
Päätöksenteon mobiilisovellukset 
(valmiin työn esittely)

Leo Lehikoinen

9.5.2016

Ohjaaja: DI Tuomas Lahtinen

Valvoja: Prof. Raimo P. Hämäläinen

Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään.



Tausta

• Päätöksentekoa tukevia mobiilisovelluksia löytyy useita

• Periaatteessa päätösanalyysin mallit ovat yksinkertaisia

• Vaarana väärinkäyttö ja vinoumat (bias)
• Tarve laadukkaalle päätöksenteon työkalulle?





Aiempi tutkimus

• Terveyttä koskevia päätöksenteon mobiilisovelluksia on 
tutkittu (Martínez-Pérez et.al.)

• Tutkimusasetelma samankaltainen; tutkittiin yleiskuvaa 
sekä muutamaa sovellusta tarkemmin

• Huomautettavaa sovellusten helppokäyttöisyydessä



Tavoitteet

• Katsaus päätöksenteon mobiilisovellusten kenttään

• Kirjata havaintoja sovellusten tarjonnasta sekä 
analysoida niiden toimintaa suhteessa päätöksenteon 
teoriaan

• Työkalujen suosittuutta havainnoidaan
• Visioidaan hyvä päätöksenteon mobiilisovellus



Rajaukset

• Ei tarkastella alakohtaisia sovelluksia 

• Keskitytään kolmeen:

– Smart Decisions

– ChoiceMap
– Decision Guider

• Yleistilanteen katsauksessa käytetään hakusanaa 
”decision” Play Storessa



Yleistilanne

• Käytiin läpi 100 sovellusta Play Storessa

• Suurin osa satunnaistajia, 51 %

• Analyysia tarjoavia 16 %
• Avoimeksi jää: miksi satunnaisuus on niin suosittua?



Statistiikkaa

Sovellus Päivitetty Latausmäärä Käyttäjäarvio Arviointeja

Smart 
Decisions

7.2.2014 1000 - 5000 3.9 17

ChoiceMap 11.2.2014 - 4.5 49

Decision 
Guider

5.6.2014 5000 - 10000 4.1 90



Havaintoja

• Latauksia useampi tuhat kappaletta

• Käyttäjäarviot keskimäärin varsin hyvät

• Kaikissa viimeisin päivitys vuonna 2014



Termistöä

• Additiivinen malli: attribuuteilla ei ole yhteisvaikutusta

• Lineaarinen malli: attribuuttikohtainen arvo on 
lineaarinen

• Plus-miinus malli: lineaarinen malli, jossa vain yksi 
vaihtoehto



Smart Decisions

• Android

• Sisältää useita työkaluja

• Malli: lineaarinen sekä plus-miinus
• Skaala: 1 – 5
• Mahdollistaa tallennuksen ja 

tallennetun analyysin editoimisen

• Ohjelmointivirheitä 
käyttöliittymässä
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ChoiceMap

• iOS

• Paras laatuvaikutelma

• Malli: lineaarinen
• Skaala: liukusäädin
• Sisältää valmiita pohjia

• Mahdollistaa tallennuksen ja 
tallennetun analyysin editoimisen



Decision Guider

• Android

• Malli: additiivinen

• Painotukset: sisäänrakennettu
• Skaala: Very Low – Very High
• Voi asettaa muistutuksen 

tulevaisuuteen

• Ei mahdollista tallennetun 
analyysin editointia



Visio paremmasta

• Painota aiheen rajaamisen tärkeyttä, visualisointi

• Kerro käyttäjälle psykologisten vinoumien vaaroista

• Automaattinen tallennus, ja editointimahdollisuus
• Käyttäjä voi valita skaalan ja yksiköt
• Lukuvälin arvio tuettu pelkän eksaktin luvun sijaan

• Implikaatioiden esitys käyttäjälle

• Even Swaps ja päätöspuut

• Muistutus itsearvioinnin tekemisestä
• Sovellus luo profiilin käyttäjästä ja antaa neuvoja



Lähteet

• Smart Choices (Hammond, Keeney, Raiffa)

• Decision Traps (Russo, Schoemaker)

• Cognitive and Motivational Biases in Decision

    and Risk Analysis (Montibeller, von Winterfeldt)
• Common Mistakes in Making Value Trade-Offs    

(Keeney)

• Mobile Clinical Decision Support Systems and 
Applications: A Literature and Commercial Review 
(Martínez-Pérez et.al.)
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