinnissa ja kuinka kyseistä dataa käytetään.
Bozdag ja Timmermans [2011] kuitenkin kyseenalaistavat paperissaan Intronan ja
Nissenbaumin [2000] huomautuksen, koska he eivät ole varmoja johtaisiko täydellinen
algoritmien paljastus täyteen läpinäkyvyyteen ja parempaan käyttökokemukseen. Tämä
ei johdu ainoastaan siitä, että mahdollisista paljastettujen algoritmien väärinkäytöksistä
voisi seurata roskapostia ja konflikteja liikesalaisuuksille, vaan myös siitä, ettei
keskiverto käyttäjä luultavasti ymmärrä algoritmia. Itse järjestelmien kehittäjien on
todettu kokevan haasteelliseksi selittää, kuinka tekoäly päätyi algoritmin avulla tiettyyn
tulokseen [Pariser, 2011], minkä takia olisi absurdia olettaa, että alaan perehtymätön
käyttäjä voisi saada lisäymmärrystä algoritmeista. Tämän sijasta Bozdag ja Timmermans
[2011] ehdottavat, että käyttäjälle tulisi näyttää kyseisen käytetyn algoritmin seuraukset.
Jos ja kun personoitua suodattamista hyödynnetään, tulisi käyttäjälle tarjota mahdollisuus
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nähdä, minkä perusteella järjestelmä toteuttaa suodattamisen. Näin käyttäjä tulisi
tietoisemmaksi järjestelmän toiminnasta ja pystyisi mahdollisesti arvioimaan tiedon
relevanttiutta paremmin. GDPR on jo nyt saanut kehittäjiä sekä käyttäjiä kiinnittämään
huomiota algoritmien päätöksen teon läpinäkyvyyteen, kykyyn selittää saatuja tuloksia ja
koneoppimisen eettiseen pohdintaan [Zanker, ym., 2019].
Xiao ja Benbasat [2007] tekivät kirjallisuuskatsauksen empiirisistä tutkimuksista,
joissa käsiteltiin suosittelujärjestelmien toimintaa kaupallisilla alustoilla. Niissä tutkittiin,
kuinka järjestelmät vaikuttivat käyttäjien päätöksentekoprosessiin, niiden vaikutuksesta
päätösten lopputuloksiin ja millä tavoin personoinnin välineet koetaan ja arvioidaan
käyttäjien keskuudessa. He havaitsivat, että täsmällinen valintojen esiin saaminen auttoi
lisäämään käyttäjien kokemusta päätösten laadusta ja läpinäkyvyyttä järjestelmän
järkeilylogiikasta. Tämä taas lisäsi käyttäjien luottoa järjestelmään. Bozdag [2013]
ehdotti tutkimuksessaan järjestelmiä käymään keskustelua käyttäjän kanssa: järjestelmä
voisi ilmoittaa tuloksien olevan personoituja, kertoen samalla miksi ja miten. Se voisi
ilmaista mitä oletuksia tekee käyttäjästä ja muokata itseään kysymällä käyttäjältä ovatko
sen oletukset oikeita. Sen ansiosta käyttäjä ei hallitsisi koko algoritmia, mutta järjestelmä
saisi palautetta, voisi mukauttaa ja parantaa itseään ja pystyisi osoittamaan käyttäjälle,
missä ehdoissa ja olosuhteissa se on tehnyt tietyt suositukset. Kyseistä tapaa käytetään
kritiikillä muokattavissa suosittelujärjestelmissä [Chen ja Pu, 2012], mutta kyseinen
suosittelujärjestelmä ei ole saanut mittavaa suosiota tutkijoiden keskuudessa (vuonna
2019 Google Scholarista löytyi aiheesta 80 nimikettä, kun vastaava luku
yhteistoiminnallisesta suodattamisesta oli noin 16 000). Suodatusmenetelmän
epäsuosioon saattaa vaikuttaa sen asettama lisätaakka käyttäjälle, varsinkin jos
järjestelmä kysyisi käyttäjän mielipidettä jokaisella haulla.
Sen sijaan, että personoinnista hankkiudutaan eroon tai käsitellään kysymystä,
tulisiko sitä käyttää, tulisi suunnitella moraalisesti kestäviä personointitekniikoita
[Bozdag, 2013]. Benkler [2006] toteaa Babel objectionissaan, että käyttäjillä tulisi olla
pääsy mekanismeihin, jotka liikkuvat tiedon universumissa erotellen ne hallittaviin ja
käytettäviin laajuuksiin. Tästä nousee kysymys, kykenevätkö internetin palveluntarjoajat
vastaamaan tähän suodatuksen tarpeeseen sillä tavoin, että kaikki edellä esitellyt
inhimilliset arvot otettaisiin huomioon. Haasteita kyseiseen näkökulmaan asettaa se, että
tällä hetkellä vastuussa suodattamisesta eivät ole ainoastaan alkuperäispalvelut, vaan
myös kaupalliset palvelut, kuten Google ja Facebook. Kaupallisten palveluiden hallitessa
toimialaa, saattaa jo nyt haasteellisesti toteutettavissa oleva tiedon monipuolisuus olla
suurempien vaikeuksien edessä, kun tietoa ei pystytä käsittelemään puolueettomasti.
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5

Personoinnin haasteet

Personoinnin tuomien hyötyjen lisäksi aihetta tutkiessa ei voida sivuuttaa sen haasteita.
Personoinnilla on mainittavia seuraamuksia inhimillisyyden arvoille, kuten käyttäjän
autonomisuudelle ja yksityisyydelle. Näiden lisäksi järjestelmän tulisi olla läpinäkyvä,
objektiivinen ja sen tulisi tarjota serendipistä sisältöä. [Bozdag, 2013]. Näistä aiheista
nousee useita eettisiä kysymyksiä: onko tietoa tarjoavilla yksityisillä yrityksillä
sosiaalista vastuuta ja pitäisikö niiden toimintaa säännellä? Kuinka eri arvojen, kuten
läpinäkyvyyden, toteutumista voidaan edistää algoritmeissa?
5.1 Yksityisyyden haasteet
Internet on luonut ympäristön yksityisyyden konfliktille, kun personoinnin tekniikat
tarjoavat hyödyllisiä välineitä käyttäjien verkkokokemuksen parantamiseen, mutta
samaan aikaan sallivat palveluntarjoajien ja muiden käyttäjien kerätä käyttäjistä
henkilökohtaista tietoa, joskus myös ilman heidän suostumustaan [Toch, Wang ja Cranor,
2012]. Tiedonyksityisyys määritellään käyttäjän oikeutena pitää omat tietonsa niin, ettei
niitä paljasteta kolmansille osapuolille, kuten markkinoijille ja muille tuntemattomille
henkilöille [Rognehaugh, 1999]. Tämän kaltaiset yksityisyyshuolet jarruttavat käyttäjien
halua suostua personointiin [Awad ja Krishnan, 2006; Li ja Unger, 2012], ja useissa
tutkimuksissa käyttäjien on havaittu olevan huolissaan yksityisyydestään ja haluavansa
suojella sitä [esim. Wills ja Zeljkovic, 2011]. Tästä huolimatta tutkimuksissa ei ole saatu
selkeitä tuloksia varsinaisen käytöksen korrelaatiosta käyttäjien asenteisiin ja aikeisiin
yksityisyyttä koskevissa asioissa. [Weinberger ja Bouhnik, 2018]. Jossain tutkimuksissa
on havaittu, että käyttäjät suojelevat omia tietojaan myös heidän kokemansa käytön
helppouden (convenience) kustannuksella [Weinberger, Bouhnik ja Zhitormirsky-Geffet,
2017] Toisissa tutkimuksissa tulokset olivat päinvastaisia ja suhdetta ei löytynyt
käyttäjien ilmoittaman yksityisyyden suojelemisen halun ja varsinaisen käytöksen välillä:
käyttäjät luovuttivat vapaaehtoisesti tietojaan internetissä, vaikka ilmoittivat olevansa
huolissaan yksityisyydestään [Guo, Zhang ja Sun, 2016]. Tämä epäjohdonmukaisuus
käyttäjien toimissa ja asenteissa suhteessa yksityisyyteensä on nimetty
yksityisyysparadoksiksi (privacy paradox) [Norberg ym., 2007].
Useat eri hypoteesit ovat pyrkineet selittämään käyttäjien toimintaa
yksityisyysparadoksissa. Hypoteeseihin kuuluvat tiedonloukon hypoteesi (the knowledge
gap hypothesis), käyttötarkoitusteoria (the uses and gratification theory) ja
optimismiharha (the optimistic bias theory). Tiedonloukon hypoteesissa käyttäjillä
selitetään olevan puutteellinen ymmärrys tietojen luovuttamisen vaaroista [Debatin ym.,
2009] tai työkaluista ja tekniikoista, joilla yksityisyyttä voidaan parantaa [Trepte ym.,
2015]. Käyttötarkoitusteoria käsittelee käyttäjien haluttomuutta hylätä tietojen
luovuttamisesta saadut hyödyt, esimerkiksi sosiaaliset hyödyt sosiaalisen median
sivustoilla, kun käyttäjä jakaa henkilökohtaisia asioitaan muille käyttäjille [Debatin ym.,
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2009; Trepte ym., 2015]. Optimismiharha teoria tunnetaan myös nimellä epärealistinen
optimismi (unrealistic optimism) ja vertaileva riskien arviointi (comparative risk
judgements) [Weinstein, 1989]. Tämän teorian kuvaamassa tilanteessa käyttäjä näkee
itsensä vähemmän alttiina haavoittumiselle yksityisyys ja tietoturvaongelmissa verrattuna
muihin käyttäjiin. Tutkimuksissa havaittuja vaikuttajia yksittäisen käyttäjän toimintaan
ovat esimerkiksi
-

Sosiodemografiset tekijät (kuten sukupuoli ja ikä) [Baddeley, 2011]
Käyttäjien verkkoyksityisyyden lukutaito (OPL, online privacy literacy) [Trepte
ym., 2015]
Nettisivuun liittyvät muuttujat, kuten sivuston maine [Constante, den Hartog ja

-

Petkovic, 2011]
Sivuston tietosuojaselosteen tarkkuus [Metzger, 2006] ja

-

Pyydetyn tiedon tyyppi ja ulottuvuus [Leon ym., 2013]

Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi myös käyttökontekstilla on vaikutusta käyttäjien
toimintaan. Sosiaaliset mediat ovat esimerkiksi alustoja, joilla yksityisyysasenteet ja
varsinainen käytös ovat mahdollisesti suurimmassa määrin ristiriidassa. Sosiaaliset
mediat rohkaisevat käyttäjiä jakamaan itsestään mahdollisimman paljon henkilökohtaista
tietoa, jotta he saisivat vastineeksi sosiaalista pääomaa ihmissuhteista ja ystävyyksistä
[Ellison, Steinfield ja Lampe, 2007]. Sosiaalisessa mediassa yksityisyysasetukset eivät
ole yhtä tiukkoja verrattuna esimerkiksi verkkokaupan profiiliin ja profiilien tieto on
paljon näkyvämpää [Debatin ym., 2009].
Käyttäjien yksityisyyshuolet tulee ottaa vakavasti ja niitä tulisi käsitellä riskejä
ennakoiden huolimatta siitä, kuinka pieniä ne olisivat. Turvallisuus- ja
yksityisyysrakenteet, kuten tietoturvaselosteet ja yksityisyyskäytännöt [King ja Forder,
2016], tehdään informoimaan käyttäjiä heidän tietojensa hankinta- ja käsittelytavoista,
miksi niitä käytetään ja hyödyistä, mitä käyttäjät saavat luovuttamalla tietojaan. Tämän
avulla käyttäjiä autetaan rakentamaan luottamusta ja toteutetaan monien maiden
yksityisyyslakeja [Kobsa ym., 2000]. Monissa tapauksissa käyttäjän suostumuksen
saaminen on suositeltua tai usein pakollista ja sitä kuvaillaan kaikkein tärkeimmäksi
tekijäksi verkkokäyttäjien identifioimiseen ja profiilin hankinnan tekniikoiden
laillistamisessa. Todellisuudessa tämän portaan toteutus jää erityisesti personoinnin
kontekstissa usein käyttäjän antamaan suostumukseen tietojensa luovuttamisesta, koska
personointialgoritmien tulokset ovat niin vaikeasti selvitettävissä. Selvitettävyyden
merkitystä käsitellään tarkemmin seuraavana.
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5.2 Selvitettävä käyttäjämallinnus
Personoivat algoritmit pohjautuvat moniin eri tietoihin useista eri lähteistä, jolloin niiden
lopputulosta ja luotettavuutta on haasteellista ennakoida. Selvitettävyydellä (scrutability)
tarkoitetaan mahdollisuutta ymmärtää personoidun syötteen tulosta tarkastelun ja
havainnoinnin kautta kontekstiin suhteutettuna [De Bra, 2017]. Järjestelmästä voidaan
esimerkiksi tarkistaa mitä tietoja se on kerännyt käyttäjästä ja minkä algoritmin
perusteella se on ennakoinut tulokset. Koneoppimisen hyödyntäminen tekee prosessista
vielä kompleksisempaa, eivätkä järjestelmien kehittäjätkään pysty selittämään kaikkia
tulosteita [Pariser, 2011]. Tiedon keräys ja prosessointi on automatisoitu, ja tiedot
kerätään sekä yksilön että suuremman joukon toimista [De Bra, 2017] eikä käyttäjä ole
välttämättä tietoinen tietojen keräyksestä ennen kuin suodatettu tieto saavuttaa käyttäjän
[Bozdag ja Timmermans, 2011]. Tilanteessa, jossa käyttäjälle pystyttäisiin esittämään
selkeä kuvaus hänestä valmistetusta käyttäjämallista, olisi käyttäjälle hypoteettisesti
mahdollista myös muokata omaa profiiliaan vielä osuvammaksi.
Selvitettävyyden haasteellisuutta lisää yhteistoiminnallisen suodattamisen
hyödyntäminen. Käyttäjille on perusteltua näyttää tuloksia, jotka miellyttivät muita
samankaltaisia käyttäjiä, mutta niiden johdosta suositteluprosessien julkituomisesta tulee
hankalampaa. Nettikaupoissa käyttäjälle voidaan ilmoittaa suosittelutuloksissa, että
käyttäjät, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös tuotteen X. Tämä ilmoitus on
kuitenkin peruste sille, miksi tieto näytetään eikä sille, millä perusteella toinen käyttäjä
osti tämän yhdistelmän ja miksi toisen käyttäjän tulisi ostaa se. [De Bra, 2017].
Käyttäjämallinnuksen, mukauttamisen ja personoinnin yhteisöllä ei ole yleistä
ratkaisua millä selvitettävyys saataisiin toimimaan monimutkaisten suosittelun
tekniikoiden yhteydessä. [De Bra, 2017]. Tyypillisesti personointi kehitetään
käsittelemään yhden kohdealueen ongelmia, jolloin järjestelmän toimintalogiikan
hyödyntäminen ei ole välttämättä mahdollista toisessa kontekstissa. Selvitettävyyttä
voitaisiin edistää kehittämällä malleja ja metodeja, joita olisi mahdollista integroida ja
soveltaa laajemmin. [Hawalah ja Fasli, 2014]. Jossain vaiheessa lait saattavat ottaa kantaa
aiheeseen samaan tapaan kuin käyttäjien tietojen suojelua edistävä GDPR, ja kun
selvitettävyyttä saadaan edistettyä, voidaan sen avulla ratkaista muita ongelmia, kuten
tutkimustulosten toistettavuuden edistäminen [De Bra, 2017].
5.3 Tutkimusten heikko toistettavuus
Personointijärjestelmien tutkimusta vaivaa tutkimustulosten huono toistettavuus
erilaisessa kontekstissa. Empiirisessä tieteellisessä tutkimuksessa pidetään suuressa
arvossa tutkimuksen täsmällisyyttä: jos tekniikka X:n uskotaan olevan parempi kuin Y:n,
tutkimus koehenkilöillä osoittaa objektiivisella mitalla, että näin on. Koehenkilöt tulisi
pystyä korvaamaan uusilla ja toistaa samankaltainen tutkimus samoin tuloksin. Said ja
Bellogin [2014] toteuttivat tutkimuksen, jossa he huomasivat, että samojen algoritmien
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toteutus eri suosittelujärjestelmäkirjastoissa samoilla mitoilla ja metodologioilla
testattuna tuottivat eri tulokset. Syyksi havaittiin erilaiset datankäsittelyprosessit ja pienet
poikkeamat metodologioiden arvioinneissa ja algoritmien askelissa. Toistettavuus ja
yleistettävyys tutkimustuloksissa saavat tällä hetkellä liian vähän huomiota ja Zanker,
ym. [2019] kehottavat holistisempaan näkemykseen personoinnin mekaniikkojen
tutkimuksessa. Yleistettävyys voisi tuoda myös keinoja aiemmin mainittujen
selvitettävyyden ja läpinäkyvyyden haasteiden ratkaisemiseen käyttäjien profiilien
mallintamisessa ja suositusten perusteluissa.
5.4 Tiedon arvottaminen sen keräyksessä ja esittämisessä
Itse kerättävän tiedon ja sen lähteen valintaan vaikuttavat järjestelmän suunnittelijat.
Tietoa kerätään useista eri lähteistä, kuten kirjautuneen käyttäjän sosiaalisen median
tileiltä, hänen käyttämästään laitteistosta ja selaimesta sekä selailuhistoriasta [Sanoma
Media Finland, 2020]. Näihin kerättyihin tietoihin sovelletaan jotain kehittäjien
valitsemaa tai suunnittelemaa algoritmia. Kehittäjillä on valta toimia ”portinvartijana”
(gatekeeper) eli valita, mikä tieto on merkittävintä ja kuinka se painotetaan. Palvellakseen
suuremman joukon tarpeita välittäjät sisältävät määreen suosiolle, jota hyödynnetään
sisältöjen suodattamisessa [Bozdag, 2013]. Vallassa olevat webteknologiat, kuten
pilvipalvelut, sallivat palvelujen ulkoistaa heidän tiedostojensa säilyttämisen ja
laskennalliset tarpeet kolmansille osapuolille, jotka hallitsevat datakeskuksia [Bozdag ja
Timmermans, 2011] ja ovat mahdollisesti erikoistuneet tiettyyn laskentaan kuten
personointiin. Yksi suurimmista eettisistä seuraamuksista tämän johdosta on se, että
hallinta siirtyy käyttäjiltä ohjelmistojen tuottajille [Timmermans ym., 2010]. Käyttäjien
luovuttaessa tietojensa lisäksi laskennan, tuottajat voivat mahdollisesti muuttaa
toiminnallisuuksia ja algoritmejaan milloin vain ilman käyttäjän tietoisuutta [Bozdag ja
Timmermans, 2011]. Tämän lisäksi kaikkialla läsnä oleva tekniikka mahdollistaa
personoinnin kehittymisen pelkän sisällön muokkauksen yli, tarjoten mahdollisuutta
ennakoida milloin ja missä tilanteessa tai kontekstissa personoitu sisältö tavoittaa (pahaa
aavistamattoman) käyttäjän. Tämä lisää tarvetta keskustelulle käyttäjän tilaan
tunkeutumisen (invasiness) ja tarvittavan kontrollin ongelmista ja haasteista [Zanker ym.,
2019].
Kerättävän tiedon valinnan lisäksi, järjestelmien suunnittelijat vaikuttavat sisällön
esittämiseen. Webpalveluissa, kuten hakukoneissa, väitetään usein, ettei ihmisten
päätökset vaikuta niiden tuloksiin, samalla tavalla kuten esimerkiksi päätoimittajan
mielipide lehteen, mutta tämä ei pidä paikkaansa [Bozdag, 2013]. Introna ja Nissenbaum
[2000] esittävät pohjaten ajatukseen informaatiosta ensisijaisena hyvänä asiana, että
teknisten mekanismien suunnittelun hakukoneisiin tulisi ylittää kaupalliset rajat ja
käsitellä myös poliittisia valintoja sosiaalisista oikeuksista kuten yhdenvertaisuutta ja
sisällyttämistä (inclusiveness). Tämä voidaan kiteyttää suunnitteluhaasteisiin, kuten
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inhimillisten arvojen sisällyttämiseen hakukoneen algoritmiin. Näissä tilanteissa tulisi
hyväksyä, että algoritmit ovat arvoa sisältäviä (value-laden) ja epäneutraaleja, ja varautua
tähän jo suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi määrittelemällä tavoiteltavat arvot
informaation monimuotoisuuden vaatimuksille. [Bozdag, 2013]. Luvussa 4.2.3 sivuttiin
jo suurten kaupallisten palveluiden dominointia suodatuskentällä: läpinäkyvien tietoa
koskevien arvojen määrittely voisi luoda yhtenäisen pohjan suodatusta toteuttaville
palveluille, joka toteuttaisi käyttäjien oikeuden monipuolisen informaation
saavuttamiseen.
Informaation
monimuotoisuuden
määritelmä
vaihtelee
tieteenaloittain.
Mediatutkimuksessa se määritellään vähemmistöjen mielipiteiden ja äänten yhtenäisellä
pääsyllä mediaan enemmistöjen kanssa ja median suhteena tietoon, jotta se heijastaisi
mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa ja sen mielipiteiden jakautumista [Van Cuilenburg,
1999]. Tietojenkäsittelytieteessä se voidaan määritellä järjestelmässä tarjottujen asioiden
monimuotoisuutena, käyttäjien avustamisena vaikeasti löydettävien asioiden
löytämisessä [Zhang ja Hurley, 2008] tai listojen valmistamisena, joissa sisältö on
monipuolista mutta relevanttia käyttäjälle [Yu ym., 2009]. Personoinnin alalla olisi tarve
normatiiviselle konseptoinnille arvokkaan tiedon monimuotoisuudesta: se olisi
hyödyllinen työkalu myös personoinnin tuloksen arvioinnissa. [Bozdag, 2013].
5.5 Informaatiokuplat
Tarjotun tiedon monimuotoisuuden merkitys on havaittavissa sen puutteellisen
toteutumisen kautta. Yksi useimmiten personoinnin yhteydessä mainituista haasteista on
informaatiokupla (filtter bubble). Eli Pariser [2011] kehitti termin kuvaamaan tilannetta,
jossa käyttäjän toimintaan perustuen hänelle tarjotaan personoitu näkymä, joka vahvistaa
hänen omia näkemyksiään ja vääristää todellisuutta. Suuri määrittelevä tekijä
informaatiokuplien synnyssä on algoritmien toiminta ilman käyttäjän kontrollia, minkä
johdosta käyttäjä ei usein ole tietoinen näkymän vääristymisestä. Sunstein [2007] oli
huolissaan käyttäjien itse luomistaan kaikukopeista (echo chambers), jossa käyttäjät
ylikustomoisivat itse teknologiset tiedonsaantivälineensä, mutta sen sijaan, että käyttäjät
itse aiheuttaisivat omat kuplansa, on suurempana haasteena tällä hetkellä kuplien
luominen ilman käyttäjien tietoisuutta. Pahimmassa mahdollisessa tilanteessa saadun
tiedon monipuolisuus tulisi laskemaan dramaattisesti ja lopulta käyttäjät saattaisivat
menettää yhteyden täysin muihin sosiaalisiin ryhmiin yhteiskunnassa [Bozdag ja van den
Hoven, 2015].
Informaatiokupliin liittyen de Bra [2017] listasi yhden personoinnin haasteen
metasuodattamiseksi.

Yhteistoiminnallisen

suodattamisen

prosessissa

ei

oteta

tilannevedoksia ennen suodattamista tehdystä toiminnasta, jolloin suodatuksen saaneiden
käyttäjien toiminta sekoittuu niiden käyttäjien toimintaan, jotka ovat toimineet
suodatuksen perusteena. Käyttäjä ei tämän johdosta pääse välttämättä käsiksi
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suodattamattomaan tietoon, jonka takia järjestelmän käsitys onnistuneesta suodatuksen
tuloksesta vahvistuu. Tutkimusten mukaan ihmisillä on myös taipumusta valita suodatettu
tieto vaikka suodattamaton olisi myös tarjolla. [De Bra, 2017]. Käyttäjällä ei kuitenkaan
välttämättä ole tietoa siitä, mikä tieto on suodatettu ja mikä ei, jolloin käyttäjä ei tee
valintaa tarkoituksenaan valita suodatettu tieto vaan voi puhtaasti nähdä sen olevan
itselleen relevantimpi. Nguyen ym. [2014] tulivat omassa tutkimuksessaan kuitenkin
siihen tulokseen, että vaikka käyttäjät saavat pidemmällä aika välillä rajatumman määrän
tuloksia suodatuksen johdosta, ei se aiheuta heille informaatiokuplaa. Tästä tuloksesta
huolimatta kuplat tulisi ottaa huomioon personointijärjestelmien kehityksessä.
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6

Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Luvuissa 2 – 5 esiteltiin kirjallisuuden perusteella hankittu ymmärrys personoinnissa
hyödynnetyistä suodatusjärjestelmistä, niiden tekniikoista, ominaisuuksista ja haasteista.
Tässä luvussa esitetään yhteenveto personoinnin teoriasta, jonka jälkeen määritellään
heuristiikat, eli huomioonotettavat tekijät, joilla käyttäjien personoinnin
käyttökokemuksesta tulisi mahdollisimman hyvä.
Kokonaisuudessaan personoinnin prosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta: tiedon
keräyksen vaiheesta, käyttäjän mallintamisen vaiheesta ja personoinnin vaiheesta, jossa
esitetään mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita palveleva sisältö. Tiedon keräyksen
vaiheessa käyttäjästä kerätään tietoa eksplisiittisesti, implisiittisesti tai ne yhdistävällä
hybridimenetelmällä, jotta hänestä voidaan muodostaa käyttäjäprofiili. Eksplisiittisessä
metodissa käyttäjä on usein tietoinen hänestä kerätyistä tiedoista, mutta keräystapa lisää
käyttäjän taakkaa eikä profiilia usein päivitetä automaattisesti. Implisiittisessä metodissa
käyttäjän ei tarvitse tehdä lisätoimia palvelunkäytön lisäksi, mikä voi toisaalta johtaa
siihen, ettei käyttäjä ole tietoinen tapahtuvasta tiedon keräyksestä. Implisiittinen metodi
mahdollistaa profiilien dynaamisen päivityksen, mikä antaa myös mahdollisuuden
käyttäjän pitkä- ja lyhytaikaisten kiinnostuksien tallentamiseen.
Kerätty tieto muutetaan käyttäjäprofiiliksi käyttäjämallinnussääntöjen avulla.
Dynaamiset sovellukset ovat lisänneet datalähtöisen käyttäjämallinnuksen hyödyntämistä
asiantuntijalähtöisen menetelmän sijaan, mikä on tuonut haasteita profiilien
selvitettävyyden kannalta. Selkeiden käyttäjämallinnussääntöjen määritteleminen
mahdollistaisi käyttäjän informoimisen syistä, miksi käyttäjästä kerätään tietoa ja millä
perusteilla niistä koostetaan profiili, mutta datalähtöinen menetelmä ei välttämättä takaa
kehittäjienkään perillä oloa siitä, millä perusteella profiilit muodostetaan.
Käyttäjäprofiileita
hyödynnetään
käsiteltävän
sisällön
suodattamiseen.
Suodattaminen voidaan toteuttaa yhteistoiminnallisella, sisältöpohjaisella tai nämä
yhdistävällä hybridimenetelmällä. Yhteistoiminnallisessa suodatuksessa muiden
samankaltaisten käyttäjien toimintaa hyödynnetään osuvien sisältöjen suosittelemiseen.
Muiden käyttäjien toiminnan hyödyntäminen mahdollistaa monipuolisen ja serendipisen
sisällön esittämisen. Kyseinen menetelmä kuitenkin tuo erityisiä haasteista suosituksien
selvitettävyydelle: asiaa suositeltaessa voidaan ainoastaan sanoa, että samankaltaisen
maun omaava käyttäjä piti tästä, mikä ei välttämättä ole riittävä perustelu miksi se tulisi
hyödyntää. Sisältöpohjaisessa suodatuksessa suositteluperusteet voidaan taas
hypoteettisesti perustella erittäin tarkasti, koska suositukset perustetaan käyttäjän ja
sisällön ominaisuuksiin. Tällöin sisällön suodattamisen onnistuminen ei ole riippuvainen
toisista käyttäjistä. Menetelmän heikkous on kuitenkin siinä, että käyttäjälle suositellaan
hänelle itsestään selviä asioita, koska kaikki suositukset perustuvat sisällön sopivuuteen.
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Edellä esitettyjen prosessien monimuotoisuutta on edistänyt entisestään
syväoppimisen kehittyminen. Syväoppiminen mahdollistaa monimuotoisten asioiden ja
luokittelevien kuvioiden havaitsemisen datasta, joita ihminen ei esimerkiksi havaitsisi.
Syväoppimisen kehittyminen on parantanut suositusten tuloksia merkittävästi, mikä on
johtanut personoinnin hyödyntämisen lisääntymiseen.
Syväoppimisen kehittymisen lisäksi, personoinnin lisääntymistä on edistänyt sen
tarpeellisuus tämän hetkisessä yhteiskunnassa. Tieto on välttämätön hyödyke ihmisille,
mutta sen lisääntynyt määrä on tuonut mukanaan haasteita: kenelläkään ei ole
mahdollisuutta käydä kaikkea tietoa läpi itse. Suodatusjärjestelmien tavoitteena on
avustaa käyttäjiä löytämään heille tärkein ja arvokkain tieto. Tämä luo
suodatusjärjestelmille erityisen vastuun saavutetun tiedon monipuolisuuden
takaamisesta.
Tiedon monipuolisuuden lisäksi, suodatusjärjestelmiä suunnitellessa tulisi ottaa
huomioon
käyttäjien kokemus
järjestelmän
onnistumisesta. Personoinnin
käyttökokemuksen onnistumiseen ei ole vakiintuneita ohjeennuoria, mutta useimmiten
käyttökokemuksen onnistumista arvioidaan oikeellisen sisällön kautta. Tämän on
kuitenkin havaittu olevan riittämätön keino käyttäjien tarpeisiin vastaavan sisällön
arviointiin [McNee ym., 2006], minkä takia tulosten arviointiin on ehdotettu listojen
monipuolisuuden, uutuuden ja serendipisyyden mittoja.
Tämän johdosta kirjallisuuden pohjalta koostettiin yhteen periaatteita, jotka tulisi
ottaa huomioon personointijärjestelmien suunnittelussa onnistuneen käyttökokemuksen
takaamiseksi. Tiivistettynä nämä tavoitteet ovat seuraavat:
1. Käyttäjän tulisi olla tietoinen, että personointia suoritetaan
2. Käyttäjän pitäisi pystyä saamaan tietoa siitä, kuinka hänen profiilinsa
valmistetaan
ja
miksi
(mihin
ratkaisuna
mahdollisesti
käyttäjänmallinnussääntöjen määrittely ennen järjestelmän tekoa, joka helpottaisi
tuotetun profiilin selvitettävyyttä)
3. Käyttäjän tulisi pystyä vaikuttamaan personoinnin tulokseen
4. Käyttäjälle tulisi esittää monipuolista ja serendipistä tietoa hänen oletettujen
kiinnostuksiensa täyttävien kohteiden lisäksi
5. Käyttäjän muuttuvat kiinnostuksen kohteet ja personoinnin tarpeen konteksti
tulisi ottaa huomioon
Kirjallisuudessa

esitellyissä

inhimillisissä

arvoissa

(autonomia,

identiteetti

ja

läpinäkyvyys) tiivistyvät ihmisten tarpeet järjestelmälle, jotta he kokisivat käytön
miellyttäväksi ja omia tarpeitaan tukevaksi. Niiden perusteella voidaan myös
summittaisesti luokitella yllä esitetyt tarpeet. Kohtien 1. ja 2. voidaan nähdä käsittelevän
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läpinäkyvyyttä, kohtien 3. ja 4. autonomisuutta ja kohdan 5. identiteettiä. Kuten luvussa
4.2. perusteltiin, autonomia, läpinäkyvyys ja identiteetti liittyvät erittäin läheisesti yhteen:
puutteellinen läpinäkyvyys ja identiteetin huomiointi järjestelmässä heikentävät käyttäjän
autonomiaa.
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7

Personoinnin käyttökokemuksen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on käsitellä käyttäjien käyttökokemusta personoinnista.
Luvuissa 2-5 esitellyssä kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin hankkimaan laajempaa
ymmärrystä personoinnin käyttökokemukseen vaikuttavista tekijöistä, ja sen tulokset
esitettiin luvussa 6 muodostetussa yhteenvedossa. Empiirisessä tutkimuksessa pyritään
tarkentamaan tätä ymmärrystä käyttäjän autonomian osalta.
Seuraavana esitellään kirjallisuuskatsauksen pohjalta täsmennetty tutkimuksen
tavoite ja sen toteutus.
7.1 Tutkimuksen tavoite ja menetelmä
Empiirisen

tutkimuksen

tavoitteena

on

tutkia

käyttäjien

kokemusta

heidän

autonomiastaan Spotifyn Daily mix-listojen suosittelutulokseen vaikuttamisessa.
Laajassa alkuperäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin tutkia käyttäjien
käyttökokemusta suosittelujärjestelmien käytössä. Tutkimuskysymystä saatiin rajattua
kirjallisuuskatsauksessa havaittujen käytettävyyttä ja käyttökokemusta parantavien
tekijöiden avulla ja autonomian havaittiin olevan kriittinen tekijä onnistuneen
käyttökokemuksen kannalta. Tutkimuskysymys muotoiltiin seuraavaan muotoon: miten
käyttäjien autonomian kokemukset vaikuttavat heidän käyttökokemukseensa?
Useimmat tutkimukset suosittelujärjestelmien käyttökokemuksesta pohjautuvat
suosittelujen oikeellisuuden mittaamiselle [Da’u ja Salim, 2019]. Kuten luvussa 4.2.1
selvitettiin, myös oikeellinen sisältö on tärkeää käyttäjien kokemalle autonomialle, mutta
käyttäjien kokemusta omasta autonomiastaan sisältöön vaikuttamisen kannalta on tutkittu
vähän. Käyttöliittymäsuunnitelmia on tehty sisältöön vaikuttamiselle [Wang, ym., 2008],
mutta tarkoituksellisesti käyttäjän kokemaa autonomiaa testaavia tutkimuksia ei löytynyt.
Autonomian ollessa oleellinen osa onnistunutta käyttökokemusta, sen puutteellisen
tutkimuksen johdosta aihetta on tärkeää tutkia.
Tämän takia tällä empiirisellä tutkimuksella kartoitetaan katsaus rajattuun joukkoon
käyttäjiä, jotta voidaan hankkia tietoa siitä, onko autonomian toteuttamisen
suunnitteluperiaatteella arvoa personointijärjestelmien tarjoamassa käyttökokemuksessa.
Tutkijalla itsellään ei ole mahdollisuutta toteuttaa kokonaista personointijärjestelmää, ja
koska tutkimuksen pääpaino keskittyy käyttäjien kokemukseen personoinnista, voidaan
aihetta tutkia mielekkäästi konseptin tasolla. Tämä päätettiin toteuttaa kartoittamalla
tämän hetkisten Spotifyn Daily mix -listojen muokkaamiseen käyttäjille tarjotut selkeät
toiminnallisuudet ja kehittää sen pohjalta toinen uusi ratkaisu, jossa
vaikutusmahdollisuuksia on lisätty. Näiden kahden konseptin avulla toteutettiin testaus,
jossa haastatteluun valituilta henkilöiltä kysyttiin heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan
kummastakin ratkaisusta. Haastattelujen toteutus esitellään tarkemmin luvussa 7.5.2.
Menetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, koska käyttäjien kokemuksien
tutkiminen voidaan toteuttaa parhaiten hankkimalla itse käyttäjien kertomaa kuvailevaa
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tietoa ja analysoimalla sitä. Laadullisessa haastattelututkimuksessa pystytään
hankkimaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja haastattelujen avulla ilmiöstä saadaan
syvää ja yksityiskohtaista tietoa. Haastattelututkimukseen lähestymistavaksi valittiin
teorialähtöinen menetelmä, koska teorialähtöisyyden johdosta aineiston keräyksessä
haastattelujen runko on helpommin suunniteltavissa ja tästä seuraava analysointiprosessi
kyetään suunnittelemaan paremmin ennalta ja sen hallinta on tehokkaampaa. [Tiainen,
2014].
Laadullisen tutkimuksen heikkoutena voidaan nähdä aineiston keräämisen työläys,
analysoinnin vaikeus ja tutkijan kykyjen ja ominaisuuksien vaikutus lopputulokseen.
Teorialähtöinen menetelmä aineiston keruussa ja analyysissa voi mahdollisesti johtaa
tilanteeseen, jossa jokin oleellinen asia ilmiön kannalta sivuutetaan aiempaan teoriaan
vedoten. [Tuomi ja Sarajärvi, 2018]. Näitä haasteita on pyritty ratkaisemaan
raportoimalla prosessi mahdollisimman tarkasti, jotta lukijalle välittyisi mahdollisimman
selkeä kuva miksi kyseisiin ratkaisuihin on päädytty.
Seuraavissa alaluvuissa esitellään tutkimuksen alusta [7.2] ja sen käyttöliittymä [7.3],
jonka jälkeen käydään läpi aineiston keruu ja käsittely menetelmineen.
7.2 Tutkimuksen alusta: Spotify ja Daily mix -soittolistat
Tutkimuksen alustaksi valittiin musiikkipalvelu Spotify. Spotifylla oli vuoden 2019
lopussa 271 miljoonaa aktiivista käyttäjää, joista 124 miljoonaa oli maksullisen palvelun
tilaajia [Spotify, 2019a]. Musiikin suoratoistopalvelu tarjoaa hyvän alustan käyttäjien
toiminnan ja kokemusten tarkasteluun, koska suositukset ovat monipuolisia, mutta
aihepiiri on rajattu. Tämä yksinkertaistaa haastateltavien hankintaa.
Spotify tarjoaa käyttäjilleen personoituja soittolistoja, kuten ”Daily mix” -listat,
”Viikon suositukset” ja ”Uutuuskattaus” [kuva 8]. Spotify on ilmoittanut kuuntelijoidensa
käyttävän 31% kuuntelutunneistaan personoitujen ja kuratoitujen listojen kuunteluun ja
tituleeraa itsensä palveluksi, joka sopii uuden musiikin löytämiseen [Goodwater cap,
2018].
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Kuva 8: Spotifyn personoidut soittolistat
Tutkimuksessa käsiteltäväksi valittiin Spotifyn tarjoamat Daily mix-listat. Daily mixlistoissa käyttäjille tarjotaan kuusi eri listaa, joissa on erilaiset personoidut sisällöt.
Spotify ei ole luovuttanut julkisesti käyttämiään personointialgoritmeja, mutta Spotifyn
ilmoittamien tietojen mukaan, soittolistat muodostetaan ”oikeiden ihmisten
suunnittelemilla algoritmeilla”, joissa huomioidaan käyttäjien toimintatavat (kuten
soittokerrat, tykkäykset, kappaleiden jaot, kappaleiden kelaukset ja lisäykset
soittolistoille) sekä toisten käyttäjien toimintatavat, joilla on havaittu olevan
samankaltainen musiikkimaku [Spotify, 2020]. Spotify hyödyntää personoinnissaan siis
implisiittistä (soittokerrat ja kappaleiden kelaukset) ja eksplisiittistä (tykkäykset,
kappaleiden jaot ja lisäykset soittolistoille) tietoa. Näillä menetelmillä hankitun tiedon
pohjalta suosittelujen muodostamiseen käytetään suosittelun hybridimenetelmää, jossa
sisältöpohjaista suosittelua edustaa musiikkityylien ja eri artistien tuotannon pohjalta
tehtävät suositukset, ja yhteistoiminnallista suodattamista toisten samankaltaisten
kuuntelijoiden hyödyntäminen.
7.3 Käyttöliittymän suunnittelu
Haastatteluita varten kehitettiin uusi versio Spotifyn käyttöliittymästä, jossa käyttäjien
autonomiaa tukevien tekijöiden vaikuttavuutta on lisätty. Uusi käyttöliittymä kehitettiin,
jotta käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia pystyttiin kartoittamaan konkreettisemmin ja
tarjoamaan heille keino pohtia omia toimiaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan
monipuolisemmin. Kyseiseen versioon viitataan jatkossa nimellä Daily Mix 2.0.
Viitekehyksen pohjalta muodostettiin yhteenvetotaulukko, jossa käsitellyt termit on
selitetty tiivistetysti. Tämä esitetään taulukossa 1, jonka jälkeen tämän hetkisen Spotifyn
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käyttöliittymän toteutus listattiin taulukkoon 2. Taulukon jälkeen käyttöliittymä
esitellään, jotta lukija saa kuvan sen toiminnasta.
Taulukko 1. Autonomian tekijöiden kuvaus
1.

Autonomian tekijä
Laadukas sisältö

Kuvaus
Käyttäjällä on pääsy monipuoliseen ja hänen
tarpeisiinsa vastaavaan sisältöön.
Käyttäjä on tietoinen tehdystä personoinnista ja saa
tarpeellisen ymmärryksen millä perusteella sisältöä
suodatetaan.

2.

Selvitettävyys

3.

Vaikutusmahdollisuudet

Käyttäjä ymmärtää toimiensa implisiittisen
vaikutuksen ja on tietoinen mahdollisista
ekplisiittisistä vaikutusmahdollisuuksista.

4.

Kontekstin huomiointi

Käyttäjä ymmärtää kontekstin ja sisältö suodatetaan
oikeellisesti suhteessa kontekstiin.

Taulukko 2. Autonomian tekijöiden toteutus Spotifyssa
Autonomian tekijä
1.

Laadukas sisältö

Tämän hetkinen toteutus Spotifyssa
-

2.

Selvitettävyys

-

3.

Vaikutusmahdollisuudet

-

4.

Kontekstin huomiointi

-

Soittolistojen suositukset ovat mielekkäitä
käyttäjille
Soittolistoista löytyy monipuolisesti sisältöä
Listoilla on muutama käyttäjälle ennen
kuulematonta kappaletta
”Juuri sinulle”, ”Luotu käyttäjälle X” -> viite
siitä, että personoitua sisältöä
Spotifyn nettisivuilta löytyy ohjeet, miten saada
parempia suosituksia
Ikonit soittimessa: sydän ilmoittamaan, että
pitää kappaleesta niin että haluaa tallentaa sen
tykättyihin kappaleisiin; stop-ikoni ettei halua
kuulla enää (tässä kuitenkin epäselvää koskeeko
ilmoitus ainoastaan tätä kappaletta)
”Älä soita tämän artistin kappaleita” -valikosta
artistin sivuilta
Kappaleet jossain teemoissa soittolistoissa
(esimerkiksi pelkkiä suomalaisia artisteja), ei
kuitenkaan mitään selkeää ilmoitusta teemasta

Kohta 1. Sisällön monipuolisuus toteutetaan Spotifyssa tällä hetkellä melko hyvin.
Käyttäjälle tarjotaan kuusi eri Daily mix -listaa, joissa on kaikissa erilainen sisältö.
Listoille on lisätty muutamia kappaleita, joita hän ei ole kuullut aiemmin. Tällä Spotify
palvelee itse määrittelemäänsä ominaisuutta uuden musiikin palveluna, sekä tarjoaa
käyttäjille mahdollisuutta saavuttaa serendipistä sisältöä näkemättä itse vaivaa asian
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eteen. ”Oikeellinen tieto” tässä kontekstissa koskee myös käyttäjien kokemusta
suosituksien onnistumisesta.
Kohta 2. Käyttäjälle ilmaistaan tällä hetkellä personoitu sisältö Spotifyssa tähän
viittaavilla ilmaisuilla kuten ”Juuri sinulle” ja ”Luotu käyttäjälle X”. ”Luotu käyttäjälle”
teksti esitetään punaisella korostettuna kuvassa 9. Normaalitilanteessa tekstin perässä on
käyttäjän käyttäjätunnus, mutta tästä kuvasta se on poistettu käyttäjätunnuksen
suojelemiseksi. Itse mobiilisovelluksesta ei löydy minkäänlaista informaatiota siitä, millä
perusteella kyseinen sisältö tuotetaan käyttäjälle. Spotifyn nettisivuilta löytyy tietoa millä
perusteella kappaleet lisätään soittolistoille [Spotify, 2018] ja kuinka käyttäjä voi toimia,
jotta hän saisi parempia suosituksia [Spotify, 2019b].

Kuva 9: Luotu käyttäjälle
Kohta 3. Käyttäjälle tarjotaan keinoja eksplisiittiseen vaikuttamiseen muun muassa
soittimen ikoneilla, joilla käyttäjä voi tykätä kappaleesta ja stop -ikoni, jolla hän voi
ilmaista, ettei halua kuulla kyseistä kappaletta enää. Ikonit esitetään kuvassa 10 punaisella
korostettuna. Jos käyttäjä painaa sydänikonia, kappale lisätään hänen ”Tykätyt kappaleet”
-soittolistalleen. Kappale, joka on kyseisellä listalla, toistetaan todennäköisemmin Daily
mixissä [Spotify, 2019b]. Stop -ikonilla käyttäjä voi ilmaista, ettei halua kuulla kappaletta
enää ja estää kappaleen. Eston yhteydessä käyttäjälle esitetään ilmoitus ”Selvä, emme
soita tätä enää”, ja kappaleen toistaminen lopetetaan ja soitto siirtyy seuraavaan
kappaleeseen. Ikonin painamisen jälkeen kappaletta ei poisteta Daily mix -soittolistalta
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vaan se esitetään estettynä [kuva 11]. Kun käyttäjä on estänyt kappaleen, hän pystyy
poistamaan eston painamalla eston ilmoittavaa punaista estoikonia.

Kuva 10: Soittimen palauteikonit

Kuva 11: Estetty kappale
Käyttäjä pystyy myös estämään kokonaisen artistin tuotannon soiton Daily mixeissään.
Käyttäjän tulee siirtyä artistin sivulle joko painamalla artistin nimeä soittimessa [kuvassa
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10 painamalla ”Madonna”] tai valitsemalla ”Näytä artisti” kappaleen pistevalikosta.
Artistin sivulle siirryttyään artistin esto löytyy pistevalikon takaa.
Kohta 4. Daily mixit on jaoteltu erilaisiin teemoihin nähtävästi genrejen mukaan. Eri
Daily mixit voivat sisältää esimerkiksi ainoastaan suomalaisia artisteja tai ainoastaan
muutaman musiikkityylin kappaleita. Spotify ei ole ilmaissut selkeästi, millä perusteella
listat kootaan, ja tämä havainto on kirjoittajan itse tekemä. Listojen kuvaus ilmoitetaan
käyttäjälle ainoastaan näyttämällä soittolistan kansikuvana jonkin listalla esiintyvän
artistin kuva ja listaamalla muutamia artisteja, keiden musiikkia lista sisältää.
Daily mix 2.0 suunniteltiin vanhan käyttöliittymän pohjalta, johon lisättiin käyttäjän
mahdollisuuksia autonomiseen toimintaan viitekehykseen pohjaten. Käyttöliittymä
toteutettiin Adobe XD sovelluksella, jolla saatiin luotua interaktiivinen käyttöliittymä.
Seuraavana esitetään tehdyt muutokset suhteessa edellä esitettyyn taulukko 2:seen.
Kohta 1. Tutkimuskysymys tutkii ainoastaan käyttäjän kokemusta autonomiastaan,
minkä takia sisällön muotoilemista ei koettu tarpeellisena haastateltavien stimuloinnissa.
Tämän lisäksi kyseessä on personoitu sisältö ja esitetty käyttöliittymä sisältää tutkijan
oman personoidun Daily mix -listan, minkä takia sisältöä ei edes kyetä simuloimaan niin,
että se vastaisi haastateltavan tarpeisiin.
Kohta 2. Uuteen käyttöliittymään lisättiin ”Henkilökohtainen musiikkiprofiili”-sivu, jossa
käyttäjä näkee tiedon siitä millä perusteella personoidut listat luodaan, millä toimilla he
voivat vaikuttaa tuloksiin ja listataan käyttäjän estämät artistit ja kappaleet. Käyttäjän
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estämien artistien ja kappaleiden näyttökuva esitellään kohdassa 3. Musiikkiprofiilin
ensimmäinen näyttö on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12: Käyttäjän musiikkiprofiili
Musiikkiprofiilin luomiseen on käytetty Spotifyn ilmoittamia tietoja siitä, millä keinoilla
käyttäjä voi vaikuttaa hänelle tuotettuihin listoihin [Spotify, 2018; Spotify, 2019b].
Kuvassa 12 esiintyvä käyttäjän suosikkimusiikkigenrejen esitys on otettu esimerkkinä
Adam Pasickin [2015] kirjoittamasta blogikirjoituksesta, jossa hän kertoo Spotifyn
luovuttaneen hänelle visuaalisen esityksen Pasickin musiikkiprofiilista. Visuaalisessa
esityksessä käyttäjän kuuntelemat genret on esitetty kuuntelukertojen mukaisissa
suhteissa.
Kaikki sivulla esitettävät tiedot ovat käyttäjien saatavilla internetistä Spotifyn sivuilla.
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Kuva 13: Algoritmin toiminnan kuvaus
Kuvassa 13 esitetään kaavio, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä vierittää näyttöä alaspäin.
Kaaviosta käyttäjä saa helposti kokonaiskuvan algoritmien toiminnasta. Kaavio on
mukaelma Pasickin [2015] blogikirjoituksessa esitetystä ”Discover weekly” -soittolistan
toimintakaaviosta.
Kohta 3. Käyttäjän vaikutusmahdollisuuksia on lisätty ja selkeytetty tuomalla kappaleen
ja artistin estotoiminnallisuudet kappaleen pistevalikkoon [kuva 14].
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Kuva 14: Kappaleen pistevalikko

Kohdassa 2 esitellyn musiikkiprofiilisivun pohjalta käyttäjä löytää estämänsä artistit ja
kappaleet listattuna ja voi poistaa yksittäisiä estoja [kuva 15]. Tämän hetkisessä
käyttöliittymässä kappaleen eston jälkeen kappaleen ei pitäisi enää ilmestyä käyttäjän
suositelluille listoille jatkossa [Spotify, 2018], mikä johtaa siihen, ettei käyttäjä pysty
poistamaan estoa enää myöhemmin. Artistin eston käyttäjä pystyy poistamaan menemällä
artistin sivulle ja valitsemalla ”Salli tämän artistin toistaminen”.
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Kuva 15: Kappaleen eston poisto

Kyseinen estojen selkeytys ja niiden mahdollinen poistaminen lisäävät käyttäjän
mahdollisuuksia vaikuttaa algoritmien tulokseen eksplisiittisin keinoin. Estojen teon
kynnys voisi madaltua, jos käyttäjä tietää hänellä olevan mahdollisuus peruuttaa
tekemänsä muutokset. Käyttäjän ei tarvitsisi miettiä estoa tehdessään mahdollista
mielenmuutosta. Seuraavana esitellään toiminnallisuus, joka madaltaa kynnystä ilmaista
mielipiteensä estämällä kappale.
Kohta 4. Kuvassa 14 esitettyyn kappaleen pistevalikkoon lisättiin funktioltaan erilainen
mahdollisuus vaikuttaa suositeltuun musiikkiin. Toiminnallisuus ”Kappale ei sovi
muuhun soittolistaan” mahdollistaa ilmaisun siitä, että kappale saattaa olla sellainen mitä
käyttäjä ei halua estää kokonaan, vaan ei halua kuulla sitä samassa yhteydessä muiden
kappaleiden kanssa. Esimerkissä käytetyssä Daily mix 5 -listassa [kuva 11] estetty
Madonnan kappale ”Hung up” ei sovi muuhun soittolistan kappaleisiin
ominaisuuksiltaan. Listassa näkyvät muut kappaleet on julkaistu vuosina 1979-1984,
Madonnan kappale vuonna 2005. Muut kappaleet ovat samankaltaisia 80-luvulle
ominaisella tyylillään ja vaikka Madonnan kappaleeseen on otettu vaikutteita
tyylisuunnasta, tunnelma siinä on erilainen. Kyseisessä tapauksessa käyttäjä pitää
Madonnan kappaleesta, mutta se rikkoo soittolistan yhtenäisyyden. Tämänkaltaisessa
tilanteessa käyttäjä voisi antaa järjestelmälle palautetta soittolistan koostamisen
onnistumisesta, ottamatta kantaa siihen pitääkö hän kyseisestä kappaleesta. Tämä tukisi
järjestelmän kehittymistä sisällön oikeellisessa suodattamisessa suhteessa kontekstiin.
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Tämän toiminnon lisäksi kontekstin huomioonottamista voidaan tukea myös
luonnehtimalla soittolistaa muutamilla avainsanoilla. Kuvassa 16 esitetään näkymä
soittolistasta, jossa alkupäässä ilmaistaan soittolistaa kuvailevia sanoja. Kyseisillä
avainsanoilla voidaan helpottaa käyttäjän prosessia kuunneltavan soittolistan valinnassa
ja annetaan selkeämpi kehys edellä mainitun ”Kappale ei sovi muuhun soittolistaan” toiminnallisuuden hyödyntämiseen.

Kuva 16: Avainsanat soittolistan yhteydessä
7.4 Aineiston keruu
Tutkimukseen aineiston keruumenetelmäksi valittiin haastatteluin toteutettava
teorialähtöinen aineiston keruu, jonka pohjana toimii kirjallisuuskatsauksen perusteella
hankittu
viitekehys.
Haastattelut
toteutettiin
teemahaastatteluina,
jossa
haastattelukysymykset määritellään ennalta määrättyjen aihepiirien, eli teemojen,
pohjalta. Teemahaastattelumenetelmä valittiin, koska sen avulla voidaan hankkia
monipuolista ja syvää tietoa tietystä aihepiiristä, koska haastattelun aikana voidaan esittää
tarkentavia kysymyksiä ja pyytää perusteluja mielipiteille [Tiainen, 2014].
Tutkimuksen pohjan ollessa teorialähtöinen aineistonkeruu, haastatteluissa
hyödynnettiin käsitteitä ja jäsennysmalleja, jotka on hankittu aiemmasta tutkimuksesta ja
kirjallisuudesta [Tuomi ja Sarajärvi, 2018; Tiainen, 2014]. Käsitteiden lisäksi, teoriasta
saatiin viitekehys, eli näkökulma, josta aihetta tutkitaan. Viitekehys on esitetty luvussa 6.
Haastatteluiden avulla pyrittiin hankkimaan tietoa käyttäjien kokemuksista, miten
autonomia vaikuttaa käyttökokemuksen onnistumiseen. Viitekehyksen tukemiseksi
haastatteluissa hyödynnetään luvussa 7.3 esiteltyä käyttöliittymää.
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Käyttöliittymän hyödyntäminen aineiston keruussa nähtiin tarpeellisena, jotta
haastateltavia pystytään stimuloimaan antamalla heille keinoja muistella Daily Mix listojen käyttötilanteita. Tämän lisäksi Daily Mix 2.0 -listalla esiteltiin käyttäjille
toiminnallisuuksia, joilla heidän autonomiaansa lisättiin viitekehyksen [luku 6] pohjalta
suunnittelemalla. Käyttäjät pystyivät punnitsemaan omia käyttötapojaan sekä tarpeitaan
esitetyn käyttöliittymän avulla.
7.5 Haastattelusuunnitelma
Tähän haastattelusuunnitelmaan on koostettu kuvaus siitä, kuinka haastateltavat valitaan
ja miten itse haastattelut suunnitellaan toteutettavan.
7.5.1 Haastateltavat
Haastateltavat valittiin tarkoituksellisesti lumipallomenetelmällä [Tiainen, 2014], eli
tutkija pyysi haastateltaviksi ihmisiä lähipiiristään, joiden hän tietää käyttävän Spotifyta.
Haastateltavien valinta toteutettiin tarkoituksellisesti satunnaismenetelmän sijaan, koska
ainoastaan Spotifyn käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia voidaan tutkia kyseisessä
kontekstissa ja pitää merkittävänä tutkimusaiheen kannalta. Pyytäessään henkilöä
haastateltavaksi, tutkija kysyi vielä tarkentavasti, onko henkilö hyödyntänyt personoituja
listoja ja jos vastaus oli kyllä, pyydettiin häntä haastatteluun. Käyttäjien aiempi
käyttökokemus personoiduista listoista on välttämätöntä, jotta he pystyvät kertomaan
kokemuksiaan monipuolisesti ja heillä on vakiintunut tapa käyttää personoituja
soittolistoja.
Haastateltavia pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisilta
käyttäjätaustoilta. Tässä kontekstissa Spotifyn käyttäjien joukossa luokittelevia tekijöitä
ovat esimerkiksi hänen käyttämänsä kuunteluaika ja kuinka usein hän valitsee
kuunneltavakseen personoidut listat. Tällä pyritään turvaamaan se, että haastatteluiden
avulla saadaan mahdollisimman moniääninen aineisto, mikä tuo tutkimukseen lisää
uskottavuutta. Luokittelevia tekijöitä ei kuitenkaan kysytä haastateltavilta ennen
haastattelua, vaan kyseiset tiedot varmistetaan haastattelussa kysyttävillä
taustatietokysymyksillä.
Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole löytää keskimääräisiä yhteyksiä tai
tilastollisia säännönmukaisuuksia, vaan ymmärtää tutkimuskohteen luonnetta
syvällisemmin. Aineiston laajuutta voidaan kuvata riittäväksi, kun se kyllääntyy eli
saavuttaa saturaation. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät uudet tapaukset tuo enää lisää tietoa
tutkimusongelman ratkaisemiseksi. [Hirsjärvi ym., 2009]. Tässä tutkimuksessa aineistoa
tarkastellaan pääasiassa etsimällä siitä samankaltaisuuksia, jotta haastateltavien
käyttökokemuksesta

voidaan

sanoa

jotain

mielekästä

suhteessa

autonomiaan.

Yhdenmukaisuuden tarkastelun johdosta kyllääntymiseen tarvitaan suhteessa pienempi
otos, verrattuna siihen, jos tutkimuksessa pyrittäisiin löytämään eroavaisuuksia [Tuomi
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ja Sarajärvi, 2018]. Tämän johdosta haastateltavien tavoitelukumääräksi asetettiin
kahdeksan, mutta nähtiin että lisää haastateltavia voitaisiin hankkia, jos aineistossa ei olisi
havaittavissa kyllääntymisen merkkejä.
7.5.2 Haastatteluteemat ja -runko
Haastatteluteemojen määrittämisessä hyödynnettiin aiemmin esiteltyä taulukkoa 1, joka
kehitettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Sen pohjalta määriteltiin teemat, joita
käsitellään haastattelussa. Teemat ja alateemat ovat:
1. Käyttäjäprofiili
Kuuntelutapa
Soittolistojen luomistapa
2. Personoidut listat
Käyttökokemukset
Selvitettävyys
3. Muokkaus ja kokemukset
Autonomian tunne
Toimien merkityksellisyys
4. Konteksti
5. Käyttöliittymä
Näkemys toiminnallisuuksista
Omat tarpeet
Teemat poikkeavat melko suuresti nimiltään sekä järjestykseltään taulukosta, mutta nämä
muutokset koettiin tarpeellisina haastatteluiden sulavuutta silmällä pitäen. Tarkastelussa
tulee myös ottaa huomioon se, että haastatteluissa käytetty teema 5 Käyttöliittymä
käsittelee yksinomaan Daily Mix 2.0 -käyttöliittymä prototyypin esittelyä ja keskustelua.
Haastattelussa käsiteltävien teemojen pohjalta luotiin haastattelurunko.
Haastattelurunkoa
tarkasteltiin
tutkielman
ohjaajan
kanssa
järjestetyssä
pilottihaastattelussa, minkä jälkeen kysymyksiin tehtiin pieniä muutoksia. Tämä
lopullinen versio haastattelurungosta on kokonaisuudessa liitteessä 1.
Kuten mainittu, teemojen kohdassa 5 käsitellään Spotifyn tämän hetkistä
käyttöliittymää sekä haastatteluja varten toteutettua ratkaisua. Haastateltavalle tullaan
esittämään molemmat käyttöliittymät demonstroiden käyttöä haastattelijan oman
älypuhelimen näytöltä. Tällä pyritään simuloimaan käyttöliittymää mahdollisimman
todentuntuisesti. Haastateltavalle esitellään kaikki tämän hetkiset personointiin
eksplisiittisesti tehtävät vaikutusmahdollisuudet, minkä jälkeen esitellään uuden
käyttöliittymän lisätyt toiminnallisuudet. Haastateltava saa halutessaan tutkia itse uusia
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toiminnallisuuksia ja häntä kehotetaan kertomaan ajatuksiaan ja mielipiteitään
toiminnallisuuksista ääneen samaan aikaan.
7.5.3 Haastattelutoteuma
Haastattelut toteutettiin ajalla 11. - 25.3.2020. Haastateltavia saatiin lopulta seitsemän.
Tämä todettiin haastattelujen toteuttamisen jälkeen riittäväksi määräksi, koska
vastauksissa alkoivat toistua samankaltaiset asiat. Täydellistä kyllääntymistä ei voida
sanoa tapahtuneen, mutta sitä ei koettu tämän laajuisen tutkimuksen kannalta
välttämättömäksi.
Kaikki haastateltavat olivat käyttäneet Spotifyn personoituja soittolistoja ennen
haastattelua. Yhdellä haastateltavista oli aiempaa käyttökokemusta kyseisistä listoista,
mutta hän ei ollut käyttänyt niitä viimeisen vuoden sisällä. Kyseistä henkilöä pyydettiin
käyttämään listoja viikon ajan oman mielen mukaan, jotta hän saisi tuoretta
käyttökokemusta ja asiat palautuisivat mieleen.
Haastateltavia valittaessa nousi esiin yksi huomio: prosessia suunniteltaessa ei ollut
osattu ottaa huomioon maksavien ja ilmaisversion käyttäjien eroa. Maksavat asiakkaat
voivat käyttää palvelua ilman rajoituksia, mutta ilmaisversiota käyttävät henkilöt saavat
ohittaa ainoastaan kuusi kappaletta tunnissa. Ilmaiskäyttäjät eivät myöskään saa
normaalissa soitossa valita mitä kappaletta kuuntelevat vaan he voivat kuunnella
soittolistoja ja albumeita ainoastaan satunnaistoistolla. Personoiduissa listoissa
käyttösäännöt ovat hieman erilaiset: käyttäjät voivat valita mistä kappaleesta aloittavat
soittolistan kuuntelun ja kappaleet soitetaan listalla esitetyssä järjestyksessä. Tällä
toimintatavalla oli vaikutusta ilmaiskäyttäjien tekemään valintaan kuunnella personoituja
listoja, mitä käsitellään tarkemmin luvussa 8.1.
Taulukossa 3 esitetään haastateltavien yksilöivät tunnisteet, käyttömäärä tunneissa,
personoitujen listojen käyttöosuus näistä tunneista ja käytetty palvelu
(maksullinen/ilmainen). Käyttömäärissä haastateltavilta kysyttiin kuinka monta tuntia he
kuuntelevat Spotifyn kautta musiikkia viikossa. Vastausvaihtoehdoiksi haastateltaville
esitettiin 0-5 tuntia, 6-10 tuntia tai enemmän kuin 10 tuntia.
Taulukko 3. Haastateltavien kuvaus
Haastateltavan tunniste

Käyttömäärä h/viikko (Daily Mixlistojen osuus kuunteluajasta)

Käytetty palvelu

Haastateltava 1

6-10 h (1/4)

Maksullinen

Haastateltava 2

6-10 h (1/4)

Maksullinen

Haastateltava 3

Yli 10 h (3/4)

Maksullinen

Haastateltava 4

6-10 h (2/4)

Ilmainen
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Haastateltava 5

Yli 10 h (1/4)

Maksullinen

Haastateltava 6

6-10 h (2/4)

Ilmainen

Haastateltava 7

6-10 h (3/4)

Maksullinen

Haastatteluista kolme toteutettiin Tampereen yliopiston tiloissa. Kaksi haastattelua
toteutettiin haastattelijan asunnossa, mikä koettiin sopivaksi, koska haastateltavat
kuuluivat haastattelijan lähipiiriin. Viimeiset kaksi haastattelua toteutettiin Skypen
välityksellä. Tämä valittiin toteutustavaksi, koska haastattelujen toteutusaikana Suomessa
vallitsi sosiaalinen eristäytyminen koronavirusepidemian takia.
7.6 Aineiston analyysi
Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja aineiston analyysin
avulla pyritään luomaan sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analysoimalla
aineisto pilkotaan osiin ja järjestetään uudestaan mielekkääksi kokonaisuudeksi
kadottamatta aineiston informaatioarvoa, ja näin pyritään löytämään jotain yleisempää
kuin pelkästään yksittäisiä vastauksia haastattelukysymyksiin. [Saaranen-Kauppinen ja
Puusniekka, 2006]
Haastatteluissa hankitun aineiston käsittely aloitettiin litteroimalla kaikki haastattelut
tekstimuotoon. Litteroinnissa jätettiin huomiotta erilaiset äännähdykset, kuten ”hmm” ja
”öö”, sekä osuudet, jotka eivät sisältäneet relevanttia tietoa tutkimuskysymykseen
vastaamista varten. Litteroinnin yhteydessä muodostettu teksti eroteltiin lausumiin, eli
puheessa esiintyviin puhujan muotoilemiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin [Tieteen
termipankki]. Samassa yhteydessä haastateltavat eroteltiin yksilöivin tunnuksin, kuten
haastateltava 1, haastateltava 2 jne., ja tämä yksilöivä tunniste lisättiin jokaisen
litteroinnista erotellun lausuman eteen. Litteroinnin jälkeen haastatteluaineistoa luettiin
läpi useita kertoja, jotta aineisto tuli tutuksi. Aineiston hyvä tuntemus helpottaa sen
jatkokäsittelyä.
Haastatteluteemat pohjautuivat kirjallisuuskatsauksen perusteella määriteltyihin
teemoihin, minkä johdosta ensimmäinen analyysin askel oli helppo aloittaa
haastatteluteemojen pohjalta. Teemoittelu on aineiston sisällönanalyysin menetelmä,
jossa aineisto ensin pilkotaan osiin ja sen jälkeen ryhmitellään aihepiirien mukaan
etsimällä siitä yhdistäviä (tai erottavia) seikkoja [Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka,
2006]. Teemoittelussa keskiössä on teeman sisältö aihepiirien esiintymismäärän sijaan
[Tuomi ja Sarajärvi, 2018]. Haastattelujen teemoittelu aloitettiin koodaamalla lausumiin
pilkotut haastattelulitteroinnit aihepiireittäin. Tämä toteutettiin korostamalla
haastateltavien lausumat eri värein tekstinkäsittelyohjelmassa. Värikoodauksen jälkeen
haastateltavien lausumat koottiin yhteen dokumenttiin teemoittain. Jotkin haastateltavien
lausumista käsittelivät samaan aikaan useaa eri teemaa, jolloin nämä osuudet kopioitiin
kaikkien lausumaa käsittelevien teemojen alle.
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Joissain tapauksissa teemahaastattelussa saadusta aineistosta voidaan löytää
teemoittelun johdosta myös uusia keskeisiä aiheita. Tämän takia litteroitua aineistoa tulee
tarkastella ennakkoluulottomasti. [Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006]. Tässä
analyysissa ei varsinaisesti löytynyt kokonaisia uusia teemoja, mutta teemat liikkuivat
lähemmäksi viitekehyksen taulukkoa 1. Teemoihin muodostettiin myös alateemoja, jotka
eivät olleet esiintyneet haastatteluteemoissa. Nämä alateemat esitellään yläteemojen
yhteydessä seuraavassa luvussa.
Teemoittelun pohjalta aineiston käsittelyä päätettiin vielä jatkaa tyypittelyn
menetelmällä. Tyypittelyssä aineistosta pyritään löytämään sitä kokonaisuutena
luonnehtivia seikkoja, jolloin aineisto saadaan tiivistettyä havainnollisiin tyyppeihin.
Tyypittelyssä ei ole kyse eri haastateltavien sijoittamisesta tyyppeihin, vaan heidän
tarjoamansa informaatioaineksen käsittelystä. [Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka,
2006]. Tyypittely koettiin hyvänä välineenä aineiston syvempään käsittelyyn, koska sen
avulla päästään jatkamaan analyysia yksittäisestä yleisempään. Tämä voidaan nähdä
yhtenä laadullisen tutkimuksen tavoiteltavana tekijänä [Saaranen-Kauppinen ja
Puusniekka, 2006].
Aineiston analyysin tavoitteena on järjestää aineisto niin, että siitä löydetään
vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruun pohja, eli
haastattelurunko, kehitettiin kirjallisuuskatsauksessa luodun viitekehyksen pohjalta.
Tämä tarkoittaa sitä, että teorian pohjalta määritettyjen haastatteluteemojen johdosta
aineiston analyysi on teorialähtöistä. Tuomi ja Sarajärvi [2018] huomauttavat, että
teorialähtöistä analyysia on kyseenalaista kutsua teorian testaamiseksi, koska se ei
tunnista muita ilmiöön vaikuttavia tekijöitä kuin aiemmassa teoriassa määritellyt tekijät.
Tästä heikkoudesta huolimatta, he toteavat tutkimustulosten uudistavan tai vahvistavan
jo tiedettyä käsitystä aiheesta. Tästä johtuen kyseistä menetelmää voidaan pitää validina
menetelmänä tutkia autonomian kokemuksen vaikutusta käyttäjien käyttökokemukseen
personoinnin yhteydessä, koska aiheesta ei ole aiempaa käyttäjiltä haastatteluin kerättyä
tutkimustietoa. Tämän lisäksi, vaikka aineistonkeruun pohja on saatu teoriasta ja
keskustelua käydään teorian määräämin käsittein, on analyysivaiheessa pyritty
tarkastelemaan aineistoa avoimin mielin.
Tässä tutkimuksessa käytettiin siis ensimmäisenä analyysin menetelmänä
teemoittelua pohjautuen teoriaan ja haastattelurunkoon. Teemoittelun jälkeen aineisto
tyypiteltiin mielekkäisiin kokonaisuuksiin. Analyysilla pyrittiin muotoilemaan aineisto
niin, että sillä pystytään vastaamaan tutkimuskysymykseen. Analyysin tulokset esitellään
seuraavassa luvussa, jossa kuvataan teemat. Samalla löydökset sidotaan luvuissa 2-6
esitellyn kirjallisuuskatsauksen teoriaan. Tämän jälkeen esitellään tyypittelyn tulokset.
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8

Haastattelutulokset

Tässä luvussa esitellään aineistosta analyysin avulla saadut tulokset. Ensimmäisenä
esitellään aineiston teemat alateemoinen sekä haastattelusitaatteineen, jonka jälkeen
esitellään tyypittelyn avulla löydetyt tulokset. Tyypit esitellään teemojen avulla.
8.1 Teemat
Haastatteluja varten muodostetut teemat perustuivat viitekehyksen taulukkoon 1, mutta
niiden esiintymisjärjestystä ja nimiä muokattiin melko paljon haastattelua parhaiten
palveleviksi. Analyysissa havaitut teemat käsittelivät samoja haastatteluteemoja, eikä
täysin uusia teemoja noussut esiin.
Sen sijaan yksittäinen teema käyttöliittymästä jätettiin pois, koska lausumat
käyttöliittymistä käsittelivät selkeästi vaikutusmahdollisuuksia ja selvitettävyyttä.
Käyttäjäprofiili -teema sisälsi suurimmaksi osaksi tietoa käyttäjien käyttötavoista, minkä
johdosta ne sulautuivat osaksi vaikutusmahdollisuuksien teemaa.
Teemojen ja alateemojen nimet muutettiin niiden sisältöä paremmin kuvaaviksi
teemoittelun jälkeen, jolloin yhteydet teorian viitekehykseen havaittiin entistä
vahvemmin. Teemat olivat mielekästä nimetä samalla tavalla, kuin ne ovat esitetty
viitekehyksessä. Yläteemojen sisälle koostettiin alateemoja, jolloin aineistoa saatiin
jäsenneltyä syvemmälle. Yläteemat alateemoineen ovat seuraavat:
1. Laadukas sisältö
a. Subjektiivinen kokemus
b. Oikeellisen sisällön vaikutus toimintaan
c. Käytön motiivien vaikutus
2. Selvitettävyys
a. Listojen tuottaminen
b. Toiminnallisuudet
3. Vaikutusmahdollisuudet
a. Kokemukset vaikutusmahdollisuuksista
b. Omat toimet
c. Omien toimien vaikutus
4. Kontekstin huomiointi
a. Kontekstin ymmärtäminen
b. Kontekstin mahdollistama toiminnallisuus
Seuraavana kaikki analyysissa löydetyt teemat esitellään yksi kerrallaan. Teemojen
esittely suoritetaan samassa järjestyksessä kuin viitekehyksen pohjalta suunnitellussa
taulukossa. Esittelyssä teemat sidotaan kirjallisuuskatsauksessa hankittuun teoriatietoon
ja aineiston esittelyä väritetään havainnollistavilla haastattelusitaateilla.
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8.1.1 Laadukas sisältö
Laadukas sisältö merkitsee personoiduissa järjestelmissä käyttäjän kokeman autonomian
kannalta oikeutta saada monipuolista ja hänen tarpeisiinsa vastaavaa tietoa. Pääteeman
alle eriteltiin aineiston perusteella alateemoiksi subjektiivinen kokemus, oikeellisen
sisällön vaikutus toimintaan ja käytön motiivien vaikutus näkemykseen laadukkaasta
sisällöstä. Subjektiivinen kokemus käsittelee haastateltavien kertomuksia personoinnin
käyttökokemuksista ja niitä tapoja miten kyseiset kokemukset ovat vaikuttaneet heidän
toimintaansa. Käytön motiivien vaikutus erittelee haastateltavien näkemyksiä sisällön
onnistumisesta suhteessa siihen, mikä heitä motivoi käyttämään palvelua.
Haastatteluissa toistuivat käyttäjien monipuoliset ja vaihtelevat subjektiiviset
kokemukset listojen onnistumisesta suodatetun sisällön näkökulmasta. Osa käyttäjistä
oli yllättyneitä listojen onnistumisesta, mutta samaan aikaan he ilmaisivat kokevansa
listojen laadun vaihtelevana.
”Noo ehkä yllätyin kuin hyvii ne oikeesti on… vähän kyl tuntuu et se [listojen
laatu] vaihtelee viikoittain.” Haastateltava 2
Listojen onnistumista kuvaillessa käyttäjät ilmaisivat suhteuttavansa listan tarjoaman
sisällön arvioinnin käyttötarkoitukseen, eli käyttäjät osasivat odottaa listoilta tietynlaista
musiikkia, joka palvelee parhaiten tiettyä kuuntelutapaa:
”Jos haluu vaihteluu nii sillon ne ei oo parhaita, mut yleensä jos on silleen
sellasella mielentilalla et haluu tietyntyyppistä musaa eikä silleen kaikkea
sekasin nii sillon ne on hyviä.” Haastateltava 4
Käyttäjät siis osasivat odottaa listoilta melko homogeenistä sisältöä musiikkilajien
näkökulmasta, mitä he eivät kokeneet miellyttäväksi kaikkiin kuuntelutilanteisiin.
Myöskin tieto siitä, että järjestelmä on suositellut kappaleet, vaikutti käyttäjien odotuksiin
ja tapaan arvioida sisällön onnistumista:
”Jos mä kuuntelen jotain tommosta soittolistaa, nii mä en oo hirveen tarkka mitä
sieltä niinku tulee… mut sit taas jos kuuntelee jotain yksittäisiä biisejä nii … ne
on just niitä mitä on valinnu ja haluu kuunnella siinä hetkessä.” Haastateltava 6
Käyttäjä ilmaisi laskevansa vaatimuksia laadukkaana kokemalleen sisällölle, kun
kyseessä oli suodatettu sisältö, eikä esimerkiksi hänen itse kokoamansa lista. Sama
kokemus toistui muidenkin haastateltavien puheessa, mikä oli mielenkiintoista, koska
kirjallisuudessa kyseistä näkökulmaa ei mainittu. Asiaan saattaa vaikuttaa se, että
useimmat suodattamista ja suosittelua koskevat tutkimukset on toteutettu erityisesti
hakukoneiden yhteydessä. Kun kyseessä on hakukoneiden parissa käsitelty tieto, jää sen
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arvioinnista pois käyttäjän mieltymyksien ja sen hetkisten tunteiden käsittely, joka on
erityisen tärkeää musiikkisuositusten onnistumisen arvioinnissa.
Samasta aihepiiristä jatkaen, laadukas ja oikeellinen suodatettu sisältö musiikin
kuuntelussa on käyttäjien näkökulmasta hyvin riippuvainen tilanteesta, eikä se, että
tietystä kappaleesta pitää tarkoita välttämättä, että käyttäjä haluaisi kuunnella sen joka
kerta.
”Vaikka ehkä se tavote siinä listassa on … et siellä olis vaan hyviä biisejä nii
kyllähän niitäkin välillä skippailee niissä omissaki listoissa.” Haastateltava 1
Personointijärjestelmien suunnittelussa ja käyttäjien mallinnuksessa voidaan hyödyntää
dynaamisia käyttäjäprofiileja, joissa otetaan huomioon esimerkiksi käyttäjien nopeasti
muuttuvat sen hetkiset kiinnostuksen kohteet ja motivaattorit [Hawalah ja Fasli, 2015].
Tarve käyttäjien nopeasti muuttuvien mielenkiinnonkohteiden huomioonottamiseen on
siis tunnistettu, mutta tämän ei kuitenkaan voida sanoa vastaavan täysin haastateltavien
esittämiin lausumiin ”mielentiloista”, jotka saattavat muuttua merkittävästi nopeammin.
Kuten aiemmin on jo todettu, musiikki on tässä mielessä erittäin haastava suodatettava,
koska suodatuksen oikeellisuuden voidaan nähdä riippuvan siitä, miten järjestelmä sattuu
suosittelemaan sellaisia kappaleita, jotka sopivat käyttäjän sen hetkisiin tunteisiin.
Nissenbaum [2004] esitti näkemyksen sisällön suodattamisesta suhteessa käyttäjän
eri profiileihin, kuten ”työ- ja arkiminä”, jolloin käyttäjillä on erilaiset odotukset siitä,
minkälainen tieto on sopivaa. Timmermans ja Bozdag [2011] ehdottivat tämän pohjalta
ratkaisua, jossa käyttäjälle tehtäisiin monta eri käyttäjäprofiilia, jotka voitaisiin ottaa
tarvittaessa käyttöön ristiriitaisten kontekstiin liittyvien vaatimuksien täyttämiseksi.
Kyseistä ratkaisua ehdotettiin erityisesti hyödynnettäväksi hakukoneiden yhteydessä,
mihin liittyvät erilaiset vaatimukset verrattuna musiikin suodattamiseen. Daily Mix listoissa käyttäjän muuttuvat toiveet voitaisiin huomioida esimerkiksi jakamalla kuusi eri
listaa tiettyihin mielialoihin tai tilanteisiin sopiviksi, kuten iloiselle ja energiselle tuulelle
tai rauhalliselle tunnelmalle. Tämän voidaan nähdä olevan enemmänkin käyttökontekstin
huomioonottava suunnittelutapa kuin varsinaisten käyttäjäprofiilien hyödyntäminen,
mutta teoria käsittelee samaa tavoitetta eli monimuotoisiin käytöntavoitteisiin
vastaamista.
Kontekstin vaikutuksen lisäksi haastatteluissa mainittiin myös monipuolisuuden
olevan yksi onnistuneen sisällön arviointikriteeri. Haastateltavat kertoivat tilanteista,
joissa listojen sisältö oli liian samankaltaista, mikä ei sopinut heidän omaan
musiikinkuuntelutapaansa:
”Silleen samassa listassa on aika paljon samantyylistä musiikkia. Ku ite tykkään
yleensä kuunnella aika sekalaisesti kaikkee… et silleen ne ei aina ehkä oo
[hyviä], tai ei jaksa hirveen kauaa oikein [kuunnella].” Haastateltava 1
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Haastateltava tarkoittaa ”samantyylisellä” tässä tilanteessa yhtä genreä tai tietynlaisia
artisteja. Listoilta kaivataan vaihtelua, eikä käyttäjien kokemukseen oikeellisesta
sisällöstä riitä ainoastaan se, että he pitävät suositelluista kappaleista. Tämä on samassa
linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jossa sisällön sopivuuden arvioinnin lisäksi on
ehdotettu monipuolisuuden, uutuuden ja serendipisyyden mittareita [Vargas ja Castells,
2011]. Tätä kuuntelutapaa palvelisivat myös paremmin edellä ehdotetut tunnelman
mukaan luodut listat, jossa listojen luomiskriteerinä ei käytettäisi musiikkigenrejä tai
musiikin esityskieltä.
Yleisesti personointia ja suodattamista käsittelevässä tutkimuksessa on kritisoitu sitä,
että suodatetun sisällön oikeellisuuden arviointia ei tulisi jättää ainoastaan käyttäjille
tarjotun sisällön sopivuuden arviointiin [McNee ym., 2006b]. Onnistumisen mittausta
hyödyntävä arviointitapa on käytössä varsinkin koneoppimista hyödyntävien
suosittelualgoritmien testauksessa [aiheesta luvussa 3.2]. Haastatteluissa saatujen
kokemuksien mukaan tämä pitää paikkaansa, koska yleisesti käyttäjän mielestä hyvä
kappale ei riitä takamaan sitä, että hän haluaisi kuunnella sen joka kerta. Tästä
toteamuksesta huolimatta, sisällön oikeellisuus tulisi nähdä kriittisenä tekijänä
onnistuneelle käyttökokemukselle eikä sen vaikutusta käyttäjien kokemukseen ja heidän
käytökseensä tulisi vähätellä. Tästä päästään seuraavaan alateemaan.
Toinen alateema on oikeellisen sisällön vaikutus toimintaan. Haastatteluissa kävi
ilmi, että käyttäjien kokemus suositellun sisällön oikeellisuudesta vaikutti suuresti heidän
toimintaansa. Onnistuneet listat ilahduttivat käyttäjiä, mutta epäonnistuneet suositukset
turhauttivat ja saivat käyttäjät lopettamaan listojen kuuntelun.
”Aina [listat] ollu vähän sellasia et saattaa avata jonkun listan ja kattoo et
näyttääkse hyvältä. Jos näyttää nii sit kuuntelee, ja jos ei nii ei kuuntele.”
Haastateltava 1
Käyttäjät arvioivat listoja ennen kuuntelun aloittamista tarkastamalla mitä kappaleita
listoilla on, ja jos lista ei vakuuttanut sisällöllään, ei kuuntelua aloitettu. Tämä nosti esiin
teoriassa mainitun implisiittisen tiedonkeräyksen heikkouden: siinä otetaan huomioon
ainoastaan positiivinen data. Sisältöjä, jotka käyttäjät jättävät huomiotta ei arvioida
huonoiksi tai epäonnistuneiksi [Luvussa 2.3.2] [Gauch ym., 2007]. Spotifyn algoritmeissa
kappaleiden ohittaminen lukeutuu negatiiviseen implisiittiseen tiedonkeräykseen, mutta
tilanteissa, joissa käyttäjä vierailee listalla aloittamatta kuuntelua, voitaisiin nähdä
mahdollisuus listojen onnistumisen arviointiin.
Kolmanneksi alateemaksi oikeellisen sisällön tarkastelussa teemoiteltiin käytön
motiivit. Kuten jo ylempänä esitetyssä oikeellisuuden subjektiivisen kokemuksen
esittelyssä mainittiin, suosituksien onnistumisen kokemukseen vaikuttaa tilanne, jossa
käyttäjä kuuntelee kappaletta, sekä käyttötarkoitus. Useat haastateltavat mainitsivat
haluavansa käyttää suositeltuja Daily Mix -listoja uuden musiikin löytämiseen. Listojen
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tarjoamaa hyötyä ja syitä niiden käyttöön ilmaistiin haastatteluissa olevan uusien
kappaleiden löytäminen ja vaihtelun saaminen. Seuraavassa haastattelulainauksessa
käyttäjä kertoo toiveitaan millä perusteella listat kannattaisi tuottaa:
”Kyl mä haluisin, et ois enemmän niitä kappaleita mitä en oo ikinä kuunnellu…
mä näkisin et niistä ehkä enemmän saa iloo tämmösen listan kautta. Aika paljon
ne kappaleet mitä on jo kuunnellu ja haluaa kuunnella, on niissä omissa listoissa
sit.” Haastateltava 1
Haastateltava perustelee haluaan suurempaan määrään ennen kuulemattomia kappaleita
sillä, että hänen jo tietämänsä ja pitämänsä kappaleet löytyvät hänen itse luomaltaan
soittolistalta. Toinen haastateltava kertoo myös pitävänsä mahdollisuudesta löytää uusia
kappaleita, mutta ilmaisee myös toiveen sille, että suosituksissa painotettaisiin myös
sellaisia kappaleita, joita hän ei ole kuunnellut yhtä paljoa:
”Mä oon kyl tykänny Daily Mixeistä, niistä on löytyny uusia tuttavuuksiakin…
mut enemmän ehkä jopa tykkäisin siitä et tulis enemmän sellasia [kappaleita]
mille ei oo laittanu nii paljoo kuuntelukertoja.” Haastateltava 7
Haastateltavat siis ilmaisivat toiveita, että sisällön suodattamisessa ei välttämättä
suosittaisi niin paljon käyttäjän aiemmin kuuntelemaa musiikkia, vaan listojen avulla
voitaisiin tarjota käyttäjälle vaihtelevaa sisältöä ja mahdollisesti unohtuneita kappaleita.
Nämä toiveet ovat linjassa sisällön monipuolisuuden lisäämisen kanssa, mutta toive
saattaa kuitenkin olla suosittelujärjestelmien toimintamekaniikan perusperiaatteiden
kulmasta haastavaa toteuttaa: järjestelmissä tulkitaan käyttäjien pitävän sisällöstä sitä
enemmän mitä useammin he sitä kuluttavat.
Edellä esitettyjen tekijöiden lisäksi myös haastateltavan käyttämällä palvelulla oli
vaikutusta käytön motiiviin:
”Niissä [listoissa] on se hyvä puoli, et niissä pystyy vähän paremmin hyppimään
siinä ilmaisversiossa, kun siinä normisatunnaistoistossa. Siinä pystyy
alottamaan siitä kappaleesta mistä haluaa ja … näkee tavallaan heti missä
järjestyksessä ne tulee. … jos sä katot et siel on ensimmäisen kymmenen
joukossa seitsemän hyvää ja kolme sellasta et tiiät et sä heti skippaat ne, nii se
on silleen helpompi hallita.” Haastateltava 6
Käyttäjä ilmaisee kokevansa listojen tuoman lisätyn hallinnan tunteen motivoivana syynä
kuunnella listoja.
Näihin haastattelulausumiin suhteutettuna käyttäjän oikeellisena pitämä sisältö
riippuu myös hänen motiiveistaan käyttää suodatettuja soittolistoja ja mitä hyötyä hän
näkisi listoista olevan itselleen. Nissenbaum [2004] huomioi tutkimuksessaan
käyttökontekstin ja -motiivien vaikutuksen käyttäjän odottamaan sisältöön, mutta
kyseinen näkökulma käsitteli erityisesti käyttäjän yksityisyyden varmistamista. Tästä
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johtuen, käytön motiivien tähdellisyyden korostus on jäänyt puuttumaan viitekehyksen
tarjoamasta pohjasta, vaikka siinä on otettu huomioon käyttökontekstin vaikutus. Jos
käyttäjän motiivina listojen käyttöön on mahdollisesti uuden musiikin löytäminen, tuntuu
käyttäjästä lista, jossa uusia hänelle mieluisia kappaleita on enemmän, oikeellisemmalta
kuin lista, jossa on ainoastaan hänen jo aiemmin kuulemiaan hyvänä pitämiään
kappaleita.
Laadukkaan sisällön teemasta voidaan sanoa yhteenvetona se, että sisällön
oikeellisuuden merkitystä ei tule vähätellä, siitä huolimatta, että sen yksipuolista
mittaustapaa on kritisoitu [McNee ym., 2006]. Sisällön onnistumista ei kuitenkaan voida
arvioida tyhjiössä, johon käyttäjän tunnetilat, käyttökonteksti ja motivaatiot käytön
takana eivät vaikuttaisi. Kontekstin merkitystä käsitellään laajemmin viimeisessä
teemassa luvussa 8.1.4, mutta kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehdyssä viitekehyksessä
jäi huomiotta käytön motiivien vaikutus käyttäjän kokemaan sisällön oikeellisuuteen.
Tämä näkökulma tulisi lisätä viitekehykseen.
Käytön motiivien lisäksi erityisesti käyttäjän kokemat tunnetilat jäivät huomiotta
sisällön oikeellisuuden arvioinnin teoriassa, mihin on saattanut vaikuttaa
suodatusjärjestelmistä tutkimuskohteena useimmiten käytetyt hakukoneet. Tästä johtuen
suodatetun sisällön tyyppi ja ominaisuudet tulisi lisätä viitekehykseen onnistumisen
arviointiin. Viitekehyksessä Vargas ja Castellin [2011] ehdottamat monipuolisuuden,
uutuuden ja serendipisyyden mittarit havaittiin haastatteluissa kerättyjen kokemuksien
perusteella varteenotettaviksi mittaustavoiksi suodatuksessa tuotetun sisällön
oikeellisuudesta.
8.1.2 Selvitettävyys
Haastatteluaineistosta koottu toinen teema käsittää selvitettävyyden. Selvitettävyydellä
tarkoitetaan käyttäjän tietoisuutta tehdystä personoinnista ja ymmärrystä siitä, millä
perusteella sisältö on suodatettu. Aineistosta koottiin selvitettävyydelle kaksi alateemaa:
käyttäjien tiedot listojen tuottamisesta ja listojen muokkaamiseen käytettävistä
toiminnallisuuksista.
Listojen tuottamisen periaatteet olivat kaikille haastateltaville melko selviä.
Haastateltavat olivat tietoisia tehdystä personoinnista ja millä perusteella suositteluja
tehdään.
”Mä olettaisin, et siihen vaikuttaa ihan puhtaasti genre, artistit ja muiden
artistien samanlaisuus suhteessa aiemmin kuunneltuihin artisteihin.”
Haastateltava 3
”Mä jotenkin aattelisin silleen vähän sen mukaan et mitä on ite kuunnellu… ja
sit se soittolista mikä on itellä ja joillakin varmaan useempia. Mä jotenkin
aattelisin, et se poimii sieltä niitä suositeltuja artisteja.” Haastateltava 5
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Haastateltavat tunnistivat oman kuunteluhistoriansa vaikutuksen ja järjestelmän
suorittaman kappaleiden analysoinnin vastauksissaan. Vastauksissa oli epäröivä sävy,
eikä kukaan vastaajista ilmaissut tietävänsä varmasti suodatukseen vaikuttavista
tekijöistä. Samankaltainen epäröinti jatkui, kun haastateltavilta kysyttiin mistä he voisivat
löytää aiheesta lisää tietoa.
”En usko et löytäisin [tietoa] mitenkään kovin helposti mistään Spotifyn asetus… tai mistään tietosuojaselosteista… pitäis kahlata hirveesti enkä mä koe et
mulla ois kärsivällisyyttä siihen.” Haastateltava 4
Vaikka haastateltavat olivat kiinnostuneita aiheesta, eivät he uskoneet löytävänsä
lisätietoa suodatusmenetelmistä ja sen etsiminen koettiin hankalana ja aikaa vievänä.
Osaksi tähän käsitykseen vaikutti se, että algoritmien ajateltiin olevan Spotifyn
liikesalaisuus.
”Kuvittelisin, et ne kuitenkin perustuu aika samoihin juttuihin mihin nyt
muutenki noita suositteluja tehdään. Varmaan sit tarkemmalle tasolle se on
Spotifyn oma salaisuus.” Haastateltava 6
Käyttäjän ymmärrys suosittelujärjestelmän toimintalogiikasta on kriittinen sen kannalta,
että käyttäjällä on mahdollisuus kokea autonomiaa. Jos käyttäjä ei ole täysin tietoinen
millä perusteella suositukset valmistetaan, ei hän voi ymmärtää täysin millä keinoilla hän
voisi vaikuttaa niihin [Prey, 2018]. Kokemus siitä, ettei tietoa ole helppoa löytää, lisää
epäluottamusta järjestelmään.
Osassa haastatteluista käyttäjä ilmaisi, että hän löysi yhteyden tuotettujen
suosituksien ja oman toimintansa välillä.
”Kyl ne listat sen verta hyviä on, onnistuneita, et harvoin sieltä tulee sellasia
kappaleita mitkä yllättää, et miten tää voi niinku ees tällasta suositella, enhän
mä ikinä kuuntele tällasta.” Haastateltava 6
Xiao ja Benbasat [2007] havaitsivat tutkimuksessaan, että läpinäkyvyys järjestelmän
toimintalogiikasta, eli tässä tapauksessa se millä perusteella suositukset muodostetaan,
lisää käyttäjien luottoa järjestelmään. Yllä mainitussa haastatteluotteessa haastateltava
ilmaisee saavansa odotuksiensa mukaisia suosituksia, mikä on vaikuttanut hänen
kokemukseensa listojen onnistumisesta. Osalla haastateltavista oli päinvastaisia
kokemuksia:
”Kyl siel mun mielestä on vähän sellasia outoja Daily Mixejä, et en mä oikein
ymmärrä miten se on saanut mun kuuntelemista kappaleista sellasen aikaan.”
Haastateltava 2
”Välillä tuntuu et miks mulle ehotetaan ees tällasta biisiä, et täähän on ihan
hirvee! Et mistä tää on niinkun peräsin?” Haastateltava 5

-62-

Suositukset, joissa käyttäjät eivät ymmärrä perusteita miksi niitä ehdotetaan, koettiin
erittäin negatiivisina. Epäonnistuneen suosituksen tuomaa negatiivista kokemusta lisäsi
se, ettei käyttäjä nähnyt yhteyttä omaan kuunteluhistoriaansa, joka johti turhautumiseen
ja listan kuuntelun lopettamisen.
”Sit vaan helposti skippailee niitä sellasia biisejä, mistä ei oo mitään tietoo
mistä ne on tulleet… ja oon kyl lähteny sit pois sieltä listaltaki.” Haastateltava
5
Xiaon ja Benbasatin [2007] havaintojen pohjalta voidaan epäloogisten suositusten nähdä
nakertavan käyttäjien luottoa järjestelmän onnistumiseen. Epäluottamus taas heikentää
käyttökokemusta. Tässä aineistossa on havaittavissa teoriaa tukevia lausumia. Käyttäjien
kertomat kokemukset tässä yhteydessä olivat kuitenkin ainoastaan epäonnistuneista
suosituksista eikä haastatteluissa noussut esiin tilannetta, jossa käyttäjä olisi suhtautunut
suositukseen neutraalisti osaamatta yhdistää minkä takia tätä kappaletta on suositeltu. Ei
siis voida sanoa aukottomasti, että huono selvitettävyys johtaa aina negatiiviseen
kokemukseen. Yksi suosituksien laadun mittari on serendipisyys, joka on käyttäjälle
yllättävää sisältöä: käyttäjä ei siis voi täysin havaita itse perusteita sille, minkä takia
sisältöä suositellaan. Tämänkaltaisessa tilanteessa mahdollinen ero serendipisen ja
huonon selvitettävyyden omaavan sisällön välillä on se, kuinka paljon käyttäjä pitää
suositellusta sisällöstä.
Epäselvien suosituksien lisäksi käyttäjillä oli kokemuksia järjestelmän tekemästä
ylitulkinnasta.
”Se … välillä vähän ylitulkitsee, et mä rakastan tätä artistii vaikka kuuntelisin
vaa sitä yhtä biisiä.” Haastateltava 4
”Mullaki on aika paljon semmosia artisteja keiltä tykkää yhestä tai kahesta
biisistä. Sit se ei välttämättä toimi et niiltä on lisätty jotain muita biisejä.”
Haastateltava 1
Haastateltavat eivät koe, että suosittelua voidaan toteuttaa saman tekijän pohjalta, jossa
tulkitaan, että yhden kuunnellun kappaleen perusteella artistin muu tuotanto on käyttäjälle
mieluista. Tämä nostaa esiin yhden suosittelun haasteista, jossa syyt sille, minkä takia
käyttäjälle esitetään tietoa, pitäisi pystyä erittelemään.
De Bra [2017] käsitteli aihetta erityisesti yhteistoiminnallisen suodattamisen
yhteydessä. De Bra kritisoi näkemystä, jossa yksi sama mielipide jostain asiasta nähdään
perusteluna siihen, että sama näkemys jatkuu myös toisessa asiassa. Tämä sivuaa samaa
aihetta kuin haastatteluaineistossa esiintyneet kokemukset, ja mielenkiintoista tuloksissa
on se, että käyttäjät näkevät yhteyden tuotetun suosituksen ja oman toimintansa välillä.
Tämän takia asian voisi sanoa lisäävän selvitettävyyttä, mutta käyttäjillä oli aiheesta
negatiivisia kokemuksia, koska järjestelmän tekemä johtopäätös ei ollut onnistunut. Jos

-63-

kokemus olisi ollut positiivinen ja käyttäjä olisi kokenut suosituksen oikeellisena, olisivat
he kokeneet suosituksen selvitettävänä ja onnistuneena. Tästä johtuen, oikeellisuuden
merkitys tulisi tunnustaa määrittävän jossain määrin myös muita autonomian tekijöitä.
Kritiikistä huolimatta, jos tämänkaltaiset ennakointimetodit jätettäisiin käyttämättä,
vähenisivät suositteluun käytettävät metodit huomattavasti. Jotta kyseisiä metodeja
voidaan hyödyntää, tulisi niiden hienostuneisuutta mahdollisesti hioa ja tarjota käyttäjille
mahdollisuuksia vaikuttaa itse sisältöjen onnistumiseen.
Toinen selvitettävyyden alateema käsittelee toiminnallisuuksien selvitettävyyttä.
Haastatteluissa ilmeni kokemuksia siitä, ettei heillä ollut tietoa keinoista millä voisivat
eksplisiittisesti vaikuttaa listoihin.
”Onks siel mitään sellasia et pystyis vähän niinku blokkaamaan, et älä näytä
enää tämän tyylisiä minulle? En oo siis hoksannu semmosta, tuli vaa äsken
mieleen et varmaan siel vois olla semmonen.” Haastateltava 5
”En oo joo tota [esto-] toimintoo käyttäny, kuvittelin et oisin huomannu ton. Mut
mä yleensä vaa sit hyppään seuraavaan biisiin.” Haastateltava 6
Epätietoisuus toiminnallisuuksista aiheutti sen, etteivät kyseiset käyttäjät olleet
hyödyntäneet mahdollisia toimintoja. Uutena tulleet toiminnallisuudet koettiin
hyödyllisinä ja haastateltavat ilmaisivat halunsa käyttää niitä.
”Kuitenkin aina sillä ajatuksella kuuntelee et siitä ois kiva jos löytäis uutta
hyvää musiikkia. Nii kyl sitä varmasti just yrittäis enemmän vaikuttaa niihin
listoihin jos tietäis et miten.” Haastateltava 1
”Siihenhän vois hyvinki tulla joku ponnahdusikkuna et … näin parannat
kuuntelukokemustasi… jonkin näkönen semmonen et hei sä oikeesti voit
vaikuttaa näihin tietyin keinoinkin ... se tois konkretiaa.” Haastateltava 7
Alla esitetyssä otteessa yksi haastateltavista esitti myös huomion sille, miksi hän ei ollut
alkanut selvittää vaikutusmahdollisuuksia: haastateltava oli käyttänyt Spotifyta jo kauan,
mikä on vaikuttanut näkemykseen, että hän ajattelee tietävänsä jo kaikki
toiminnallisuudet.
”Ku on silleen aika pitkään käyttäny Spotifyta, nii siitä on tullu aika rutiinin
omaista siitä käytöstä. Että sä niinku tiedostamatta käytät sitä sovellusta tietyllä
lailla ja sit sä et ees ala miettiä vaihtoehtoja, et miten mä voisin parantaa sitä
mun käyttökokemusta.” Haastateltava 5
Epätietoisuuden lisäksi, osa haastateltavista koki, etteivät toiminnallisuuksien
toimintaperiaatteet olleet omiin tarpeisiin vastaavia, tai niiden vaikutukset listojen
sisältöön olivat epäselviä. Yksi hämmennystä aiheuttanut toiminnallisuus oli kappaleen
estotoiminnon antama palaute käyttäjälle: kun käyttäjä estää kappaleen hänelle esitetään
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palauteteksti ”Selvä, emme soita tätä enää”, joka jätti epäselväksi, miten toiminta
vaikuttaa tuleviin listoihin.
”Tarkottaakse niinkun tätä listaa vai et se ei ehota enää koskaan Daily Mixeille
sitä?” Haastateltava 5
Toiminnallisuuksien vaikutuksien epäselvyyden lisäksi, niiden seuraukset olivat joillekin
käyttäjille epämiellyttäviä, minkä takia he jättivät ne käyttämättä.
”Kun mä painan ”Tykkää” jostain kappaleesta, niin mä haluisin et se on vaan
et kyllä, tykkään tästä kappaleesta, ottakaa tämä huomioon algoritmissanne
eikä silleen et nyt tää jää mulle tänne ”Tykätyt kappaleet” -soittolistalle. …
Vaikka mä haluisin käyttää sitä [toimintoa] et se algoritmi ymmärtäis mua
paremmin, nii mä en haluu tehdä sitä et ne jää sinne.” Haastateltava 4
Käyttäjä koki, että haluaisi käyttää toimintoa mielipiteensä ilmaisemiseen, muttei siihen,
että yksittäiset kappaleet lisätään listalle. Samankaltainen mielipide oli toisella
käyttäjällä, joka pohti myös kappaleiden listalle lisäämisen seurauksia listojen
monipuolisuuden kärsimisen kannalta:
”Kuinka paljon sit tulis lisättyä yksittäisiä biisejä johonkin tykättyihin listoihin
et sillä perusteella et ne tulis useemmin johonkin soittolistoille, koska tavallaan
luulisi et itellä vois alkaa tulla semmonen pieni kyllästyminen niihin jossain
kohtaa… mut taas artisteja tai esiintyjiä saattais lisätä jos se osais silleen
sopivassa suhteessa tuoda siltä esiintyjältä kappaleita siihen listaan.”
Haastateltava 6
Aiemmin mainitussa käytön motiivien teemassa esitettyjä syitä hyödyntää palvelua oli
uuden musiikin löytäminen ja monipuolisemmat tavat kuunnella omaa musiikkia
saamalla kuunneltua listojen kautta kappaleita, jolle ei ole antanut niin paljoa
kuuntelukertoja. Käyttäjä koki, että toiminnallisuuden hyödyntäminen saattaisi
yksipuolistaa listojen sisältöä, mikä ei ollut hänen toiveidensa mukaista. Jos järjestelmän
tarjoamat vaikutusmahdollisuudet ovat ristiriidassa käytön motiivien kanssa, jäävät ne
luultavasti käyttämättä. Kuitenkaan kyseissä tilanteessa käyttäjällä ei ollut muuta tietoa
kuin oletukset toiminnallisuuden vaikutuksesta. Heikko selvitettävyys myös
toiminnallisuuksien puolesta heikentää käyttäjän kontrollia järjestelmästä, koska hän ei
saa hyödynnettyä vaikutusmahdollisuuksia laajasti. Kyseinen järjestelmän kontrollin
puuttuminen johtaa Bozdagin ja Timmermansin [2011] mukaan autonomian tunteen
heikentymiseen. Epäselvät toiminnallisuudet olivat myös aiheuttaneet käyttäjille huonoja
käyttökokemuksia.
Yhteenvetona heikko selvitettävyys vähentää käyttäjien ymmärrystä mahdollisista
vaikutustavoista ja kyseisten toiminnallisuuksien käyttöä, mikä on linjassa aiheesta
tehdyn aiemman tutkimuksen kanssa. Haastatteluissa nousi esiin tilanteita, joissa

-65-

käyttäjät eivät olleet tietoisia eksplisiittisistä vaikutusmahdollisuuksista, jolloin heidän ei
ole mahdollista kokea voivansa vaikuttaa järjestelmään. Myös suositustulosten heikko
selvitettävyys johti huonontuneeseen käyttökokemukseen.
Seuraavassa teemassa tarkastellaan käyttäjien kokemuksia vaikutusmahdollisuuksien
toteuttamisesta.
8.1.3 Vaikutusmahdollisuudet
Kolmanteen teemaan on kerätty aineistosta saadut kokemukset personoituihin listoihin
vaikuttamisesta. Teema jakautuu kolmeen alateemaan: käyttäjien kokemuksiin
vaikutusmahdollisuuksista, heidän omiin toimiinsa, joilla he ovat pyrkineet
vaikuttamaan listoihin, ja omien toimien vaikutuksiin listojen sisältöön.
Käyttäjien jakamat kokemukset vaikutusmahdollisuuksista olivat hieman
ristiriidassa heidän kertomiensa tietojen kanssa siitä, millä perusteella suodatus tehdään.
Käyttäjien tiedot aiheesta esiteltiin edellisessä alaluvussa selvitettävyyden teemassa.
Käyttäjät ilmaisivat olevansa tietoisia kuunteluhistorian vaikutuksesta suodatuksen
tulokseen, mutta tämä tietoisuus ei kääntynyt kaikkien käyttäjien osalta hallinnan
kokemukseksi:
”En oo kyl suoraan sanottuna ajatellu et voisin mitenkään vaikuttaa niihin. Aina
ne on ollu vähän sellasia et saattaa avata jonkun listan ja kattoo näyttääkse
hyvältä. Jos näyttää nii sit kuuntelee ja jos ei nii sit vaa kuuntelee jotain muuta.
No vois tietty kuvitella et se, jos mä en kuuntele sitä vois vaikuttaa siihen.”
Haastateltava 1
Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa [mm. De Bra, 2017] selvitettävyyden on todettu
lisäävän käyttäjien autonomian kokemuksia, mutta yllä esitetty haastattelulausuma
osoittaa, ettei tietoisuus suodatusperusteista automaattisesti käänny kokemukseksi
hallinnan olemassa olosta. Kyseisessä tapauksessa kuunteluhistorian vaikutus on jäänyt
käyttäjältä näkemättä vaikutusmahdollisuutena, vaikka hän on tietoinen sen vaikutuksesta
suodatettuun sisältöön. Asiaan saattaa olla vaikutusta kuunteluhistorian implisiittisen
vaikutuksen luonteessa: käyttäjä ei välttämättä näe epäsuoraa vaikutusta autonomiaa
lisäävänä tekijänä. Bozdagin [2013] mukaan personointijärjestelmien suunnittelijoille on
juuri tästä syystä ehdotettu personoinnin perustamista enemmän eksplisiittiseen tietoon,
koska käyttäjä antaisi aktiivisesti ja tietoisesti järjestelmälle palautetta, mikä lisäisi
käyttäjän kokemaa autonomiaa.
Eksplisiittisen vaikutuksen mahdollisuus vaikutti olevan mieluinen myös
haastateltaville. Haastatteluissa nousi monta kertaa esiin sen kaltaiset toiveet saada
vaikutettua suoraan järjestelmään. Tässä lausumassa haastateltava kertoo halustaan
muokata järjestelmän valmistamaa kuuntelijaprofiilia suoraan:
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”[Toivoisin sellasta mahdollisuutta] et pystyis tiputtaan sellasen pienen [genre] pallukan [Daily Mix 2.0 käyttäjäprofiilista] pois. Jos huomaan, ettei kuuntele
sitä genree enää … sä voit antaa palautetta sun palautteesta. Sais muokattua
omaa käyttäjäprofiilia siihen suuntaan mitä se on sillä hetkellä.” Haastateltava
3
Tämän kaltaisessa tilanteessa voidaan havaita myös tutkimuksissa havaitut eksplisiittisen
tiedonhankinnan heikkoudet: käyttäjä voi antaa itsestään vinoutunutta tietoa, koska hänen
näkemyksensä musiikista, jota haluaa kuunnella, poikkeaa todellisuudesta, ja sen
hyödyntäminen lisää käyttäjän taakkaa [Bozdag, 2013]. Vaikka käyttäjä ilmaisee halunsa
kyseiseen toimintamahdollisuuteen, saattaisi se todellisuudessa jäädä käyttämättä.
Aineistossa nousi esiin myös lausumia, jossa selvitettävyyden koettiin vahvistaneen
vaikutuskokemuksia. Alla olevassa lausumassa haastateltava kuvailee kokevansa
toimintansa merkityksellisenä, vaikka ei ole tarkastellut sen konkreettisia vaikutuksia
listoihin:
”Mä vaan ehkä oletan et se [kappaleiden kelaus] vaikuttaa… en oo seurannu
sitä, et jos hyppään jotain tietynlaisia biisejä aina, nii tuleeko niitä sitten
vähemmän… se et koen et sillä on väliä, mikä perustuu siihen olettamukseen, et
ne seuraa sitä et kuunteleeks sen kappaleen loppuun vai ei.” Haastateltava 6
Haastateltava kokee toimintansa merkityksellisenä ilman konkreettisia tuloksia, koska
suodatusalgoritmien toiminnan tiedetään perustuvan tämänkaltaisiin toimintoihin. Tämä
tukee kirjallisuudessa esitettyä teoriaa, jossa tieto oman toiminnan seurauksista lisää
käyttäjän kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa sisältöihin. Tämä taas kääntyy
vahvemmaksi käyttäjän autonomiaksi.
Toiseksi alateemaksi koostettiin käyttäjien omat toimet. Teemaan koottiin käyttäjien
lausumia tavoista, joilla he kertoivat vaikuttavansa listoihin. Useimmin toistuva ratkaisu
käyttäjälle kappaleiden kanssa, joita hän ei halunnut syystä tai toisesta kuunnella, oli sen
kelaus. Aiemmassa selvitettävyyden teemassa käsiteltiin jo käyttäjien epätietoisuutta
erilaisista mahdollisista toiminnallisuuksista, ja tällä oli ollut vaikutusta käyttäjien
hyödyntämiin tapoihin muokata listoja. Ylempänä esitetyssä haastatteluotteessa käyttäjä
koki kappaleen kelauksen hyvänä toimintatapana. Samanlainen kokemus oli toisella
käyttäjällä, mutta tätä toimintaa väritti epäilys käytetyn palvelun vaikutuksesta
käyttäjäprofiilin vinoutumiseen:
” [Kappaleen kelauksessa] se hankaluus et mulla on tää ilmaisversio ja tässä
saa skipata vaan kuus biisiä tunnissa. Nii sit tulee sellanen et no tää on ihan ok
biisi, et ehkä mä en skippaa tätä, et mä säästän sen skippauksen johonkin
muuhun. Nii se vääristää sitä mun makua.” Haastateltava 4
Käyttäjä on tietoinen kappaleiden kelauksen vaikutuksesta käyttäjäprofiiliin, minkä takia
rajoitus niiden määrässä aiheuttaa huolta järjestelmän tekevän vääriä tulkintoja
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käyttäjäprofiiliin. Spotify ei ole ilmaissut kuinka merkitseviä kappaleiden kelaukset ovat
käyttäjäprofiilin muodostuksessa, eikä sen takia voida tietää kuinka paljon tämä oikeasti
vääristää profiilia. Keskeisin sisältö on kuitenkin käyttäjän kokemus hänen
heikentyneestä profiilistaan, millä voi mahdollisesti olla vaikutusta hänen odotuksiinsa
järjestelmän onnistumisesta.
Kappaleiden kelausten lisäksi, osa käyttäjistä oli muodostanut omia toimintatapoja
rikastaakseen listojen monipuolisuutta. Alla käyttäjä kertoo systemaattisesta tavastaan
parantaa listojen monipuolisuutta:
”Daily Mix pysyy aika yksitoikkosena, jos kuuntelee sitä koko ajan. Nii
kuuntelen yleensä Daily Mixejä ja sit pari päivää välissä jotain soittolistaa, ja
sit sinne tulee tuoreita biisejä. Ja sit taas sama uudestaan.” Haastateltava 3
De Bra [2017] ilmaisi paperissaan metasuodattamisen yhdeksi personoidun sisällön
haasteista. Musiikin suodattamisen kontekstissa huolena ei ole niinkään
informaatiokuplien syntyminen, vaan suositellun sisällön yksipuolistuminen.
Monipuolinen sisältö on käyttäjän näkökulmasta tavoiteltavaa, kuten Vargas ja Castell
[2011] ehdottivat ja teemassa oikeellinen sisältö todettiin, eivätkä käyttäjät tyydy
yksipuoliseen sisältöön koettamatta parantaa sitä. Edellä mainittu haastateltava kertoi
aktiivisesti ja tietoisesti parantavansa sisältöä, mutta myös tiedostamattomasti tehty
toiminta oli johtanut tuloksiin:
”Jos tälle viikolle on tosi huonot [listat], mitä on tullu sitä ennen tosi paljon
kuunneltuu et ei oikein löydy mitään uutta… nii sit mä oon yleensä siirtyny
kuuntelemaan jotain artistiradiota tai muuta Spotifyn luomaa. Et ehkä sen
epäonnistumisen huomaa helpommin ja jos ne on epäonnistunu, nii mä siirryn
johonkin toiseen. Mut mä en kyl tietoisesti oo yrittäny parantaa sitä.”
Haastateltava 7
Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole tehty selkeää eroa sille, kuinka autonomian
kokemuksen eroavat, jos käyttäjä tietoisesti pyrkii parantamaan kokemusta. Aiemmin
käsitellyssä kokemuksien alateemassa sivuttiin samaa aihetta pohtimalla implisiittisen ja
eksplisiittisen kulman vaikutusta kokemuksiin. Kahden edellä mainitun käyttäjän välillä
ei ollut selkeää eroa käyttökokemuksen onnistumisessa, vaikka toinen heistä oli
aktiivisesti valinnut vaikuttamisen. Loppujen lopuksi tässä tapauksessa käyttäjille oli
merkitsevintä sisällön parantuminen, eikä kokemus siitä, että vaikuttaa tulokseen
konkreettisesti. Nämä kyseiset kokemukset ovat siis hieman eri linjassa Bozdagin [2013]
hypoteesin kanssa, että tietoinen palautteen tekeminen olisi käyttäjälle arvokkaampaa
autonomian kokemuksessa, joka taas parantaisi käyttökokemusta.
Sen lisäksi että uutta materiaalia kuunnellaan listojen rikastamistarkoituksessa,
haastatteluissa mainittiin havainnoista, jossa liian laaja-alainen musiikin kuuntelu oli
heikentänyt suosituksien tuloksia.
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”Mä kokeilin et … jossain vaiheessa kuuntelin kahta eri [genren mukaan
jaoteltua] soittolistaa, ja huomasin et ne suositukset vähän niinku hajos. Nii sit
oon koittanu keskittyä kuuntelemaan sit sellasta [musiikkia] mistä haluu
suosituksia.” Haastateltava 3
Haastateltava 3 tarkoittaa kyseisessä tilanteessa rajoittaneensa musiikin kuuntelun yhteen
musiikkigenreen, mikä on johtanut positiivisiin seurauksiin käyttäjän kokemuksen
mukaan hänen Daily Mix -listoissaan. Samanlaista lähestymistapaa listojen
parantamiseen tarjoaa myös toinen käyttäjä:
”Ensimmäinen ajatus on silleen et kuuntelee itelle vaa sellasta miellyttävää
musiikkia… tai et ku välillä kuuntelee vaikka jotain valmiita soittolistoja jonku
fiiliksen mukaan nii sit … jättää sellaset kokonaan pois et kuuntelee ainoastaan
sitä omaa soittolistaa. Ettei hypi sen ulkopuolelle.” Haastateltava 5
Tässä tilanteessa käyttäjä ei ollut itse rajannut kuuntelemaansa sisältöä, vaan ajatteli sillä
olevan positiivisia vaikutuksia suodatuksen tuottamaan tulokseen. Kyseisissä
lainauksissa mielenkiinnon herättää käyttäjien ilmoittama valmius rajoittaa omaa
kuunteluaan motivaationaan listojen parantaminen. Näkökulma kuulostaa erittäin
radikaalilta siinä mielessä, että käyttäjä ei kuuntelisi kaikkea mahdollisesti haluamaansa
tavoitteena, että järjestelmä pystyy paremmin suodattamaan sisältöä. Yleisesti ottaen
tutkielmaan koostetun viitekehyksen mukaan autonomian määritellään olevan käyttäjän
oikeus itsemäärittelyyn ja omiin päätöksiinsä [Friedman ja Nissenbaum, 1997], ja sen
toteuttaminen riippuu henkilön kyvystä olla itsehallitseva toimija. Breyn mukaan [2000]
itse hallitseva toimija kykenee toimimaan niillä tavoin, joiden uskoo edistävän
tavoitteiden saavuttamista: tässä tapauksessa käyttäjä pyrkii soittolistojen parantamiseen
supistamalla käsiteltävän materiaalin moninaisuutta. Kyseinen toiminta on autonomian
ytimessä, koska käyttäjä saa itse vaikutettua listojen sisältöön, mutta asia voidaan nähdä
myös kohtuuttomana vaatimuksena, jossa käyttäjä rajoittaa toimiaan järjestelmän etua
varten. Jako autonomisuuden ja sisällön rajoittamisen välillä voi mahdollisesti riippua
siitä, valitseeko käyttäjä toimintatavan itse eikä koe luopuvansa mistään. Ongelmalliseksi
tilanne voisi muuttua silloin, jos käyttäjät joutuisivat hyväksymään heikommat
suositukset sen takia, etteivät he halua rajoittaa kuuntelemaansa sisältöä. Haastateltava 3
oli kuitenkin erittäin tyytyväinen saamiinsa tuloksiin, ja kyseisiä toiminnallisuuksien
vaikutuksia käsitellään seuraavassa teemassa.
Omien toimien vaikutukset on vaikutusmahdollisuuksien teeman viimeinen
alateema. Käyttäjät kertoivat havainneensa tekemiensä toimintojen vaikuttaneen
listoihin, mikä koettiin positiivisena seurauksena:
”Mä oon huomannu et se suosittelu toimii siis huomattavan hyvin, et uus biisi,
jonka lisään soittolistalle löytyy kerran viikossa… mikä on musta yllättävän
hyvin ja kyl ne mun estot esim. on vaikuttaneet.” Haastateltava 3
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Käyttäjä on kertonut vaikuttaneensa listoihin muun muassa estämällä kappaleita, joita ei
halua enää kuulla ja rajoittamalla kuuntelemansa musiikin yhteen musiikkigenreen.
Käyttäjän saamat positiiviset tulokset omien vaikutustapojen takia on saanut
käyttökokemuksen parantumaan. Saadakseen tämänkaltaisen positiivisen kokemuksen
käyttäjän tulisi hyödyntää listoja niin usein, että vaikutukset voi huomata. Toisessa
haastattelussa käyttäjän kokemukset vaikutuksen onnistumisesta olivat hänen mielestään
mahdollisesti jääneet huomaamatta epätasaisen käytön takia:
”Ei voi kyl sanoo et oisin huomannu [toimieni vaikuttaneen sisältöön]. Johtuu
ehkä siitäkin ku … niitä [listoja] kuuntelee aika vaihtelevasti nii ei huomaa
tuloksia. Ja se ois sit varmasti myös nopeempaa se kehitys, ku käyttäis enemmän,
ku huomaa et se vaikuttaa.” Haastateltava 1
Käyttäjä kokee, että oman vaikutuksen havaitseminen motivoisi käyttämään listoja
enemmän. Tämän lausuman voidaan todeta olevan samassa linjassa teorian kanssa:
autonomian kokemukset merkitsevän vaikuttamisen kautta parantavat käyttökokemusta,
mikä taas johtaa palvelun käyttökertojen lisääntymiseen.
Tämän toteamisen jälkeen on aiheellista pohtia, voidaanko autonomian kokemuksien
nähdä parantavan käyttökokemusta irrallisena tekijänä erossa suosituksien oikeellisuuden
parantumisesta. Edellä esitellyissä käyttäjien kokemuksissa suuressa osassa kokemuksen
parantumiseen on listojen parantuminen, joka oli saavutettu omilla joko tiedostetuilla tai
tiedostamattomilla ratkaisuilla. Sisällön parantuminen oli taas johtanut palvelun käytön
lisääntymiseen,
mutta
oman
vaikutuksen
huomaamisen
tuomaa
vaikutusmahdollisuuksien parantumisen tunnetta ei voida vähätellä käyttökokemusta
parantavana tekijänä.
8.1.4 Kontekstin huomiointi
Viimeisessä teemassa käsitellään kontekstin huomioinnin suhdetta autonomian
kokemuksiin. Kontekstia vaikuttavana tekijänä on sivuttu jo ohimennen aiemmissa
teemoissa esimerkiksi huomioimalla käytön motiivien vaikutus käyttäjän oikeellisena
pitämään sisältöön. Autonomian toteutumisen kannalta konteksti tulisi nähdä
tarpeellisena huomioitavana sisällön suodatuksen arvioinnissa: konteksti määrää mikä on
sillä hetkellä tai siinä tapauksessa suodatuksessa tuotettu sopiva sisältö [Nissenbaum,
2004]. Kontekstin huomioinnin teema koostuu kontekstin ymmärtämisen ja kontekstin
mahdollistamien toiminnallisuuksien alateemoista.
Kontekstin ymmärtäminen käsittelee sisällön selvitettävyyden osa-aluetta.
Soittolistojen yhteydessä kontekstia voidaan ajatella esimerkiksi syinä, minkä takia tietyt
kappaleet on lisätty tiettyyn soittolistaan. Käyttäjä kertoo kontekstin ymmärtämisen
kokemuksesta:

-70-

”Nään sen kokonaisuuden et niillä on niinkun jonkunlainen tyyli takan, et minkä
takia ne tietyt biisit on sillä yhellä listalla ja toisella listalla on toisenlaiset….
ne on kokonaisuuksia, mut enemmän pelkästään vaa et tällä listalla on tän
tyylisiä biisejä mitkä sopii tähän tyyliin, tähän fiilikseen mikä on nytten ja sit se
valinta on helpompi [mitä kuuntelee].” Haastateltava 7
Haastateltava kertoo kokemuksesta, että lista, jossa on havaittavissa tietynlainen
musiikkityyli, on helpompi valita kuunneltavaksi. Muutkin haastateltavat ilmaisivat
valinnan kuunneltavasta listasta olevan helpompi, jos heillä on käsitys mitä listalla tulisi
olla. Alla olevassa lainauksessa haastateltava kokee, että havainnollistavista
kuvailusanoista olisi erityisesti hyötyä suodatetun sisällön yhteydessä.
”Ylipäätänsä ku ihmiset tutustuu sisältöihin mitä he ei oo ite päättäny, nii mun
mielestä on hyvä et on joku kuvaus. Nii siinä lukis jo millä perusteella se on
niinku tehty se lista … koska esim Netflixissä ne vaikuttaa mun
katselupäätöksiin.” Haastateltava 4
Kontekstin ymmärtäminen käyttäjän näkökulmasta on läheisesti yhteydessä oikeelliseen
sisältöön ja selvitettävyyteen. Nissenbaum [2004] huomauttaa autonomian kokemuksen
riippuvan suodatuksen toteutuksen onnistumisesta suhteessa kontekstuaalisiin
vaatimuksiin. Yllä esitetyissä lainauksissa käyttäjät kertovat soittolistan tyylin
ymmärtämisen vaikuttavan ensinnäkin kuunneltavan listan valintaan ja toiseksi
soittolistan koostamisen syiden ymmärtämiseen, mikä on osa selvitettävyyttä. Kontekstin
ymmärtämisen voidaan sanoa näiden perusteella olevan parempaa käyttökokemusta
tukeva seikka.
Yhdellä haastateltavista oli taas kokemus, jossa listojen muodostaminen ei
noudattanut mitään hänelle selvää logiikkaa:
”En oo huomannu [et ois yhellä listalla vaan tietyn tyyppisiä artisteja]. Kyl mä
tykkäisin, et ne ois jaoteltu vähän silleen genren mukaan, … tai sit just niinku
fiilispohjaset vois olla todellakin parempi vaihtoehto, ku tollaset ihan randomisti
koostetut. Se kuuntelukokemuski vois olla sit parempi.” Haastateltava 5
Käyttäjä kertoi epäselvän suodatuslogiikan haittaavan hänen käyttökokemustaan, koska
soittolistoissa ei ollut erilaisia kokonaisuuksia mistä valita. Listoista puuttui yhtenäisyys
ja ymmärrettävä peruste sille, miksi juuri kyseiset kappaleet olivat tietyllä listalla. Tässä
tilanteessa ainoastaan soittolistaa kuvailevat aihesanat eivät olisi auttaneet, vaan listojen
sisällön tulisi olla yhtenäisempää. Kyseisessä yhteydessä tulisi myös ottaa huomioon se
mahdollisuus, jos aihesanoja hyödynnettäisiin ja soittolistalla olisi kappale, mikä ei sovi
kyseiseen

kuvaukseen,

voisi

se

huonontaa

käyttäjän

luottamusta

algoritmin

onnistumiseen suodatuksessa. Tästä päästään seuraavaan aiheeseen eli kontekstin
hyödyntämisen tuomiin muokkausmahdollisuuksiin.
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Kontekstin mahdollistaman toiminnallisuuden alateemassa käsitellään aiheita,
joissa kontekstin paremman huomioinnin avulla käyttäjillä olisi enemmän
mahdollisuuksia vaikuttaa sisällön onnistumiseen. Kontekstin huomioiminen
toiminnallisuuksissa koettiin käyttäjien parissa hyödyllisenä ja konteksteihin liittyvät
valinnanmahdollisuudet olivat toivotuimpia lisäominaisuuksia. Alla haastateltava kuvaa
Daily Mix 2.0 versiossa esitetyn toiminnallisuuden hyödyllisyyttä:
”Toi oli hyvä et ei sovi johonkin soittolistaan… se menee paremmin siihen
ajatukseen, et voi olla hyvä biisi, muttei haluu kuulla sitä niinkun siinä
kontekstissa.” Haastateltava 6
Sen sijaan, että käyttäjä voisi ainoastaan estää kappaleen mitä ei halua kuulla, oli
haastateltavan mielestä parempi ratkaisu, että eksplisiittisellä vaikutuksella voisi auttaa
algoritmia parantamaan soittolistojen kokonaisuuksien onnistumista. Tässä yhteydessä
tulisi ottaa huomioon kontekstin ymmärtämisen tärkeys: jos käyttäjällä ei ole näkemystä
siitä, minkälaiseksi kyseinen soittolista on tarkoitettu, on hankalampaa tai jopa
mahdotonta kritisoida sen onnistumista.
Bozdag ja Timmermans [2011] käsittelevät kyseistä läpinäkyvyyttä artikkelissaan
hakutulosten suodattamisen kautta. Heidän esimerkissään käyttäjä tekee haun
aihesanoilla ”paras digitaalinen kamera” ja hakukone suodattaa tulokset käyttäjän
aiempien hakujen mukaan tehdyn profiilin mukaan, jonka mukaan hinta on käyttäjälle
tärkein kriteeri. Käyttäjällä ei tässä tilanteessa ole mahdollisuutta arvioida tuloksien
luotettavuutta ja laatua, koska ei ole tietoinen missä kontekstissa sisältö suodatetaan.
Samankaltainen autonomiaa heikentävä kontekstittomuus voidaan nähdä tapahtuvan
tilanteessa, jossa käyttäjä ei pysty löytämään mitään syitä sille, miksi juuri tietyt kappaleet
on lisätty yhdelle listalle tai vaikuttamaan siihen, minkälaisia kappaleita haluaisi kuulla
yhdessä tilanteessa. Kontekstin selkeä määrittäminen ja käyttäjän mahdollisuus ilmaista
kokemuksiaan sen onnistumisesta voidaan ajatella lisäävän autonomiaa.
Haastateltavat toivoivat eniten lisäominaisuuksia samaan toimintaan perustuen:
käyttäjät haluaisivat valita mitä sisältöä yhdelle listalle yhdistettäisiin. Alla käyttäjien
lausumia aiheesta:
”Haluis saada vaikutettua siihen miten ne muodostetaan, että pystyis
valitsemaan biisejä minkä pohjalta se muodostais sen listan. Vois esim ilmottaa
sellasia kappaleita, bändejä tai genrejä minkä pohjalta se sen listan tekee.”
Haastateltava 1
”Sit vaikka just vois valita silleen kappaleitten perusteella et voisko sit painottaa
jotain niistä. Et tee enemmän tämänkaltanen, tai jotenki tee lista enemmän
näiden kappaleiden tyyliseksi.” Haastateltava 2
”Vois olla vaikka sellanen et pystyis valittemaan genren tai kategorian mistä se
tekis sen listan… toisaalta yleensä ne genret tai kategoriat mitä mä valittisin on

-72-

kaks, kolme ensimmäistä siinä kuudessa et siinä mielessä ne listat toimii hyvin…
Seuraava askel olis se, et jos vaikka vois valita kolme artistia tai kolme biisiä
joidenka pohjalta se sit lois sellasen missä on samankaltaista sisältöä.”
Haastateltava 6
Yksi haastateltavista mainitsi, että pelkät esitetyt musiikkigenret ovat onnistuneet hyvin
vastaamaan hänen mielipiteitään, mutta listojen sisältöä voisi parantaa vielä
hienojakoisempaan tyylien mukaan suodattamiseen. Hieman myöhemmin haastattelussa
käyttäjä rupesi pohtimaan, olisiko näin suuri vaikuttaminen kuitenkaan sopivaa
suodatusjärjestelmän toimintatavalle:
”Et jos sä haluisit sellasen Daily Mixin mis on rokkii ja räppii nii voisit sit ite
laittaa sen. Mut se kyl menis ehkä vähän siihen, et sä ite suunnittelisit ne Daily
Mixit, mikä ei ehkä ihan taida olla se tarkotus siinä.” Haastateltava 6
Kyseisessä

lausumassa

tuli

esiin

mielenkiintoinen

suodatuksen

onnistumisen

vaikutukseen liittyvä aihe: käyttäjän lausuman voi tulkita niin, että taustalla voi olla
ajatus, että koska sisältö on suodatettu siihen ei tulisi vaikuttaa. Tätä aihetta ei mainittu
kirjallisuuskatsauksen aineistossa, ja se voisi olla tulevaisuuden kannalta
mielenkiintoinen tutkimuskohde.
Yhteenvetona kontekstin teemasta voidaan siis sanoa, haastatteluaineisto tukee
viitekehyksessä esitettyä väittämää, että soittolistojen kokonaisuus ja yhteneväisyys ovat
merkittäviä tekijöitä käyttäjille. Konteksti tuo raamit sille, minkä käyttäjä kokee hänelle
oikeellisena sisältönä, minkä takia käyttäjille tulisi antaa mahdollisuus hyödyntää
kontekstia suodatuksen parantamiseen tarkoitettujen toiminnallisuuksien avulla.

8.2 Autonomisen käytön tyypit
Aineiston analyysissa teemoittelun avulla koostettujen teemojen mukaan käyttäjien
kokemukset voitiin jaotella kahteen eri tyyppiin: käyttäjän autonomiaa heikentävään ja
tukevaan käyttöön. Alla esitetään yhteenvetotaulukko tekijöiden listauksesta, jonka
jälkeen tyypit esitellään yksitellen aloittaen autonomiaa heikentävästä käytöstä ja jatkaen
autonomiaa tukevaan käyttöön.
Taulukko 4: Autonomisen käytön tyyppien yhteenveto
Autonomiaa heikentävä
käyttö

Autonomiaa tukeva
käyttö

Listojen laatu vaihtelevaa,
ei voi odottaa tasaista laatua

Sisältö vastaa sen hetkisiin
toiveisiin, monipuolinen
sisältö miellyttää

Laadukas sisältö
A Subjektiivinen
kokemus
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B Oikeellisen sisällön
vaikutus toimintaan

Epäsopivan sisällön takia
lista jätetään kuuntelematta

C Käytön motiivien
vaikutus

Sisältö ei vastaa toiveita

Käyttäjä löytää uusia
kappaleita ja saa lisättyä
ne omalle listalle
Lista palvelee
käyttötarvetta, esim.
uuden musiikin löytämistä

Selvitettävyys
A Listojen tuottaminen

B Toiminnallisuudet

Epävarmuus tuottamisen
perusteista, lisätiedon
löytäminen koetaan
haasteellisena, listojen
tuottamiselle ei löydetä
perusteita, tuottamisen
perusteet voidaan havaita
mutta niitä ei koeta
sopiviksi (ylitulkinta)
Toimintojen olemassa
olosta ei olla tietoisia tai
toimintojen logiikka ei sovi
omiin tarpeisiin.

Löydetty yhteys
tuotettujen suosituksien ja
oman toiminnan välillä

Käyttäjä ei koe voivansa
vaikuttaa sisältöön,
tietämättömyys toimintojen
olemassa olosta.
Käytetty palvelu saattaa
vääristää omaa profiilia
(ilmainen, ei voi ohittaa
kappaleita yhtä paljon)
Muokkaustoimet jätetään
tekemättä epätietoisuuden
takia tai koska niitä ei koeta
merkityksellisiksi.

Käyttäjä kokee omat
toimensa merkityksellisinä
ja listoihin vaikuttavina

Tietoinen
toiminnallisuuksista ja
niiden seurauksista

Vaikutusmahdollisuudet
A Kokemukset

B Omat toimet

C Toimien vaikutus

Ei ole havainnut tuloksia
mahdollisista toimistaan,
mikä on saanut hänet
lopettamaan toimien
tekemisen

Käyttäjä tekee
toimenpiteitä
muokatakseen suodatusta,
joista osa saattaa rajoittaa
omaa musiikinkuuntelua
Huomaa yhteyden oman
toiminnan ja listojen
muodostamisen välillä,
listojen muokkaukseen
tehdyt toimet ovat
tuottaneet nähtäviä
tuloksia

Kontekstin huomiointi
A Kontekstin
ymmärtäminen

Epäloogisuus listojen
muodostuksessa

Listoissa on havaittavissa
yhtenäisyyttä ja
loogisuutta, ja listan
koostamisen peruste
(esim. musiikkigenreittäin
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tai tunnelman mukaan) on
käyttäjälle mieluisa
B Kontekstin
mahdollistama
toiminnallisuus

Ei ole mahdollista vaikuttaa
kontekstisidonnaisesti
sisältöön

Voisi valita itse listan
kokonaisuuden (tätä
toimintoa ei Spotifyssa)

8.2.1 Autonomiaa heikentävä käyttö
Käyttäjien kokemaa autonomiaa heikentää sisällön puutteellinen vastaus laadukkaalle
sisällölle asetettuihin kriteereihin. Laadukas sisältö tukee autonomian toteutumista, koska
käyttäjä pystyy itse valitsemaan laajasta sisällöstä hänelle sopivan ja osaa arvioida sen
onnistumista. Heikkolaatuinen sisältö huonontaa käyttökokemusta aiheuttamalla
turhautumisen tunteita ja johtaa listojen käytön lopettamiseen.
Yhtenä tekijänä listojen laadun kokemukseen vaikuttavat käyttäjän motiivit, eli mitä
hän haluaa palvelulta. Käytön motiiveja voivat olla esimerkiksi uuden musiikin
löytäminen ja vaihtelun saaminen itse kerätystä ja usein kuunnellusta sisällöstä.
Autonomiaa heikentävässä käytössä käyttäjän käytön motiiveihin ei pystytä vastaamaan,
mikä huonontaa käyttökokemuksen onnistumista.
Autonomian kokemusta heikentävässä käytössä käyttäjä ei kykene ymmärtämään,
millä perusteella kyseistä sisältöä suositellaan juuri hänelle. Vaikka käyttäjällä on
ymmärrystä millä metodeilla suodatettuja listoja tehdään, hän ei koe, että lista vastaisi
hänen käyttöhistoriaansa. Sellaisten suositusten saaminen, joiden alkuperää käyttäjä ei
osaa sanoa tai havaitse mitään yhteyttä omaan aikaisempaan toimintaansa, lisää
epäluottamusta järjestelmään ja sen onnistumiseen. Toisessa tapauksessa käyttäjä näkee
yhteyden kuuntelemansa sisällön ja suosituksen välillä, mutta suodatus koetaan
ylitulkitsevana eikä sitä sen takia pidetä onnistuneena.
Autonomiaa heikentävässä käytössä käyttäjä ei koe, että hän voisi itse vaikuttaa
listoihin. Käyttäjä on mahdollisesti tehnyt jotain toimia muokatakseen listoja, mutta hän
ei ole havainnut niillä olevan vaikutusta listojen sisältöön eikä koe toimiaan
merkityksellisinä. Toimien tekeminen ilman konkreettisten vaikutuksien huomaamista on
johtanut niiden käytön lopettamiseen.
Vaikutustoimien käyttöön on myös vaikuttanut käyttäjän epätietoisuus järjestelmän
tarjoamista vaikutusmahdollisuuksista, koska hän ei voi hyödyntää toimintoja, joista ei
ole tietoinen. Tämän lisäksi käyttöön vaikuttaa epäselvyydet toiminnallisuuksien
seurauksissa, jotka johtavat hämmennykseen ja niiden tehon kyseenalaistamiseen.
Jossain tapauksissa käyttäjä voi olla tietoinen toiminnallisuuksista, mutta jättää ne
käyttämättä, koska niiden seuraukset ovat käyttäjän toiveiden vastaisia.
Käyttäjälle tehtyjä listoja ei ole koostettu loogisella tavalla niin, että käyttäjä
havaitsisi eroja listoissa tai voisi ymmärtää syyn, miksi tietyt kappaleet ovat yhdellä

-75-

listalla. Jos listassa on havaittavissa jokin kokonaisuus, se ei ole sellainen mikä
miellyttäisi käyttäjää ja voi olla käyttäjän tarpeita vastaan. Autonomiaa heikentävässä
käytössä käyttäjä ei pysty vaikuttamaan listoihin kontekstisidonnaisesti, esimerkiksi
ilmaisemalla jonkun kappaleen olevan sopimaton verrattuna muihin.
8.2.2 Autonomiaa tukeva käyttö
Autonomiaa tukevassa käytössä käyttäjä kokee sisällön olevan monipuolista ja vastaavan
hänen sen hetkisiin tarpeisiinsa. Jos käyttäjä esimerkiksi haluaa löytää listojen avulla
uutta musiikkia, kuulee hän listojen avulla hänelle ennestään tuntemattomia, omaan
musiikkimakuunsa sopivia kappaleita ja saa lisättyä ne henkilökohtaisille
soittolistoilleen.
Käyttäjä pystyy havaitsemaan yhteyden hänen oman kuunteluhistoriansa ja
suositeltujen kappaleiden välillä. Myös yhden listan kappaleissa on jotain
samankaltaisuutta, jonka avulla käyttäjä pystyy valitsemaan hänen sen hetkiseen
mielentilaansa sopivan kuunneltavan sisällön. Soittolista on käyttäjälle miellyttävä
kokonaisuus.
Autonomiaa tukevassa käytössä käyttäjä on tietoinen toiminnallisuuksista, joilla hän
voi vaikuttaa listojen sisältöön. Toiminnallisuuksien vaikutukset ovat hänelle selkeitä ja
käyttäjä voi havaita tekemiensä toimien vaikutuksen. Tämän lisäksi käyttäjä voi kokea
omat toimensa merkityksellisenä tietämyksensä takia, vaikka ei havaitsisi seurauksia
selkeästi, koska tietää niiden vaikuttavan järjestelmään.
Oman autonomian kokemuksen johdosta, käyttäjä tekee toimia, joilla kokee
parantavansa listan sisältöä itselleen sopivammaksi. Toimet voivat olla melko
radikaaleja, kuten kuunnellun musiikin monipuolisuuden supistaminen, mutta käyttäjä ei
koe sitä itseään rajoittavana vaan omaa valintaa ja sisällön tuottamista tukevana.
Autonomiaa tukevassa käytössä käyttäjä pystyy valitsemaan erilaisista listoista siihen
tilanteeseen parhaimman ja listojen kokonaisuudet on muodostettu käyttäjän
kuuntelutapaa palvelevalla tavalla. Käyttäjä pystyy muokkaamaan listojen onnistumista
myös kokonaisuutta ajatellen, eikä ainoastaan estämään hänelle epämiellyttäviä
kappaleita.
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9

Päätelmät ja yhteenveto

Tässä

luvussa

kootaan

analyysissa

saadut

tulokset

yhteen

ja

vastataan

tutkimuskysymykseen. Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimuksen onnistumista
menetelmien arvioinnin ja itse tutkimuksen luotettavuuden kautta. Tämän jälkeen
käsitellään tutkimuksessa esiin nousseet jatkotutkimusaiheet.
9.1 Tutkimuskysymykseen vastaaminen
Koko tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida käyttäjän kokeman autonomian merkitystä
suosittelujärjestelmän käyttökokemukselle. Haastatteluissa kerätyn aineiston perusteella
voidaan sanoa, että kirjallisuudessa määritellyillä autonomian tekijöillä on vaikutusta
käyttökokemukseen.
Kirjallisuudessa erityisesti laadukkaan sisällön arviointiin esitettiin monia erilaisia
mittaustapoja. Pelkkä oikeellisuuden mittaus määritettiin riittämättömäksi, joka havaittiin
myös tutkimuksen aineistossa. Käyttäjät kokivat monipuolisen ja uuden sisällön olevan
tärkeää hyvälle kokemukselle ja sisältöä arvioitiin suhteessa sen hetkisiin tunteisiin.
Kirjallisuudessa käytönmotiivien vaikutusta sisällön onnistumiseen ei mainittu, mutta sen
havaittiin olevan tärkeä tekijä sisällön onnistumisen arvioinnissa. Osa käyttäjistä kertoi
myös laskevansa vaatimuksia sisällölle, koska tiesivät sen olevan suositeltua. Tätä ei
mainittu kirjallisuudessa, mutta käyttökokemuksen parantamisen kannalta kyseistä
havaintoa ei kannata tulkita syynä laskea sisällön onnistumisen vaatimuksia.
Selvitettävyys mainittiin kirjallisuudessa autonomian mahdollistajana ja sen merkitys
käyttäjille todettiin myös aineistossa. Käyttäjät kokivat suosittelujen perusteiden
ymmärtämisen tärkeänä ja epäjohdonmukaiset suositukset koettiin erittäin negatiivisina
ja käyttökokemusta heikentävinä. Myös toiminnallisuuksien osalta selvitettävyys
todettiin aineiston perusteella kriittiseksi: jos käyttäjillä ei ole ymmärrystä
vaikutusmahdollisuuksista tai niiden seurauksista, eivät he voi hyödyntää niitä. Tässä
yhteydessä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kaikki aineistossa esiintyneet
selvitettävyyden ongelmat oli huomattu negatiivisten kokemusten kautta. Aineistossa ei
esiintynyt lausumia, joissa käyttäjä ei ollut tietoinen suosituksen logiikasta, mutta oli
kokenut sisällön itselleen sopivana. Tämän takia ei voida suoraan sanoa, että kaikki
selvitettävyyden ongelmat suositteluperusteissa johtaisivat automaattisesti huonoon
käyttökokemukseen.
Käyttäjien kokemuksien perusteella havaittiin, että selvitettävyys ei kuitenkaan
automaattisesti johda autonomian kokemuksien lisääntymiseen. Käyttäjät saattoivat olla
tietoisia suodatusperusteista ja heidän toimiensa vaikutuksista, mutta he eivät silti
kokeneet omaa toimintaansa suodatusjärjestelmän onnistumisen kannalta merkittävänä.
Kyseinen kokemus oli hyvin käyttäjäkohtaista, ja osa käyttäjistä koki vaikuttavansa
sisältöön positiivisesti, vaikka eivät olleet tarkkailleet toimiensa tuloksia sisällössä.
Kyseiset käyttäjät luottivat omaan oletukseensa siitä, että heidän toiminnallaan on
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merkitystä. Samankaltainen havainto oli yhden käyttäjän osalta, joka koki, että
ilmaisversion rajattu kappaleiden kelausmäärä saattaa vääristää hänen makuprofiiliaan,
vaikka hänellä ei ollut varmaa tietoa aiheesta, kuinka merkittävästi kappaleiden kelaus
vaikuttaa käyttäjäprofiiliin. Tätä käyttäjän henkilökohtaisen oletuksen merkitystä ei
mainittu kirjallisuudessa.
Kirjallisuudessa kyseenalaistettiin sisällön oikeellisuuden arvioinnin merkitystä
käyttökokemuksen arvioinnissa. Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin, että käyttäjien,
jotka pyrkivät tietoisesti parantamaan sisältöä, ja toisten käyttäjien, joilla ei ollut
tavoitteellista toimintaa vaan he toimivat luonnollisten reaktioiden mukaan (kuten
kuuntelen toista listaa, kun suositeltu lista ei miellytä tänään), välillä ei ollut eroa
käyttökokemuksen onnistumisen arvioinnissa. Käyttäjille parantunut sisältö oli
merkittävämpää kuin se, että he olisivat itse valinneet vaikuttamisen ja toteuttaneet
oikeuttaan autonomisena vaikuttajana.
Kirjallisuudessa ei tehty eroa, miten autonomian kokemukset eroavat, jos käyttäjällä
on tietoinen pyrkimys parantaa sisältöä, mutta empiirisessä tutkimuksessa itse sisältö oli
merkittävin tekijä kokemuksen parantamiseen. Tämän takia voidaan pohtia, onko edes
mahdollista erottaa autonomian kokemuksien vaikutusta sisällöstä käyttökokemukseen
vaikuttajana. Kaikki tutkimuksessa esitetyt autonomian tekijät vaikuttavat jollain tavalla
itse sisältöön, ja käyttäjien autonomiaa toteuttavat toiminnat johtavat sisällön
parantumiseen. Tämän takia voidaan todeta, että yksittäisten autonomian tekijöiden ei
voida sanoa parantavan käyttökokemusta tyhjiössä, vaan ne ovat osaltaan edistäneet
sisällön parantumista, joka on käyttäjille merkittävin käyttökokemuksen tekijä. Tästä
syystä johtuen, tulevaisuudessa personointia koskevan käyttökokemuksen tutkimuksessa
olisi hyvä tunnustaa oikeellisen sisällön merkitys käyttökokemukselle, eikä
kyseenalaistaa sen osuutta.
9.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset
Tutkimukseen valittu laadullinen lähestymistapa palveli hyvin tutkimuksen tavoitetta ja
teemat haastattelujen pohjaksi saatiin muodostettua loogisesti kirjallisuuden pohjalta.
Haastateltavien etsiminen tuntui aluksi haastavalta, mutta ilahduin lähipiirini halusta
auttaa ja jakaa kokemuksiaan. Haastateltavien lukumäärä tuntui sopivalta omiin tutkijan
kykyihini suhteutettuna ja aineistosta tuli loppujen lopuksi yllättävän laaja. Lukumäärä
oli kuitenkin rajallinen, ja kun kyseessä on käyttäjien toimintatapojen käsittely, voisi
suurempi määrä haastateltavia lisätä tutkimuksen luotettavuutta aineiston vahvan
kyllääntymisen ansiosta, vaikka aineistossa alkoi jo tälläkin määrällä toistua samat asiat.
Myös haastateltavien monimuotoisuudella on vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen ja
monimuotoisuutta arvioitiin tässä tutkimuksessa Spotifyn käyttötuntien perusteella, mikä
koettiin riittävänä mittarina tässä tutkimuksessa. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin
lähipiiristäni, mikä vaikutti siihen, että kaikki haastateltavat olivat samasta ikähaarukasta
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ja taustoiltaan samankaltaisia, esimerkiksi koulutushistorialtaan. Tällä on saattanut olla
vaikutusta haastattelujen tuloksiin, ja jatkotutkimuksissa haastateltavat kannattaisi valita
laajemmasta piiristä, jotta mahdollisimman monet erilaiset käyttäjäryhmät saadaan
mukaan otantaan.
Itse haastattelut onnistuivat hyvin ja huomasin selkeää kehittymistä omissa
kyvyissäni haastattelijana. Laadullisen tutkimuksen yksi heikkous on sen onnistumisen
riippuvuus tutkijan kyvyistä, joten oli palkitsevaa huomata omien taitojen kehittyminen.
Ylivoimaisesti haastavin osuus graduprosessissa oli aineiston analysointi.
Teemoittelu oli looginen vaihtoehto analyysiin teemahaastattelun pohjalta, ja se palveli
tutkimuksen tarkoitusta, mutta alku oli silti haastavaa. Hyvä aineistoon perehtyminen ja
tutkimuksen menetelmiä käsittelevän kirjallisuuden lukeminen auttoivat, minkä jälkeen
analyysi helpottui. Jossain vaiheessa analyysia aloin miettiä riittääkö pelkät käyttäjien
kertomukset käyttökokemuksista sanallisella tasolla käyttökokemuksen arviointiin, sen
sijaan että kokemuksia olisi arvioitu konkreettisemmin esimerkiksi numeerisella
asteikolla. Loppujen lopuksi arviointi pelkistä lausumista yhdistyi hyvin teorian kanssa,
ja tutkimuskysymyksen takia ei tarkka numeerinen arviointi ollut kriittistä. Jatkossa
tutkimuksissa kuitenkin mahdollisesti kannattaisi seurata käyttäjien varsinaista toimintaa,
jos tämän aiheen tutkimusta lähtisi jatkamaan.
Käyttäjien kertomiin kokemuksiin ja käyttötapoihin suhtauduttiin aineistossa myös
paikkaansa pitävinä, eikä kriittisesti epäillen kuten käytettävyystutkimuksessa yleisesti.
Tätä pidin mahdollisena, koska tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa käyttäjien omista
kokemuksista
ja
tuntemuksista.
Käyttäjien
lausumiin
toivottavista
vaikutusmahdollisuuksista suhtauduin kuitenkin kriittisesti siinä mielessä, etten esittänyt
niitä sellaisina ratkaisuina, jotka käyttäjien lausumien pohjalta tulisivat varmasti
käyttöön.
Kirjallisuuskatsauksen pohjalta en osannut ottaa huomioon personoinnin
kohdealueen merkittävyyttä tutkimuksen siirrettävyyden kannalta. Useat kirjallisuuden
tutkimukset käsittelivät erityisesti hakukoneissa tehtävää suodatusta, johon verrattuna
vahvasti tunteisiin ja mieltymyksiin pohjautuva musiikin kuuntelu eroaa tavoitteiltaan
suuresti. Hakukoneiden sisällön arvioinnissa nousee erityisesti esiin tiedon
monipuolisuuden takaaminen ja sen paikkaansa pitävyys, mutta musiikintoistopalvelussa
sisällön onnistumiseen vaikuttaa esimerkiksi tunnetilat, joilla ei tulisi olla vaikutusta
hakukohteiden onnistumisen arvioinnissa.
9.3 Jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksessa

havaittiin

aiheita,

joita

olisi

tarpeellista

tutkia

personoinnin

käyttökokemuksen kannalta.
Kirjallisuudessa ei käsitelty erikseen käytön motiivien vaikutusta oikeellisena pidetyn
sisällön arviointiin. Käytön motiivien vaikutus käyttäjien kokemuksiin sisällöstä ilmeni
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merkittävänä vaikuttajana haastatteluaineistossa, joten sitä tulisi tutkia lisää. Varsinkin
palveluissa, joita käyttäjät voivat hyödyntää monilla erilaisilla tavoitteilla, motiiveilla on
suuri vaikutus siihen minkä käyttäjä kokee hänelle sopivana sisältönä. Jos kaikkien
käyttäjien ajatellaan hyödyntävän palvelua samoilla tavoitteilla, voi käyttökokemus
huonontua kaikkien käyttäjien osalta.
Haastatteluissa selvisi myös, että ainakin yhdellä haastateltavalla tieto siitä, että
sisältö on suodatettua, laski odotuksia sen onnistumiselle. Tästä ei mainittu kertaakaan
lukemassani kirjallisuudessa. Näkemys on mielenkiintoinen, koska haastateltavan
vastauksesta kävi ilmi, ettei hän välttämättä kokisi omaksi tehtäväkseen pyrkiä
muokkaamaan sisällön muodostusta omilla toimillaan. Haastattelussa ei pureuduttu sen
syvemmin aiheeseen, koska se ei tuntunut siinä hetkessä oleelliselta tutkimuskysymystä
ajatellen, mutta tulevaisuudessa aihetta olisi mielenkiintoista tutkia.
Näiden aiheiden lisäksi aineistoa käsitellessä huomattiin tarve myös jo
kirjallisuudessa mainitulle aiheelle: personoinnin tutkimuksen siirrettävyydelle. Musiikin
suodattamisen tutkiminen poikkesi yllättävän paljon esimerkiksi hakukoneiden
personoinnin tutkimuksesta. Käyttökontekstin merkittävä vaikutus sisällön
oikeellisuuteen sai pohtimaan, onko edes mahdollista muodostaa yleisiä tavoiteltavia
piirteitä sisällön suodattamiselle.
Tulevaisuudessa personointia tullaan käyttämään luultavasti vielä laajemmassa
määrin eikä sen käytön määrä tule hidastumaan. Tämän johdosta sen vaikutus tulee
tavoittamaan yhä useammat käyttäjät erilaisissa konteksteissa. Jotta käyttäjät pystyvät
pitämään kiinni omista oikeuksistaan ja voivat saavuttaa personoinnin hyödyt heitä
mahdollisimman hyvin palvelevissa käyttösovelluksissa, tulisi personoinnin tutkimusta
jatkaa erityisesti käyttäjien näkökulma huomioon ottaen.
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Liitteet
Liite 1: Haastattelurunko teemoineen

Aloitus
Kiitos haastatteluun osallistumisesta! Haastattelun avulla pyrin kartoittamaan
kokemuksia personoiduista soittolistoista. Haastattelu kestää noin 30-45 min ja sopiiko
jos nauhoitan sen? Kaikki antamasi vastaukset käsitellään anonyymisti. Onko vielä
jotain kysyttävää?

1 Spotifyn käytönkartoitus:
1. Kuinka paljon kuuntelet Spotifyta suunnilleen viikossa?
o 0-5 h, 6-10h, enemmän kuin 10 h
2. Millä tavoin kuuntelet musiikkia Spotifysta?
o Kuunteletko itseluomiasi soittolistoja, kokonaisia albumeita
3. Etsitkö/haluatko kuunnella usein uutta musiikkia? Millä keinoilla?
4. Kuinka paljon sinulla on itseluomiasi soittolistoja?
o Millä perusteella luot soittolistat?

2 Personoidut soittolistat, oikeellinen sisältö ja selvitettävyys
5. Kuinka paljon olet kuunnellut personoituja soittolistoja? Daily mixit,
uutuuskattaus
o Osaatko sanoa, kuinka usein kaikista kuuntelukerroista valitset
personoidut listat?
6. Mikä on mielipiteesi näistä listoista?
o Listojen onnistuminen
o Esim. suositeltujen uusien kappaleiden oikeellisuus
7. Mikä on käsityksesi siitä, millä perusteella personoidut listat tuotetaan?
8. Jos haluaisit lisää tietoa aiheesta, mistä etsisit sitä?

3 Daily mix -listat: muokkaus ja kokemukset
9. Millä keinoilla ajattelet/koet voivasi vaikuttaa muodostettujen soittolistojen
onnistumiseen?
o Jos listalla on jokin kappale mistä et pidä, mitä teet?
Mitä muita keinoja voisit kuvitella olevan vaikutukseen?
o Jos listalla on kappaleita mistä pidät, mitä teet?
10. Jos olet tehnyt jotain toimia pyrkimyksenäsi parantaa listojen onnistumista,
millaisia tuloksia olet huomannut?
11. Haluaisitko lisätä jotain toiminnallisuuksia millä vaikuttaa listaan? Miksi?

4 Konteksti
12. (Millä perusteella käyttäjä luo omat soittolistansa) Millä perusteella valitset mitä
Daily mix -soittolistaa kuuntelet?
o Näetkö soittolistat ennemmin suurina kokonaisuuksina vai ”vaan”
listana, jossa on hyviä kappaleita?
OPASTUS demon käytöstä. Kehota puhumaan ääneen, kun käyttäjä katselee
käyttöliittymää ja kertomaan mitä ajatuksia herää.
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Käyttöliittymän esittely
13. Millaisia ajatuksia esitetty käyttöliittymä herättää? Miltä lisätyt
toiminnallisuudet vaikuttivat?
14. Mitä hyvää ja mitä huonoa?
15. Onko vielä jotain mitä sinulle tulee mieleen aiheeseen (Daily mix tai vastaaviin
Spotifyn tarjoamiin suosituksiin) liittyen?
LOPETUS
Kiitos haastatteluun osallistumisesta!

