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KULUTT A J AM ARKKINOIDEN OMAKSUMISVALMIUS WAP-
PAL VELUILLE JA WAP-PALVELUJEN TUOTEKOHTAISET 
OMAKSUMISTEKIJÄT

Tutkielman tavoite

Tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka valmiit kuluttajamarkkinat ovat 
omaksumaan WAP-palveluja (Wireless Application Protocol) eli langattomia Internetin 
sisältöpalveluja ja mitkä ne palvelukohtaiset tekijät ovat, jotka vaikuttavat kuluttajan 
päätökseen omaksua tai hylätä kyseiset palvelut.

T utkimusmenetelmät

Tutkielmassa selvitetään WWW- ja printtijulkaisuihin ja -uutisointiin sekä 
seminaareihin perustuen mitä lisäarvoa WAP tuo kuluttajille ja missä vaiheessa 
protokollan kehitys on. Tutkielman empiriaosia ohjaava teoreettinen viitekehys 
esitetään innovaation omaksumisteoriaa käsittelevien tutkimusjulkaisujen pohjalta.

Kuluttaj amarkkinoiden valmiutta omaksua WAP-palveluja selvitetään
otantatutkimuksella. Väestörekisteristä poimitun satunnaisotoksen koko on 1000 
käsittäen koko väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan suhteellisesti edustavan 
otoksen lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita. Postikyselynä kerätyn aineiston koko on 275 
ja analyysi on suoritettu frekvenssein, korrelaation ja ristiintaulukoinnein. WAP- 
palvelujen palvelukohtaiset omaksumistekijät on selvitetty haastattelemalla 
henkilökohtaisesti postikyselyyn vastanneista kymmenen langattomista Internetin 
sisältöpalveluista kiinnostunutta ja palvelujen käytön suhteen kokenutta kuluttajaa.

Tulokset

Internetin, matkapuhelimen ja tekstiviestipalvelujen käyttö on jo yleistä mutta vielä 
kehittymätöntä. Valtaosa kuluttajista on kuitenkin ainakin jonkin verran kiinnostunut 
myös kehittyneemmistä palveluista vaikkakin vain pieni osa kokee ne erittäin 
kiinnostaviksi. Kuluttajamarkkinat näyttävät siis olevan valmiit omaksumaan WAP- 
palvelut asteittain palvelutarjonnan ja käyttökokemuksen lisääntyessä sekä sitä mukaa 
asenteiden kehittyessä myönteisemmiksi.

WAP-palvelujen merkittävimmät palvelukohtaiset omaksumistekijät voidaan ryhmitellä 
niiden lisäarvoon, saavutettavuuteen ja käytettävyyteen, jotka kaikki ovat kriittisiä 
tekijöitä palvelujen omaksumisen kannalta. Tuotekehityksen lähtökohtana tulee siten 
olla kuluttajien eriäviin tarpeisiin ja käyttötasoihin skaalautuvat, nopeat, helpot ja 
älykkäät palvelut.

Keskeiset käsitteet WAP, innovaation omaksuminen, kuluttajamarkkinat
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1 Johdanto

1.1 ”WAP tekee saman (langattomille Internetin sisältöpalveluille) minkä WWW 
Internetille”

Nopeasti kehittyvät ja asteittain konvergoituvat tele- ja tietotekniikat mahdollistavat jo 

yksinkertaiset Internetin sisältöpalvelut matkapuhelimessa. Kuluttajien mukana kulkeva 

palvelukanava Internetin sisältöön merkitsee palveluntarjoajille hyvin merkittävää 

potentiaalia matkapuhelinpenetraation ollessa Suomessa jo yli 60 %. Palvelutarjonnan 

kasvua on kuitenkin tähän asti estänyt Internet-sove 1 lusten ja langattomien 

päätelaitteiden kommunikoinnin mahdollistavien tekniikoiden moninaisuus ja 

yhteentoimimattomuus.

WAP (Wireless Application Protocol) mahdollistaa palveluntarjoajille yhtenäisen, 

verkko- ja päätelaiteteknologiasta riippumattoman alustan informaation esittämiseen ja 

siirtämiseen langattomiin päätelaitteisiin. Kuluttajille WAP merkitseekin ennen kaikkea 

palvelutarjonnan kasvua. Lisäksi WAP tuo kuluttajille kehittyneemmät palvelut ja 

käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän. Odotukset WAP:lle ovatkin hyvin korkeat; 

sen odotetaan aloittavan sähköisen liiketoiminnan voimakkaan kasvun langattomissa 

päätelaitteissa. Nokian pääjohtaja Jorma Ollila onkin todennut WAP:n tekevän saman 

langattomille Internetin sisältöpalveluille minkä WWW teki Internetille. Ensimmäinen 

WAP-puhelin ja -palvelut lanseerataan markkinoille todennäköisesti loppuvuodesta 
1999.

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman tutkimusongelmana on selvittää kuinka valmiit kuluttajamarkkinat ovat 

omaksumaan WAP-palveluja ja mitkä ne palvelukohtaiset tekijät ovat, jotka vaikuttavat 

kuluttajan päätökseen omaksua tai hylätä kyseiset palvelut. Keskeiset kysymykset, 
joihin tutkielman tavoitteena on vastata ovat:

• Mikä on WAP-protokollan lisäarvo kuluttajille?

• Missä vaiheessa WAP:n kehitys on?
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• Kuinka kokeneita kuluttajat ovat Internetin, matkapuhelimen ja

tekstiviestipalvelujen käytössä?

• Kuinka kiinnostuneita kuluttajat ovat olemassaolevista ja kehittyneemmistä

Internetin sisältöpalveluista matkapuhelimessa?

• Mitkä palvelukohtaiset tekijät estävät tai hidastavat ja mahdollistavat tai nopeuttavat 

kehittyneempien Internetin sisältöpalvelujen käyttöönottoa ja käytön vakiintumista 

matkapuhelimessa?

WAP-palvelujen omaksumista tarkastellaan tutkielmassa vain palvelukohtaisten 

omaksumistekijöiden suhteen huomioimatta esimerkiksi markkinointitoimenpiteiden, 

markkinoiden rakenteiden, yleisten suhdanteiden tai muiden ulkoisten tekijöiden 

vaikutusta. Tutkimuksessa käsitellään lisäksi vain yksilökohtaista päätösprosessia, ei 

kollektiivista tai autoritääristä päätösprosessia. Markkina-alueena tarkastellaan Suomea 
vuoden 1999 puolivälissä.

1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimusmetodit

Tutkielman ensimmäisessä osassa selvitetään mitä lisäarvoa WAP tuo kuluttajille ja 

missä vaiheessa protokollan kehitys on. Tietolähteenä hyödynnetään WWW- ja 

printtijulkaisuja, uutisointia ja seminaareja.

Tutkielman teoriaosassa esitetään innovaation omaksumista käsitteleviin 

tutkimusjulkaisuihin perustuen tutkielman empiriaosia ohjaava viitekehys.

Tutkielman ensimmäisessä empiriaosassa tarkastellaan kuluttajamarkkinoiden valmiutta 

omaksua WAP-palveluja. Tutkimusmenetelmänä on otantatutkimus ja tiedonkeruu on 

suoritettu postikyselynä. Väestörekisteristä poimitun satunnaisotoksen koko on 1000 

käsittäen edustavan otoksen koko väestöstä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 

suhteellisesti edustettuna lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita. Aineiston koko on 275 ja 

analyysi on suoritettu frekvenssein, korrelaatioin sekä ristiintaulukoinnein. Kuluttajien 

omaksumisvalmiutta WAP-palveluille tarkastellaan Internetin, matkapuhelimen ja 

tekstiviestipalvelujen käyttökokemuksen sekä olemassaolevien ja kehittyneempien
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langattomien Internetin sisältöpalvelujen kiinnostuksen pohjalta noudattamalla 

palvelujen jakoa viestintään, informaatioon, viihteeseen ja asiointiin. Aineisto on 

järjestetty WAP-palvelujen omaksumispotentiaalisuuden mukaiseen järjestykseen ja 

luokiteltu omaksujaluokkiin edellä mainittujen tekijöiden perusteella.

Tutkielman toisessa empiriaosassa selvitetään ne palvelukohtaiset tekijät, jotka 

vaikuttavat WAP-palvelujen omaksumiseen tai hylkäämiseen. Tutkimusmenetelmä on 

kvalitatiivinen ja tiedonkeruu on suoritettu haastattelemalla henkilökohtaisesti 

postikyselyyn vastanneista kymmenen langattomista Internetin sisältöpalveluista 

kiinnostunutta ja palvelujen käytön suhteen kokenutta kuluttajaa.

1.4 Keskeisiä käsitteitä

Wireless Application Protocol (WAP) on avoin, maailmanlaajuinen teollisuusstandardi 

informaation esittämiseen ja siirtämiseen digitaalisiin langattomiin päätelaitteisiin eli 

spesifikaatio langattomaan tietoliikenneympäristöön optimoidulle, verkko- ja 

päätelaiteteknologiasta riippumattomalle sovellusympäristölle ja
tietoliikenneprotokollalle (http://www.wapforum.org/ 25.9.1999).

Innovaatio on kaupallistettu tai muuten hyödynnetty tuote, palvelu, käytäntö tai 

vastaava, jonka yksilö kokee olennaisesti aikaisemmin olemassaolevista ja käytetyistä 

eroavaksi (Robertson 1971, 32; Rogers 1983, 11; Anttila, luento).

Innovaation omaksuminen tarkoittaa innovaatiopäätösprosessin tuloksena syntynyttä 

tarkoituksellista sitoutumista innovaation jatkuvaan käyttöön parhaana olemassaolevana 

vaihtoehtona (Rogers 1983, 172; Spence 1994, 55).

Palvelu on palveluntarjoajan henkilökunnan tai järjestelmien ja asiakkaan välisen 

kaupallisen, mahdollisesti fyysisiäkin elementtejä sisältävän, aktiviteetin aineeton tulos, 

joka muuttaa asiakkaan aineettomien resurssien kuten tiedon tilaa (Gröönroos 1990, 27; 

Mäkelin & Vepsäläinen 1991, 36; Zeithaml & Bitner 1996, 5 ref. Quinn ym. 1987).
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2 WAP-palvelut

Nopeasti kehittyvät tele- ja tietotekniikat ovat integroitumassa mahdollistaen 

kehittyneemmät Internetin sisältöpalvelut matkapuhelimessa. Tässä luvussa selvitetään 

mitä lisäarvoa WAP (Wireless Application Protocol) tuo kuluttajille ja missä vaiheessa 

protokollan kehitys on. Lisäksi esitetään muut palvelujen kehitykseen liittyvät keskeiset 

langattomien verkkojen ja päätelaitteiden kehitteillä olevat teknologiat.

2.1 Matkaviestintäalan kehitys

Tele- ja tietotekniikka-alat ovat konvergoitumassa nopeasti kehittyvien teknologioiden 

asteittaisen integroitumisen myötä. Puhepalvelut muodostavat matkaviestinnästä 

operaattorien liikevaihdon mukaisesti vielä yli 90 % mutta datapalvelujen suhteellinen 

kasvu on noussut selvästi puhepalvelujen edelle. Soneran Matkaviestintäyksikön johtaja 

Matti Makkonen arvioi datapalvelujen osuuden nousevan viiden vuoden sisällä jo 25 

%:iin. (Makkonen, Soneran WAP-konseptin julkistus)

Matkaviestinnän kehitys kohdistuu siis voimakkaasti datapalveluihin. IP-mobiliteetti 

(Internet Protocol) tulee mahdollistamaan puhe- ja datapalvelut yhdistävät monipuoliset 

multimediapalvelut GSM-teknologian (Global System for Mobile Communications) 

siirtyessä piirikytkentäisestä ja kapeakaistaisesta tekniikasta kapasiteetiltaan ja 

siirtonopeudeltaan kehittyneempään pakettikytkentäiseen ja laajakaistaiseen 

tekniikkaan. (Pätyne, seminaari)

Tähän asti operaattorit ovat hallinneet langattomien lisäarvopalvelujen arvoketjua. Alan 

rakenteita tulee muuttamaan Internetin sisältöpalvelujen esittämisen ja siirtämisen 

langattomiin päätelaitteisiin yhdenmukaisesti mahdollistava W AP-protokolla. 

Langattomien Internet-pal veluj en leviämistä on estänyt useiden eriävien ja 

yhteensopimattomien Internet-sovellusten ja langattomien päätelaitteiden 

kommunikoinnin mahdollistavien tekniikoiden olemassaolo. WAP merkitsee sisällön ja 

sovellusten tuottajille yhdenmukaista, verkko- ja päätelaiteteknologiasta riippumatonta 
sovellusalustaa. Lisäksi matkaviestinnän Internetiä kehittyneemmät laskutusjärjestelmät



5

ja kuluttajien tottumus maksaa matkaviestintäpalveluista toisin kuin Internet-palveluista 

lisää palveluntarjoajien kiinnostusta. (Nihtilä, seminaari)

WAP:n odotetaankin aloittavan langattomien Intemet-palvelujen tarjonnan nopean 

kasvun. Kilpailun painopiste tulee siirtymään teknologiasta palvelusisältöön; sisällön 

tuottajien määrä kasvaa ja alalle tulee myös niin sanottuja palvelujen paketoijia 

portaaleineen. (Mäkelin 1998, 6; Heilingbrunner, seminaari)

Kuvio 2.1.1: Langattomien lisäarvopalvelujen arvoketju

SISÄLTÖ KANAVA KULUTTAJA

Sisällön
tuottajat

Verkko- 
operaattorit

Palvelujen
paketoijat

Päätelaite-
valmistajat

Lähde: Nihtilä, seminaari, soveltaen

2.2 WAP

Wireless Application Protocol on avoin, maailmanlaajuinen teollisuusstandardi verkko

ja päätelaiteteknologiasta riippumattomaan informaation esittämiseen ja siirtämiseen 

digitaalisiin langattomiin päätelaitteisiin. WAP on siis langattomaan 

tietoliikenneympäristöön kehitetty sovellusympäristö ja tietoliikenneprotokolla. 
(http://www.wapforum.org/ 25.9.1999)

2.2.1 WAP Forum

WAP on kehittynyt Internetin langattomaan tietoliikenneympäristöön optimoiduista 

standardeista. Nokia esitteli maaliskuussa 1997 Smart Messaging konseptin, joka SMS-
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kanto- (Short Message Service) ja TTML-kuvauskieli (Tagged Text Markup Language) 

-tekniikoita hyödyntäen mahdollisti yksinkertaiset Internetin sisältöpalvelut GSM- 

puhelimessa. Myös useilla muilla valmistajilla oli kehitteillä vastaavia tekniikoita 

jolloin koettiin tarpeelliseksi lähteä kehittämään yhdenmukaista Internet-ja langattoman 

tietoliikenneympäristön konvergoivaa standardia. (AU-Systems Radio Ab, 1999, 2)

Nokia, Ericsson, Motorola ja Phone.com, silloinen Unwired Planet, aloittivat 

kehitystyön perustamalla WAP Forum yhteenliittymän 7.1.1998 tavoitteena Internetin 

sisällön ja kehittyneet datapalvelut langattomiin päätelaitteisiin mahdollistava 

maailmanlaajuinen protokollaspesifikaatio, joka tukisi kaikkia verkkoteknologioita ja 

skaalautuisi eri siirtotekniikka- ja päätelaiteominaisuuksien päälle 

(http://www.wapforum.org/new/ 26.9.1999). WAP Forum ei ole standardointielin vaan 

kehittää standardia yhdessä alan standardointijärjestöjen W3C:n (World Wide Web 

Consortium), ETSLn (European Telecommunication Standard Institute), TIA:n 

(Telecommunications Industry Association), IETF:n (Internet Engineering Task Force) 

ja ECMA:n (European Computer Manufacturers' Association) kanssa. Tällä hetkellä 

yhteenliittymään kuuluu yli 180 jäsentä, (http://www.wapforum.org/ 25.9.1999)

2.2.2 Arkkitehtuuri

WAP-toimintaympäristö koostuu protokollaa tukevasta päätelaitteesta ja 

yhdyskäytävästä sekä sisältöpalvelimesta kuten esimerkiksi WWW-palvelimesta 

(World Wide Web). Yhdyskäytävä toimii Internetin ja matkapuhelinverkon rajapinnassa 

muunnos- ja välityspalvelimena tulkiten päätelaitteen pyyntöjä palvelimelle ja 

palvelimen vastauksia päätelaitteelle. Yhdyskäytäväpalvelin voi toimia myös 

sovelluspalvelimena. Kuluttajilta palvelujen käyttäminen edellyttää WAP-protokollaa 

tukevaa päätelaitetta. (WAP: Wireless Internet Today 1999, 11)
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Kuvio 2.2.2.1: WAP-arkkitehtuuri

WAP-
kgyttäjü-
agcntii

Koodaus ja 
dekoodaus

Ohjelmointi
kielet

Internet
verkkoI

...WAP-
protokolla-

pino

Protokolla-
kimxeruaatin

WML
WMLScript

— WAP- - 
protokollat

-•—Internet-—•> 
protokollat

Lähde: AU-S y stem Radio Ab 1999, 5

WAP:n spesifioiman protokollanpinon sovelluskerros WAE (Wireless Application 

Environment) sisältää määrittelyt WML-kuvauskielelle (Wireless Markup Language), 
WMLS-ohjelmointikielelle (WML Script), WTA-puhelinsovelluksille (Wireless 

Telephony Applications) sekä sisältöformaateille (AU-System Radio Ab 1999, 6).

WML-kuvauskielellä kuvataan WAP-sivujen ulkoasua. Sivukokonaisuudet kootaan 

kokonaisuuksiksi, joista käyttäjälle näytetään kerralla vain tietty näyttö. Siirtyminen 

näytöstä toiseen ei vaadi yhteyden ottamista verkon yli palvelimelle vaan siirtymä 

voidaan toteuttaa paikallisesti mikroselaimella. Kuvauskieli skaalautuu langattomien 

päätelaitteiden eriäviin näyttöihin. WAP-palveluissa käyttäjän täytettäviä lomakkeita ja 

muita toimintoja toteutetaan WMLS-ohjelmointikielellä. WTA-puhelinsovellukset 

mahdollistavat WMLS-ohjelmointikielen kanssa yhdistetyt puhe- ja datapalvelut. (AU- 
System Radio Ab 1999, 8-10)
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Istuntokerros WSP (Wireless Session Protocol) toimii sovelluskerroksen ja muiden 

protokollapinon kerrosten välillä mahdollistaen istunnon tilan hallinnan. 

Tapahtumakerros WTP (Wireless Transaction Protocol) kontrolloi lähetyksiä ja 

vastaanottoja kuitaten sanomat, lähettäen lähetykset uudelleen mikäli tarpeellista ja 
poistaen monikerrat. Turvakerros WTLS (Wireless Transport Layer Security) vastaa 

lähetettävän tiedon salauksesta ja eheydestä, lähettäjän ja vastaanottajan tunnistamisesta 

sekä tapahtuman kiistämättömyydestä. Siirtokerros WDP (Wireless datagram Protocol) 

toteuttaa yhtenäisen rajapinnan ylätason protokollille mahdollistaen useita 

samanaikaisia loogisia yhteyksiä samalla fyysisellä kanavalla. (AU-System Radio Ab 

1999,11-13)

Kuvio: 2.2.2.2: WAP-protokollapino

Sovelluskerros

Istuntokerros 

T apahtumakerros 

Turvakerros 

Siirtokerros

Lähde: Raivisto, koulutus

WAP Forum julkisti WAP 1.0-spesifikaation 7.5.1999. Ensimmäinen versio osoittautui 

käytännössä kuitenkin liian keskeneräiseksi. Loppuvuodesta markkinoille odotetut 

tuotteet tukevat spesifikaatiota 1.1, mikä julkistettiin 30.6. Edelleen kehitetyn version

1.2 julkistusta odotetaan vielä tämän vuoden puolelle. Tulevatkin spesifikaatioversiot 

ovat todennäköisesti taaksepäin yhteensopivia, (http://www.wapforum.org/ 25.9.1999; 

http ://www. wap forum. org/new/ 26.9.1999)

WAP 1.1-spesifikaatio ei sisällä vielä esimerkiksi niin sanottua työntötoiminnallisuutta, 

joka mahdollistaa palvelun viemisen kuluttajalle ilman tämän tapauskohtaista

WML WMLS WTA

WTLS

WDP
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palvelupyyntöä eikä älykortit WTLS-turvarakenteisiin integroivia päästä-päähän 

turvallisuusratkaisuja esimerkiksi maksupalveluihin. Eri valmistajien laitteiden 

yhteensopivuustestaus on myös vielä kesken eikä näin ollen huomioitu versiossa 1.1. 

Muun muassa näitä ominaisuuksia kehitetään 1,2-spesifikaatioon.

(http://www.wapforum.org/what/ 26.9.1999)

2.2.3 Lisäarvo

WAP merkitsee kuluttajille ennen kaikkea palvelutarjonnan kasvua ja kehittyneempiä 

palveluja sekä käyttäjäystävällisempää käyttöliittymää. Nokian pääjohtaja Jorma Ollila 
onkin todennut WAP:n tekevän saman langattomille Internetin sisältöpalveluille minkä 

WWW teki Internetille (http://www.tietoviikko.com/ 17.9.1999).

Palveluntarjoajien näkökulmasta kuluttajien mukana kulkeva palvelukanava, jonka 

laskutusjärjestelmät ovat Internetiä kehittyneemmät ja jonka palveluista kuluttajat ovat 

tottuneet maksamaan toisin kuin Intemet-palveluista, edustaa valtavaa potentiaalia. 

Tähän asti palvelutarjonnan kasvua on kuitenkin estänyt Internet-sovellusten ja 

langattomien päätelaitteiden kommunikoinnin mahdollistavien tekniikoiden 

moninaisuus ja yhteensopimattomuus. WAP tuo palveluntarjoajille yhdenmukaisen, 

verkko- ja päätelaiteteknologiasta riippumattoman teknologiapohjan palvelujen 

kehittämiseen ja sen odotetaankin aloittavan voimakkaan palvelutarjonnan kasvun. 

(Nihtilä, seminaari)

WAP on langattomaan tietoliikenneympäristöön kehitetty sovellusympäristö ja 

tietoliikenneprotokolla. Se on optimoitu toimimaan mahdollisimman nopeasti ja 

luotettavasti langattomien verkkojen ja siirtotekniikoiden kapeakaistaisessa ja 

kapasiteetiltaan rajallisessa, hitaassa sekä yhteys- ja siirto-ominaisuuksiltaan 

epävakaassa ympäristössä. WAP huomioi myös langattomien päätelaitteiden 

rajallisemmat suorittimet, muistit ja energialähteet sekä näyttöjen ja informaation 

syöttötekniikoiden eroavaisuudet. (Pihkala, seminaari ; WAP: Wireless Internet Today 
1999, 8)



WAP tukee maailmanlaajuisesti lähes kaikkia verkkoteknologioita ja skaalautuu eri 

siirtotekniikoiden ja päätelaitteiden ominaisuuksien päälle. WAP pyrkii siis 
mahdollistamaan päätelaite- ja verkkoriippumattoman, mobiiliympäristön rajoitteissa 

tehokkaan, luotettavan ja turvallisen sekä eri tarpeisiin skaalautuvan palvelutarjonnan. 
(Hjelm ym. 1998)

Palvelutarjonnan kasvaessa WAP vähentää merkittävästi kuluttajien aikaan ja paikkaan 

sitoutuneisuutta helpottaen asioiden hoitamista ja parantaen sitä kautta elämän laatua; 

palvelut ovat välittömästi ja tilanteesta riippumatta saavutettavissa. Ennen kaikkea 

WAP merkitsee monipuolisempaa palvelutarjontaa ja käyttäj äystävällisempää 

käyttöliittymää. WAP tuo esimerkiksi interaktiiviset ja puhe- sekä datapalvelut 

yhdistävät palvelut. WAP vie myös palvelujen personoinnin ja räätälöinnin pidemmälle 

lisäten käyttäjäkontrollia ja palvelujen henkilökohtaisuutta. (Röntynen, seminaari)

2.2.4 Palvelut

WAP mahdollistaa kehittyneemmät puhe- ja datapalvelut sekä Inter- ja Intranettien 

tekstipohjaiset, mahdollisesti grafiikkaakin sisältävät, sisältöpalvelut. WAP ei siis 

mahdollista Internet-selailua vaan Internetin sisällön paketoimisen erillisiksi, 

kehittyneemmiksi palveluiksi. Palvelut poimitaan valikoihin puhelimen näytölle. 

Valikoissa liikkuminen tapahtuu esimerkiksi markkinoille ensimmäisenä 

lanseerattavassa puhelimessa PC:n (Personal Computer) kanssa käytettävää hiirtä 

vastaavalla rullanäppäimellä, jolla liikutaan palveluvalikoissa ylös- ja alaspäin sekä 

tehdään valintoja. Palveluissa liikkuminen on mahdollista myös PC-Intemet 

ympäristöstä tutuilla ”edellinen sivu”, ”aloitus-Zkotisivu” ja ”sivu-/palvelumerkki” 

-toiminnoilla. (WAP: Wireless Internet Today 1999, 11)

Nokia, Ericsson ja Morotola lanseerasivat 22.3.1999 WAP-palveluille WWW:iä 

vastaavan МММ-logon (Mobile Media Mode), joka kertoo palvelun sopivan 

langattomilla päätelaitteilla käytettäväksi (http://www.wapforum.org/ 28.5.1999).
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Sonera on julkistanut jo 31.8.1999 WAP-palvelukonseptinsa ja Radiolinja on 

ilmoittanut julkaisevansa omansa ensimmäisen WAP-puhelimen saapuessa 

markkinoille. Myös Telia on esittänyt avaavansa palvelunsa lähitulevaisuudessa. Lisäksi 

useat palveluntarjoajat ovat jo esittäneet kehitteillä olevat tai valmiit 

palvelukonseptinsa, joiden lanseerausta odotetaan vielä tämän vuoden puolelle 

(http://www.radiolinja.fi/ 31.8.1999; Soneran W AP-konseptin julkistus; 

http://www.telia.fi/www.nsf/ 4.10.1999)

Soneran WAP-palvelun (Sonera Plaza, wap.sonera.net) oletussivu sisältää 

vaihdettavissa olevat Saldo- (puhelinlaskun saldo), Doris- (soittoääni), Telefinder- 

(numero tai muut yhteystiedot) ja Infopalvelut. Käyttäjät rakentavat tarjolla olevista 

palveluista haluamansa portaalin hyödyntäen myös Messi.net Internet-palvelua, jossa 

portaalin personointi ja esimerkiksi ryhmätekstiviestin listat voidaan toteuttaa 

vaivattomammin. Sisältöpalveluja tulevat tarjoamaan esimerkiksi Finnair, Keltaiset 

Sivut, Diners Club, Pohjola, Kohdematkat, eQ Online, Leonia ja CNN Interactive. 

Käytettävien muistipaikkojen määräksi suositellaan kuutta kohtuullisen käyttönopeuden 

ylläpitämiseksi. Palvelujen hinnoittelu on transaktiopohjainen. Lisäksi palveluvalikossa 

liikkuminen maksaa yhteyden, SMS:n tai Data:n, verran. Käyttöönottoa edeltää 

yhteysasetusten tallettaminen. (Vainio, Soneran WAP-konseptin julkistus)

Sonera on esitellyt jo aikaisemmin SIM-kortti pohjaisen (Subscriber Identity Module), 

langattomiin verkkoihin kehitetyn digitaalisen allekirjoituksen mahdollistavan 

SmartTrust-teknologian, joka mahdollistaa turvatun asioinnin ja kaupankäynnin 

verkossa. SIM-kortille on tallennettu käyttäjän salainen avain, pitkä koodijono, jota hän 

itsekään ei tiedä. Käyttäjä käynnistää digitaalisen allekirjoituksen ja halutessaan salaa 

viestin koodilla. Teknologia hyödyntää niin sanottua julkisen avaimen infrastruktuuria, 

jossa käyttäjällä on sekä salainen että julkinen avain. Teknologian avulla käyttäjä 

voidaan tunnistaa ja tiedot tapahtumasta salata. Tapahtuma on juridisesti pätevä ja 

allekirjoituksella hyväksyttyjä tietoja ei voida tapahtuman jälkeen toisen osapuolen 

tietämättä muuttaa. WAP 1.1-spesifikaatio ei vielä sisällä SIM-korttia ja SmartTrust- 

teknologiaa WTLS-turvarakenteisiin integroivia päästä-päähän turvallisuusratkaisuja 

esimerkiksi juuri maksupalveluihin mutta Ericsson ja Sonera esittivät Telecom '99
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-mesuilla WAP- ja SmartTrust-teknologiat yhdistävän ratkaisunsa 

(http://www.sonera.fi/ 18.2.1999; http://www.ericsson.se/pressroom/ 11.10.1999)

Radiolinja on kertonut pankki-, sijoitus-, informaatio-, viihde- ja Ekauppa-palveluihin 

liittyvistä WAP-pilottiyhteistöistä (http://www.radiolinja.fi/ 31.8.1999). WAP- 

kehitystyöstään ovat antaneet lausunnot myös esimerkiksi Reuters, Lippupalvelu, 

Luottokunta, Osuuspankkikeskus, Merita, Weather Service Finland, VR, Small Planet ja 

Finnkino (http://www.wapforum.org/new/ 26.9.1999).

2.3 GSM-verkon kehitys

Matkapuhelinverkkojen kehitys on jäänyt jälkeen matkapuhelinten kehityksestä 

(Mäkelin, 1998, 7). GSM-verkon kapasiteettia, siirtonopeutta ja luotettavuutta 

merkittävästi nostava HSCSD-tekniikka (High Speed Circuit Switched Data) on jo 

kuitenkin otettu käyttöön ja ensi vuonna verkon ominaisuudet kehittyvät entisestään 

GPRS-tekniikan (General Packet Radio Service) myötä. Ennen kolmannen sukupolven 

UMTS-verkkoa (Universal Mobile Telecommunications System) GSM-verkon 

siirtonopeus ja laatu nousevat vielä EDGE-tekniikan (Enhanced Data rates over GSM 
Evolution) johdosta.

Kuvio 2.3.1 : GSM-verkon kehitys

144 kbit/s - 2Mbit/s

38,4/59 - 384 kbit/s
SIIRTONOPEUS

21,4- 115/171,2 kbit/s

9,6 kbit/s

YHTEYDENOTTOAIKA

GSM HSCSD
1992 1999

GPRS -► EDGE -► UMTS/3 G 
2000 2001 2002

Lähde: Martikainen, seminaari; Keskiivari, luento
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2.3.1 HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) on olemassaolevan piirikytkentäisen 

GSM-tiedonsiirtopalvelun edelleen kehitetty versio. Nykyinen GSM-verkko 

mahdollistaa puhepalvelujen lisäksi esimerkiksi lyhytsanoma-, fax-, datasiirto- ja 

sähköpostipalvelut sekä pääteyhteydet yritysten tietojärjestelmiin. HSCSD mahdollistaa 

näiden palvelujen nopeamman hyödyntämisen lisäksi esimerkiksi Internetin käytön ja 

yksinkertaiset multimediapalvelut. (Reaching out 1/1999, 23; Nevalainen 1999, 28)

HSCSD eli nopea piirikytkentäinen datatekniikka nostaa GSM-verkon yhden 

liikennekanavan datasiirtonopeuden paremmalla koodauksella ensinnäkin 9,6 kbit/s:sta 

enimmillään 14,4 kbit/s:iin. Lisäksi HSCSD mahdollistaa useamman kanavan 

yhtäaikaisen hyödyntämisen; data pilkotaan osiin, jotka lähetään yhtä aikaa 

rinnakkaisissa kanavissa ja kootaan taas yhteen vastaanottajan päässä. Teoriassa olisi 

mahdollista hyödyntää yhtäaikaisesti kahdeksaa kanavaa, jolloin siirtonopeus olisi 

enimmillään 115,2 kbit/s. Käytännössä tämä on kuitenkin teknisesti mahdotonta. 

Palvelun ensimmäisenä avannut Sonera esimerkiksi rajoittaa käytettyjen kanavien 

määrän neljään. Käyttäjä voi itse valita haluamansa palvelunopeuden; 14,4 kbit/s, 28,8 

kbit/s, 43,2 kbit/s tai 57,6 kbit/s; palvelun hinta riippuu juuri käytettyjen kanavien 

määrästä. Siirtonopeutta voidaan vielä lisätä myös pakkaamalla data. 

(http://www.sonera.fi/ 6.9.1999; Ruohtula, luento)

HSCSD-palvelujen käyttö edellyttää kuluttajalta monikavanatekniikkaa tukevaa 

päätelaitetta. Palvelut toimivat kuitenkin olemassaolevan GSM-tiedonsiirron tapaan 

eivätkä siten edellytä uuden toimintatavan opettelemista. HSCSD-palvelujen käytön 

mahdollistavat jo 14,4 kbit/s siirtonopeudella Nokian Communicator 9110 ja Notebook 

PC:n kanssa käytettävä korttipuhelin Nokia Card Phone 2.0. Nokia 7110 tulee myös 

tukemaan 14,4 kbit/s siirtonopeutta. (Reaching out 2/1999, 33-34; Discovery June 1999, 
14-15)
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2.3.2 GPRS

GPRS-tekniikka (General Packet Radio Service) merkitsee GSM-verkon kehityksessä 

hyvin merkittävää edistystä valmistauduttaessa matkaviestintäjärjestelmien kolmanteen 

sukupolveen. Se poistaa piirikytkentäisen, yhteydellisen siirtotekniikan muodostaman 

IP-mobiliteetin ongelman mahdollistaen langattomien päätelaitteiden ГР-pohjaiset 

yhteydet. (Ahlholm, seminaari)

GPRS eli pakettikytkentäinen, yhteydetön tekniikka varaa kanavan vain liikenteen 

ajaksi, ei koko yhteyden ajaksi kuten piirikytkentäinen tekniikka (CSD; Circuit 

Switched Data, HSCSD). Kapasiteettia voidaan näin jakaa useammalle käyttäjälle. 

Lähetettävä data jaetaan paketeiksi ja siihen liitetään osoitetiedot minkä jälkeen se 

lähetetään niin sanotusti purskeittain vastaanottajalle. Yhteydetön tiedonsiirto sopii 

erityisen hyvin juuri Intemet-sovelluksille, joiden käyttö ei edellytä liikennekanavan 

koko kapasiteetin varaamista koko yhteyden ajaksi. GPRS tuleekin vaikuttamaan 

merkittävästi WAP-palvelujen käytön leviämiseen. (http://www.mobileGPRS.com/ 

24.9.1999)

Lisäksi GPRS-tekniikka nostaa GSM-verkon yhden liikennekanavan datasiirtonopeuden 

paremmalla koodauksella tehokkainta neljästä koodaustavasta käyttäen aina 21,4 

kbit/s:iin. GPRS:n siirtonopeus yltää maksimissaan 171,2 kbit/s:iin mikäli kaikki 

kahdeksan kanavaa ovat käytössä. Ensivaiheessa rajoittauduttaneen kuitenkin neljän 

kanavan käyttöön. Käytettyjen kanavien määrä riippuu lähetettävän datan määrästä ja 

halutusta palvelutasosta; käyttäjä valitsee itse palvelutason ja käytettyjen kanavien 

määrän, mikä vaikuttaa palvelun hintaan. (Reaching out 1/1999, 23; Keskiivari, luento; 

Ruohtula, luento)

Käyttäjät voivat olla koko ajan kiinni verkossa maksaen vain aiheuttamastaan 

liikenteestä. Palvelut ovat näin välittömästi käytettävissä eikä kuluttajien tarvitse 

maksaa palvelun hakemisesta vaan vain itse palvelusta. GPRS edellyttää tekniikkaan 

soveltuvaa päätelaitetta, jonka käyttö tulee jossain määrin eroamaan olemassaolevista, 
mikä vaatii kuluttajilta totuttelua uuteen toimintatapaan. (Ahlholm, seminaari) Sonera
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tulee todennäköisesti lanseeraamaan GPRS-palvelut ensimmäisenä vuoden 2000 alussa 

(Makkonen, Soneran WAP-konseptin julkistus).

2.3.3 EDGE

EDGE (Enhanced Data rates over GSM Evolution) nostaa GSM-verkon siirtonopeuden 

maksimissaan 384 kbit/s:iin vieden sen kolmannen sukupolven esiasteelle UMTS- 

tekniikkaa täydentäväksi. E-GSM:ksi tai GSM-384:ksikin kutsuttu GSM-verkon 

modulaatiotekniikka nostaa piirikytkentäisen tekniikan yhden kanavan siirtonopeuden 

maksimissaan 38,4 kbit/s:iin (ECSD; Enhanced Circuit Switched Data) ja 

pakettikytkentäisen 59 kbit/s:iin (EGPRS; Enhanced General Packet Radio Service). 

Tekniikka on todennäköisesti käytössä vuonna 2001. (Nokia White Paper, 5; Ruohtula, 

luento)

2.3.4 UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on eurooppalainen 

maailmanlaajuiseksi tarkoitettu kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmä, jota 

odotetaan käyttöön vuonna 2002. Suomessa seuraavan sukupolven toimiluvat jaettiin 

18.3.1999 Oy Radiolinja Abille, Sonera Oy:lle, Telia Mobile Abille ja Finnet-liiton 

alueellisista puhelinyhdistyksistä sekä Ruotsin Tele2 Abista koostuvalle Suomen 

Kolmegeelle, jotka kaikki lähtevät rakentamaan juuri UMTS-verkkoa. 

(http://www.mintc.fi/ 18.3.1999)

GSM-verkon ja WCDMA koodijakomonikäyttö-tekniikkaan (Wideband Code Devision 

Multiple Access) perustuva UMTS mahdollistaa sekä piiri- että pakettikytkentäiset 

laajakaistaiset multimediapalvelut eli äänen, kuvan ja tekstin yhtäaikaiseen siirtoon 

perustuvat kehittyneet palvelut matkapuhelinverkoissa. Tarkoituksena on rakentaa 

palvelut langattoman ja kiinteän verkon palvelujen kombinaationa. Palvelut 

skaalautuvat eri päätelaitteisiin joiden tarjonta tulee entisestään monimuotoistumaan. 

Siirtonopeudet liikkuvat haja-asutusalueiden 144 kbit/s:sta taajamien 384 kbit/s:iin ja

X
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kaupunkialueen sisätiloissa käytettynä mahdollisesti aina 2 Mbit/s:iin. (Parkkila 1998, 

4; Reaching out 1/1999, 23; Keskiivari, luento)

2.4 GSM-puhelinten kehitys

Langattomien päätelaitteiden kehitys on hyvin nopeaa. Laitevalmistajat lanseeraavatkin 

tuotevalikoimiinsa uusia tekniikoita hyödyntäviä matkapuhelinmalleja 9-18 kuukauden 

välein (Ruohtula luento). Alan teknologia on vielä tällä hetkellä kuitenkin suhteellisen 

kehittymätöntä verrattaessa sitä sen tulevaisuuden näkymiin.

Matkaviestinnän kehityksessä merkittäviä teknologioita ovat tällä hetkellä langattomat 

Intemet-palvelut mahdollistavan WAP-protokollan lisäksi langattomien päätelaitteiden 

välisen kommunikoinnin mahdollistama Bluetooth ja niiden paikannuksen 

mahdollistava GPS (Global Positioning System).

2.4.1 GSM-puhelimet

Toisen sukupolven digitaaliset GSM-puhelimet mahdollistavat puhepalvelujen lisäksi 

SMS-, fax- ja datasiirtopalvelut sekä yhteyden Inter- ja Intranet-tiedostoihin 

(Makkonen, S oner an WAP-konseptin julkistus).

Tieto-ja teletekniikoiden asteittaisen integroitumisen seurauksena matkapuhelimet ovat 

kehittymässä yhä enemmän puhepalveluista myös datapalveluihin soveltuviksi 

monipuolisiksi viestintälaitteiksi. Niin kutsutut älypuhelimet mahdollistavat myös 

esimerkiksi sähköposti- ja pidemmälle kehitetyt SMS-lisäpalvelut sekä PDA-laitteiden 

(Personal Digital Assistant) ominaisuuksia kuten esimerkiksi kalenterin. Nokian 

Communicator lähestyy jo kannettavia tietokoneita seuraavia kämmenmikroja ja PDA- 

laitteita mahdollistaen lisäksi 14,4 kbit/s siirtonopeuden ja Internetin käytön. 

(Makkonen, S oner an WAP-konseptin julkistus)

Kolmannen sukupolven UMTS-puhelimet ja jo niitä edeltävät kehittyneemmät toisen 

sukupolven matkapuhelimet tulevat mahdollistamaan monipuolisempia ja huomattavasti
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kehittyneempiä multimediapalveluja. Kehittyneemmät palvelut asettavat myös 

päätelaitteille korkeammat vaatimukset. Palvelut edellyttävät päätelaitteilta ensinnäkin 

suurempaa suorittimen tehoa ja muistikapasiteettia sekä siirtonopeutta. Nykyisetkin 

GSM-puhelimet tulevat toimimaan olemassaolevin ominaisuuksin kuitenkin vielä 

monta vuotta, sillä GSM-verkon kehitys tapahtuu rakentamalla uutta tekniikkaa vanhan 

päälle sallien pitkän siirtymäkauden. Lisäksi palvelujen käyttö edellyttää 

matkapuhelinten näytön ja näppäinten kokojen rajoitteiden kiertämistä. (Itä-aho, 

seminaari; Tuisku 20.4.1999, 27)

2.4.2 WAP-puhelimet

Ensimmäistä GSM 900 ja 1800 verkoissa toimivaa WAP 1.1 -spesifikaatiota tukevaa 

puhelinta odotetaan markkinoille loppuvuodesta. De facto -käyttöjärjestelmäksi näyttää 

muodostuvan Symbianin pienten langattomien päätelaitteiden tiedonsiirtoon optimoitu 

EPOC-käyttöjärjestelmä ja WAP-selaimeksi Phone.Comm UP.Browser. (Martikainen, 

seminaari)

Ensimmäisen WAP-puhelimen esitteli Nokia GSM World Congress -seminaarissa 

23.2.1999 (http://wwwdb.nokia.com/ 23.2.1999). Nokia 7110:n lanseerausta kuitenkin 

siirrettiin puhelimen osoittauduttua WAP-spesifikaatio 1.0:n kanssa toiminnaltaan 

keskeneräiseksi aiotusta toisesta vuosineljänneksestä sen WAP 1.1 -spesifikaatioon 

päivityksen vuoksi. Puhelimen ohjehinta on 3250 mk ja toimitukset alkavat 

loppuvuodesta, (http://www.wow.fi/ 8.10.1999)

#
 Nokia 7110 puhelimessa on WAP-palvelujen käytön vaatimukset 

huomioiden ensinnäkin suurempi näyttö ja NaviRoller eli PC:n kanssa 

käytettävää hiirtä vastaava rullaselain, jolla selaillaan palveluvalikkoja ja 

tehdään valintoja niissä. Prosessorin tehoja muistikapasiteetti ovat myös 

huomattavasti suuremmat ja siirtonopeus on 14,4 kbit/s. Puhelin mahdollistaa grafiikan 

käytön ja kirjoittamista helpottaa ennakoiva tekstin syöttö; puhelimen sanakirja, jota 
käyttäjäkin voi kartuttaa, vertaa kirjoitusta kirjain kirjaimelta sanastoonsa ja ehdottaa 

sopivia sanoja, jolloin näppäinten käyttö vähenee. Puhelimeen on sisällytetty sanakirjan
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lisäksi muitakin PDA-laitteille tyypillisiä toimintoja kuten kalenteri. 

(http://www.nokia.com/ 20.9.1999)

Ensimmäinen WAP-tuote markkinoilla oli Ericssonin Cebit 

-messuilla 12.3.1999 esittelemä ja elokuun alussa 

lanseeraama kämmenmikro MC 218. Kämmenmikroa 

käytetään yhdessä Ericssonin 600 -sarjaisten tai uudempien 

puhelinten kanssa infrapunamodeemin kautta. WAP-selain on 1.0 beta-spesifikaatioon 

perustuva mutta EPOC käyttöjärjestelmä mahdollistaa päivityksen 1.1-spesifikaatioon 

Internetistä, (http://www.ericsson.com/ 12.3.1999)

Ericsson esitteli 18.3.1999 myös W AP-puhelimen, R 380:n. PDA-toiminnoin 

varustetussa puhelimessa on avattava kansi, jonka alta paljastuu perinteistä puhelimen 

näyttöruutua suurempi kosketusnäyttö, (http://www.ericsson.com/ 18.3.1999) Puhelin 

on tulossa markkinoille WAP 1.1-spesifikaatiolla vuoden 2000 ensimmäisellä 

neljänneksellä kuten myös 22.9.1999 julkistettu R 320-puhelin 

(http://www.ericsson.com/ 22.9.1999).

CeBIT messuilla WAP-selaimiset puhelimensa esittelivät myös Alcatel ja Siemens. 

Alcatelin One Touch Pocket Internet- ja Siemensin S25-puhelimet on lanseerattu 

markkinoille mutta WAP 1.0-spesifikaatioisina pre-tuotteina. Alcatelin WAP 1.1- 

version tuotejulkistuksia odotetaan vuoden 2000 alkuun. (Gnelting 1999, 30-31) 

Siemens tulee julkaisemaan WAP 1.1 -spesifikaation WAP-puhelimen loppuvuodesta 

(Palosuo, puhelinhaastattelu).

Motorolan Unwired Universe Conferens -seminaarissa 28.7.1999 julkistama WAP 1.1- 

spesifikaation puhelin toimii myös GSM 900 ja 1800 verkoissa. Puhelinta odotetaan 

markkinoille loppuvuodesta, (http://www.phone.com/ 28.7.1999)
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2.4.3 Bluetooth

Bluetooth on avoin spesifikaatio lyhyen kantaman radiolinkkiteknologialle, joka 

mahdollistaa digitaalisten päätelaitteiden välisen näköyhteydettömän langattoman 

kommunikoinnin. Sen kantoalue on aluksi noin kymmenen metriä ja maksimi 

siirtonopeus 721 kbit/s. Sekä piiri- että pakettikytkentätekniikkaa tukeva Bluetooth 

mahdollistaa enimmillään kahdeksan laitteen keskinäisen toiminnan yhtäaikaisesti. 

Bluetooth tulee todennäköisesti korvaamaan uudemmissa matkapuhelimissa tähän asti 

käytetyn infrapunatekniikan (IrDA; Infrared Dara Association), joka muun muassa 

edellyttää päätelaitteiden välillä näköyhteyttä toisin kuin radiolinkkiä hyödyntävä 

Bluetooth. (Machrone helmikuu 1999, 28; http://www.bluetooth.com/ 23.9.1999)

Bluetoothin kehityksestä vastaa Bluetooth Special Interest Group (SIG), jonka Ericsson, 

Nokia, IBM, Intel ja Toshiba perustivat toukokuussa 1998. Tieto- ja teleliikennealan 

ryhmittymässä on tällä hetkellä noin 850 jäsentä. Ensimmäiset Bluetooth mikrosirun 

sisältävät prototyypit esiteltiin CeBIT -messuilla maaliskuussa 1999. Bluetooth 1.0- 

spesifikaatio julkistettiin 26.7.1999 ja tuotteita odotetaan markkinoille vuonna 2000. 
(http://www.bluetooth.com/ 1.9.1999)

2.4.4 GPS

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä. 

Paikannus perustuu vastaanottimen ja 5-8 satelliitin välimatkojen mittausjärjestelmään. 

Markkinoilla on jo eri tarkoituksiin kehitettyjä GPS-päätelaitteita ja järjestelmä tullaan 

integroimaan laajemmassa mittakaavassa matkapuhelimiin lähivuosina. Periaatteessa 

GPS mahdollistaa paikkasi]ainnin selvittämisen muutaman metrin tarkkuudella mutta 

siviilikäyttöön tarkoitetuissa päätelaitteissa tullaan kuitenkin rajoittautumaan noin sadan 

metrin paikannustarkkuuteen. (Rousku 1999, 58-59; http://www.redsword.com/ 
23.9.1999)

Radiolinja julkisti 29.9.1999 GPS:iä täydentävän, kaupunkialueilla ja sisätiloissa 

toimivamman paikantamisjärjestelmäkokeilun. Paikannustarkkuus on muutama sata
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metriä. Mahdollisia kuluttaj amarkkinoiden sovelluksia ovat esimerkiksi 

informaatiohaku lähimmistä palveluntarjoajista. Benefon tuo markkinoille kokeilussa 

käytetyt GPS-GSM-puhelimet ensivuoden puolella. (http://www.radiolinja.fi/ 

30.9.1999)

2.5 Yhteenveto

Nopeasti kehittyvät tele- ja tietotekniikat integroituvat asteittain mahdollistaen 

kehittyneemmät langattomat data- ja Internetin sisältöpalvelut (Makkonen, Soneran 

WAP-konseptin julkistus). Merkittävää kehitystä edustaa WAP (Wireless Application 

Protocol), Intemet-protokollista langattomaan tietoliikenneympäristöön optimoitu 

spesifikaatio sovellusympäristölle ja tietoliikenneprotokollalle.

(http://www.wapforum.org/ 25.9.1999)

W AP-toimintaympäristö koostuu protokollaa tukevasta päätelaitteesta ja 

yhdyskäytävästä sekä sisältöpalvelimesta kuten esimerkiksi WWW-palvelimesta 

(World Wide Web). Yhdyskäytävä toimii Internetin ja matkapuhelinverkon rajapinnassa 

muunnos- ja välityspalvelimena tulkiten päätelaitteen pyyntöjä palvelimille ja 

palvelimen vastauksia päätelaitteelle. (WAP: Wireless Internet Today 1999, 11) 

Ensimmäinen WAP-päätelaite markkinoilla oli Ericssonin MC 218 kämmenmikro. 

Nokia lanseeraa ensimmäisen WAP-puhelimen, Nokia 7110:n, loppuvuodesta ja 

useimpien päätelaitevalmistajien odotetaan tuovan omat puhelimensa markkinoille 

vuoden 2000 alussa.

W AP-protoko 1 lapinon sovelluskerros määrittelee ensinnäkin WML-kuvauskielen 

(Wireless Markup Language), jolla kuvataan WAP-sivujen ulkoasu. WAP-palvelujen 

toiminnot toteutetaan WMLS-ohjelmointikielellä (WML Script). WTA- 

puhelinsovellukset (Wireless Telephony Applications) mahdollistavat WMLS- 

ohjelmointikielen kanssa yhdistetyt puhe-ja datapalvelut. (AU-System Radio Ab 1999, 

8-10)

WAP Forumin 30.6.1999 julkistama WAP 1.1-spesifikaatio ei sisällä vielä esimerkiksi 

työntötoiminnallisuutta, joka mahdollistaa palvelun viemisen kuluttajalle ilman tämän
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tapauskohtaista palvelupyyntöä eikä älykortit WTLS-turvarakenteisiin integroivia 

päästä-päähän turvallisuusratkaisuja esimerkiksi maksupalveluihin. Eri valmistajien 

laitteiden yhteensopivuustestaus on myös vielä kesken eikä näin ollen huomioitu 

versiossa 1.1. Muun muassa näitä ominaisuuksia kehitetään vuoden vaihteeksi 

odotettuun 1.2-spesifikaatioon. (http://www.wapforum.org/what 26.9.1999)

WAP on optimoitu toimimaan mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti 

matkapuhelinverkkojen yhteys- ja siirto-ominaisuuksiltaan rajallisessa, hitaassa ja 

epävakaassa ympäristössä. WAP huomioi myös langattomien päätelaitteiden 

rajallisemmat suorittimet, muistit ja energialähteet sekä näyttöjen ja informaation 

syöttötekniikoiden eroavaisuudet. (Pihkala, seminaari; WAP: Wireless Internet Today 
1999, 8)

WAP tukee maailmanlaajuisesti lähes kaikkia verkkoteknologioita ja skaalautuu eri 

siirtotekniikoiden ja päätelaitteiden ominaisuuksien päälle. WAP pyrkii siis 

mahdollistamaan päätelaite- ja verkko riippumattoman, mobiiliympäristön rajoitteissa 

tehokkaan, luotettavan ja turvallisen sekä eri tarpeisiin skaalautuvan palvelutarjonnan. 
(Hjelm ym. 1998)

Palveluntarjoajien näkökulmasta kuluttajien mukana kulkeva palvelukanava, jonka 

laskutusjärjestelmät ovat Internetiä kehittyneemmät ja jonka palveluista kuluttajat ovat 

tottuneet maksamaan toisin kuin Intemet-palveluista, edustaa valtavaa potentiaalia. 

Tähän asti palvelutarjonnan kasvua on kuitenkin estänyt Internet-sovellusten ja 

langattomien päätelaitteiden kommunikoinnin mahdollistavien tekniikoiden 

moninaisuus ja yhteensopimattomuus. WAP tuo palveluntarjoajille yhdenmukaisen 

teknologiapohjan palvelujen rakentamiseen ja sen odotetaankin aloittavan voimakkaan 

palveluntarjonnan kasvun. (Nihtilä, seminaari)

WAP merkitseekin kuluttajille ennen kaikkea palvelutaijonnan kasvua ja 

kehittyneempiä palveluja sekä käyttöliittymää. WAP tuo esimerkiksi kehittyneemmät 

interaktiiviset- sekä puhe-ja datapalvelut yhdistävät palvelut. WAP vie myös palvelujen 

personoinnin ja räätälöinnin pidemmälle lisäten käyttäjäkontrollia ja palvelujen
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henkilökohtaisuutta. Palvelutarjonnan kasvaessa WAP vähentää merkittävästi 

kuluttajien aikaan ja paikkaan sitoutuneisuutta; palvelut ovat välittömästi ja tilanteesta 

riippumatta saavutettavissa. (Röntynen, seminaari)

WAP mahdollistaa kehittyneemmät puhe- ja datapavelut sekä Inter- ja Intranettien 

tekstipohjaiset sisältöpalvelut. Palvelut poimitaan valikoihin puhelimen näytölle. 
Valikoissa liikkuminen tapahtuu esimerkiksi PC:n (Personel Computer) kanssa 

käytettävää hiirtä vastaavalla rullanäppäimellä, jolla liikutaan palveluvalikoissa ylös- ja 

alaspäin sekä tehdään valintoja. Palveluissa liikkuminen on mahdollista myös PC- 

Internet ympäristöstä tutuilla ”edellinen sivu”, ”aloitus-Zkotisivu” ja ”sivumerkki” - 

toiminnoilla. Palveluihin voidaan sijoittaa myös grafiikkaa. (WAP: Wireless Internet 

Today 1999, 11)

GSM-verkon (Global System for Mobile Communications) kapasiteettia, siirtonopeutta 

ja luotettavuutta merkittävästi nostava nopeutettu piirikytkentätekniikka HSCSD (High 

Speed Circuit Switched Data) on jo otettu käyttöön. EP-mobiliteettia (Internet Protocol) 

merkittävästi eteenpäin vievä pakettikytkentäinen GPRS-tekniikka (General Packet 

Radio Service) otetaan käyttöön ensi vuonna. Ennen kolmannen sukupolven UMTS- 

verkkoa (Universal Mobile Telecommunications System) GSM-verkon siirtonopeus ja 

laatu nousevat vielä EDGE-tekniikan (Enhanced Data rates over GSM Evolution) 

johdosta. (Martikainen, seminaari)

Matkaviestinnän kehityksessä merkittäviä teknologioita ovat tällä hetkellä myös 

langattomat Intemet-palvelut mahdollistavan WAP-protokollan lisäksi langattomien 

päätelaitteiden välisen näköyhteydettömän kommunikoinnin mahdollistava Bluetooth ja 

niiden paikannuksen mahdollistava GPS (Global Positioning System). WAP onkin siis 

vain yksi, vaikkakin erittäin merkittävä, kehitysaste langattomien palvelujen 

evoluutiossa.
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3 Innovaation omaksujaluokat ja innovaatiokohtaiset omaksumistekijät

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi johdantona innovaation ja palvelun käsitteitä sekä 

kuluttajan innovaatiopäätösprosessia. Tutkielman empiriaosia ohjaava viitekehys 

johdetaan seuraavaksi käsiteltävien kuluttajien innovaation omaksujaluokittelun ja 

innovaatiokohtaisten omaksumistekijöiden pohjalta.

3.1 Palveluinnovaatio

3.1.1 Innovaation määritelmä

Rogers (1983, 11) määrittelee innovaation ideaksi, käytännöksi tai tuotteeksi, jonka 

yksilö kokee uudeksi. Olennaista ei siis ole innovaation todellinen, aikaan sidottu 

uutuus vaan yksilön näkemys sen uutuudesta. Robertson (1971, 32) täsmentää 

määritelmän koskemaan myös palvelut. Innovaatiolla tarkoitetaan siis mitä tahansa 

tuotetta, palvelua, käytäntöä tai muuta ideaa, jonka yksilö kokee olennaisesti 

aikaisemmin olemassaolevista ja käytetyistä eroavaksi. Anttila (luento) tarkentaa 

määritelmää lisäämällä siihen innovaation kaupallistamisen tai vastaavan 

hyödyntämisen.

Robertson (1971, 4; 8) esittää innovaation määrittelyperusteiksi kuluttajan kokeman 

innovaation uutuuden lisäksi sen markkinoillaoloaikaa, penetraatioastetta eli 

innovaatiota koko väestöstä käyttävien kuluttajien osuutta sekä eroavaisuutta 

olemassaolevista tuotteista tai palveluista. Innovaatio voi erota aikaisemmista ideoista 

toiminnallisesti, jolloin innovaatio korvaa olemassaolevan tai mahdollistaa kokonaan 

uuden toiminnan; teknisesti, jolloin innovaatio muuttaa olemassaolevan toiminnan 

tapaa; tai ulkoisesti, jolloin innovaatiota varioidaan niin, ettei se kuitenkaan muuta 
olemassaolevaa toimintaa tai toimintatapaa.

Innovaatiot voidaan siis jakaa perus- eli täysin uusiin ja parannus- eli olemassaolevista 

edelleen kehitettyihin innovaatioihin sen mukaisesti, kuinka merkitsevästi ne eroavat 

olemassaolevista tuotteista tai palveluista (Ablach 1993, 52 ref. Mensch 1972, 291).
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Robertson (1971, 7) tarkentaa luokittelua epäjatkuviin, dynaamisesti jatkuviin ja 

jatkuviin innovaatioihin huomioiden myös sen, kuinka innovaatio muuttaa 

olemassaolevaa kulutuskäyttäytymistä. Epäjatkuva innovaatio on aikaisemmista 

tuotteista ja palveluista merkittävästi poikkeava tai kokonaan uusi tuote tai palvelu ja 

vaatii uusien kulutuskäyttäytymismal 1 ien syntymistä. Dynaamisesti jatkuva innovaatio 

eroaa olemassaolevista tuotteista ja palveluista ja muuttaa olemassaolevia 

toimintatapoja mutta ei kulutuskäyttäytymistä. Jatkuva innovaatio on variaatio 

olemassaolevasta tuotteesta tai palvelusta eikä se muuta kulutuskäyttäytymistä tai 

toimintatapoja.

Tässä tutkielmassa käsiteltävät WAP-palvelut käsitetään teknisiksi, epäjatkuviksi 

perusinnovaatioiksi sillä niissä mahdollistuu osittain olemassaolevien, suhteellisen 

vastaavalla tavalla käytettyjen palvelujen lisäksi uudet palvelut olemassaolevan 

palvelukanavan kautta uudella tavalla, mikä edellyttää kulutuskäyttäytymisen 

muuttamista.

WAP-palvelut voidaan muiden telepalvelujen mukaisesti määritellä lisäksi 

systeemisiksi ja arkkitehtuurisiksi yhdyskäytäväinnovaatioiksi, sillä WAP-protokollan 

teknologia yhdistää eriävät, olemassaolevat teknologiat aikaansaaden uuden 

palvelukonseptin, mikä on mahdollista siis vain systeemin kaikkien komponenttien 

yhteentoimivuuden kautta (Pyykkö 1997, 7-10).

3.1.2 Palvelun määritelmä

Gröönroos (1990, 27) määrittelee palvelun aineettomaksi, mahdollisesti fyysisiäkin 

elementtejä välillisesti hyödyntäväksi teoksi tai tekojen sarjaksi, joka ratkaisee 

asiakkaan ongelman palveluntarjoajan henkilökunnan tai järjestelmien ja asiakkaan 

välisessä vuorovaikutussuhteessa.

Palvelu on siten mikä tahansa palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen kaupallinen 

aktiviteetti, jonka tuloksena syntyy aineeton, asiakasta hyödyttävä tuotos, minkä 

tuloksena asiakkaan tietojen tai muiden resurssien tila muuttuu ilman, että toiminta
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johtaa omistussuhteen syntymiseen aineellisiin elementteihin (Grönroos 1990, 26 ref. 

Judd 1964; Mäkelin & Vepsäläinen 1991, 36; Zeithaml & Bitner 1996, 5 ref. Quinn ym. 
1987).

Palvelun keskeisimpiä ominaispiirteitä ovat siis aineettomuus, aktiviteetti ja prosessi 

luonteisuus, samanaikainen tuotanto ja kulutus sekä asiakkaan osallistuminen 

palvelutapahtumaan yhdessä palveluntarjoajan kanssa (Gröönroos 1990, 29).

Palvelun aineettomuus tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa palveluntarjoajan tuottamasta 

hyödystä eikä saa rahansa vastineeksi konkreettista tavaraa (Kasanko & Tiilikka 1999, 

5). Palvelu voi kuitenkin sisältää enemmän tai vähemmän myös fyysisiä elementtejä, 

sillä siihen sisältyy sisällön eli asiakkaan palvelutarpeeseen vastaavan tuotoksen lisäksi 

palvelukanava eli järjestelmä, jonka kautta palvelu tarjotaan (Mäkelin & Vepsäläinen 

1991, 34; Zeithaml & Bitner 1996, 6). Aineettomuudella viitataan siis palvelun 

tuotokseen, sisältöön, ei tuotantoon. Palvelun aineettomuudesta johtuen sitä on vaikea 

havainnollistaa eikä sitä voida kokeilla ennen käyttöä, mikä hankaloittaa palvelun 

arvioimista ennen hankintaa (Grönroos 1990, 29).

Palvelu on aktiviteetti tai sarja aktiviteetteja, jonka ainakin osittain samanaikaiseen 

tuottamiseen ja kulutukseen osallistuu sekä palvelun tarjoaja, henkilökunnan tai 

tekniikan muodossa, että kuluttaja. Palvelu on siis peruuttamaton sillä, kun se on 

tuotettu, sitä ei voida enää siirtää toiselle. Palvelu on myös häviävä eli sitä ei voida 

varastoida eikä omistaa. (Gröönroos 1990, 29-30; Rastas 1997, 12 ref. Boddewyn ym. 
1986,41)

Tässä tutkielmassa käsiteltävät WAP-palvelut käsitetään fyysisiä elementtejä 

sisältäviksi palveluiksi. Niiden sisältö on aineeton ja ne tuotetaan, jaetaan sekä 

kulutetaan samanaikaisesti palveluntarjoajan järjestelmien ja palvelun kuluttajan 

välisessä prosessiluonteisessa, kaupallisessa vuorovaikutustilanteessa.
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3.2 Lnnovaatiopäätösprosessi

Innovaation omaksumis- tai hylkäämispäätös syntyy innovaatiotiedon käsittelyä 

sisältävän päätösprosessin tuloksena. Päätös innovaation omaksumisesta tai 

hylkäämisestä syntyy siis luokittelemalla innovaatio kokemusten kautta syntyneeseen, 

olemassaolevaan käsitejärjestelmään ja vertaamalla innovaatioon tarvittavaa rahallista ja 

muuta investointia siitä saatavaan hyötyyn olemassaolevin tiedoin. (Lippman 1991, 

1475; Link 1997, 17 ref. Monroe 1990, 45) Koska innovaatiosta ei ole aikaisempia 

kokemuksia, liittyy innovaatiopäätösprosessiin keskeisesti epävarmuus (Rogers 1983, 

163). Teknologiainnovaatioihin liittyy lisäksi oppimisintensiivisyys (Heikkilä & Pihlaja 

1993, 6).

lnnovaatiopäätösprosessi alkaa innovaation tiedostamisesta ja jatkuu asenteen 

muodostamisen ja omaksumis- tai hylkäämispäätöksen kautta mahdollisesti innovaation 

käyttöönottoon. Yksilö etsii päätökselleen lopuksi varmistusta ja mikäli myöhemmät 

kokemukset ovat ristiriidassa aikaisempien kanssa, päätös omaksua tai hylätä innovaatio 

saattaa muuttua. (Rogers 1983, 163)

Kuva 3.2.1: lnnovaatiopäätösprosessi

Käytön
keskeytys

PÄÄTÖS KÄYTTÖÖNOTTO >TIETOISUUS ARVIOINTI VARMISTUMINEN

Passiivinen
hylkääminen

Aktiivinen
hylkääminen

Myöhempi
omaksuminen

Lähde: Rogers 1983, 165, soveltaen
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Innovaation omaksumisella käsitetään siis innovaatiopäätösprosessin tuloksena 

syntynyttä tarkoituksellista sitoutumista innovaation jatkuvaan käyttöön parhaana 

olemassaolevana vaihtoehtona (Rogers 1983, 172; Spence 1994, 55).

Rogersin päätösprosessimalli soveltuu hyvin teknologiainnovaatioille, jotka 

informatiivisen luonteensa vuoksi vaativat kuluttajalta suurempaa panostusta prosessiin 

(Gatignon & Robertson 1985, 854). Tässä tutkielmassa käsitellään vain

tutkimusongelman kannalta keskeistä optionaalista eli yksilökeskeistä 

innovaatiopäätösprosessia, ei kollektiivista eli ryhmäperusteista tai autoritääristä eli 

toisen henkilön päätökseen perustuvaa innovaatiopäätösprosessia (Rogers 1983, 29-30).

TIETOISUUS

Innovaatiopäätösprosessi alkaa yksilön tiedostaessa innovaation ensimmäistä kertaa ja 

oppiessa sen toiminnasta jonkin verran. Vaikka yksilö altistuu uudelle informaatiolle 

hyvin sattumanvaraisesti, hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa vaikuttavat kuitenkin 

siihen, kuinka aktiivisesti hän vastaanottaa uutta tietoa yleensä ja erityisesti aihepiiristä, 

johon innovaatio liittyy. Informaation vastaanottavuuteen liittyy keskeisesti 

selektiivisyys eli yksilön tapa tiedostaa herkemmin omia, sen hetkisiä tarpeitaan, 

kiinnostuksenkohteitaan, asenteitaan ja uskomuksiaan vastaavia viestejä. Yksilö voi siis 

passiivisesti jo tietoisuusvaiheessa hylätä innovaation sen omaksumista edes 

harkitsematta. Tarve eli epätyytyväisyys nykyisen ja halutun tilan välillä voi sekä 

edeltää tietoisuutta innovaatiosta että syntyä tietoisuuden seurauksena. (Rogers 1983, 
164; 166)

Innovaatiopäätösprosessin tietoisuusvaihe on etupäässä kognitiivinen eli tietoon 

perustuva. Mitä monimutkaisempi innovaatio on, sitä enemmän yksilö tarvitsee tietoa 

siirtyäkseen päätösprosessin seuraavaan vaiheeseen. Tietoisuusvaiheessa yksilö on 

kiinnostunut nimenomaan innovaation käyttöönoton seurauksista ja sen 
käytettävyydestä. (Rogers 1983, 167; 170)
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ARVIOINTI

Jos tieto innovaatiosta valikoituu yksilön käsiteltäväksi, hän muodostaa sitä kohtaan 

myönteisen tai kielteisen asenteen. Asenne syntyy arvioimalla innovaatiota 

olemassaolevin tiedoin ja vertailemalla sen odotettuja käytöstä seuraavia etuja ja 

haittoja etupäässä affektiivisesti eli tunteisiin perustuen. Innovaatiokohtaisen asenteen 

lisäksi yksilö muodostaa asenteen yleistä muutosta kohtaan. Asenteen muodostamiseen 

vaikuttaa olennaisesti informaation selektiivinen käsittely eli informaation tulkinta 

oman arvomaailman pohjalta. (Rogers & Shoemaker 1971, 110; Rogers 1983, 166; 169- 

170)

PÄÄTÖS OMAKSUMISESTA TAI HYLKÄÄMISESTÄ

Päätösvaiheen toimet johtavat innovaation omaksumiseen tai hylkäämiseen. 

Muodostunut asenne ei kuitenkaan aina johda sitä vastaavaan päätökseen omaksua tai 

hylätä innovaatio. Esimerkiksi innovaatiota, joka ei suoranaisesti hyödytä yksilöä vaan 

esimerkiksi ehkäisee mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyvän epätoivotun tapahtuman 

tai korjaa sattuneet vahingot, ei välttämättä oteta käyttöön vaikka käyttöönotto 

koettaisiinkin toivottavaksi. (Rogers 1983, 171; 174)

Päätösvaihe voi sisältää innovaation rajoitetun kokeilun. Innovaation arviointi 

konkreettiseen kokeiluun perustuen vähentää epävarmuutta ja on sitä tärkeämpää, mitä 

monimutkaisempi innovaatio on. (Rogers 1983, 172)

KÄYTTÖÖNOTTO JA PÄÄTÖKSEN VARMISTUMINEN

Omaksumispäätöstä seuraa innovaation käyttöönotto. Päätösvaihe ei kuitenkaan yleensä 

päätä innovaatiopäätösprosessia vaan yksilö etsii varmistusta jo tehdylle omaksumis- tai 

hylkäämispäätökselleen. Myös innovaatiopäätöksen varmistusvaiheessa yksilö valikoi 

ja käsittelee informaatiota selektiivisesti pyrkien välttämään ristiriitaa olemassaolevien 

asenteidensa kanssa. Omaksutun innovaation käyttö voi silti korvautua uudella, 

paremmaksi koetulla innovaatiolla tai keskeytyä tyytymättömyyteen innovaation 

suorituskykyä kohtaan. Kuluttaja voi myös omaksua innovaation myöhemmin, jos
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hänen vastaanottamansa lisäinformaatio antaa siihen syyn. (Rogers 1983, 164; 184; 

186-187)

3.3 Innovaation omaksujaluokat

Kuluttajat omaksuvat innovaatiot eri aikoihin johtuen olennaisesti heidän eroavista 

demografisista taustoistaan ja persoonallisuustekijöistään. Kun innovaation 

omaksuneiden kuluttajien lukumäärä lasketaan kumulatiivisesti ajan suhteen, saadaan s- 

muotoinen, innovaation penetraatioastetta kuvaava käyrä, jonka muoto vaihtelee 

innovaatiosta riippuen. Innovaation leviäminen systeemissä, diffuusio, on epävarmaa 10 

%:sta 20-25 %:iin mutta, jos innovaatio saavuttaa tämän penetraatioasteen, sen 

omaksuminen laajemmassa mittakaavassa on lähes poikkeukseton ja diffuusionopeus 

kiihtyy. Mainitut prosentit ovat innovaatiokohtaisina lähinnä suuntaa antavia. 

Innovaation tiettynä ajankohtana omaksuneiden kuluttajien lukumäärän 

frekvenssijakauma noudattaa normaalijakaumaa. (Rogers 1983, 241; 245; 247)

Kuvio: 3.3.1: Innovaation omaksujat ajallisesti kumulatiivisella ja frekvenssijakaumalla

Omaksujat (%)
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Lähde: Rogers 1983, 243

Rogers (1983, 246-247) luokittelee kuluttajat normaalijakaumaan perustuen

innovaattoreihin (2,5 %), varhaisomaksujiin (13,5 %), aikaisenemmistöön (34 %),
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myöhäisenemmistöön (34 %) ja vitkastelijoihin (16 %) sen mukaisesti, missä vaiheessa 

he omaksuvat innovaation systeemin muihin jäseniin verrattuna. Omaksujaluokittelu ei 

siis sisällä niitä kuluttajia, jotka eivät omaksu innovaatiota missään vaiheessa. Moore 

(1995, 19) on soveltanut Rogersin omaksujaluokittelun teknologiainnovaatioihin 

luokitellen kuluttajat teknologiasta innostuviin, visionääreihin, pragmaattisiin, 

konservatiivisiin sekä skeptisiin.

Moore (1995, 19) esittää käytännön syistä lisäksi 10-25 % väliin sijoittuvaan kriittiseen 

pisteeseen perustuen pelkistetympää omaksujaluokittelua Rogersin innovaattoreista ja 

varhaisomaksujista koostuvaan innovaattorien luokkaan (16 %) ja aikais- sekä 

myöhäisenemmistöstä ja vitkastelijoista koostuvaan seuraajien luokkaan (84 %). Myös 

10 ja 33 prosenttia käytetään usein innovaattoreiden osuutena (Midgley 1977, 54). 

Prosentit ovat kuitenkin siis innovaatiokohtaisina vain suuntaa antavia.

Kuvio 3.3.2: Innovaation omaksujien luokittelu omaksumisajankoiltaan perustuen

Innovaattorit Seuraajat

Innovaattorit Varhais- Aikais- Myöhäis- Vitkastelijat
omaksujat enemmistö enemmistö

Lähde: Rogers 1983, 247; Moore 1995, 19, soveltaen

Rogersin luokittelu perustuu siis innovaation omaksumisaj ankoiltaan, yksilön muita 

suhteellisesti aikaisempaan innovaation käyttöönottoon, joka kuvaa yleistä 

innovatiivisuutta. Gatignon ja Robertson (1985, 861) tarkentavat kuitenkin, että yksilöä 

ei voida määritellä yleisesti innovatiiviseksi vaan innovatiivisuus on sidottu hänen
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kiinnostuksen kohteisiinsa. Tätä kutsutaan aihealuekohtaiseksi innovatiivisuudeksi. 

Yksilöiden yleisinnovatiivisuus vaihtelee kyllä, jos se käsitetään määrittämällä 

innovatiivisuus määrällisesti, aihepiirien tai tuotteiden ja palvelujen lukumäärän 

mukaisesti. Aihealueinnovatiivinen käyttäytyminen ei myöskään tarkoita tietyn 

innovaation ehdotonta omaksumista (Link & Malm 1994, 4).

Downs ja Mohr (1980, 80) lisäävät innovatiivisuuteen lisäksi sen suuremman 

käyttömäärän ja Midgley ja Dowling (1978, 235) sisäisen innovatiivisuuden eli sen, 

kuinka itsenäisesti muiden mielipiteistä riippumatta yksilö tekee 

omaksumispäätöksensä. Lisäksi, innovatiivisuus uuden tiedon vastaanottavuutena ja 

innovaation omaksumisena ovat erotettavissa eivätkä aina esiinny yhdessä (Goldsmith 

& Flynn 1992, 43 ref. Hirschman 1980, 285).

Informaatioteknologiainnovaatioiden omaksujaluokittelu perustuu yleisimmin Rogersin 

malliin (Heikkilä 1995, 134). Koska omaksujaluokkien ominaispiirteet ovat tuote- ja 

palvelutekijöihin sidottuja, luokittelu on kuitenkin vain viitteellinen soveltuen suuntaa- 

antavaksi viitekehykseksi tutkimuksissa (Rogers 1983, 247; Midgley 1977, 70). Koska 

WAP-palvelut lanseerataan markkinoille vasta loppuvuodesta 1999, ei 

omaksuj aluokittelua voida tässä tutkimuksessa suorittaa niiden omaksumisajankohdan 

mukaisesti. Luokittelu perustuukin soveltuvin osin Internetin, matkapuhelimen, 

tekstiviestipalvelujen ja kehittyneempien palvelujen käytön aloitusajankoiltaan ja 
käyttömäärään sekä kiinnostukseen.

INNOVAATTORIT / TEKNOLOGIASTA INNOSTUVAT

Ensimmäisenä innovaation omaksuvat innovaattorit. Heille on ominaisinta kiinnostus ja 

uskallus uusien asioiden kokeilemiseen, muutoshakuisuuskin. Tämän takia he eivät ole 

sitoutuneita vain paikalliseen sosiaaliseen systeemiinsä vaan ovat hyvin kosmopoliittisia 

eli yleismaailmallisia matkustellen, sosialisoiden ja käyttäen paljon 

joukkotiedotusvälineitä. Massamediat ovat innovaattoreille tärkeitä, koska heillä ei ole 

muiden kokemuksia ja mielipiteitä päätöksenteon tukenaan. Innovaattorit eivät näin 

ollen ole myöskään kovin merkkiuskollisia vaan omaksuvat innovaation usein pelkästä
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kokeilunhalusta ja hetken mielijohteesta. (Turnbull & Meenaghan 1980, 8-9; Rogers 

1983, 201; 248)

Innovaattoreilla on korkeampi riskinsietokyky johtuen keskeisesti heidän keskivertoa 

korkeammasta varallisuudestaan (Rogers 1983, 152; 251). He eivät myöskään ole niin 

hintaherkkiä, koska varallisuus pienentää taloudellista riskiä, aikaisempia vertailukohtia 

ei ole käytettävissä ja innovaation uutuus itsessään merkitsee heille lisäarvoa (Link 

1997, 7 ref. Nagle 1987, 139; Dean 1950). Toisaalta innovaattorit tietävät ja käyttävät 

innovaation aihepiiriin kuuluvia tuotteita tai palveluita paljon ja tietävät niistä 

enemmän, minkä vuoksi he ovat kyvykkäämpiä arvioimaan innovaatiota (Link 1997, 7 

ref. Hirschman 1980). He ovat myös korkeasti koulutettuja ja kykeneviä sitä kautta 

käsittelemään monimutkaistakin teknistä informaatiota (Rogers 1983, 248).

Innovaattorien erityispiirteet riippuvat kuitenkin innovaatiosta; ei ole olemassa kattavia 

innovaattorien yleispiirteitä (Hauser 1978, 8). Heidän nopea omaksumisensa liittyy siis 

keskeisesti kiinnostukseen innovaation aihealuetta kohtaan; he tietävät paljon 

innovaatiota sivuavista tuotteista ja palveluista ja ovat tottuneet käyttämään niitä 

(Gatignon & Robertson 1985, 861).

Innovaattoreilla on tärkeä rooli tuoda innovaatio systeemiin sen ulkopuolelta. 

Innovaattorit eivät saa osakseen muun systeemin arvostusta, koska heidän koetaan 

poikkeavan niin näkyvästi yleisistä normeista eli käytännön tapasäännöistä ja 

innovaattorit kokevat itsekin eroavansa muista systeemin jäsenistä mutta he eivät välitä 
yleisestä mielipiteestä eli sosiaalisen systeemin luomasta ryhmäpaineesta. Heillä on 

vahva itsetunto ja voimakas halu rakentaa omaa arvomaailmaansa vastaavaa statusta. 

(Rogers 1962, 200-201; Turnbull & Meenaghan 1980, 10)

VARHAISOMAKSUJAT / VISIONÄÄRIT

Varhaisomaksuj at ovat innovaattoreita vähemmän kosmopoliittisina integroituneet 
paikalliseen sosiaaliseen systeemiin tiiviimmin ja ovat siten lähempänä 

keskivertokuluttajaa. Varhaisomaksuj at ovat kuitenkin valtaosaa edellä innovaation 

omaksumisessa. Tämän takia he ovat roolimalleja ja hyvin tärkeässä roolissa, koska he
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toimivat mielipidejohtajina, epävirallisina mielipidevaikuttajina, joiden 

kulutuskäyttäytymistä ja mielipiteitä myöhemmin omaksuvat seuraavat ja kysyvät 

ennen päätöstään omaksua tai hylätä innovaatio. (Rogers 1983, 231; 248-249)

Varhaisomaksuj at eroavat innovaattoreista siis siinä, että yleinen mielipide vaikuttaa 

heidän käyttäytymiseensä. He ovat innovatiivisempia, kun systeemin normit 

myötäilevät muutosta ja vähemmän innovatiivisia, kun normit vastustavat muutosta. 

(Turnbull & Meenaghan 1980, 19) Varhaisomaksujille sosiaalinen arvostus on tärkeää. 

Muuten varhaisomaksujien ominaispiirteet ovat samansuuntaiset kuin innovaattoreilla; 

varhaisomaksujat ovat keskitasoa varakkaampia ja koulutetumpia sekä sosiaalisia ja 

joukkotiedotusverkostoja paljon käyttäviä. Varhaisomaksuj at ovat siis varovaisia 

innovaattoreita; he omaksuvat innovaation innovaattorien niitä jo kokeiltua. 

Varhaisomaksujienkin erityispiirteet vaihtelevat innovaatiosta riippuen. (Rogers 1983, 

169)

AIKAISENEMMISTÖ / PRAGMAATIKOT

Aikaisenemmistö seuraa mielipidejohtajia innovaation omaksumisessa hiukan 
keskivertokuluttajaa aikaisemmin. Heidän innovaatiopäätösprosessinsa kestää 

aikaisempia omaksujia kauemmin, muun muassa sen vuoksi, että he haluavat nähdä 

muiden ottavan innovaation onnistuneesti käyttöön ennen kuin itse kokeilevat sitä. 

Hätäilemättömyys onkin aikaisomaksujille ominaisin piirre ja sosiaalinen verkosto 
massamediaverkostoa tärkeämpi informaation lähde. Toisin kuin innovaattorit ja 

varhaisomaksuj at, aikaisenemmistö ei ole kiinnostunut teknologiasta vaan vain siitä 

saatavasta hyödystä. (Tumbull & Meenaghan 1980, 11; Rogers 1983, 200; 249; Moore 

1995, 16)

Aikaisenemmistö on sosioekonomiselta statukseltaan hiukan keskivertokuluttajaa 

ylempänä (Rogers 1983, 249).
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MYÖHÄISENEMMISTÖ / KONSERVATIIVISET

Myöhäisenemmistö omaksuu innovaation joko sosiaalisen paineen tai taloudellisten 

syiden takia. Myöhäisenemmistöön kuuluvat suhtautuvat innovaatioihin epäilevästi ja 

varovaisesti ja vaikka he olisivatkin tiedollisesti vakuuttuneita innovaation 

hyödyllisyydestä, he ottavat sen käyttöön hiukan keskivertokuluttajaa myöhemmin 

vasta, kun useimmat ovat omaksuneet innovaation ja systeemin normit kannattavat sitä. 

Myöhäisenemmistö onkin huomattavasti vaativampi kuluttajaluokka. (Rogers 1983, 

249-250; Moore 1995, 17)

Myöhäisenemmistön heikompi varallisuus ja tietotaso vaativat heiltä täydellistä 

varmuutta innovaation omaksumisen riskittömyydestä. He luottavat enemmän muiden 

mielipiteisiin kuin massamediaan. (Tumbull & Meenaghan 1980, 11; Rogers 1983, 250)

VITKASTELIJAT / SKEPTIKOT

Vitkastelijat ovat innovaation viimeisimpiä omaksujia. Heidän omaksumisensa on 

erittäin hidasta, koska he ovat paikalliseen systeemiinsä vahvasti sitoutuneita ja lisäksi 

siitä suhteellisen eristäytyneitä vain kaltaistensa innovaatioita ja kaupallisuutta 

viimeiseen asti vastustavien kanssa kanssakäyviä. He ovat siten hyvin kriittisiä kaikkea 

uutta kohtaan. (Rogers 1983, 250; 252; Moore 1995, 17)

Vitkastelijat käyttävätkin innovaation vertailukohtana massamedian sijasta omia ja 

ystäväpiirinsä, toisten vitkastelijoiden, kokemuksia pysytellen paljolti tutuissa tavoissa 

ja perinteissä. He ovat siten usein hyvin merkkiuskollisia. Vitkastelijat ovat hyvin 

epäileväisiä kaikkea uutta kohtaan ja koska heikko varallisuus nostaa innovaatioon 

liittyvää riskiä, heidän täytyy olla täysin vakuuttuneita siitä, että innovaation 

omaksuminen on riskitöntä ja kannattavaa. (Rogers 1983, 250; 252)



3.4 Innovaatiokohtaiset omaksumistekijät

3.4.1 Innovaatiokohtaiset omaksumistekijät

Innovaation omaksumiseen vaikuttavat 50-90 %:sti sen koettu suhteellinen etu, 

yhteensopivuus arvojen, kokemusten sekä tarpeiden kanssa, yksinkertaisuus, 

kokeiltavuus, havaittavuus ja kommunikoitavuus sekä taloudellinen, toiminnallinen, 

fyysinen, psykologinen ja sosiaalinen riski. Ratkaisevaa on siis se, miten kukin yksilö 
kokee innovaation skaalautuvan kyseisten tekijöiden suhteen. (Rogers 1983, 232; 

Paltschik 1985, 77 ref. Jacoby & Kaplan 1972) Venkatesh (1998, 23; 27) ryhmittelee 

Rogersin esittämät innovaation omaksumistekijät sen odotettuun hyötyyn eli lisäarvoon 

ja käytön vaivattomuuteen. Käytön vaivattomuus taas vaikuttaa osaltaan hyötyyn.

Innovaatiokohtaisten tekijöiden lisäksi sen omaksumiseen vaikuttavat myös yksilön 

demografiset ja persoonallisuustekijät, joita käsiteltiin edellisessä luvussa 

omaksujaluokittelun pohjalta. Tutkielmassa ei käsitellä tutkimusongelman ulkopuolelle 

jäävien markkinointitoimenpiteiden, sosiaalisen systeemiin luonteen, yhteiskunnallisten 

tilannetekijöiden tai muiden innovaation ja yksilön ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksia 

innovaation omaksumiseen. (Hölttä 1979, 42-44)

Kuvio 3.4.1.1 : Innovaation omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Innovaatiokohtaiset tekijät
1. Lisäarvo
2. Käyttöönoton ja käytön 

vaivattomuus
- Yhteensopivuus
- Yksinkertaisuus
- Havaittavuus ja 

kommunikoitavuus
- Kokeiltavuus

3. Riski

Yksilökohtaiset tekijät
1. Demografiset tekijät
2. Persoonallisuustekijät

Innovaatiopäätösprosessi
1. Yksilökohtainen
2. Kollektiivinen
3. Autoritäärinen

Yhteiskunnalliset 
tilannetekijät 
Suhdanteet, lainsäädäntö jne.

.__ Sosiaalisen systeemin
\—I luonne

Sosiaalinen vuorovaikutus, 
tavat jne.

Markkinointitoimenpiteet

Lähde: Hölttä 1979, 42-44; Rogers 1983, 29-30; 211; Paltschik 1985, 77 ref. Jacoby & 
Kaplan 1972, soveltaen
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SUHTEELLINEN ETU

Suhteellinen etu on tärkeimpiä innovaation omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Innovaation suhteellinen etu on sen koettu paremmuus aikaisempaan tuotteeseen, 

palveluun tai menetelmään verrattuna. Etu voi merkitä innovaation kykyä ratkaista 

yksilön ongelma entistä paremmin, säästämistä kustannuksissa, ajassa tai vaivassa, 

sosiaalista hyväksyttävyyttä tai statuksen eli sosiaalisen aseman ja arvostuksen nousua. 
Innovaation suhteellisen edun voi siis määritellä sen lisäarvoksi tai hyödyksi huomioon 

ottaen taloudelliset ja muut resurssivaateet. Se voidaan käsittää myös innovaation 

omaksumisen palkitsevina seurauksina tai omaksumatta jättämisen rankaisevina 

seurauksina. (Rogers 1983, 213; 217-218; Ram & Sheth 1989, 8; Holak & Lehmann 
1990,61)

Sekä innovaation luonne että yksilön ominaispiirteet vaikuttavat siihen, mitkä 

suhteellisen edun tekijöistä ovat tärkeimpiä. Tekijöiden tärkeysjärjestys saattaa 

vaihdella tuotteen tai palvelun elinkaaren sekä yksilön kulutuskäyttäytymishistorian 

aikana. Esimerkiksi sosiaalinen status on tärkeä motivaatiotekijä näkyviä, suhteellisen 

hintavia ja uusia tuotteita omaksuttaessa, koska ne viestittävät yksilön taloudellista 

tilannetta ja ajantasaisuutta ja se on tärkeämpää aikaisemmille kuin myöhäisemmille 

omaksujille. (Rogers 1983, 213; 216; Zaltman & Wallendorf 1983, 521)

YHTENEVÄISYYS ARVOJEN, KOKEMUSTEN JA TARPEIDEN KANSSA

Innovaation koettu yhteneväisyys sosiokulttuuristen arvojen ja uskomusten, 

aikaisemmin esiteltyjen ideoiden ja kokemusten sekä senhetkisten tarpeiden ja 

kulutustottumusten kanssa kuuluu myös tärkeimpiin omaksumistekijöihin (Rogers 

1983, 223; Holak & Lehmann 1990, 61).

Innovaation yhdenmukaisuus tarpeiden kanssa lisää sen merkittävyyttä yksilölle ja 

yhdenmukaisuus arvojen sekä kokemusten kanssa vähentää siihen kohdistuvaa 

epävarmuutta. Yksilö omaksuu innovaation helpommin, jos hänellä on tarve sille mutta 

innovaation käyttöönotto ei vaadi olemassaolevien toimintatapojen ja asenteiden 

merkittävää muutosta. Liiallinen yhteneväisyys johtaa kuitenkin siihen, että yksilö ei
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koe tuotetta tai palvelua innovaatioksi eikä näe siinä lisäarvoa olemassaoleviin 

käytäntöihin. Tällöin uuden tuotteen tai palvelun hankinta- tai vaihtokustannukset 
todennäköisesti estävät omaksumista tapahtumasta. (Rogers 1983, 224-225; Gatignon & 

Robertson 1985, 855)

YKSINKERTAISUUS

Innovaation yksinkertaisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helppoa ja vaivatonta sen 

toiminnan ymmärtäminen ja sen käyttäminen yksilölle on. Mitä monimutkaisempi 

innovaatio on, sitä vaikeammin se on omaksuttavissa. Innovaation käytettävyys on siis 

hyvin tärkeä omaksumiseen vaikuttava tekijä. (Zaltman & Wallendorf 1979, 520; 

Rogers 1983,230-231)

KOKEILT A VUU S

Innovaation kokeiltavuudella tarkoitetaan sitä, että innovaatiota voidaan joko rajoitetusti 

tai täydellisesti kokeilla käytännössä ennen omaksumispäätöstä. Kokeiltavuus vähentää 

siihen kohdistuvaa epävarmuutta ja edesauttaa omaksumista. Kokeiltavuus on 

tärkeämpää varhaisemmille omaksujille, koska heillä ei ole vertailukohtana muiden 

kokemuksia. (Rogers 1983, 231 ref. Ryan 1948; Gross 1942)

HAVAITTAVUUS JA KOMMUNIKOITAVUUS

Innovaation havaittavuus ja kommunikoitavuus merkitsee sitä, että sen ominaisuudet tai 

tuotos on nähtävissä ja kuvailtavissa eli sitä koskevaa informaatiota pystytään 

viestimään ja vastaanottamaan. Mitä havainnollisempi ja kommunikoitavampi 

innovaatio on, sitä helpompi se on omaksua. (Zaltman & Wallendorf 1979, 521; Rogers 
1983,232)

Teknologiset tuotteet sisältävät sekä näkyvän, fyysisen puolen eli laitteiston että 

näkymättömän, informatiivisen puolen eli ohjelmiston. Koska ohjelmistolla on 

merkittävä rooli tuotteessa, teknologiatuotteen tai -palvelun omaksumista vaikeuttaa 

heikko havaittavuus ja kommunikoitavuus. (Rogers 1983, 232)
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RISKI

Innovaation omaksumispäätökseen sisältyy sen luonteesta riippuen tietty määrä riskiä, 

koska yksilö ei innovaation uutuuden vuoksi pysty etukäteen arvioimaan päätöksensä 

kaikkia seurauksia. Riski ilmenee epävarmuutena etenkin runsaasti teknistä 

informaatiota ja osaamista vaativien ja pitkälle differoitujen eli hyvin varioitujen 

tuotteiden ja palvelujen päätösprosessissa. Lisäksi, mitä vakiintuneempaa 

kulutuskäyttäytyminen on, sitä riskialttiimmaksi sen muuttaminen koetaan. Innovaation 

koettuun riskiin vaikuttavat myös se, kuinka vaivatonta käytön lopettamisen odotetaan 

olevan ja miten vähäisiä keskeytyksen seurauksien uskotaan olevan. (Zaltman & 

Wallendorf 1979, 521; Turnbull & Meenaghan 1980, 12)

Riski voi olla esimerkiksi taloudellista eli innovaatioon käytetyt resurssit kuten aika ja 

raha voivat ylittää siitä saadun hyödyn. Mitä korkeampi on innovaation hinta ja mitä 

enemmän sen hankkiminen vaatii muutakin panostusta, sitä suurempi on koettu 

taloudellinen riski. Lisäksi, etenkin teknologiaperusteisten innovaatioiden hinnan ja 

suorituskyvyn suhde paranee tuotesukupolvesta toiseen hyvinkin nopeasti, jolloin 

kuluttaja ominaispiirteistään riippuen voi nähdä paremmaksi odottaa seuraavia 

tuotesukupolvia. (Paltschik 1985, 77 ref. Jacoby & Kaplan 1972; Ram & Sheth 1989, 6- 

7)

Riski voi myös olla sosiaalista, jolloin innovaation käyttö yhteisön muiden jäsenien 

nähden voidaan kokea hävettäväksi. Toiminnallinen riski tarkoittaa sitä, että 

innovaatiolla ei välttämättä olekaan käyttöä tai se ei toimi odotetulla tavalla ja aikaansaa 

odotettua hyötyä. Kuluttaja voi esimerkiksi epäillä, että tuotetta ei ole täysin testattu 

eikä se siten ole täysin luotettava. Psykologinen riski on yksilön epävarmuutta omasta 

sopeutumisestaan innovaation käyttöön ja fyysinen riski pelkoa innovaation käytöstä 

johtuvasta, joko yksilöön tai hänen omaisuuteensa kohdistuvasta haitasta. (Paltschik 

1985, 77 ref. Jacoby & Kaplan 1972; Ram & Sheth 1989, 7-8)

Teknologiseen innovaation liittyy myös usein kilpailevien ratkaisujen 

yhteensopimattomuudesta johtuva riski. Teknologia, jolle kuluttajan valitsema
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innovaatio perustuu ei välttämättä muodostu viralliseksi tai de facto- eli käytännön 

standardiksi, jolloin investointi toiseen innovaation olisi saattanut osoittautua 

paremmaksi vaihtoehdoksi. Tämä pätee etenkin interaktiivisiin 

teknologiainnovaatioihin, joiden koettu hyöty riippuu keskeisesti siitä, kuinka moni 

muu käyttää innovaatiota. (Link 1997, 98; 102)

3.4.2 Innovaatiokohtaisten omaksumistekijöiden keskinäiset riippuvuussuhteet

Innovaation koetulla suhteellisella edulla ja yhteensopivuudella on positiivinen, riskillä 

negatiivinen suora suhde sen omaksuttavuuteen. Innovaation koettu havaittavuus ja 

kommunikoitavuus sekä kokeiltavuus korreloivat epäsuorasti positiivisesti, 

monimutkaisuus negatiivisesti sen omaksuttavuuteen. (Holak & Lehmann 1990, 62-63)

Innovaation suhteellinen etu vaikuttaa sen omaksumiseen lisäksi epäsuorasti 

vähentämällä siihen liittyvää riskiä. Mitä suurempi hyöty innovaatiosta nähdään 

saatavan, sitä pienempi on koetun riskin suhteellinen merkitys. Myös innovaation koettu 

yhteensopivuus korreloi sen omaksumisen kanssa epäsuorasti positiivisesti 

havaittavuuden ja kommunikoitavuuden sekä suhteellisen edun ja negatiivisesti riskin 

kautta. Innovaatio on kuluttajalle merkittävämpi sekä helpompi havaita ja 

kommunikoida toisille, jos se on yhteneväinen tarpeiden ja kokemusten kanssa. (Holak 

& Lehmann 1990, 63)

Innovaation heikko havaittavuus ja kommunikoitavuus hankaloittavat sen suhteellisen 

edun viestittämistä ja lisäävät sen koettua riskiä vaikeuttaen innovaation omaksumista 

epäsuorasti. Innovaation monimutkaisuus vaikeuttaa sen havaittavuutta ja 

kommunikoitavuutta sekä kokeiltavuutta lisäten innovaation koettua riskiä ja vähentäen 

sen suhteellista etua mikä myös epäsuorasti hankaloittaa sen omaksumista. Jos 

innovaatiota on mahdollista kokeilla, siihen liittyvä riski vähenee ja omaksuminen 

helpottuu. Kokeiltavuus myös lisää innovaation havaittavuutta ja kommunikoitavuutta 
edesauttaen sitä kautta innovaation omaksumista. (Holak & Lehmann 1990, 63)
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Kuvio 3.4.2.1: Innovaatiokohtaisten omaksumistekijöiden keskinäiset riippuvuussuhteet

KOKEILT A VUU SMONIMUTKAISUUS

RISKIYHTEENSOPIVUUSSUHTEELLINEN ETU

KOMMUNIKOIT A VUUS

HAVAITTAVUUS JA

INNOVAATION OMAKSUMINEN

Lähde: Holak & Lehmann 1990, 62, soveltaen

3.5 Yhteenveto

Innovaatiolla tarkoitetaan tuotetta, palvelua, käytäntöä tai mitä tahansa, minkä yksilö 

kokee aikaisemmista olennaisesti eroavaksi (Robertson 1971, 32; Rogers 1983, 11). 

Innovaatiot voidaan jakaa perus- ja parannusinnovaatioihin sen mukaisesti, kuinka 

merkitsevästi ne eroavat olemassaolevista ideoista ja edelleen epäjatkuviin, 

dynaamisesti jatkuviin sekä jatkuviin innovaatioihin sen mukaisesti, kuinka 

huomattavasti ne myös muuttavat olemassaolevia kulutuskäyttäytymismalleja tai 

toimintatapoja. (Robertson 1971, 7; Ablach 1993, 52 ref. Mensch 1972, 291)

Palveluinnovaation ominaispiirteisiin kuuluvat sen sisällön aineettomuus, aktiviteetti ja 

prosessiluonteisuus, samanaikainen tuotanto, jakelu ja kulutus sekä kuluttajan 

osallistuminen palvelutapahtumaan (Gröönroos 1990, 29).

Innovaation omaksumis- tai hylkäämispäätös syntyy tiedon etsintää ja käsittelyä 

sisältävän päätösprosessin tuloksena. Innovaation omaksumisella tarkoitetaan siis
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innovaatiopäätösprosessin tuloksena syntynyttä tarkoituksellista sitoutumista 

innovaation jatkuvaan käyttöön parhaana olemassaolevana vaihtoehtona. Päätösprosessi 

alkaa innovaation tiedostamisesta ja jatkuu asenteen muodostamisen ja omaksumis- tai 

hylkäämispäätöksen kautta mahdollisesti innovaation käyttöönottoon. Lopuksi yksilö 

etsii päätökselleen varmistusta. Keskeistä innovaatiopäätösprosessille on epävarmuus ja 

teknologiainnovaatioiden kohdalla lisäksi oppimisintensiivisyys. (Rogers 1983, 163; 

172; Heikkilä & Pihlaja 1993, 6; Spence 1994, 55)

Innovaation omaksuvat kuluttajat voidaan jakaa innovaattoreihin (2,5 %),

varhaisomaksujiin (13,5 %), aikaisenemmistöön (34 %), myöhäisenemmistöön (34 %) 

sekä vitkastelijoihin (16 %) heidän muita suhteellisesti aikaisemman innovaation 

käyttöönottonsa perusteella (Rogers 1983, 247). Mainitut prosentit ovat tuotekohtaisina 

suuntaa antavia. Innovatiivisuus on kuitenkin sidottu yksilön kiinnostuksen kohteisiin ja 

siitä voidaan erottaa innovatiivisuus uuden tiedon vastaanottamiseen sekä innovaation 

käyttöönottamiseen (Gatignon ja Robertson 1985, 861; Golsmith & Flynn 1992, 43 ref. 

Hirschman 1980, 285). Downs ja Mohr (1980, 80) lisäävät innovatiivisuuteen lisäksi 

sen suuremman käyttömäärän ja Midgley ja Dowling (1978, 235) sisäisen 

innovatiivisuuden eli sen, kuinka itsenäisesti muiden mielipiteistä riippumatta yksilö 

tekee innovaatiopäätöksensä.

Innovaation omaksumiseen vaikuttavat positiivisesti sen koettu suhteellinen etu eli 

paremmuus edeltäviin käytäntöihin, jonka voi käsittää siitä saatavaksi hyödyksi, 

kokeiltavuus sekä havaittavuus ja kommunikoitavuus. Innovaation koettu 

monimutkaisuus sekä taloudellinen, toiminnallinen, fyysinen, psykologinen ja 

sosiaalinen riski taas vaikuttavat sen omaksumiseen negatiivisesti (Rogers 1983, 232; 

Paltschik 1985, 77 ref. Jacoby & Kaplan 1972) Innovaatiokohtaisten tekijöiden lisäksi 

sen omaksumiseen vaikuttavat kuluttajan demografiset ja persoonallisuustekijät sekä 

yhteiskunnalliset tilannetekijät, sosiaalisen systeemin luonne sekä 

markkinointitoimenpiteet (Hölttä 1979, 42-44).

Tutkielman empiriaosia ohjaava viitekehys johdetaan käsiteltyjen kuluttajien 

innovaation omaksujaluokittelun ja innovaatiokohtaisten omaksumistekijöiden pohjalta.
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3.6 Viitekehys

WAP-palvelujen omaksumista, kuluttaj amarkkinoiden valmiutta palvelujen 

omaksumiseen ja palvelujen palvelukohtaisia omaksumistekijöitä, tarkastellaan 

tutkielmassa kuviossa 3.6.1 esitetyn viitekehyksen pohjalta. Tarkastelu perustuu 

olemassaolevien Internetin ja tekstiviesti- sekä kehittyneempien langattomien 
palvelujen käsittelyyn jaottelemalla palvelut viestintään, informaatioon, viihteeseen ja 

asiointiin.

WAP-palvelujen omaksumista selvitetään keskittymällä innovaation omaksumiseen 

suorasti vaikuttaviin tekijöihin; palvelujen koettuun suhteelliseen etuun, 

yhteneväisyyteen kulutuskäyttäytymisen kanssa sekä riskiin. Edellä mainittujen 

tekijöiden kautta innovaation omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä; palvelujen 

havaittavuutta ja kommunikoitavuutta, yksinkertaisuutta ja kokeiltavuutta tarkastellaan 
päätekijöitä tukevina omaksumistekijöinä.

Palvelujen koettua suhteellista etua mitataan kuluttajien kiinnostuksella kyseisiä 

palveluja kohtaan. Oletuksena on siis kuluttajien kiinnostus palveluihin, joiden he 

näkevät tarjoavan todellista lisäarvoa. Kiinnostuksen oletetaan myös mittaavan 

palvelujen koettua yhteneväisyyttä kuluttajien tarpeisiin. Palvelujen yhteneväisyyttä 

kuluttajien käyttökokemuksiin mitataan palvelujen laadullisen, määrällisen sekä 

ajallisen käytön suhteen eli sen mukaan mitä palveluja käytetään, kuinka paljon ja 

milloin palvelujen käyttö on aloitettu. Palvelujen koettua riskiä mitataan kuluttajien 

asenteilla palvelujen ominaisuuksia kohtaan, mikä samalla selventää palvelujen 

yhteneväisyyttä kuluttajien asenteisiin.
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Kuvio 3.6.1: Viitekehys

WAP-PALVELUJEN OMAKSUMINEN

Viestintä Informaatio Viihde Asiointi

Suhteellinen etu/ 
KIINNOSTUS

Yhteensopivuus/
KÄYTTÖKOKEMUS
- Ajallinen
- Määrällinen
- Laadullinen

Riski/
ASENTEET

Havaittavuus ja 
kommunikoitavuus Yksinkertaisuus Kokeilta vuus

4 Kulutta]amarkkinoiden valmius WAP-palvelujen omaksumiseen

Tässä luvussa tarkastellaan kulutta]amarkkinoiden valmiutta omaksua WAP-palveluja. 

Kuluttajien omaksumisvalmiutta W AP-palveluille selvitetään Internetin,

matkapuhelimen ja tekstiviestipalvelujen käyttökokemuksen sekä olemassaolevien ja 

kehittyneempien langattomien Internetin sisältöpalvelujen kiinnostuksen pohjalta 

noudattamalla palvelujen jakoa viestintään, informaatioon, viihteeseen ja asiointiin. 

Lisäksi selvitetään miten kuluttajat kokevat nykyiset tekstiviestipalvelut ja niiden 
kehitystarpeet.

Markkinoiden kypsyyttä omaksua WAP-palveluja tarkastellaan yleisesti koko väestöstä 

ja seuraavien demografisten tekijöiden; sukupuolen, iän, koulutustaustan ja asuinpaikan
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koon, mukaisesti. Kuluttajat myös luokitellaan sen perusteella, kuinka potentiaalisia 

WAP-palvelujen omaksujia eli kuinka innovatiivisia kehittyneempien langattomien 

Internetin sisältöpalvelujen suhteen he ovat. Omaksuj aluokittelun perusteella 

selvitetään, mitkä matkapuhelimen ja tekstiviestipalvelujen käyttötekijät ovat 
merkittävimpiä WAP-palveluihin kohdistuvan innovatiivisuuden perusteella eroaville 

ryhmille.

Ennen tulosten esittämistä kuvataan miten tutkimus on suoritettu, minkälainen aineisto 

siitä on saatuja miten se on analysoitu.

4.1 Tutkimus

4.1.1 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät

Kuluttajien Internetkäyttöä ja -kiinnostusta koskevaa tutkimusaineistoa on julkisestikin 

runsaasti saatavilla mutta matkaviestintää ja etenkin tekstiviestipalveluj a koskevaa 

tutkimusta on julkistettu vain rajoitetusti ja kehittyneemmistä langattomista 

lisäarvopalveluista ei ole tutkimusaineistoa julkisesti saatavilla ollenkaan. Lisäksi 

kuluttajien kulutuskäyttäytyminen kehittyy matkaviestintäalalla hyvin nopeasti. 

Sekundääriaineisto ei siis riitä vastaamaan tutkimusongelmaan mutta sitä hyödynnetään 

primääriaineistoa täydentävänä ja tukevana.

Koska tutkimuksen tavoitteena on kuluttajamarkkinat kattavasti, näin ollen myös 
yleisesti, kuvaileva kartoitus, ja tutkimusongelma on vastattavissa kuluttajien 

tosiasiallista kulutuskäyttäytymistä ja mielipiteitä käsittelevin kysymyksin, minkä 

lisäksi tutkimusongelma käsittää vielä erittäin suuren kohdeperusjoukon, valittiin 

tutkimusmenetelmäksi otantatutkimus. Kohdeperusj oukko on lisäksi hyvin 
heterogeeninen, joten otoksen oli oltava kohtalaisen suuri. Tiedonkeruumenetelmäksi 

valittiin siten tutkimusongelman ja tavoitteiden perusteella aika- ja kustannusresurssien 
puitteissa postikysely.
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4.1.2 Otos ja ajankohta

Tutkimusongelma, kuluttajamarkkinoiden valmius WAP-palvelujen omaksumiseen, 

käsittää kohdeperusj oukkona kaikki Suomessa vakituisesti asuvat

matkaviestintäkäyttäytymisestään vastaavat henkilöt. Otosyksikkö on siis henkilö ja 

kohdeperusjoukon ulkopuolelle jäävät muodostuvat pääasiassa lapsista. Otanta 

suoritettiin väestörekisteristä rajaamalla otannan ulkopuolelle lakisääteisesti alle 15- 

vuotiaat ja tietojensa markkina- ja mielipidetutkimuksiin luovuttamisen kieltäneet sekä 

ulkomaalaiset ja ahvenanmaalaiset, jotka eivät välttämättä pysty vastaamaan 

suomenkieliseen kyselyyn, ja poimimalla ikä-, sukupuoli- ja asuinpaikkatietojen 
perusteella kohdeperusjoukkoa edustava otos.

Otoksen vähimmäiskooksi laskettiin innovaation omaksujaluokitteluteoriasta sovelletun 

luokkamäärän neljä (yhdistetty innovaattorien ja varhaisomaksujien luokka), 

vähimmäisluokkakoon 30 ja arvioidun vähimmäisvastausprosentin 20 perusteella 750. 

Otoskooksi päätettiin taloudellisten resurssien puitteissa riittäväksi arvioidun 

varmuusmarginaalin antava 1000 henkilöä. Postikysely suoritettiin 

poikkileikkaustutkimuksena kesäkuussa 1999 ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa.

4.1.3 Kyselylomake ja analysointi

Tutkimusongelmaa on selvitetty kyselylomakkeessa (liite 1) strukturoiduin kysymyksin 

innovaation omaksumisteorian pohjalta käsitellen Internetiä, matkapuhelinta, 

tekstiviestipä!veluja ja kehittyneempiä langattomia Internetin sisältöpalveluja soveltuvin 

osin niiden käytön aloitusajankohdan, määrän ja monipuolisuuden sekä niihin 

kohdistuvan kiinnostuksen mukaan. Matkapuhelimen ja tekstiviestipalveluj en 

ominaisuuksista kyselyyn valittiin innovaation omaksumisteorian pohjalta soveltuvat 

tekijät. Internet- ja tekstiviestipalveluista valittiin kyselyyn aikaisempien tutkimusten 

perusteella käytetyimmät palvelut noudattaen Hyvösen ja Ropposen (1995, 

tiivistelmäsivu) jakoa viestintä-, asiointi-, informaatio- ja viihdepalveluihin.
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Lomakkeen kysymysten, vastausvaihtoehtojen ja ohjeiden selkeys, yksiselitteisyys, 

sisällöllinen toimivuus sekä vastaamisen raskaus testattiin 14 demografisilta tekijöiltään 

muuten paitsi käytännön syistä asuinpaikan, pääkaupunkiseudun, mukaisesti eroavalla 

testihenkilöllä kunnes lomake seitsemän testikierroksen jälkeen näytti toimivalta. 

Testihenkilöt täyttivät kyselylomakkeen yksitellen tutkijan läsnäollessa kertoen 

samanaikaisesti suullisesti kuinka he ymmärsivät ohjeet, kysymykset sekä 

vastausvaihtoehdot ja miten he kokivat saatekirjeen sekä kyselylomakkeen 

kokonaisuudessaan.

Aineiston analysointi on suoritettu SPSS ohjelmalla frekvenssein, Spearmanin 

järjestyskorrelaatioin ja ristiintaulukoinnein. Korrelaatiot on laskettu osittain 

ryhmitellyin, diko tömisin ja summakeskiarvomuuttuj in. Tuloksia raportoitaessa 

korrelaatiot ilmaistaan muodossa (korrelaatiokerroin, merkitsevyystaso). Mikäli 

samassa yhteydessä esitetään useamman tapauksen korrelaatio, korrelaatiokertoimet 

yhdistetään mahdollisesti puolipilkulla (kaksi tapausta) tai väliviivalla (useampi tapaus; 

heikoin ja voimakkain korrelaatio) ja merkitsevyystaso ilmaistaan heikoimman mukaan 

pO.Ol tai p<0.05 elleivät kertoimet ole samat molemmille tai useammalle tapaukselle.

Vastaajien luokittelu WAP-palvelujen omaksumisen potentiaalisuuden perusteella on 

toteutettu laskemalla summamuuttuja (liite 2) soveltuvin osin Internetin, 

matkapuhelimen, tekstiviestipalvelujen ja kehittyneenpien langattomien palvelujen 

käytön aloitusajan, monipuolisuuden, määrän sekä kiinnostuksen perusteella ja 

järjestämällä vastaajat summamuuttujan mukaiseen järjestykseen. 

Teksti viestipalvelukohtaisia muuttujia painotettiin painoarvolla kaksi ja 

kehittyneempien langattomien palvelujen painoarvolla kolme. Aineiston noudattaessa 

normaalijakaumaa luokkajako suoritettiin kvartiilijaolla klusterianalyysin soveltuessa 

siihen heikosti. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä luokkamääräksi saatiin kolme; 25 

% (68), 50 % (138) ja 25 % (68).

i
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4.1.4 Aineisto

Tutkimusaineiston yksikkökadon ollessa kolme vastausmääräksi saatiin 275 ja 

vastausprosentiksi 27,5 %. Koska tutkimus käsittää sekä Internetin, matkapuhelimen ja 

teksti viestipalveluj en käyttäjät että ei-käyttäjät, matkapuhelimen ja

tekstiviestipalvelujen käyttöä edellyttävissä kysymyksissä vastausmäärä oli 150-200 ja 

vastausprosentti 15-20 %.

Vastausmäärää ja -prosenttia on tutkimusongelman kannalta tärkeissä matkapuhelimen 

ja tekstiviestipalvelujen käyttöä koskevissa kysymyksissä nostettu pyytämällä kyselyn 

vastaanottajaa antamaan se omaa ikäänsä lähinnä olevalle matkapuhelinta käyttävälle 

perheenjäsenelle, jos hän ei itse käyttänyt matkapuhelinta mutta perheestä löytyi 
matkapuhelinta käyttävä henkilö. 16 % vastanneista vastasivat perheenjäsenensä 

puolesta ja nämä vastaukset muutettiin matkapuhelimen ja siten myös 

tekstiviestipalveluj en käyttämättömyydeksi raportoidessa todellista käyttöpenetraatiota.

Aineistossa oli myös eräkatoa mutta ei systemaattisesti eikä määräävästi. Aika ja 

taloudellisten resurssien puitteissa ei nähty kannattavaksi suorittaa uusintakyselyä 

vastausprosentin nostamiseksi.

Aineisto (liite 3) edustaa väestörekisteritietojen perusteella demografisilta tekijöiltään 

hyvin kohdeperusjoukkoa joten siihen ei ole käytetty painotuksia. Otoksen lakisääteinen 

alaikäraja rajaa tutkimuksen ulkopuolelle kuitenkin alle 15-vuotiaat. Aineisto on 

Liikenneministeriön ja Tilastokeskuksen suorittamien selvitysten mukaan 

kohdeperusjoukkoa jonkin verran aktiivisempi Internetin ja matkapuhelimen käytön 

suhteen. Vastaukset kysymyksiin noudattavat silti hyvin normaalijakaumaa joten kato 

on yksinkertaisempi käsitellä. Kyselyyn vastaamattomat 72,5 % ovatkin todennäköisesti 

vähemmän kiinnostuneita matkapuhelinpalveluista eli tuloksia tarkasteltaessa on 

huomioitava niiden edustavan jonkin verran enemmän matkapuhelinpalveluja käyttäviä 

ja niistä kiinnostuneita kuluttajia.



48

4.2 Tulokset

Aluksi tarkastellaan miten kiinnostuneita kuluttajat ovat Intemet-palveluista ja kuinka 

kokeneita he ovat Internetin käytön suhteen. Seuraavaksi selvitetään miten kehittyneet 

markkinat ovat matkapuhelinlaitekannan osalta ja mitä kuluttajat pitävät tärkeimpinä 

ominaisuuksina matkapuhelinpalvelujen käytön osalta. Tämän jälkeen tutkitaan kuinka 

kiinnostuneita kuluttajat ovat tekstiviestipalveluista, kuinka kokeneita he ovat niiden 

käytön suhteen ja mitkä tekstiviestipalvelujen käyttöominaisuudet ovat heille 

tärkeimpiä. Lopuksi selvitetään kuinka kiinnostuneita kuluttajat ovat kehittyneemmistä 

langattomista palveluista ja miten olemassaolevien tekstiviestipalveluj en käyttö tekijöitä 

pitäisi kuluttajien mielestä kehittää.

4.2.1 Intemet-palvelujen kiinnostavuus ja käyttökokemus

Valtaosa kuluttajista on ainakin jonkin verran kiinnostunut Internetistä mutta vain pieni 

osa heistä on hyvin kiinnostunut palveluista. Internetiä käytetään pääasiassa viestintään 

ja informaation hyödyntämiseen, jonkin verran myös ajanvietteeseen ja 

pankkipalveluihin mutta vain vähän muuhun asiointiin. Koulutustausta ja ikä erottelevat 

kuluttajat Internetkiinnostuksen ja -käytön suhteen merkittävästi, asuinpaikan koko 

hieman ja sukupuoli ei ollenkaan. Kiinnostus sähköisiä palveluja kohtaan ei ole 

palvelukanavakohtaista mutta palvelutarjonta langattoman päätelaitteen kautta ei 

tyydytä tällä hetkellä yhtälailla kuin Intemet-palveluj en käyttö kiinteän käyttöliittymän 

kautta.

INTERNETKIINNOSTUS

79 % vastaajista oli ainakin vähän ja 48 % melko kiinnostuneita Internetistä. Toisaalta 

palveluista erittäin kiinnostuneita oli heistä vain 17 %. (kuvio 4.2.1.1) Kiinnostus 

Internetiin näyttää siis olevan suhteellisen laajaa vaikkakaan ei kovin voimakasta. 

Vastaajissa oli Liikenneministeriön, Tilastokeskuksen ja Taloustutkimus Oy:n 

suorittamien selvitysten mukaan kuitenkin keskimääräistä enemmän Internetin käyttäjiä, 

joten tämä todennäköisesti nostaa kiinnostusta palveluihin jonkin verran



(http://www.mintc.fi/ 20.6.1999; http://www.tilastokeskus.fi/ 21.7.1999; 

http://www.toy.fi/ 26.7.1999).
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Kuvio 4.2.1.1: Intemetkiinnostus

Internetkünnostus

Erittäin
kiinnostunut
17%

Melko
kiinnostunut 
31 %

Ei lainkaan 
kiinnostunut 
21 %

Vähän 
kiinnostunut 
31 %

Internetistä olivat selvästi kiinnostuneempia koulutetummat ja nuoremmat (0.41, 0.00). 

Kiinnostus oli jonkin verran suurempaa myös kaupunkilaisissa (0.23, 0.00) mutta 

sukupuoli ei vaikuttanut siihen. Koulutetumpien voimakkaampi Intemetkiinnostus 

lähtee todennäköisesti opiskelun ja työn tarpeista ja mahdollisuuksista. Nuoremmat ovat 

taas nähtävästi päässeet kosketuksiin Internetin kanssa grafiikkapohjaisen ja 

toimintatapojen yhtenäistyttyä helppokäyttöisemmän Internetin yleistyttyä myös 

kouluissa 1994 lähtien.

Internetistä kiinnostuneemmat olivat selvästi kiinnostuneempia myös kehittyneemmistä 

langattomista Internetin sisältöpalveluista (0.43, 0.00) ja tekstiviestipalveluista (0.35, 

0.00). Kiinnostus sähköisiin palveluihin ei siis näytä kohdistuvan vain tiettyyn 

palvelukanavaan.

INTERNETIN KÄYTTÖKOKEMUS

48 % vastaajista käytti säännöllisesti Internetiä: 33 % koulussa tai töissä, 22 % kotona ja 

4 % muualla. 11 % käytti Internetiä sekä kotona että koulussa tai töissä (käyttö kotona 

ja koulussa tai töissä sisältävät luvun). 52 % ei käyttänyt Internetiä mutta yli puolet
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heistä oli kuitenkin kokeillut palveluja, (kuvio 4.2.1.2) Liikenneministeriön, 

Tilastokeskuksen ja Taloustutkimus Oy:n suorittamien selvitysten mukaan Internetiä 

käyttää kuitenkin vain 30-40 % eli vastaajissa on jonkin verran keskimääräistä 

enemmän Internetin käyttäjiä. Internetin käyttö on myös näiden tutkimusten mukaan 

yleisempää työ- ja opiskelupaikoilla kuin kotona, (http://www.mintc.fi/ 20.6.1999, 

http://www.tilastokeskus.fi/ 26.7.1999, http://www.toy.fi/ 26.7.1999)

Internetin käyttö on siis levinnyt suhteellisen laajalle mutta näyttäisi siltä, että kuluttajat 

eivät yleisesti ole valmiita investoimaan Internet-yhteyden hankkimiseksi kotiin, jos sen 

käyttö on mahdollista muualta. Lisäksi peräti 38 % Internetiä ainakin kokeilleista ei 

ollut aloittanut tai enää jatkanut käyttöä. Tämä johtuu todennäköisesti joko 

täyttymättömistä odotuksista tai käytön mahdollisuuksien puuttumisesta.

Kuvio 4.2.1.2: Intemetpenetraatio

Internetpenetraatio

Ei käytä 
52 %

On kokeillut 29 %

Ei ole kokeillut 23 %

Käyttää 
48 %

Kotona ja 
töissä 11 %

* Sisältää käytön sekä töissä tai koulussa että kotona

Koulutustausta, ikä ja asuinpaikan koko korreloivat Internetin käytön kanssa saman 

suuntaisesti ja suhteellisen saman vahvuisesti kuin Intemetkiinnostuksen kanssa: 

vanhemmat ja vähemmän koulutetut käyttivät Internetiä selvästi vähemmän. Myös 

maalla asuvat käyttivät Internetiä jonkin verran vähemmän mutta sukupuoli ei 

vaikuttanut asiaan. Taloustutkimus Oy:n suorittama selvitys tukee tuloksia (Tekes 1999, 

24-26). Koulutuksesta lähtevät ja työelämään siirtyvät käyttötarpeet ovat 

todennäköisesti merkittävä erotteleva tekijä iältä ja koulutustaustaltalta eroavien 

ryhmien Internetkäytössä.
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Internetiä käyttävät omistivat hieman useammin myös matkapuhelimen (0.18, 0.00). 

Lisäksi matkapuhelimen omistajista Internetin käyttäjät olivat vähän useammin 

tekstiviestipalvelujen käyttäjiä (0.14, 0.04). Korrelaatiot ovat kuitenkin kohtalaisen 

heikot ja Internetin käyttö korreloi matkapuhelimen ja tekstiviestipä!velujen käytön 

kanssa huomattavasti heikommin kuin Intemetkiinnostuksen ja tekstiviesti- sekä 

kehittyneempien langattomien Internetin sisältöpalvelujen kesken.

Internetistä kiinnostuneempien suurempi kiinnostus myös Internetin sisältöpalveluihin 

matkapuhelimessa viiltäisi siihen, että kiinnostus sähköisiä palveluja kohtaan ei ole 

palvelukanavakohtaista. Langattoman ja kiinteän palvelukanavan käyttöjen selvästi 

heikompi korrelaatio viiltäisi kuitenkin siihen, että langattoman päätelaitteen tarjonta ja 

kehitysaste eivät vielä tyydytä kuluttajia. Luultavasti langattoman ja kiinteän yhteyden 

päätelaitteiden merkittävästi toisistaan eroavat ominaisuudet johtavatkin siihen, että 

ainakin osa palveluista räätälöityy etupäässä toiseen palvelukanavista.

Internetin käyttäjistä 30 % oli aloittanut käytön viimeistään 1996, 56 % 1997 ja 88 % 

1998. Myös Teknologian kehityskeskuksen (Tekes) 1998 lopulla suorittaman 

tutkimuksen mukaan Internetin käyttäjillä on keskimäärin kahden ja puolen vuoden 

kokemus (Tekes 1999, 33). Valtaosa käyttäjistä oli siis ajallisesti suhteellisen tottuneita 

Internetiin.

Nuoremmat (0.21, 0.01) ja koulutetummat (0.18, 0.00) olivat aloittaneet Internetin 

käytön jonkin verran aikaisemmin. Sukupuoli tai asuinpaikan koko ei kuitenkaan 

vaikuttanut käytön aloituksen ajankohtaan. Internetin käytön suhteellisen aikaiseen 

aloittamiseen ei liittynyt varhainen matkapuhelimen tai matkapuhelinta käyttävien 

keskuudessa tekstiviestipalvelujen käytön aloittaminen mikä tukee Internetin ja 

langattomien Internetin sisältöpalvelujen käytön ja kiinnostuksen korrelaatiotuloksia.

INTERNETIN KÄYTETYIMMÄT PALVELUT

Vastaajat käyttivät Internetiä selkeästi eniten viestintään. Internetiä käyttävistä 

sähköpostia lukivat lähes päivittäin 48 % ja lähettivät 33 %. 18 % ei käyttänyt palvelua.
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Internetin merkittävin lisäarvo kuluttajille näyttää siis olevan nopeampi ja 

vaivattomampi viestintä. Sähköpostia lähettivät (0.20, 0.01) ja lukivat (0.18, 0.02) 

jonkin verran enemmän koulutetummat mikä viittaisi työtehtävien kautta esiintyvään 

käyttötarpeeseen, (kuvio 4.2.1.3)

Toiseksi eniten Internetiä käytettiin tiedon hankintaan. Internetistä informaatiota 

vähintään viikoittain hakivat 45 %. Vain 3 % ei käyttänyt Internetiä tietolähteenä 

ollenkaan. Myös informaation nopeampi ja vaivattomampi hyödyntäminen näyttäisi siis 

tarjoavan kuluttajille suhteellisen suurta lisäarvoa. Koulutetummat (0.17, 0.03) ja 

kaupungissa asuvat (0.17, 0.04) hyödynsivät Internetin informaatiota vähän enemmän, 

(kuvio 4.2.1.3)

Seuraavaksi eniten Internetiä käytettiin ajanvietteenä; 34 % vähintään viikoittain; 20 % 

ei ollenkaan. Internetin suhteellisen suurta käyttöä myös ajanvietteeseen voisi 

todennäköisesti selittää sen tarjonnan monipuolisuudella. Internetiä ajanvietteeseen 

hyödynsivät selkeästi enemmän nuoremmat (0.43, 0.00). Tämä selittyy eriävien 

tarpeiden lisäksi todennäköisesti nuorempien suuremmalla vapaa-ajan määrällä ja 

tottuneisuudella Internetiin, (kuvio 4.2.1.3)

Pankkipalveluja käytti vähintään kuukausittain 38 %; 52 % ei käyttänyt niitä ollenkaan. 

Pankkipalvelujen käyttömääriä ei voi suoraan verrata edellä mainittujen palvelujen 

käyttömääriin, sillä niiden käyttö perinteistä palvelukanavaakin käyttäen on harvempaa. 

Sen sijaan pankkipalveluja käyttävien määrää tarkasteltaessa huomataan sen ylittävän 
hieman Internetiä ajanvietteenä käyttävien määrän. Pankkipalveluja käyttivät jonkin 

verran enemmän koulutetummat (0.20, 0.01) ja vähän enemmän varttuneemmat (0.18, 

0.03). (kuvio 4.2.1.3)

Sähköistä kauppaa ja asiointia hyödynnettiin suhteellisen vähän. 26 % oli ostanut 

Internetistä ja 12 % maksanut ostoksensa samalla. Tekesin vuoden 1998 lopussa 

suorittama selvitys osoitti verkko-ostajien määrän olevan sillä hetkellä 4-6 % (Tekes 

1999, 90). (kuvio 4.2.1.3) Tarkemmat Internetin käyttöä koskevat tiedot esitetään 

liitteessä 4.
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Tilastokeskuksen selvitys tukee Internetin käyttömääristä saatuja tuloksia; tutkimuksen 

mukaan esimerkiksi yli puolet Internetin käyttäjistä käyttää sitä päivittäin. 

(http://www.tilastokeskus.fi/ 21.7.1999)

Kuvio 4.2.1.3: Internetin käyttö

Internetin käyttö

VIESTINTÄ ililllllllllll

Sähköpostin luku ШШИШ M 1
Sähköpostin lähetys i ■■¡¡ни 1

INFORMAATIO

Tiedon hankinta ■ m a--------- Г

VIIHDE

Ajanviete -ШШ ■

ASIOINTI

Pankkipalvelut Il I
I J:i

Ostoksen tilaus ___
Ostoksen maksu

i J 1
i i

Muu asiointi ù,M'

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Lähes päivittäin 
■ Viikoittain
□ Harvemmin
□ Ei ollenkaan

Internetin käyttömäärä ei vaikuttanut matkapuhelimen omistajissa tekstiviestipalvelujen 

käytön määrään, mikä tukee Internetin käytön ja langattomien Internetin 

sisältöpalvelujen käytön korrelaatiotuloksia.

4.2.2 Matkapuhelimen käyttökokemus ja ominaisuuksien tärkeys

Matkapuhelimen käyttö on suhteellisen yleistä, yleisempää kuin Internetin, ja se 

lisääntyy nopeasti. Laitekanta on kuitenkin tällä hetkellä kehittymätöntä eikä 

suurimmalla osalla matkapuhelimen käyttäjistä ole mahdollisuutta esimerkiksi kaikkien 

olemassaolevien tekstiviestipalveluj en käyttöön. Matkapuhelimen helppokäyttöisyys, 
monipuoliset toiminnot ja edullinen hinta ovat kuluttajille hyvin tärkeitä toisin kuin 

mallin uutuus tai hienous. Markkinoiden tai lähipiirin mielipiteetkään eivät ole kovin 

merkitseviä matkapuhelinta valittaessa eli matkapuhelimen statusarvo ei näytä
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siirtyneen sen omistuksesta itse malliin. Matkapuhelinpalvelujen hinta ja koko maan 

peitto ovat hyvin tärkeitä, monipuoliset lisäpalvelut myös suhteellisen tärkeitä tekijöitä 

kuluttajille. Koulutustausta ja ikä erottelevat kuluttajat jonkin verran 

matkapuhelinpalvelujen käytön suhteen, sukupuoli vähän ja asuinpaikka ei lähes 

ollenkaan.

LAITEKANTA

Vastaajista 69 % omisti matkapuhelimen. Liikenneministeriön tilastot osoittavat 

kuitenkin matkapuhelinliittymien penetraation saavuttaneen huhtikuun puolivälissä 
1999 60 %, joten vastaajissa oli jonkin verran enemmän matkapuhelimen käyttäjiä 

(http://www.mintc.fi/ 20.6.1999).

Tekesin (1999, 16) 1998 lopulla suorittaman tutkimuksen mukaan 76 % suomalaisissa 

kotitalouksissa oli käytössä ainakin yksi matkapuhelin. Lisäksi ensimmäisen 

matkapuhelimen aikoi hankkia 1999 aikana 4 % ja seuraavien viiden vuoden aikana 5 

%. 22 % kotitalouksista aikoi hankkia uuden matkapuhelimen 1999 aikana ja 33 % 

viiden seuraavan vuoden aikana. 12 % kotitalouksista ei aikonut hankkia

myöhemminkään ensimmäistä ja 8 % uutta matkapuhelinta.

Matkapuhelimen käyttö on siis suhteellisen yleistä, selvästi yleisempää kuin Internetin, 

ja sen käyttö on lisääntynyt hyvin nopeasti; uusia liittymiä on avattu 1999 60 000-100 

000 kuukaudessa (Kivistö 1999, 2).

15 % matkapuhelinta käyttävistä ei osannut kertoa matkapuhelimensa merkkiä; nämä 

kuuluivat todennäköisesti suurimmaksi osaksi peruspuhelimen käyttäjiin, joita olisi 

siten 71 %. Luku on todennäköisesti hieman todellista pienempi, sillä siihen sisältynee 

jonkin verran myös kehittyneempiä puhelimia. 22 % matkapuhelimen omistajista käytti 
älypuhelinta (selvityksen aikaan Nokia 6110/6150/8810) eli tekstiviestipalvelujen ja 

muiden toimintojen suhteen kehittyneempää matkapuhelinta, joka mahdollistaa 

useampien palvelujen käytön peruspuhelimeen verrattuna ja 7 % kommunikaationa 

(Nokia 9000/9110) eli myös Internetyhteyden mahdollistavaa, kehittyneempää
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langatonta päätelaitetta, (kuvio 4.2.2.1) Laitekanta on siis vielä kovin kehittymätöntä 

eikä suurimmalla osalla matkapuhelimen omistajista ole tällä hetkellä mahdollisuutta 

hyödyntää kaikkia olemassaolevia tekstiviestipalveluja.

Kuvio 4.2.2.1: Matkapuhelinpenetraatio

Matkapuhelinpenetraatio
Kommunikaation 5 %

Älypuhelin 15 %Ei omista 31 %

Peruspuhelin 49 %

Ikä, koulutus, sukupuoli ja asuinpaikan koko vaikuttivat kaikki jonkin verran 

matkapuhelimen omistukseen. Matkapuhelimia oli jonkin verran enemmän nuoremmilla 

(0.27, 0.00) ja koulutetummilla (0.21, 0.00) sekä vähän enemmän miehillä (0.19, 0.00) 

ja kaupunkilaisilla (0.14, 0.02). Internetin käyttöön verrattuna matkapuhelimen käytössä 

painottui siis vähän enemmän miesten osuus. Muuten demografisten tekijöiden vaikutus 
liittynee pääasiassa eri ryhmien käyttötarpeisiin ja vastaavan taustan omaavien 

suunnasta tulevaan ryhmäpaineeseen.

Kuten todettu, matkapuhelinta käyttävät olivat vähän useammin myös Internetiä 

käyttäviä (0.18, 0.00). Lisäksi matkapuhelimen omistajista Internetin käyttäjät olivat 

vähän useammin tekstiviestipalvelujen käyttäjiä (0.14, 0.04).

41 % vastaajista käytti ensimmäistä matkapuhelintaan, 34 % toista ja 25 % kolmatta tai 

useampaa. Miehillä oli selvästi naisia enemmän käytössään jo useammas matkapuhelin 

(0.31, 0.00). Koulutustausta, ikä tai asuinpaikan koko ei vaikuttanut asiaan. 55 % otti 

ensimmäisen matkapuhelimensa käyttöön viimeistään 1996, 69 % 1997 ja 94 % 1998. 

Valtaosa käyttäjistä oli siis ajallisesti suhteellisen tottuneita matkapuhelimen käytön
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suhteen. Matkapuhelimen käytön olivat aloittaneet jonkin verran aikaisemmin miehet 

(0.28, 0.00) ja hieman aikaisemmin koulutetummat (0.15, 0.03). Kuten esitetty, 

matkapuhelimen käytön aloittaminen suhteellisen varhain ei näyttänyt liittyvän myös 

aikaiseen Internetin käytön aloittamiseen.

MATKAPUHELIMEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Vastaajat pitivät matkapuhelimen tärkeimpinä ominaisuuksina ja hyvin tärkeinä 

tekijöinä sen käytettävyyttä, toimintoja ja hintaa. Helppokäyttöisyyttä piti tärkeänä 83 

%, monipuolisia toimintoja 71 % ja edullista hintaa 70 %. (kuvio 4.2.2.2) 

Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksen mukaan matkapuhelimen käyttäjistä lähes 70 

% pitää lisätoimintoja tärkeinä vaikkakin lähes 70 % matkapuhelinta käyttävistä ja 

käyttämättömistä pitää niitä jokseenkin toisarvoisina ja ylimääräisinä vaikkakin 

hyödyllisinä, (http://www.wow.fi/ 12.7.1999) Monipuoliset toiminnot olivat selvästi 

tärkeämpiä nuoremmille (0.30, 0.00) ja jonkin verran tärkeämpiä koulutetummille 

(0.14, 0.00), helppokäyttöisyys taas selvästi tärkeämpää vanhemmille (0.31, 0.00). 

Nuoremmat ja koulutetummat kokevat itsensä todennäköisesti kykenevimmiksi uuden 

tekniikan hyödyntämiseen, koska he ovat enemmän kosketuksissa siihen.

Vastaajat eivät pitäneet matkapuhelimen mallin uutuutta tai hienoutta kovin tärkeinä 

tekijöinä. Vain 24 % piti tärkeänä mallin uutuutta ja 18 % hienoutta, (kuvio 4.2.2.2) 

Vaikka matkapuhelin täyttääkin statustuotteen kriteerit, sen imagovaikutus ei näytä 

siirtyneen yleisellä tasolla matkapuhelimen omistuksesta sen malliin. Mallin uutuus oli 

selvästi tärkeämpää nuorempien mielestä (0.33, 0.00) ja hieman tärkeämpää miesten 

mielestä (0.14, 0.04). Nuoremmille mallin hienous oli myös selvästi tärkeämpää (0.39, 

0.00). Nuoremmat ovatkin tutkimusten perusteella herkempiä lähipiirin mielipiteille ja 

matkapuhelimella on siten enemmän statusarvoa heille.

Markkinoiden yleinen tai lähipiirin mielipide eivät olleet vastaajien mielestä tärkeitä 

tekijöitä matkapuhelinta valittaessa. Vain 11 % piti tärkeänä kriteerinä

hankintatilanteessa yleistä ja 4 % ystävien mielipidettä, (kuvio 4.2.2.2) Näyttää siis 

vahvasti siltä, että matkapuhelimeen ei sen mallin osalta kohdistu kovin voimakkaita
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imagotekijöitä. On kuitenkin huomioitava tutkimuksen alaikärajan olleen 15 vuotta; 

imagotekijät saattavat olla hyvinkin merkittäviä nuoremmille. Koulutetummille oli 

vähän vähemmän tärkeää, että malli on ostetuimmasta päästä (0.16, 0.02), mikä viittaa 

todennäköisesti siihen, että he kokevat itsensä kykenevimmiksi tekemään päätöksen 

itsenäisesti, koska he ovat enemmän kosketuksissa uuteen tekniikkaan. Myöskään 

Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksen mukaan matkapuhelimen malli ei ole 

statusmielessä tärkeää noin 75 % suomalaisista (http://www.wow.fi/ 14.7.1999). 

Liitteessä 5 esitetään tarkemmin matkapuhelimen ominaisuuksien tärkeys 

omaksuj aluokittain.

Kuvio 4.2.2.2: Matkapuhelimen ominaisuuksien tärkeys

Matkapuhelimen ominaisuuksien tärkeys

MATKAPUHELINPALVELUJEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Vastaajat pitivät matkapuhelinpalvelujen tärkeimpinä ominaisuuksina ja erittäin 

tärkeinä tekijöinä niiden hintaa ja peittoa eli kattavuusaluetta. 93 % piti tärkeänä 
edullisia puheluhintoja ja 89 % edullista kuukausimaksua sekä koko maan kattavaa 

peittoa. Vain kotikaupungissa toimiva (Finnetin City-puhelin) ei siis näytä tyydyttävän 

useimpia vastaajia. Edullinen kuukausimaksu oli vähän tärkeämpää naisille (0.14, 0.04).
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55 % piti myös monipuolisia palveluja tärkeinä. Tämä oli vähän tärkeämpää 

nuoremmille (0.15, 0.02) ja koulutetummille (0.14, 0.04). Vastaajien mielestä 

operaattorivalinta ei riippunut kovin paljoa ystävien mielipiteistä; vain 22 % piti 

ystävien valintaa merkittävänä vaikuttavana tekijänä. Jonkun verran tärkeämpää 

ystävien mielipide oli nuoremmille (0.21, 0.01) mikä voi johtua siitä, että he ovat joko 

itse tai vanhemmilleen vastuussa kustannuksista ja, jos yhteydenpito keskittyy ystäviin, 

on se halvempaa saman operaattorin asiakkaiden kesken, (kuvio 4.2.2.2) Liitteessä 6 

esitetään tarkemmin matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien tärkeys 

omaksuj aluokittain.

Kuvio 4.2.2.3: Matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien tärkeys

Matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien tärkeys

4.2.3 Tekstiviestipalvelujen käyttökokemus ja palvelujen koetut ominaisuudet sekä 
niiden tärkeys

Valtaosa kuluttajista on ainakin jonkin verran kiinnostunut myös tekstiviestipalveluista 

mutta vain pieni osa heistä on hyvin kiinnostunut palveluista. T ekstiviestipalveluj a 

käyttää myös huomattava osa mutta käyttö rajoittuu pääasiassa viestintään informaatio-, 

asiointi- ja viihdepalvelujen käytön ollessa hyvin vähäistä. Tekstiviestipalveluj a 
pidetään ainakin melko nopeina, helppoina, vaivattomina, mukavina ja edullisina.
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Käytön oppimistakaan ei pidetä hankalana mutta pankkipalvelujen turvallisuuteen ja 

informaatiopalvelujen ajantasaisuuteen sekä luotettavuuteen ei kuitenkaan uskalleta 

luottaa olemassaolevin tiedoin. Tekstiviestipalvelujen käyttö kohdistuu hyvin selkeästi 

nuorempiin kuluttajiin.

TEKSTIVIESTI? ALVELUKIINNOSTUS

88 % vastaajista piti tekstiviestipalveluja ainakin vähän ja 52 % melko kiinnostavina. 
Toisaalta erittäin kiinnostavina teksti viestipalveluj a piti vain 16 %. (kuvio 4.2.3.1) 

Kiinnostus on siis suhteellisen laajaa vaikkakaan ei kovin voimakasta. Vastaajissa oli 

Liikenneministeriön tilastotietojen mukaan kuitenkin keskimääräistä hieman enemmän 

matkapuhelimen käyttäjiä, joten tämä todennäköisesti nostaa kiinnostusta jonkin verran 

(http://www.mintc.fi/ 20.6.1999).

Kuvio 4.2.3.1: Tekstiviestipalvelukiinnostus

T ekstiviestipalvelukiinnostus

Erittäin Ei lainkaan

Nuoremmat olivat selvästi (0.38, 0.00) ja koulutetummat vähän (0.12, 0.05) 

kiinnostuneempia tekstiviestipalveluista. Sukupuoli tai asuinpaikan koko ei vaikuttanut 

asiaan. Tekstiviestipalvelut näyttäisivät siis kiinnostavan pääasiassa nuorempia.

Kuten todettu, kiinnostus sähköisiin palveluihin ei näytä kohdistuvan vain tiettyyn 

palvelukanavaan. Tekstiviestipalveluista olivat selvästi kiinnostuneempia Internetistä 

kiinnostuneemmat (0.35, 0.00). Lisäksi tekstiviestipalveluista kiinnostuneemmat olivat
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myös selvästi kiinnostuneempia kehittyneemmistä langattomista Internetin 

sisältöpalveluista (0.43, 0.00).

TEKSTIVIESTIPÄ!,VELUJEN KÄYTTÖKOKEMUS

Tekstiviestipalveluja käytti vastaajista 61 %; 87 % matkapuhelimen käyttäjistä. Lisäksi 

3 % eli 5 % matkapuhelimen käyttäjistä on kokeillut palveluja, (kuvio 4.2.3.2) 

T ekstiviestipalveluj en käyttö on siis laajaa. Koska vastaajissa oli kuitenkin 

Liikenneministeriön tilastotietojen mukaan hieman keskimääräistä enemmän 

matkapuhelimen käyttäjiä, todellinen käyttömäärä on todennäköisesti jonkin verran 

vähäisempi (http://www.mintc.fi/ 20.6.1999). Verrattuna Internet-palvelujen käyttöön 

tekstiviestipalvelujen käyttö on lopetettu hyvin harvoin.

Kuvio 4.2.3.2: Tekstiviestipalvelupenetraatio

T ekstiviestipalveluj en käyttäjät olivat selvästi useammin nuorempia (0.40, 0.00) ja 

jonkin verran useammin koulutetumpia (0.23, 0.00). Sukupuoli tai asuinpaikan koko ei 

vaikuttanut tekstiviestipalveluj en käyttöön. T ekstiviestipalveluj en käyttö näyttäisi 

kohdistuvan siis pääasiassa nuorempiin.

Kuten aikaisemmin esitettiin, tekstiviestipalveluj a käyttivät matkapuhelimen omistajista 

hieman enemmän Internetiä käyttävät (0.14, 0.04). Internetin ja tekstiviestipalveluj en 

käytön korrelaatio on kuitenkin huomattavasti heikompi kuin Internetin ja langattomien
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Internetin sisältöpalvelujen kiinnostuksen. Tämä viiltäisi siis siihen, että vaikka 

kiinnostus sähköisiin palveluihin ei näytä olevan päätelaitekohtaista, langattoman 

päätelaitteen tarjonta ja kehitysaste eivät vielä tyydytä kuluttajia ja tulevaisuudessakin 

luultavasti ainakin osa palveluista räätälöityy etupäässä toiseen palvelukanavista; 

langattomaan tai kiinteään.

40 % käyttäjistä oli aloittanut tekstiviestipalvelujen käytön viimeistään 1996 ja 87 % 

1997. Valtaosa käyttäjistä oli siis ajallisesti suhteellisen tottuneita teksti viestipalveluj en 

käytön suhteen. Nuoremmat olivat aloittaneet tekstiviestipalveluj en käytön selvästi 

aikaisemmin (0.31, 0.00). Sukupuoli, koulutustausta tai asuinpaikan koko eivät 

vaikuttaneet yhtälailla. Internetin käytön varhainen aloittaminen ei näyttänyt liittyvän 

myöskään tekstiviestipalveluj en käytön aikaiseen aloittamiseen.

22 % tekstiviestipalveluj a käyttävistä vastaajista käytti palveluja useampia kertoja 

päivässä; toisaalta 32 % vastaajista käytti palveluja korkeintaan viikoittain. 27 % käytti 

tekstiviestipalveluj a vähintään viikoittain mutta korkeintaan joka toinen päivä ja 19 % 

vähintään joka toinen päivä mutta korkeintaan päivittäin, (kuvio 4.2.3.3)

Kuvio 4.2.3.3: Tekstiviestipalveluj en käyttömäärä

Tekstiviestipalvelujen käyttömäärä kuukaudessa

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Alle 5 5-15 16-30 31-50 51-70 Yli 70

Tekstiviestipalveluj a käyttivät erittäin selkeästi enemmän nuoremmat (0.54, 0.00). 

Sukupuoli, koulutustausta tai asuinpaikan koko eivät vaikuttaneet palvelujen
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käyttömääriin. Teksti viestipal veluj en käyttö kohdistuu siis hyvin voimakkaasti 

nuorempiin kuluttajiin.

Internetin käyttömäärä ei näytä vaikuttavan tekstiviestipä! veluj en käyttömäärään. 

KÄYTETYIMMÄT TEKSTIVIESTIPÄ!,VELUT

Vastaajat käyttivät teksti viestipal veluj a lähinnä vain viestintään tekstiviestien 

muodossa. Tekstiviestejä lähetti vähintään viisi kertaa kuukaudessa 65 % ja vastaanotti 

73 %. Vähintään viisi kertaa viikossa teksti viestijä lähetti 30 % ja vastaanotti 31 %. 

(kuvio 4.2.3.4) Nuoremmat vastaanottivat ja lähettivät henkilökohtaisia tekstiviestejä 

erittäin selkeästi enemmän (0.58; 0.57, 0.00). Sukupuolella, koulutustaustalla tai 

asuinpaikan koolla ei näyttänyt olevan merkitystä palvelujen käyttömäärään.

Kuvio 4.2.3.4: Tekstiviestinnän määrä

Tekstiviestinnän määrä kuukaudessa

u/o
Ei ole 

kokeillut
On

kokeillut Alle 5 5-20 21 tai yli

□ Tekstiviestin lähetys 7% 7% 21% 36% 30%
■ Tekstiviestin luku 3% 3% 20% 42% 31%

Sähköpostiviestintä matkapuhelimella ei ollut vastaajien keskuudessa yleistä. 

Sähköpostia vastaanotti 6 %; 4 % vähintään viikoittain, minkä lisäksi 8 % oli koittanut 

palvelua. Sähköpostia lähettivät viikoittain lähes 4 % ja 10 % oli koittanut palvelua. 

Miehet vastaanottivat sähköpostia hieman enemmän (0.19, 0.01). (kuvio 4.2.3.5)
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Asiointipalvelut olivat tekstiviestilisäpalveluista käytetyimpiä mutta siltikin suhteellisen 

vähän käytettyjä. 35 % käytti puhelinlaskun saldon tarkistuspalvelua; 15 % vähintään 

viikoittain ja 21 % oli lisäksi koittanut sitä. Puhelinlaskun saldon tarkistuspalvelusta 

olivat selvästi enemmän innostuneet nuoremmat (0.39, 0.00) ja jonkin verran enemmän 

koulutetummat (0.23, 0.00). Numerotiedustelua käytti 21 %; 7 % vähintään viikoittain 

minkä lisäksi 14 % oli joskus koittanut palvelua. Palvelua käyttivät jonkin verran 

enemmän nuoremmat (0.25, 0.00). Vain 4 %; 1 % vähintään viikoittain, käytti 

tekstiviestipalvelua pankkitilitietojen tarkistamiseen. Lisäksi 6 % oli koittanut palvelua. 

Automaattista etukäteen asetetun puhelinlaskun saldon ylittymisestä ilmoittavaa 

palveluakaan ei käyttänyt kuin 3 %, minkä lisäksi 9 % oli koittanut palvelua. 

Puhelinlaskun saldon muistutuspalvelua käyttivät hieman enemmän koulutetummat 

(0.17, 0.02). Laskuja pankin kautta maksoi tekstiviestipalvelulla myöskin vain 2,5 %; 1 

% vähintään viikoittain, minkä lisäksi 6 % oli koittanut palvelua, (kuvio 4.2.3.5)

Viihdepalveluja käytettiin yhtä vähän kuin asiointipalveluja. Soittoäänen tilaus oli 

suosituin palvelu; 9 % käytti sitä; 3 % vähintään viikoittain. Palvelua oli lisäksi 

koittanut 10 %. Palvelua käyttivät hieman enemmän nuoremmat (0.17, 0.01). 

Viihdepalveluja ja vapaa-ajan tapahtumatietopalveluj a käyttivät 2 %; 1 %

viihdepalveluja vähintään kolme kertaa viikossa ja tapahtumatietoja vähintään 

viikoittain. Lisäksi viihdepalveluja oli koittanut 10 % ja tapahtumatietopalveluj a 6 %. 

Viihdepalvelujen käyttäjät olivat jonkin verran nuorempia (0.23, 0.00) ja hieman 

koulutetumpia (0.19, 0.01) sekä vähän useammin miehiä (0.14, 0.05). (kuvio 4.2.3.5.)

Vähiten vastaajat käyttivät informaatiopalveluja. Yleisen liikenteen aikatauluja ja 

uutispalveluja käytti tekstiviestipalvelulla 2 % minkä lisäksi 8 % oli koittanut aikataulu

ja 6 % uutispalveluja. Uutispalvelua käytti viikoittain 1 %. Säätietoja oli koittanut 7 % 

ja niitä käytti 1 %. Myös talouspalveluja käytti vain 1 % mutta vähintään kolme kertaa 

viikossa. Informaatiopalveluja käyttivät jonkin verran enemmän koulutetummat (0.16- 

0.20, p<0.05). (kuvio 4.2.3.5)
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Kuvio 4.2.3.5: Tekstiviestilisäpalvelujen käyttömäärä (vaaka-akseli katkaistu 60 %:n 
kohdalta)

Tekstiviestipalvelujen käyttö

VIESTINTÄ 

Sähköpostin luku 

Sähköpostin lähetys 

ASIOINTI 

Saldon tarkistus 

Numerotiedustelu 

Tilitietojen tarkistus 

Saldomuistutus 

Laskun maksu 

VIIHDE 

Soittoäänen tilaus

1 ' I 1 1 I
—

I
1111

1 _ _ _  I . . . . . . i

Tapahtumatiedot hl i I I 1 !

Viihde 

INFORMAATIO 

Liikenneaika taulut

Uutiset П
[ 1 j

Säätiedot
[ 1 1 ----

Talous Q J.... i............. i~
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

□ 5 tai yli krt/kk 

E Alle 5 krt/kk 

D On kokeillut 

П Б ole kokeillut

TEKSTIVIESTIPALVELUJEN OMINAISUUDET

Tekstiviestipalvelujen käyttäjistä suurin osa piti niitä ainakin melko nopeina, helppoina, 

vaivattomina, mukavina ja edullisina käyttää. Käytön oppimistakaan ei pidetty 
hankalana. Pankkipalvelujen turvallisuuteen ja informaatiopalvelujen ajantasaisuuteen 

sekä luotettavuuteen ei kuitenkaan uskallettu luottaa olemassaolevin tiedoin.

Lähes 80 % tekstiviestipalvelujen käyttäjistä piti niitä helppoina oppia ja nopeina 

käyttää. Miehet ja vanhemmat pitivät käytön oppimista hieman vaikeampana ja käyttöä 

jonkin verran hitaampana (-0.15-(-)0.25, p<0.05). Yli 70 %:n mielestä palvelujen käyttö 

oli helppoa ja vaivatonta. Kuten käytön oppimista, vanhemmat pitivät jonkin verran
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vaikeampana myös käyttöä (-0.30, 0.00). Vanhempien lisäksi myös miehet pitivät 

käyttöä vähemmän vaivattomana (-0.19, p<0.05). Runsas 60 % koki palvelut myös 

mukaviksi ja edullisiksi käyttää. Naiset (0.18, 0.01) ja nuoremmat (0.28, 0.00) olivat 

vähän enemmän tätä mieltä. Hiukan kalliimpina tekstiviestipalveluj a pitivät nuoremmat 

(0.20, 0.01), joiden kohdalla kustannukset tai vastuu niistä todennäköisesti kohdistuivat 

itselle.

29 % ei luottanut pankkipalvelujen turvallisuuteen. 16 % ei myöskään luottanut 

informaatiopalvelujen ajantasaisuuteen ja 15 % luotettavuuteen. Epävarmoja asiasta 

olivat noin 60 %.

Kuviossa 4.2.3.6 on esitetty kuinka suuri osa sekä tekstiviestipalveluja käyttävistä että 

käyttämättömistä on melko tai täysin samaa mieltä esitettyjen ominaisuuksien 

sopivuudesta tekstiviestipalveluille. Liitteessä 7 esitetään tarkemmin asenteet 

tekstiviestipalveluja kohtaan sekä käyttäjien että käyttämättömien osalta.

Kuvio 4.2.3.6: Tekstiviestipalvelujen koetut ominaisuudet

Tekstiviestipalvelun ominaisuudet

— —

............................................................................................................. .................-............

I—

□ Käyttäjät 
[h Ei-käyttäjät
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4.2.4 Kiinnostavimmat kehittyneemmät langattomat palvelut ja niiden 
ominaisuuksien tärkeys

Kiinnostavimmiksi kehittyneemmistä langattomista palveluista koetaan 

informaatiopalvelut, joissa langattomuuden aika- ja paikkariippumattomuus tarjoavat 

nähtävästi suurimman hyötylisäarvon ja jotka todennäköisesti koetaan tutuimmiksi 

Internetkäytön pohjalta. Matkapuhelimeen ollaan suhteellisen valmiita myös liittämään 

täysin uusia toimintoja kuten kodin muiden sähköisten laitteiden ohjaus mutta 

henkilökohtaisten korttien kuten pankki- tai kirjastokortin käyttö tuntuu kuluttajista 

vielä vieraalta ajatukselta. Yksinkertaiset asiointipalvelut kiinnostavat kuluttajia myös 

jonkin verran mutta ostosten tekemistä ei pidetä houkuttelevana. Yleisesti ottaen 

kiinnostavina kehittyneempiä palveluja pitää vain korkeintaan puolet. Langattomien 

palvelujen kannalta näyttäisi suurempi näyttö, painikkeiden sijasta selain ja valikot sekä 

grafiikka helpottavan käyttöä.

KIINNOSTAVIMMAT LANGATTOMAT PALVELUT

Kehittyneemmistä langattomista palveluista vastaajat olivat kiinnostuneimpia 

informaatiopalveluista. Langattomien palvelujen suurin lisäarvo näyttäisi siis tulevan 

pääsystä tietyllä hetkellä ja tietyssä paikassa välttämättömään informaatioon, jota 

muuten ei olisi mahdollista saada käyttöön. Mahdollisuutta hakea paikannimellä 

kyseisen alueen kartta matkapuhelimen näytölle piti ainakin melko kiinnostavana 47 %; 

13 % piti palvelua erittäin kiinnostavana. Suhteellisen moni oli kiinnostunut myös 

mahdollisuudesta hakea osoitetietojen perusteella yleisen liikenteen aikataulut!etoja; 42 

% oli ainakin melko ja 10 % erittäin kiinnostuneita ideasta. Yli kolmasosa oli myös 

kiinnostunut ajatuksesta, että matkapuhelin hakisi lähimmän palvelupisteen kuten 

ravintolan tai ruokakaupan sijaintitiedot; 25 % oli ideasta vähintään melko ja 8 % 

erittäin kiinnostunut. Reilu neljännes olisi myös kiinnostunut yleisesti langattomasta 

Internetistä; 19 % vastaajista oli mahdollisuudesta melko ja 8 % erittäin kiinnostuneita 

eli Internetin palveluista monet nähdään tarpeellisiksi myös liikkeellä, (kuvio 4.2.4.1)

Melkein joka kolmas vastaaja innostui myös monitoimimatkapuhelimen ideasta. 

Esimerkiksi kodin muiden sähköisten laitteiden kanssa etäsäätimenä toimiva
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matkapuhelin kiinnosti melko paljon 33 %:ia ja erittäin paljon 11 %:ia. Pankkikortin 

matkapuhelimella voisi mahdollisesti korvata 31 %; 9 % piti ajatusta erittäin 

kiinnostavana. Bussi tai muut kortit matkapuhelimeen vaihtaisi mahdollisesti kuitenkin 

vain 17 %. 7 % piti korteista luopumista matkapuhelimen avulla erittäin kiinnostavana 

ehdotuksena, (kuvio 4.2.4.1)

Myös yksinkertaiset transaktiopalvelut kiinnostivat vähintään kolmasosaa vastaajista. 

Postipaketin saapumisilmoitus voisi sopia 40 %:lle; 10 % piti palveluideaa erittäin 

kiinnostavana. Pankkiasioitaan haluaisi matkapuhelimella hoitaa lähes saman verran, 38 

%. 10 % oli erityisesti ajatuksen kannalla. Kirjepostin haluaisi ohjata matkapuhelimeen 

ainakin osittain 29 % ja 7 % piti ehdotusta erittäin kiinnostavana. Ostoksiakin olisi 

mahdollisesti valmis tilaamaan matkapuhelimella 17 % mutta vain 3 % piti ajatusta 
erittäin kiinnostavana. Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksenkään mukaan yli 75 % 

kuluttajista ei olisi valmis tilaamaan tuotteita puhelimitse (http://www.wow.fi/ 

6.7.1999). Vielä vähemmän vastaajat innostuivat mahdollisuudesta maksaa tilaus heti 

ostotilanteessa matkapuhelimella; vain 15 % oli melko ja 3 % erittäin kiinnostunut 

ajatuksesta, (kuvio 4.2.4.1)
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Kuvio 4.2.4.1 : Kiinnostus kehittyneempiä langattomia palveluja kohtaan

Kehittyneempien palvelujen kiinnostavuus

INFORMAATIO 

Kartta palvelu 

Liikennepalvelu 

Ralveluhaku 

Internet 

MONITOIMIRJ HELIN 

Etäsäätimenä 

Pankkikorttina 

Bussi tms. korttina 

ASIOINTI 

Paketti-ilmoitus 

Pankkiasiat 

Fbsti 

Tilaaminen 

Maksaminen 

Muu asiointi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O Melko/erittäin 

■ E osaa sanoa 

□ E lainkaan/vähän

Nuoremmat ja koulutetummat olivat selvästi kiinnostuneempia informaatio- ja 

transaktiopalveluista sekä monitoimipuhelimen mahdollisuuksista. Pankki-, 

palveluhaku- ja liikennepalvelut kiinnostivat lisäksi hieman enemmän naisia. 

Asuinpaikan koko ei vaikuttanut kiinnostuksen määrään, (liite 8)

Kehittyneemmistä langattomista palveluista olivat selvästi kiinnostuneempia 

Internetistä (0.43, 0.00) ja tekstiviestipalveluista (0.37, 0.00) kiinnostuneemmat. 

Kiinnostus sähköisiin palveluihin ei siis, kuten sanottua, näytä kohdistuvan vain tiettyyn 
palvelukanavaan.
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LANGATTOMIEN PALVELUJEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Melkein 70 % tekstiviestipalvelujen käyttäjistä piti vähintään melko tärkeänä sitä, että 

matkapuhelimen näytölle mahtuisi enemmän tietoa; yli neljännes piti tätä erittäin 

tärkeänä, (kuvio 4.2.4.2) Vaikka vastaajien onkin todennäköisesti ollut hankala käsittää 

täysin mitä isompi näyttö mahdollistaa tai miten se parantaa olemassaolevien palvelujen 

käytettävyyttä, osoittavat vastaukset selvästi, että palvelujen käyttö nykyisellään kärsii 

pienestä näyttöruudusta. Näytön koon suurentaminen oli vähän tärkeämpää 

nuoremmille (0.14, 0.05), jotka siis ovat tekstiviestipalvelujen pääasiallisia käyttäjiä.

Lähemmäs 60 % tekstiviestipalvelujen käyttäjistä näki lisäksi ainakin melko tärkeäksi 

palvelujen käytön vähemmällä painikkeiden käytöllä; yli viidenneksen mielestä tämä oli 

erittäin tärkeää, (kuvio 4.2.4.2) Tämä osoittaa selvästi, että palvelukomentojen käytön 

pitäisi olla vaivattomampaa.

Reilusti yli puolet palvelujen käyttäjistä piti niiden käytön kannalta vähintään melko 

tärkeänä myös grafiikan ja palveluvalikoiden käyttöä. Erittäin tärkeänä 

grafiikkaominaisuutta piti 23 % ja palveluvalikolta 14 %. (kuvio 4.2.4.2) Molemmat 

kysymykset vaativat vastaajilta jonkin verran mielikuvitusta ja käsityskykyä mutta 

tulokset osoittavat selvästi, että palvelujen käyttö olisi mielekkäämpää, jos palveluja ei 

tarvitsisi muistaa tai tallettaa erikseen puhelimen muistiin vaan ne löytyisivät helposti 

näytöltä graafisilla apukeinoilla tehostettuna. Vanhemmat eivät olleet yhtä 

kiinnostuneista grafiikan mahdollisuuksista (-0.30, 0.00), mikä saattaa johtua siitä, että 

ajatus oli heille vieraampi.

Melkein 60 % tekstiviestipalvelujen käyttäjistä oli suhteellisen tyytyväisiä

vasteaikoihin, jolla tekstiviestipalvelut tällä hetkellä toimivat, vain 14 % piti nopeuden 

lisäämistä erittäin tärkeänä, (kuvio 4.2.4.2) Naiset (-0.14, 0.05) ja koulutetummat (-0.18, 

0.01) eivät pitäneet vasteajan lyhentämistä aivan yhtä tärkeänä.

Tekstiviestipalveluja käyttämättömistä vain 20-30 % piti mainittuja kehitystarpeita 

tärkeinä, (kuvio 4.2.4.2) Tämä johtunee osin vähemmästä kiinnostuksesta langattomia
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palveluja kohtaan, osin siitä, että heille on ollut todennäköisesti hankalampaa kuvitella 

käsitellyt tekijät. Jälkimmäiseen viittaisi myös se, että tekstiviestipä! veluj a 

käyttämättömistä koulutetummat pitivät selvästi tärkeämpänä muita mainittuja 

kehitysideoita paitsi grafiikan saamista tekstin rinnalle.

Kuviossa 4.2.4.2 on esitetty kuinka suuri osa sekä tekstiviestipä! veluj a käyttävistä että 

käyttämättömistä pitää melko tai erittäin tärkeänä mainittujen tekstiviestipä! veluj en 

käyttöön liittyvien tekijöiden kehitystä. Tiedot esitetään tarkemmin liitteessä 9.

Kuvio 4.2.4.2: Tekstiviestipalvelujen ja päätelaitteiden kehitystarpeita

Tekstiviestipalvelujen ja päätelaitteiden 
kehitystarpeita

80%

4.2.5 Omaksujaluokkien ominaispiirteet ja matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien 
tärkeys eri luokille

Luokiteltaessa kuluttajat heidän omaksumispotentiaalisuutensa mukaisesti 

kehittyneempien langattomien palvelujen suhteen, erosivat ryhmät useimpien 

demografisten tekijöiden suhteen. Innovatiivisemmat kuluttajat olivat selvästi 

nuorempia (0.56, 0.00). He olivat selvästi myös koulutetumpia (0.31, 0.00) sekä siten 
myös ammattinsa puolesta korkeammassa asemassa (0.30, 0.00). Vastaavasti myös 

heidän tulonsa olivat suuremmat (0.28, 0.00). Lisäksi he olivat vähän useammin 

kaupunkilaisia (0.15, 0.01). Asuinpaikan sijainti ja sukupuoli eivät kuitenkaan
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näyttäneet vaikuttavan innovatiivisuuteen ja omaksumispotentiaaliin. Innovaation 

omaksumisteoria näyttää siis soveltuvan tutkimusongelmaan ja aineistoon hyvin.

Kuluttajan demografiset taustatekijät eivät tietenkään yksiviivaisesti määritä hänen 

kulutuskäyttäytymistään (Tekes 1998a, 50). Uusmedia98 -selvityksen mukaan 

kuluttajakenttä on lisäksi monimuotoistunut; omaksuj aluokista ääripäät ovat 

pirstaloituneet ja keskiryhmät lähentyneet, (http://www.trenditieto.fi/ 6.5.1999) Tässä 

tutkimuksessa pidättäydytään kuluttajien karkeassa, WAP-palvelujen

omaksumispotentiaalin mukaisessa, demografisia taustatekijöitä yleisesti selvittävässä 

luokittelussa aineiston suppeuden vuoksi.

Innovatiivisemmille vastaajille oli selvästi tärkeämpää matkapuhelimen monipuoliset 

toiminnot (0.40, 0.00) mikä tukee innovaation omaksumisteoriaa; varhaisemmat 

omaksujat ovat yleensä kokeilunhaluisempia. Myöskin matkapuhelimen mallin hienous 

ja uutuus olivat tärkeämpiä heille (0.27; 0.30, 0.00) mikä viittaa omaksumisteorian 

mukaiseen statustekijän tärkeyteen. Vähemmän innovatiivisemmille oli taas jonkin 

verran tärkeämpää matkapuhelimen helppokäyttöisyys (0.23, 0.00) ja vähän tärkeämpää 

sen edullisuus (0.15, 0.02), jotka myöskin tukevat teoriaa; myöhäisemmät omaksujat 

eivät ole yhtä kokeneita ja varmoja uuden tekniikan käytössä ja hinta on heille 

rajoittavampi omaksumiskriteeri. Mallin yleisyys lähipiirissä tai markkinoilla ei 

näyttänyt kuitenkaan liittyvän innovatiivisuuteen. Innovaation omaksumisteoria näyttää 

siis soveltuvan hyvin matkapuhelimiin. Liitteessä 5 esitetään tarkemmin 

matkapuhelimen ominaisuuksien tärkeys omaksujaluokittain.

Monipuoliset lisäpalvelut olivat selvästi tärkeämpiä innovatiivisemmille vastaajille 

(0.32, 0.00), mikä vahvistaa saatua tulosta varhaisempien omaksujien kokeilunhalusta. 

Heille oli vähän tärkeämpää myös operaattoria valitessa mitä palvelun tarjoajaa ystävät 

käyttivät (0.18, 0.02) mikä johtunee osittain siitä, että innovatiivisemmissa vastaajissa 

oli enemmän nuorempia, jotka olivat todennäköisesti henkilökohtaisesti tai 

vanhemmilleen vastuussa matkapuhelinlaskustaan. Jos yhteydenpito keskittyy 

esimerkiksi ystäviin, on saman operaattorin käyttö edullisempaa. Innovatiivisemmat 

pitivät myös koko maan peittoa (0.17, 0.01) vähän tärkeämpänä. Tämä voisi johtua
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innovaation omaksumisteorian mukaisesti varhaisempien omaksujien suuremmasta 

liikkuvuudesta mutta myös siitä, että Finnet-liiton niin sanottu kaupunkikännykkä ei ole 

tällä hetkellä yhtä tunnettu eikä siihen ole saatavissa yhtä kattavia palveluja. Hintojen 

edullisuus ei näyttänyt liittyvän innovatiivisuuteen. Omaksumisteoria näyttää siis 

soveltuvan suhteellisen hyvin matkapuhelinpalveluille. Liitteessä 6 esitetään tarkemmin 

matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien tärkeys omaksujaluokittain.

Tekstiviestipalveluj a käyttäneitä tarkasteltaessa huomataan, että innovatiivisemmat 

vastaajat pitävät palveluja selvästi helpompina oppia (0.43, 0.00) ja käyttää (0.37, 0.00). 

He kokevat käytön myös selkeästi mukavammaksi (0.44, 0.00) ja jonkin verran 

vaivattomammaksi (0.29, 0.00) sekä nopeammaksi (0.24, 0.00). Innovatiivisemmat 

myös luottavat palvelujen turvallisuuteen ja luotettavuuteen enemmän (0.26-0.37, 0.00). 

Myös innovaation omaksumisteoria esittää varhaisempien omaksujien olevan 

vastaavasti varmempia uuden tekniikan käytössä.

Lisäksi tekstiviestipä!veluj a käyttäneistä innovatiivisemmille grafiikan käyttö tekstin 

lisäksi on selvästi tärkeämpää (0.33, 0.00) samoin kuin se, että palvelut löytyvät 

puhelimen näytöltä valikoista (0.31, 0.00). Jonkin verran tärkeämpää heille oli myös se, 

että puhelimen näytölle mahtuu enemmän tietoa (0.25, 0.00) ja hieman tärkeämpää 

palvelujen käyttömahdollisuus vähemmällä painikkeiden käytöllä (0.17, 0.01).

Innovatiivisuus ei näkynyt aineistossa teorian mukaisena informaatiolähteiden käytön 

eroavaisuutena. Kolmasosa sai eniten tietoa tekstiviestipalveluista ystäviltä ja lehdistä, 

viidesosa televisiosta.

4.3 Yhteenveto

Kuluttajamarkkinoiden valmius WAP-palvelujen omaksumiselle ei ole sähköisten 

palvelujen ja palvelukanavien kehityksen tässä vaiheessa yksiselitteisesti selvitettävissä. 

Internetin palvelukonseptit ovat vielä suhteellisen kehittymättömiä. Lisäksi 

kuluttaj amarkkinoiden kehitys seuraa teknologian kehitystä ja on hitaampaa. Sähköisten 

palvelujen käyttö kohdistuu tällä hetkellä myös lähes yksinomaan kiinteisiin siirtoteihin
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ja päätelaitteisiin. Siirryttäessä kiinteistä siirtomedioista ja päätelaitteista langattomiin, 

on tiettyjen olemassaolevien palvelujen lisäarvo entistä merkittävämpi ja uusia nousee 

esille mutta myös rajoitteet ovat merkittävämmät; sähköiset palvelut mahdollistuvat 

ajastaja paikasta riippumattomina mutta huomattavimmin teknologisin rajoittein.

Internetin käyttö on jo kohtalaisen yleistä; noin 40 % yli 15-vuotiaista käyttää Internetiä 

säännöllisesti. Lisäksi kiinnostus Internet-palveluihin on selvästi laajempaa, vaikkakaan 

ei laajemmassa mittakaavassa erityisen voimakasta. Käyttöä huomattavasti suurempi 

kiinnostus viittaisi Internetin käytön lisääntymisen jatkuvan. Internetiä käytetään 

enemmän työpaikoilla tai kouluissa kuin kotona, mikä saattaisi viitata siihen, että 

Internet-yhteyteen ollaan haluttomia investoimaan, jos käyttö on mahdollista maksutta 

muualla, mikä osaltaan hidastaa leviämistä. Käytön leviämistä edistää kuitenkin 

yhteyksien käyttömahdollisuuksien lisääntyminen kouluissa ja muissa julkisissa 

palvelutiloissa. Internet näyttää siis levinneen pitkälle aikaisen enemmistön piiriin ja 

ylittäneen yleistymisen kannalta kriittisen vaiheen.

Sähköisten palvelujen suurin lisäarvo näyttää tulevan nopeammasta ja 

vaivattomammasta viestinnästä. Samat ominaisuudet yhdistettynä informaation laajaan 

hyödyntämiseen näyttäisi myös tarjoavan merkittävää lisäarvoa. Internetin käyttäjissä 

on enemmän koulutetumpia ja nuorempia, mikä selittynee heidän opiskelu- ja 

työtehtäviinsä liittyvien viestintä- ja tietotarpeiden pohjalta. Nuoremmat käyttävät 

Internetiä myös kohtalaisesti ajanvietteeseen. Asiointi on vielä vähäistä lukuun 

ottamatta pankkipalveluja.

Myös matkapuhelimen käyttö on yleistä, yleisempää kuin Internetin; yli 60 % omistaa 

matkapuhelimen ja penetraatio kasvaa yhä nopeasti. Laitekanta ei kuitenkaan ole vielä 

kovin kehittynyt; valtaosa puhelimista on peruspuhelimia, jotka eivät mahdollista monia 

jo olemassaoleviakaan palveluja. Vaikka suurin osa kuluttajista kokeekin 

matkapuhelimen lisätoiminnot jokseenkin ylimääräisinä ja toisarvoisina, niitä pidetään 

kuitenkin tärkeinä kuten helppokäyttöisyyttä ja edullista hintaakin. Monipuoliset 

lisätoiminnot ovat selvästi tärkeämpiä nuoremmille ja vähän tärkeämpiä 

koulutetummille. Nuoremmille on myös selvästi tärkeämpää mallin hienous ja uutuus.
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Vaikka matkapuhelin käsitetäänkin statustuotteeksi, ei imagovaikutus näytä kuitenkaan 

siirtyneen ainakaan vielä yleisesti matkapuhelimen omistuksesta itse malliin. 

Vastaavasti myös matkapuhelinpalvelujen monipuolisuus on tärkeää, etenkin 

nuoremmille ja koulutetummille; ei kuitenkaan yhtä tärkeää kuin edulliset hinnat ja 

maan kattava peitto. Matkapuhelin on siis levinnyt jo myöhäisenemmistön käyttöön.

Tekstiviestipalvelut koetaan myös laajasti vaikkakaan ei myöskään laajassa 

mittakaavassa kovin voimakkaasti kiinnostaviksi. Palveluja käyttää suurin osa 

matkapuhelimen käyttäjistä; selvityksen mukaan 87 %, mikä on kuitenkin

todennäköisesti hiukan todellista suurempi luku, sillä kyselyyn osallistuneissa on 

todennäköisesti hiukan enemmän aihepiiristä kiinnostuneita. Kuitenkin vain viidesosa 

tekstiviestipalelujen käyttäjistä käyttää niitä vähintään päivittäin ja palvelujen käyttö 

keskittyy pääasiallisesti tekstiviestintään. Asiointipalvelut ovat muista palveluista 

käytetyimmät mutta niiden käyttö ei ole viihde ja informaatiopalveluja paljon 

huomattavampaa. Tekstiviestipalveluista ovat selvästi kiinnostuneempia nuoremmat ja 

jonkin verran kiinnostuneempia koulutetummat. Tekstiviestilisäpalvelut näyttävät siis 

olevan vasta varhaisempien omaksujien käytössä.

Tekstiviestipalvelujen käyttäjistä suurin osa pitää niitä ainakin melko nopeina, 

helppoina, vaivattomina, mukavina ja edullisina käyttää. Myöskään palvelujen käytön 

oppimista ei koeta hankalaksi. Pankki- ja informaatiopalvelujen luotettavuudesta ei 

kuitenkaan olla varmoja. Käyttäjistä suurin osa pitää palvelujen käytön kannalta 

tärkeänä suurempaa näyttöä, painikkeiden sijasta selaimen ja valikoiden käyttöä sekä 
grafiikkaa.

Internetistä kiinnostuneempien selvästi suurempi kiinnostus myös langattomiin 

Internetin sisältöpalveluihin viiltäisi siihen, että kiinnostus sähköisiä palveluja kohtaan 

ei ole palvelukanavakohtaista. Langattoman ja kiinteän palvelukanavan käyttöjen 

selvästi heikompi korrelaatio viiltäisi taas siihen, että langattoman päätelaitteen tarjonta 

ja kehitysaste eivät vielä kuitenkaan tyydytä kuluttajia. Tämä viitannee siihen, että 

langattoman ja kiinteän yhteyden päätelaitteiden merkittävästi toisistaan eroavat 

ominaisuudet; mahdollisuudet ja rajoitteet, johtavat palvelujen ainakin osittaiseen
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räätälöitymiseen eri palvelukanaville. Osa palveluista omaksuttaneen lisäksi useamman, 

monikanavaympäristönä toisiaan täydentävän kanavan kautta.

Kuluttajat ovat suhteellisen kiinnostuneita kehittyneemmi stäkin langattomista 

palveluista. Kiinnostavimpina koetaan informaatiopalvelut eli palvelut, joissa 

langattoman palvelukanavan ajasta ja paikasta riippumattomuus näyttäisi tuovan 

suurimman lisäarvon samalla, kun palvelut todennäköisesti koetaan tutummiksi 

Internetkäytön pohjalta. Matkapuhelimen ominaisuuksiin ollaan myös kohtalaisen 

valmiita liittämään yksinkertaisia lisätoimintoja kuten kodin muiden sähkölaitteiden 

ohjaus mutta ei henkilökohtaisia ja käytön kannalta riskialttiimmiksi koettuja palveluja 

kuten esimerkiksi pankki-, kirjasto- tai muita kortteja. Kuluttajat ovat kohtalaisen 

kiinnostuneita myös yksinkertaisista asiointipalveluita mutta ostaminen koetaan 

vieraaksi puhelimen välityksellä. Kehittyneemmistä palveluista olivat selvästi 

kiinnostuneempia nuoremmat ja koulutetummat.

Vaikka matkapuhelin on integroitunut jo useimman kuluttajan elämään ja Internet- 

palvelut ovat tuttuja suhteellisen suurelle osalle kiinteän yhteyden kautta, käytetään 
sähköisiä palveluja vielä hyvin vähän langattoman päätelaitteen välityksellä. Kiinnostus 

langattomia palveluja kohtaan on kuitenkin laajaa vaikkakin vain vähäisessä määrin 

voimakasta. Näyttääkin siltä, että langattoman palvelukanavan palvelutarjonta ja 

käytettävyys eivät vastaa nykyisellään kuluttajien tarpeita ja vaatimuksia. Tämä lienee 

osittain syynä siihen, että kuluttajat näyttävät suhtautuvan langattoman päätelaitteen 

kehittyneempiinkin palveluihin varsin maltillisesti. Kuluttajamarkkinat tuntuvat siis 

olevan valmiit omaksumaan sähköisten palvelujen käytön laajemminkin 

matkapuhelimen välityksellä mutta palvelutarjonnan on sitä ennen kehityttävä samoin 

kuin laitekannan ja kuluttajien käyttökokemuksen sekä sitä mukaa kulutusasenteiden.

5 WAP-palvelujen omaksumiseen vaikuttavat palvelukohtaiset tekijät

Tässä luvussa kartoitetaan ne keskeiset palvelukohtaiset tekijät, jotka vaikuttavat WAP- 

palvelujen omaksumiseen mahdollistamalla ja nopeuttamalla tai hidastamalla ja
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estämällä langattomien Internetin sisältöpalvelujen käyttöönottoa ja integroitumista 

kulutuskäyttäytymi seen.

Ennen tulosten esittämistä kuvataan miten tutkimus on suoritettu, minkälainen aineisto 

siitä on saatuja miten se on analysoitu.

5.1 Tutkimus

5.1.1 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät

Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) on kartoittanut sähköisten palvelujen 

omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä Kansallisen multimediaohjelman 

Kuluttajatutkimukset -hankkeen puitteissa (Tekes 1998a; Tekes 1998b; Tekes 1997). 

Selvitys käsittelee verkkopalveluja kuitenkin yleisesti, eri palvelukanavia ja 

palvelusisältöjä yhdessä tarkastellen. Matkaviestintää ja etenkin tekstiviestipalveluja 

koskevaa tutkimusta on julkistettu erittäin rajoitetusti ja kehittyneemmistä langattomista 

palveluista ei ole tutkimusaineistoa saatavilla ollenkaan. Sekundäärinen 

tutkimusaineisto ei siis yksin riitä vastaamaan tutkimusongelmaan. Sitä hyödynnetään 

tutkimuksessa kuitenkin primääristä aineistoa tukevana ja sen vertailukohtana.

Koska tutkimuksen tavoitteena on omaksumistekijät kattavasti kuvaileva kartoitus ja 

tutkimusongelmaan vastaaminen vaatii kuluttajien perimmäisten asenteiden 

selvittämistä, valittiin käytettäväksi kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja 

tiedonkeruumenetelmäksi henkilökohtaista teemahaastattelua.

5.1.2 Tutkimusyksiköt ja ajankohta

Kuten tutkielman ensimmäisen empiriaosan otosta käsittelevässä luvussa 4.1.2 

määriteltiin, tutkimusongelma käsittää kohdeperusj oukkona kaikki Suomessa 

vakituisesti asuvat matkaviestintäkäyttäytymisestään vastaavat henkilöt. Kartoitettaessa 

kuluttajamarkkinoille uusien palvelujen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä 

tutkimusyksiköiksi on kuitenkin valittava kuluttajia, jotka pystyvät käsittelemään
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tutkimuskohdetta suhteellisen vastaavien, varhaisempien palvelusukupolvien

käyttökokemuksen kautta.

Haastateltavat poimittiin tutkielman ensimmäisen empiriaosan aineistosta tavoitteena 

siis kokeneet SMS-palvelujen käyttäjät, joiden tietämys aihepiiristä mahdollistaa 

mahdollisesti kuluttajalle itselleenkin vaikeasti havaittavien omaksumistekijöiden esiin 

tuomisen. Postikyselyyn vastanneet järjestettiin W AP-palvelujen

omaksumispotentiaalisuuden mukaiseen järjestykseen Internetin, matkapuhelimen, 

tekstiviestipalveluj en ja kehittyneempien langattomien palvelujen käytön 

monipuolisuuden, määrän ja aloitusajankohdan sekä kiinnostuksen soveltuvin osin 

sisältävällä ja langattomia Internetin sisältöpalveluja painottavalla summamuuttujalla. 

Aineiston lähestyessä normaalijakaumaa luokkajako suoritettiin kvartiilijaolla 

klusterianalyysin soveltuessa siihen heikosti. Yksinkertaisella varianssianalyysillä 

luokkamääräksi saatiin kolme: 25 % (68), 50 % (138) ja 25 % (68). (ks. kappale 4.1 ja 

liite 2)

WAP-palvelut todennäköisesti varhaisemmin omaksuvista, SMS-palvelujen käytön 

suhteen kokeneemmista ja langattomista Intemet-palveluista kiinnostuneemmista, 68 

yläkvartiilin vastaajasta poistettiin kyselylomakkeessa haluttomuutensa haastatteluun 

ilmoittaneet sekä aika- ja kustannusresurssien johdosta Uudenmaan ulkopuolella asuvat. 

Potentiaalisia haastateltavia jäi näin 19. Haastatteluja sovittiin aluksi kymmenen 

vastaajan kanssa, minkä jälkeisten uusien haastattelujen antaman merkittävän 

lisäinformaation arvioitiin kärsivän jo haastatteluaineiston voimakkaasta saturaatiosta. 

Haastateltaviin otettiin yhteyttä summamuuttujan mukaisessa järjestyksessä. Kaksi 

haastattelua jäi toteutumatta johtuen haluttomuudesta osallistua haastatteluun, kaksi 

tavoitettamattomuudesta ja yksi haastatteluajankohdan sopimattomuudesta.

Haastattelut suoritettiin elokuun toisella ja kolmannella viikolla 1999. Kymmenen 

haastattelun jälkeen potentiaalisia haastateltavia oli jäljellä viisi. Haastattelujen edettyä 

tähän vaiheeseen todettiin jo viimeisten suoritettujen haastattelujen tuoman 

lisäinformaation kuitenkin olevan vähäistä, joten haastattelut päätettiin kymmeneen. 

Lisäksi, vaikka viisi jäljellä olevaa potentiaalista haastateltavaa kuuluivat kvartiilijaon
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mukaiseen innovatiivisimpaan neljännekseen, erosivat he haastatelluista kymmenestä 

vastaajasta pienempien käyttömäärien, vaikkakaan ei käytön aloitusajankohdan tai 

kiinnostuksen, perusteella.

5.1.3 Haastattelut ja analysointi

Teemahaastattelut suoritettiin puolistrukturoituihin, avoimiin kysymyksiin perustuvan 

haastattelurungon pohjalta (liite 10). Haastattelun ensimmäinen osa käsitteli 

matkapuhelinta käytön aloituksesta nykytilanteeseen ja tulevaan; syitä matkapuhelimen 

käytön aloittamiseen ja vaihtamiseen, sen mukana tuomiin muutoksiin ja käyttöön 

liittyviä odotuksia ja toteutumia, sen valintaan liittyviä kriteereitä ja informaatiokanavia 

sekä asenteita ja mielipiteitä matkapuhelimista ja matkapuhelinpalveluista. Haastattelun 

toinen osa koski vastaavasti tekstiviestipalveluja minkä lisäksi jaottelulla viestintä-, 

informaatio-, asiointi- ja viihdepalvelut käsiteltiin asenteita tekstipohjaisen langattoman 

palvelukanavan käyttöön palvelulajikohtaisesti ja verrattuna muihin palvelukanaviin. 

Kolmas osa haastattelusta käsitteli asenteita kehittyneempiä matkapuhelinpalveluja 

kohtaan.

Haastateltaviin otettiin yhteyttä heidän kyselylomakkeessa antamansa puhelinnumeron 

kautta. Tässä tilanteessa korostettiin haastattelun keveyttä ja sovittiin haastattelu 

haastateltavalle sopivaan aikaan ja paikkaan, minkä uskottiin lisäävän 

osallistumishalukkuutta ja myönteistä asennetta haastattelutilanteessa. 

Kyselylomakkeessa mainittua osallistumispalkkiota ei käytetty kannustimena, sillä 

haastatteluihin haluttiin vain aidosti motivoituneita osallistujia. Haastattelun alussa 

selvitettiin aineiston käyttöä korostaen sen luottamuksellisuutta. Tutkimus esiteltiin 

yleisellä tasolla ja haastateltavien valintakriteerit vasta haastattelun jälkeen, millä 

pyrittiin estämään haastateltavaa omaksumasta tiettyä roolia jonka puitteissa hänen 

vastauksiinsa vaikuttaisi se, miten hän mahdollisesti odottaa haastattelijan haluavan 

hänen vastaavan.

Haastatteluympäristö oli kaikissa haastattelutilanteissa rauhallinen ja haastateltavat 

motivoituneita osallistumaan tutkimukseen. Yhtä haastattelua hankaloitti haastateltavan
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hermostuneisuus mutta tässäkään tapauksessa kuten ei muissakaan haastatteluissa 

näyttänyt esiintyvän haastattelijaan kohdistuvaa luottamuskatoa. Haastateltavien 

käyttökokemus langattomista Internet-palveluista vaihteli suhteellisen paljon mutta 

kaikkien tietämys aihepiiristä oli vähintään riittävä. Käytön kannalta kokeneemmat 

haastateltavat kykenivät kuitenkin käsittelemään omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä 

perusteellisemmin.

Tutkimusongelman selvittämisen kannalta oli kriittistä, että haastateltavat esittivät 

ajatuksensa spontaanisti. Vaikka haastattelija kykenikin neutralisoimaan kysymyksensä 

niin, ettei niissä kuultanut hänen oma asenteensa, tapahtui vaiteliaampien 

haastateltavien kohdalla välillä johdattelua niin, että haastattelija toi itse esiin tutkittavia 

asioita kysymyksissään. Johdattelu on kuitenkin huomioitu analyysissä. Haastatteluja 

jälkikäteen analysoitaessa huomattiin myös, että tarkentavia ja lisäkysymyksiä jäi välillä 

tekemättä.

Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin välittömästi kokonaisuudessaan analysointia 
varten jolloin haastattelija pystyi arvioimaan ja kehittämään omaa suoriutumistaan ja 

varmistamaan haastattelurungon toimivuuden. Haastattelurungolla varmistettiin, että 

kaikki osa-alueet käsiteltiin mutta haastattelujen annettiin edetä omalla painollaan.

Aineisto analysoitiin etsimällä siitä ne tekijät, jotka olivat vaikuttaneet tai joiden 

haastateltavat kokivat vaikuttavan langattomien palvelujen tai soveltuvasti uusien 

palvelukanavien tai palvelusisältöjen omaksumiseen. Omaksumistekij öiden 

tärkeysjärjestystä ja painoarvoa analysoitiin sen perusteella, kuinka voimakkaasti ja 

usein haastateltavat ilmaisivat näiden tekijöiden merkityksen. Haastateltavien esille 

tuomat omaksumistekijät listattiin innovaation omaksumisteorian mukaisesti jaoteltuina 

siten, että jokaisen haastateltavan mainitsemat tekijät listattiin vain kerran, vaikka nämä 

olisivatkin tulleet esille useamman kerran. Haastattelujen tapauskohtaisuudesta ja 

luonteesta johtuen niiden standardoimattomuus olisi muuten vääristänyt tekijöiden 

painotuksia. Omaksumistekij öiden painoarvojen analysointi on kuitenkin vain suuntaa

antava.
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5.1.4 Aineisto

Haastattelu suoritettiin kymmenelle pääkaupunkiseudulla asuvalle WAP-palvelujen 

todennäköiselle varhaisomaksujalle. Naisia heistä oli kuusi ja miehiä neljä. 

Haastatelluista yksi oli 16-vuotias, viisi 20-34 vuotiaita, kolme 35-50 vuotiaita ja yksi 

55-vuotias. Ensimmäisen empiriaosan postikyselyn otoksesta jouduttiin lakisääteisesti 

rajaamaan alle 15-vuotiaat pois mikä heijastui mahdollisesti myös haastatteluaineistoon. 

Vastaajissa oli vain yksin ja lapsiperheessä asuvia, samassa suhteessa kumpiakin. 

Haastateltavat olivat lisäksi keskimääräistä koulutetumpia ja työelämään siirtyneet 

korkeammassa työasemassa.

Aineisto on siis suppeudestaan huolimatta kuitenkin suhteellisen moniulotteinen. 

Haastatteluun valitut mutta siihen osallistumattomat viisi henkilöä ovat demografisilta 

tekijöiltään edustettuina lopullisessa aineistossa eli heidän taustatekijöidensä puolesta ei 

ollut odotettavissa lisäinformaatiota; tosin kuluttajakohtaisiin omaksumistekijöihin 

vaikuttavat myös monet muut tekijät.

5.2 Tulokset

WAP-palvelujen käytön aloittaminen voi hyvinkin johtua puhtaasta uteliaisuudesta ja 

kokeilunhalusta. Kiinnostus uusia palveluja kohtaan ei kuitenkaan yksin riitä niiden 

käytön jatkamiseksi vaan niiden on tyydytettävä kuluttajan tarve, vaikka hän ei sen 

olemassaoloa edes tiedostaisi. Palvelun on siis tarjottava todellista lisäarvoa eli 

kuluttajan on koettava hyötyvänsä sen käytöstä. Muut palvelukohtaiset 

omaksumistekij ät voidaan ryhmitellä W AP-palvelujen saavutettavuuteen ja 

käytettävyyteen. Palvelun on lisäksi oltava yhteneväinen kuluttajan kulutustottumusten 

ja -asenteiden kanssa. Mainittuihin tekijöihin liittyy lisäksi odotukset omasta 

osaamisesta, palvelun teknisestä toimivuudesta ja kustannusten sekä hyötyjen 

vastaavuudesta. Langattomien Internetin sisältöpalvelujen omaksuminen on siis 

riippuvainen monesta laajasta tekijäkokonaisuudesta, jotka lisäksi liittyvät voimakkaasti 

toisiinsa.

I
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5.2.1 Kiinnostus uusia palveluja kohtaan

Kuluttajan kiinnostus uusia palveluratkaisuja; palvelusisällöt ja -kanavat uudella tavalla 

integroivia konsepteja, kohtaan on osaltaan hyvin merkittävä uusien palvelujen 

käyttöönoton aiheuttava tekijä. Kuluttajien kiinnostuksen kohteet ovat tietenkin hyvin 

yksilölliset ja monesta tekijästä riippuvat, mikä korostaa tutkimus- ja 

kehitystoiminnassa kuluttajatutkimuksen roolia.

Haastateltavat kertoivat seuraavansa suhteellisen aktiivisesti matkapuhelinten ja 

matkapuhelinpalvelujen kehitystä. Tämä johtui ensinnäkin puhtaasta uteliaisuudesta 

uusia mahdollisuuksia kohtaan. Haastateltavat eivät yleisesti ottaen seuranneet 

palvelutarjontaa erityisiä tarpeita ja niitä mahdollisesti vastaavia palveluja ajatellen vaan 

tarjontaa seurattiin ilman odotuksia poimien siitä kiinnostavalta tuntuvat palvelut.

”Se on kiva tietää, mitä uutta voi saada. ”

SMS-lisäpalvelujen käytön aloittamisen pääasiallinen syy oli haastateltavilla 

useimmiten kokeilunhalu uudenlaista toimintamallia kohtaan. He olivat uteliaita 

kokeilemaan miten palvelu konkreettisesti toimii. Uusista palveluista haettiin siis osaksi 

viihdykettä. Kiinnostus ei usein perustunutkaan koettuun tarpeeseen eikä palvelun 

hyötykään ollut yleensä sen käyttöönoton edellytys.

”En mä tiedä tarvitsenks mä niitä (SMS-informaatiopalvelut), mut mä 

halusin kokeilla.. Et se ei oo välttämättä niin, et ois tarvetta.. Totta kai 

haluu kokeilla kaikkee uutta. ”

5.2.2 Tarpeet

Kuluttaja ei kuitenkaan jatka langattomien Internetin sisältöpalvelujen käyttöä elleivät 

ne tarjoa hänelle lisäarvoa tyydyttämällä hänen tarpeensa aikaisempaa paremmin. 

Kuluttajan on siis koettava hyötyvänsä palvelujen käytöstä. Tutkimus- ja 

kehitystoiminnan haastavin tehtävä on siten löytää kuluttajatutkimuksin ne palvelut,
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joiden käyttö langattoman päätelaitteen kautta vastaa kuluttajien tarpeisiin tuoden 

todellista lisäarvoa, (ks. kpl. 4.2.3 ja 4.2.4; palvelulajeittain). Kehittämällä 

palvelutarjontaa kuluttajien tarpeita vastaaviksi ylläpidetään myös heidän 

mielenkiintoansa seurata tarjontaa ja kokeilla uusia palveluja. Tarjonta osaltaan tuokin 

esille ja muokkaa kuluttajien tarpeita.

”Tuntuu, et pitäis tietyin väliajoin vaihtaa (matkapuhelinta). Ehkä se tulee

osaks siitä, ku näitä uusii, mis on kaikkee uutta, tulee koko ajan. ’’

Langattomat Internetin sisältöpalvelut vastaavat kuluttajien lisääntyneestä 

liikkuvuudesta seuranneeseen tarpeeseen tavoittaa palvelut paikasta riippumatta. 

Palvelut vastaavat myös kuluttajien elämänrytmien kiihtymisestä seuranneeseen 

tarpeeseen hyödyntää palvelut ajasta riippumatta. (Salonen, seminaari) WAP-palvelujen 

lisäarvo perustuukin palvelujen käyttökontekstiin sitoutumattomaan nopeampaan ja 

vaivattomampaan saavutettavuuteen. Kuluttajat haluavat hoitaa asiat nopeasti ja 

vaivattomasti silloin, kun se heille parhaiten sopii ja siellä, missä he kyseisellä hetkellä 

ovat.

”..et se palvelu on siinä, et voi missä vaan ja millón vaan.. ”

Osan palvelujen soveltuvuutta langattoman palvelukanavan kautta käytettäviksi rajoittaa 

kuitenkin sen tekniset rajoitteet, joita teknologian kehitys (ks. kpl. 2.3 ja 2.4.1) toisaalta 

nopeaa vauhtia poistaa tai vähentää. Tilanneriippumattomuus ei myöskään tuo 

merkittävää lisäarvoa kaikille langattoman palvelukanavan kautta mahdollisesti 

käytettäville palveluille, jolloin niiden käytöstä ei olla valmiita maksamaan muita 

teknisesti laadukkaampia palvelukanavia korkeampaa tai edes samaa tai halvempaa 

palvelumaksua. Langattoman palvelukanavan tarjoama lisäarvo painottuu myös eri 

lailla eri tyyppisille palveluille ja kuluttajille. Lisäksi, monien palvelujen käyttö 

jakautunee sekä kiinteään että langattomaan palvelukanavaan langattomien siirtoteiden 

ja päätelaitteiden kiinteitä palvelukanavia rajallisempien teknisten mahdollisuuksien 

vuoksi. Langatonta palvelukanavaa käytettäneen siten osassa palveluja pääasiassa 

kiinteää palvelukanavaa täydentävänä.
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"Kun esimerkiks sit haluu lähettää faxin, niin se sattuu sit tietenkin 

semmoseen aikaan, kun ei ole toimistossa tai faxin lähellä. ”

”Mä jätän sit ne vähemmän tärkeet myöhemmäks. Kyl mä nään sen 

puhelimen niin ku hätävarana. ”

Langattoman palvelukanavan lisäarvo perustuu siis palvelujen nopeampaan ja osin 

senkin takia vaivattomampaan hyödyntämiseen. Haastatteluissa korostuikin elämää 

helpottavien ja siten elämän laatua parantavien palvelujen tarve. Haastateltavat kokivat 

monet jokapäiväiseen elämään liittyvät toimenpiteet aikaa vieviksi, vaivalloisiksi ja 

ikäviksi. Palvelujen tulisikin säästää aikaa ja vaivaa tehostamalla asioiden hoitoa sekä 

tehdä asioiden hoitaminen miellyttävämmäksi. Tarve liittyi sekä henkilökohtaiseen että 

työhön liittyvään asiointiin.

”..pystyy korvaamaan monia asioita.. Et ei tartte ostaa sitä korttia ja 

merkkejä ja viedä sitä mihinkään. ..hoituu nopeesti ja helposti. ”

".Et noiki pörssikurssit, mitä mä tartten työssä päivittän, ni niit ei tartte sit 

mistään ite alkaa kaivaan.

Voimakkaimmin haastatteluissa esille nousi juuri ajan käytön tehostamisesta haettu 

hyöty. Ensisijassa haastateltavat ajattelivat henkilökohtaisten asioiden hoitamista. 

Koska työaika nähdään työnantajalle kuuluvana, opiskeluaika siihen rinnastettavana ja 

muu itselle kuuluvana aikana, työ- ja opiskeluajan ulkopuolista aikaa myös arvostetaan 

enemmän ja se on kuluttajalle tärkeämpää. Opiskelu- tai ansiotyön viedessä suuren osan 

ajasta henkilökohtaisten rutiiniasioiden hoitamista halutaan tehostaa vapaa-ajan 

lisäämiseksi. Toisaalta, kuluttajan kokiessa työnsä merkittäväksi, hän myös mielellään 

tehostaa työntekoaankin, jos mahdollista.

Vapaa-ajan lisäämisen lisäksi haastateltavat hakivat asioinnin nopeuttamisesta 

toisenlaistakin hyötyä; he haluavat viettää vähemmän aikaa hoitaen tylsiksi ja ikäviksi
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koettuja rutiiniasioita. Tutkimus- ja kehitystyön haaste onkin kehittää asioinnista 

kokonaisvaltaisesti miellyttävämpää.

”..et vois niin ku senkin ajan sit käyttää johonkin niin ku mukavampaan..

Muita palvelukanavia kalliimpi palvelumaksu hyväksytään, jos se vain helpottaa elämää 

eli palvelujen käytöstä saatava hyöty on suurempi kuin niiden kustannus huomioiden 

vaihtoehtoiset palvelukanavat. Toisaalta kustannusten säästäminen on myös hyvin 
voimakas uusien palveluratkaisujen omaksumistekijä. Palvelujen käyttöönottoa uuden 

palvelukanavan kautta motivoi käytettyjen kanavien palvelumaksuissa säästäminen.

”Se tietysti, et jos se säästää jossain, jotain kustannuksia. Et, jos sä ite 

tekemällä säästät jotain huimia palvelumaksuja. ”

Langattomien Internetin sisältöpalvelujen lisäarvo ei perustu kuitenkaan pelkästään 

palvelujen nopeaan ja vaivattomaan saavutettavuuteen. WAP-palvelut tarjoavat 

esimerkiksi mahdollisuuden pitkälle profiloituun ja räätälöityyn palveluun. 

Tuotekehityksessä tuleekin kiinnittää huomiota kohdennettuun paketointiin, joka edelleen 

helpottaa palvelujen omaksumista.

”Et sielt tulis just vaan se mitä sä todella haluut ja tarttet, et välil 

Internetis pitää selailla.. Et, jos ois joku palveluvalikko.. Et joku olis sulle 

poiminu jo valmiiks sielt Internetistä tietyt asiat ja sä saat just ne. ”

”Etyhest paikkaa sais niin ku kaiken tarpeellisen. ”

Uteliaisuuden lisäksi haastateltavien kiinnostus seurata matkapuhelinten ja 

matkapuhelinpalvelujen kehitystä johtui voimakkaasti myös siitä, että he kokivat 

tärkeäksi pysyä mukana teknistyvän yhteiskunnan kehityksessä. Kehitys koettiin todella 

nopeaksi ja haastatteluissa nousikin esille pelko siitä jälkeen jäämisestä. Osaksi tämä 

pelko konkretisoitui siten, että haastateltavat kokivat uusien palveluratkaisujen jatkuvan 

opettelun ja omaksumisen välttämättömäksi, ettei taas niitä seuraavien palvelujen
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käyttöönotto olisi heille liian vaikeaa tai epämiellyttävää. Etenkin, jos uudesta 

palveluratkaisusta odotetaan vakiintunutta tai jopa vallitsevaa käytäntöä, sen 

omaksuminen nähdään välttämättömänä. Uusien toimintatapojen omaksuminen nähtiin 

välttämättömämmäksi työelämän kilpailun kannalta mutta myös henkilökohtaisten 

asioiden hoidossa tarve koettiin selkeästi.

”Kyl se mun mielestä on ihan hyvä tietää, että on ainakin kuultu ja nähny 

ja on ehkä sitten helpompi omaksua taas jotain uutta, sit taas se 

seuraava. ”

Osaksi haastateltavien tarve seurata matkapuhelinten ja matkapuhelinpalvelujen 

kehitystä ja omaksua uusia palveluja perustui taas siihen, että heille oli erittäin tärkeää 

tuntea kuuluvansa omiin viiteryhmiinsä eli he eivät halunneet kulutuskäyttäytymisellään 

merkittävästi erottautua itselleen tärkeistä ryhmistä.

”Et, kun kaikki kaveritkin alko siilon hankkiin, niin.. Onhan se vähän niin 

ku imagokysymys, et nykyään pitää olla..

5.2.3 Palvelujen saavutettavuus

Merkittävimpänä langattomien Internet-palvelujen palvelukohtaisena omaksumiseen 

vaikuttavana tekijänä haastatteluissa esille nousi palvelujen saavutettavuus. Palvelun 

saavutettavuus edellyttää ensinnäkin sitä, että kuluttaja on tietoinen siitä. 

Saavutettavuuteen liittyy myös päätelaitteen hankintakustannukset ja palvelumaksut, 

niiden käyttöönoton hankaluus ja vaiva sekä käytön opettelun vaikeus ja vaiva.

Kriittisimpänä langattomien Internetin sisältöpalvelujen omaksumista estävänä tekijänä 

haastatteluissa esille nousi tietämättömyys olemassaolevista palveluista. Haastateltavat 

uskoivat nytkin olevan olemassa monia SMS-palveluja, joita he käyttäisivät, jos vain 

tietäisivät niistä. Palveluntarjoajan, operaattorin tai esimerkiksi pankin, toivottiinkin 

informoivan aktiivisemmin uusista palveluista. Kuluttajahan ei kykene hakemaan tietoa 

palveluista, joiden olemassaolosta hänellä ei ole tietoa, vaikka tarve kyseisille
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palveluille olisikin olemassa. Kuluttaja ei myöskään halua nähdä tätä vaivaa. 

Useimmiten tarve on lisäksi tiedostamaton ja nousee esille vasta, kun mahdollisuus sen 

tyydyttämiseen tarjotaan.

”On niin paljon käyttömahdollisuuksia joista ei edes tiedä. ”

”Vois liittyä johonkin tai kertoa, että mulle saa lähettää tämmöstä 

palvelutarjontaa.. Et tietäis niistä palveluista, et mitä kaikkee. ..et se ois 

helppoa. ”

WAP-palvelut kilpailevat vastaavien kiinteiden Intemet-palvelujen ja niin sanottujen 

perinteisten palvelujen kanssa samoista kuluttajaresursseista; heidän huomiostaan ja 

kulutuspreferensseistään sekä -valmiuksistaan. Kilpailu on kovaa etenkin kuluttajien 

huomiosta yhä kasvavassa informaatiovirrassa. Vaikka haastateltavat toivoivatkin 

palveluntarjoajien aktiivisesti informoivan heitä uusista palveluista, todettiin 

kuitenkin, että jo nyt mainonta ja muu informaatiomäärä on heille liikaa. 

Kuluttajatutkimuksen rooli onkin merkittävä potentiaalisten asiakkaiden 

tavoitettavuutta selvitettäessä. Informaation tulee olla lisäksi niin selkeää, että 

kuluttajat täysin ymmärtävät mitä hyötyä uusista palveluista heille on ja miten niiden 

käyttö eroaa olemassaolevista toimintatavoista.

”Ja tätä uutta tietoo tulee niin paljon, et sitä ei ehdi kaikkee ees 

käsitteleen ja sulatteleen. ”

Vaikka haastatteluun poimitut kuluttajat edustavatkin ryhmää, joka aktiivisesti itse etsii 

ja on valmiimpi vastaanottamaan palvelutarjontaa koskevaa tietoa, merkittävämpi rooli 

näyttää kuitenkin olevan työyhteisön, ystäväpiirin tai muun viiteryhmän kautta 

luonnollisesti saatavalla esimerkinomaisella informaatiolla. Tieto palveluista onkin 

saatava kuluttajille niin, että heidän ei tarvitse nähdä sen eteen vaivaa.

"Joltain näkee, et ahaa ja sit herää se mielenkiinto, et noinki voi tehdä. ”
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Langattomien Internetin sisältöpalvelujen omaksumista sekä hidastaa että estää hyvin 

voimakkaasti päätelaitteiden hankintakustannukset ja palvelumaksut. Kustannukset ovat 

voimakkaasti sidoksissa palvelun odotettuun hyötyyn ja korvaaviin palveluratkaisuihin. 

Päätelaitteen hankintakustannuksen ollessa kohtalaisen suuri sillä on kuluttajalle 

ensisijainen merkitys. Matkapuhelinten kuluessa; niiden akkujen kuluessa toimintaa 

häiritseviksi ja niihin mahdollisesti ilmaantuessa toimintavikoja, kuluttajilla on 

kuitenkin taipumus korjauttamisen sijasta vaihtaa puhelin uudempaan ja samalla 

toiminnoiltaan monipuolisempaan malliin tarjousten ja vaihtohyvitysten 

houkuttelemana. Näin langattomien Internet-palvelujen saavutettavuus laajenee ajan 

myötä WAP-puhelimiin siirryttäessä.

”.Mun edellisessä (matkapuhelimessa) meni akku ja tietysti ois voinu ostaa 

siihen uuden, mut sitten mä jotenkin ajattelin, et mä halusinkin ostaa 

uuden mallin, kun markkinoille oli tullu.. ..niis oli kaikkee uutta.. Kun oli 

tarjouksia. Ja sit, kun sai siit vanhasta vielä vaihdossa. ”

Päätelaitteen hankintakustannusta merkittävämmäksi omaksumistekij äksi nousseekin 

palvelumaksut, joita kuluttajat vert aavat korvaavien palvelukanavien palvelumaksuihin. 

Langattomat Internet-palvelut nähdäänkin vielä ylimääräisiksi lisäpalveluiksi eikä niin 

välttämättömiksi. Toisaalta matkapuhelinpalvelujen sisällön maksullisuus koetaan 

luonnolliseksi; niihin on totuttu SMS-palvelujen kautta eikä niitä rinnasteta Internet- 

palveluihin, joissa maksetaan vain yhteydestä, ei sisällöstä.

WAP-palvelujen saavutettavuus on riippuvainen lisäksi palvelujen käyttöönoton 

vaatimasta ajasta, vaivasta ja hankaluudesta. Haastatteluissa nousi esille omaksumista 

hidastavana ja estävänä tekijänä kustannuksiakin voimakkaammin palvelun 

käyttöönoton hankaluus. Jos palvelun käyttö edellyttää aikaa ja vaivaa vievää prosessia 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä tai kuluttajan on ennen palvelun käytön 

aloittamista asennettava tai säädettävä hankalia teknisiä asetuksia, sen omaksumisen 

mahdollisuudet vähenevät merkittävästi.
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’’..mut siin ois pitänyt lähettää joku osa takasin (tilauskaavakkeet SMS- 

pankkipalveluja varten) ja mä öisin saanut sit jotain papereita lisää.. ..et 

en mä sit viittiny.. ”

”Jos sun täytyy hankkii.. ..just jotain tunnuslukuja ja vinkumaan, et sä 

pääset sinne niin mulla ainakin tökkää siihen. Et en mä viitti alkaa 

selvittään et mistä mä saan sen. Tai jos pitää jotain asetuksii sörkkii tai 

jotain. ”

Vaikka palvelu olisikin haluttaessa välittömästi käytettävissä ilman erillistoimenpiteitä, 

sen käytön opettelun aikaavievyys tai hankaluus saattaa silti estää sen käyttöönoton. 

Kuluttaja priorisoi ajankäyttöänsä ja aika, jonka uuden palvelun opetteleminen vie, 

saattaa nousta kynnyskysymykseksi. Kuluttaja voi lisäksi kokea oman osaamisensa tai 

oppimiskykynsä rajalliseksi, mikä edelleen estää tai hidastaa käyttöönottoa.

Myös epävarmuus esimerkiksi verkkokaupan luotettavuudesta nousi haastatteluissa 

esille voimakkaasti palvelujen omaksumista estävänä tekijänä. Tähän liittyi sekä pelko 

luottotietojen ja muun henkilökohtaisen informaation väärinkäyttö sekä epävarmuus 

kauppatapahtuman toimivuudesta ja tuotteiden laadusta.

Haastattelujen perusteella matkapuhelimen käyttö aloitetaan peruspalveluista, joista 

käyttö laajenee lisäpalveluihin käyttökokemuksen myötä. Palvelut opetellaan 

kokeilemalla, joko itsenäisesti tai muiden opastuksella. Ohjeita jaksetaan lukea yleensä 
vain matkapuhelin ensimmäistä kertaa hankittaessa ja silloinkin vain pääpiirteissään, 

sillä palvelujen käyttöä ei opetella ennen kuin niitä halutaan tosiasiassa käyttää. Tällöin 

ohjeiden tai muiden opastuksen puuttuminen saattaa tehdä käytön mahdottomaksi. 

Kuluttajalla saattaakin olla virheellinen käsitys omasta osaamisestaan eikä odotukset 

uusien palvelujen käytön opettelun helppoudesta välttämättä toteudu. Epäonnistunut 

käyttöyritys saattaa hyvin estää palvelun omaksumisen myöhemminkin.

”Et mikään ei oo raivostuttavampaa, ku manuaalista lukeminen ja 

epäonnistuminen. Se voi jäädä siihen. ”
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” Mä en opettele kaappiin mitään tietoa, mulla on tarpeeksi opettelemista 

siinä mitä mä jo käytän, mä opettelen asian sit, kun mä alan käyttää sitä ja 

tarviin sitä. ”

Haastateltavien mielestä useimpien tähän astisten päätelaitteiden ja palvelujen käyttö on 

ollut suhteellisen helppo oppia, vaikka heillä saattoikin olla siitä epäilyksiä ennen niiden 

käyttöönottoa. Kuluttajan odotukset uusien palvelujen käytön opettelun hankaluudesta 
näyttää siis olevan kynnyskysymys omaksumisprosessissa. Kuluttajien kouluttamisen 

voisikin sisällyttää jo markkinointiin. Palvelujen käytön opettelemisesta tulisi tehdä 

vaivattoman ja helpon lisäksi myös hauskaa. Esimerkiksi Sonera on pyrkinyt 

madaltamaan WAP-palvelujen omaksumista mahdollistamalla palveluihin tutustumisen 

Intemet-ympäristössä tutun palvelun rinnalla.

Palvelun käyttöönoton helppous liittyy osaltaan merkittävästi kuluttajan 

käyttökokemukseen palvelukanavasta. Palvelukanavan toimintalogiikan on oltava 

selkeä, ennen kuin palvelujen laajamittaisempi käyttö tuntuu mielekkäältä. Korvaavien 

palvelukanavien käyttömahdollisuus hidastaa langattomien Internet-palveluj en käytön 

opettelemista; jos palvelun käyttöönotto tuntuu kuluttajasta hankalalta, hän helposti 

luovuttaa ja palaa entiseen toimintamalliinsa.

”Internetin käyttö tuntu paljon hankalammalta kuin nää tekstiviestijutut, 

kun mä silleen en oo paljon joutunu tekeen sillä (tietokoneella), et ainahan 

on joutunu puhelinta köyttään. ”

”Jos se tulee hankalaksi, niin mä saatan päättää, et mä en ala sitä 

näprätä.. Et hankin jotain muuta kautta, et se on mulle tutumpi niin, et se 

käy joustavammin. ”

Haastateltavat korostivatkin totutun ja uuden palvelukanavan yhdenmukaisuuden 

merkitystä uusien palveluratkaisuj en käyttöönottoa helpottavana. He kokivat lisäksi 

rasittavaksi opetella saman palvelun käyttö useaan päätelaitteeseen erikseen. Uuden 
palvelun tulisikin rakentua olemassaolevan palvelumallin ja käyttölogiikan päälle siitä
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mahdollisimman vähän poiketen, jolloin käyttö uudessa palvelukanavassa vastaisi 

mahdollisimman paljon jo opittuja toimintamalleja. Haastateltavat kokivat SMS- 

palvelut yleensä matkapuhelinpalveluiksi, ei matkapuhelimella käytettäviksi Intemet- 

palveluiksi. WAP-palvelujen konseptien rakentamisen tulisikin lähteä SMS-palvelujen 

toimintamalleista. Lisäksi, käyttöönottoa helpottaisi testipalvelu, jonka avulla kuluttajat 

voisivat kokeilla, miten palvelu konkreettisesti toimii.

”Kun olis tuttu juttu, se ois kaikista paras juttu, jos se ois yks yhteen, että 

ne ei poikkeais toisistaan. Et se olis niin ku vähän saman suuntainen. ”

”Onhan se hyvä kerran, et jos sä opettelet niin ku yhen käyttään niin sit se 

on niin ku samanlainen puhelimessakin. ”

5.2.4 Palvelujen käytettävyys

Palvelujen käytettävyys nousi haastatteluissa heti niiden saavutettavuuden jälkeen 

merkittävimmäksi langattomien Internetin sisältöpalvelujen palvelukohtaiseksi 

omaksumistekij äksi. Palvelujen käytettävyys määräytyy ensinnäkin niiden 

käyttölogiikan selkeyden mukaan. Lisäksi käytettävyyteen liittyy merkittävästi 

kuluttajan odotukset palvelun luotettavuudesta. Käyttöliittymän ja palvelun tulisi 

mahdollistaa nopea, vaivaton ja helppo, toisin sanoen, yksinkertainen, asiointi käyttäjän 

käyttötason mukaisesti. Tuotekehityksessä on siis panostettava skaalautuvuuteen. 

Palvelun käytön hankaluus johtaa useimmiten siihen, että kuluttaja hankkii palvelun 

totuttua palvelukanavaa käyttäen. Ensimmäinen käyttökerta on tätä ajatellen aina 

kriittisin. Kynnys palvelun uudelleen käyttämiselle tai vastaavien palvelujen 

koittamiselle nousee hyvinkin korkeaksi, jos käyttö ei vastaa odotuksia.

”Onhan se aina ensimmäinen mielikuva mikä on. Jää mieleen. ..et saa sit 

kymmenen kertaa korjata.. Et kynnys koittaa taas jotain on kyl sit 

korkeemmalla. ”
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”Mul on just monet, jota mä oon koittanu kerran, sit mä oon ajatellu et tää 

on aika hankala ja sit mä oon jättäny sen. ”

WAP-palvelujen kehityksessä on siis panostettava ensinnäkin siihen, että kuluttaja 

pystyy hoitamaan asiansa nopeasti. Palvelujen saavutettavuutta nopeuttaa esimerkiksi 

niiden ryhmittely palveluvalikoihin. Ryhmittelyn on oltava käyttäjälle selkeä ja 

looginen. Palvelujen määrä tietysti vaikuttaa palveluvalikoiden määrään ja 

moniportaisuuteen, mikä määrää painikkeiden käyttömäärän. Mitä useamman valikon 

kautta palveluun joudutaan menemään, sitä hitaammin se siis on saavutettavissa. 

Toisaalta yhden valikon sisältämien palvelujen määrä ei myöskään saa kasvaa kovin 

suureksi, sillä se lisää myös painikkeiden käyttömäärää etsittäessä palvelua näyttö 

kerrallaan. Painikkeiden käyttö myös informaation, esimerkiksi laskun tietojen, 

syöttämisessä, tulee saada mahdollisimman vähäiseksi.

Palveluvalikot pitäisikin kehittää mahdollisimman pitkälle niin, että käyttäjä vain 

valitsee jonkun vaihtoehdoista eikä joudu kirjain kirjaimelta tai numero numerolta 

syöttämään tietoa palveluun. Valikkojen määrää voitaisiin rajoittaa antamalla käyttäjän 

itse rakentaa palveluvalikkonsa vain hänelle tarpeellisista palveluista. Toisaalta palvelun 

olemassaolo voi jossakin tilanteessa aikaansaada sen käytön aloittamisen.

"Et mun ei tarvii hakea ensin joku semmonen yleinen ja sen alta vielä 

vähän yksityiskohtaisempi ja vielä yksityiskohtaisempi lokero. ..mä oon 

kiinnostunut vaan siitä lopputuloksesta enkä halua hidasta, vaivalloista, 

moniportaista vaan haluun päästä kohtuu vikkelästi siihen tietoon käsiksi 

mitä mä haluun. ”

”.Mitä enemmän siihen tulee kamaa ympärille niin sitä hankalampaa.. Ei 

siihen ihan niin ku liikaa saa ympätä. ”

Palvelun käytön nopeuteen vaikuttaa myös esimerkiksi sen vasteaika. Haastateltavat 

odottivat palveluvastauksen saapuvan periaatteessa niin, ettei sitä tarvitse odottaa mutta 
vasteajan kriittisyys riippui myös palvelun luonteesta.



92

Käytön on lisäksi oltava vaivatonta ja käyttäjäystävällistä. Palveluvalikoiden 

moniportaisuus ei ainoastaan hidasta palvelujen käyttöä, se myös hankaloittaa sitä; 

palveluja on sitä vaikeampi löytää, mitä laajemman toimintalogiikan kautta ne pitää 

hakea. Valikkojen käsitteiden tulisi olla kyllin selkeät ja toisensa poissulkevat kaikille 

käyttäjille. Olisikin varmasti hyvä myös tämän takia, että kuluttaja voisi rakentaa oman 

palveluvalikkonsa ja nimetä valikot itse. Toisaalta tämä vaatii taas kuluttajalta lisätyötä.

Haastateltavat kokivat SMS-palvelujen käytön yleisesti vaivattomammaksi kuin 

puhepalvelujen käytön. Palvelun visuaalisuus on siis hyvin tärkeä tekijä. Haastattelujen 

perusteella grafiikka edelleen nostaa kuluttajan kokemaa palvelun laatua. Graafisesti 

toteutettu palvelu on helpompi ja miellyttävämpi käyttää kuin pelkkä tekstipohjainen. 

Toisaalta näytön koko vaikuttaa merkittävästi palvelujen käytön mielekkyyteen.

”Mä luulen, et se olis helppo, kun sen näkee tossa ruudussa.. ”

”.Kyllä se koko asettaa rajat sille, et mitä sillä viittä tehdä. ”

Langattomien Intemet-palvelujen käytön tulee olla myös helppoa, ts. yksinkertaista ja 

selkeää. Palvelujen käytön tulisi olla ensinnäkin niin suoraviivaista, että se onnistuu 

ilman ohjeita. Kuluttaja ei halua nähdä vaivaa palvelun käytön eteen. Etenkin 

harvemmin käytettyjen palvelujen kohdalla käyttörutiinia ei synny helposti ja käytön 

suoraviivaisuus on vielä tärkeämpää. Haastateltavat odottivatkin puhelimelta älykkyyttä 

ohjata käyttäjää mikäli tarpeellista. Ohjeet eivät tällöin saa olla liian teknisiä tai muuten 

monimutkaisia vaan hyvin yksiselitteisiä.

”Et ei tarde tosiaan mitään ohjeopusta.. Et pystyt sen ihan ulkomuistista. ”

”Varmasti jos enemmän käyttäs niin muistais aina, nyt saa aina kattoo 

ohjeesta et mitens se tehtiinkään. ”

Palvelujen kokonaisvaltaiseen käyttötuntumaan vaikuttaa hyvin tärkeänä 

omaksumistekijänä myös palvelujen odotettu ja koettu luotettavuus eli tekninen
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toimivuus ja turvallisuus. Kuluttajan näkökulmasta tuotemerkin ja yrityskuvan merkitys 

onkin merkittävä. Palvelun omaksumista häiritsee jatkuvat, ylimääräistä vaivaa ja 

harmia aiheuttavat toimintahäiriöt. Haastattelujen mukaan käyttöä ei kuitenkaan 

välttämättä lopeteta, jos toimintahäiriöt ovat satunnaiset ja palvelu tarjoaa käyttäjälle 

häiriötilanteessa ymmärrettävän syyn siihen.

Langattomien Intemet-palveluj en turvallisuus epäilytti useita haastateltavia 

enemmänkin. Tämä nähtiin suurimpana kynnyksenä esimerkiksi ostosten tilaamiseen ja 

maksamiseen matkapuhelimella. Turvallisuus esiintyi omaksumista estävänä tekijänä 

siis palvelun luonteesta riippuen. Turvallisuuteen liittyy myös kuluttajan epäilyt omasta 

osaamisesta palvelun käytön suhteen.

”Jossain asioissa mä en luota itteeni, omaan koneen käyttöön. ..mä 

epäilen et pääseeks joku sinne (pankkitili) mun jälkeen vaikka mä tiedän, 

et ei sinne periaatteessa pitäis kenenkään päästä. ”

Kuluttajien vaatimukset myös kasvavat palvelujen käyttökokemuksen myötä. 

Palveluilta odotetaan älykkyyttä sekä sisältönsä että toimintansa puolesta. Palvelun 

onkin sovelluttava käyttötarkoitukseensa. Sitä ei voi yksinkertaisesti siirtää uuteen 

palvelukanavaan, jolloin se saatetaan joutua riisumaan lähes alkeelliseksi uuden 

palvelukanavan teknisten rajoitteiden vuoksi. Tuotekehityksessä onkin huomioitava 
kuluttajien tekemät palvelukohtaiset vertailut totutun ja uuden palvelukanavan välillä. 

He haluavat uudelta palvelukanavalta periaatteessa samaa laatua mihin ovat tottuneet jo 

aikaisemmissakin, vaikka periaatteessa ymmärtävätkin, että kyseessä on kompromissi 

uuden ja vanhan palvelukanavan teknologioiden välillä.

’’..sen palvelun (SMS fax-palvelu) toivois vielä kehittyvän siten, et siihen 

sais enemmän merkkejä ja jollain tavalla sitä muotoilua, et näkis ja vois 

jollain tavalla muotoilla sitä.. ”
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5.2.5 Kulutustottumukset

WAP-palvelut täydentävät palvelutarjontaa uuden palvelukanavan muodossa. Ne siis 

osittain korvaavat totuttuja toimintamalleja edellyttäen kuluttajien olemassaolevien 

kulutustottumusten muuttumista. Kuluttajien muutosvastarinta uusia palveluja kohtaan 

johtuukin juuri toimintatapojen muuttamisen välttämättömyydestä, mikä nousee 

osaltaan merkittäväksi kynnykseksi langattomia Internet-palveluj a omaksuttaessa.

Kulutustottumuksiin perustuva muutosvastarinta voidaan jakaa siihen, miten palvelun 

käyttö uudessa palvelukanavassa eroaa totutuista toimintatavoista sekä siihen, miten 

palvelun tuotos, sen muoto, eroaa totutusta. Vaikka kuluttaja näkisikin uuteen 

palveluratkaisuun siirtymisen hyödyllisenä ja toivottavana ja haluaisi muuttaa tapojaan, 

uusien toimintamallien opettelu saattaa kuitenkin tuntua hankalalta tai epämiellyttävältä. 

Uusien palvelujen käyttöönotto vaatiikin oman aikansa, sillä kulutustottumusten 

muuttuminen on melko hidasta.

Matkapuhelinpalvelujen käyttö aloitetaan peruspuhepalveluista. Päätelaitteen tullessa 

tutuksi käyttö laajenee lisäpalveluihin. Myös palvelujen käyttömäärä kasvaa korvaten 

osittain vanhoja toimintatapoja. Langattomien Internet-palveluj en käyttö on siis aluksi 

rinnakkaista vastaavien palvelujen kanssa korvaten niitä ajan myötä enemmän.

”Et, jos niit alkais köyttään, niin varmaan niit käyttäs sitten 

enemmänkin. ”

Haastateltavat liittivät viestintä-, informaatio-, asiointi- ja viihdepalvelut erilaisiin 

käyttökonteksteihin ja yhdistivät eri palvelukanavat suhteellisen rajoitetusti eri 

palvelulajeihin. Palvelun käyttötavan muuttamisen kynnys riippuu siis palvelun 

luonteesta.

Haastateltavat näkivät matkapuhelimen pääasialliseksi tehtäväksi asiapitoisen 

viestinnän. Vaikka esimerkiksi GSM-postikortti tuntui haastateltavista kätevältä, osa
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heistä oli myös sitä mieltä, että se on standardimuotoisuutensa vuoksi liian persoonaton. 

Heistä tuntui myös oudolta, että vastaanottajalle ei jää konkreettista, perinteistä korttia.

”Jos jollain on syntymäpäivä, niin tottakai mä lähetän sille kortin ja 

kirjoitan henkilökohtaisella käsialalla sinne jotain.

”.Harmi vaan, ettei siitä (GSM-postikortti) jää vastaanottajalle mitään., 

kirjallista. ”

WAP-informaatiopalvelut koettiin luonnollisiksi. Toisaalta niistä nähtiin todella 

hyödyllisiksi vain tilannesidonnaiset palvelut kuten bussiaikataulut. Vaikka kuluttajan 

olisi esimerkiksi mahdollista räätälöidä itselleen haluamansa uutispalvelut ja vähentää 

uutisien seuraamiseen käyttämäänsä aikaa ja vaivaa, näkivät haastateltavat lehti-, 

televisio-ja muut uutiskanavat tottumuskysymyksenä, joista ei haluttu luopua. Toisaalta 

tässä on tietysti kyse myös ajanvietteestä.

Mahdollisia viihdepalveluja haastateltavien oli hyvin vaikea kuvitella, osaksi 

matkapuhelimen koettujen teknisten rajoitteiden vuoksi. Myös rahallisesti suuremmat 

transaktiopalvelut tuntuivat haastateltavista vierailta matkapuhelimella käytettäviksi. 

Vaikka rutiiniluonteiselta kauppa-asioinnilta haluttaisiinkin välttyä, on sähköinen 

maksaminen kuluttajille merkittävä kynnys. Matkapuhelimen tekniset rajoitteet eivät 

myöskään haastateltavien mielestä riittäneet monimuotoiseen asiointiin. Muu sähköinen 

asiointi sen sijaan tuntui luontevammalta. Periaatteessa haastateltavat uskovat kyllä 

sähköisen maksamisen turvallisuuteen, jos se heille vain vakuutetaan mutta silti 

epäilevä asenne on voimakas.

”Kyl aina jonkun visanumeron luovuttaminen jonnekin sähkösiin 

viestimiin, niin jollekin persoonattomalle sivulle vaan, niin mulle se on 

ainakin kynnys.. ..vaikka sen periaatteessa kai pitáis olla ihan ok. ”



Esimerkiksi shoppailuun liittyy kuitenkin vielä kokonaisvaltaisen kokemuksen 

hakeminen. Kuluttajat hakevat ostoksilta myös sosiaalista kanssakäymistä ja 

viihtymistä. Sähköinen asiointi nähtiinkin tällöin keinotekoiseksi ja tylsäksi.

”Elävässä elämässä näkee ja kuulee ja kokee. Onhan se mukavampaa. ”

5.2.6 Kulutusasenteet

Haastateltavat kokivat langattomien Internet-palveluj en kehityksen olevan hyvin 

nopeaa. Kehityksen mukana pysyminen koettiinkin suhteellisen haastavaksi vaikkakaan 

ei mahdottomaksi. Haastateltavat myös uskoivat kehityksen vielä nopeutuvan ja 

langattomien Internetin sisältöpalvelujen kehittyvän hyvin pitkälle. Toisaalta heillä ei 

ollut kovin selkeää kuvaa kehityksen konkreettisista vaikutuksista.

WAP-palvelujen omaksumista edistääkin kuluttajien näkemys siitä, että ne tulevat 

yleistymään ja vakinaistumaan käyttöön. Kun kehitystä pidetään itsestäänselvyytenä ja 

väistämättömänä, palvelut nähdään välttämättömiksi omaksua. Tätä tukee tietysti 

odotukset elämän laadun paranemisesta teknisen kehityksen myötä.

”En mä nähny sitä (SMS-talouspalvelut työkäyttöön) mitenkään 

vastahakosena; se oli semmonen väistämättömyys, et semmonen tulee ja se 

on hyvä. ”

”Kyl meidän täytyy luottaa tekniikkaan kaikilla elämän alueilla. 

..tekniikan varassa meidän on opittava elämään. ”

Myös kuluttajien vaatimukset kasvavat palvelutarjonnan kehityksen myötä. 

Haastateltavat halusivat tarjonnan kehittyvän vastaamaan paremmin heidän yksilöllisiä 

tarpeitaan. Haastatteluissa nousi esille myös kuluttajien halu ilmentää 

kulutuskäyttäytymisellään omaa yksilöllisyyttään. Tämä ilmeni esimerkiksi 

matkapuhelinten personoinnissa värikuorin, soittoäänin ja kuvakkein.
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"Kun se on oma, niin mä haluun siihen jotain erikoista, mikä silleen kuvaa 

itseään ja on silleen kivan näkönen. ”

Langattomien Internet-palvelujen tuotekehityksessä onkin huomioitava palvelujen 

tarveperustainen skaalautuvuus; kuluttajat haluavat räätälöidä palvelut omia tarpeitaan 

parhaiten vastaaviksi. Kulutuskäyttäytymismallit lisäksi eriytyvät ja moninaistuvat koko 

ajan, mikä asettaa palvelutarjonnan personoinnille vielä suuremman vaateen (Salonen, 

seminaari).

”Mä toivon, että kauppa alkaa kehittyä toiseen suuntaan niin, et se on 

enemmänkin sitä, et mä valitsen itse ja palvellaan yksilöidysti. ”

Langattomien Internet-palveluj en omaksumista hidastavana nähtiin haastatteluissa 

niiden reaaliaikaisen inhimillisen vuorovaikutuksen eli ihmisten välisen 

interaktiivisuuden puute. Haastattelujen perusteella kuluttajat arvostavat 

henkilökohtaista palvelua ja se koetaan tärkeäksi osaksi koko palvelutapahtumaa ja 

-kokemusta. Itsepalvelutyyppiset langattomat Intemet-palvelut koetaankin riisutuiksi ja 

vähemmän laadukkaiksi.

”Ihmisen kanssa asioit mielummin kuin koneen kanssa. Ihminen on 

lämmin ja ihminen on aina ihminen, persoona. Et numeropalvelussakin 

siellä ihmiset vastaa, omalla nimellään ja hymyileväisen oloisina.. ”

Haastateltavat esittivät myös huolensa ihmisten välisen kanssakäymisen vähenemisestä 

yhteiskunnan teknistyessä. Tärkeiden vuorovaikutustaitojen pelättiin heikkenevän ja 

inhimillisyyden vähenevän. Elämää helpottavien palvelujen pelättiin lisäksi 

laiskistuttavan ihmiset liiaksi. Näin ei kuitenkaan uskottu käyvän itselle vaan 

mahdollisesti muille. Vaikka langattomat Intemet-palvelut nähtiinkin houkuttelevina, 

koettiin niiden vaikutus siis myös jonkin verran ristiriitaisesti.
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5.3 Yhteenveto

Langattomien Internetin sisältöpalvelujen käyttöönoton yleisin syy on haastattelujen 

perusteella kokeilunhalu. Tämä liittyy osaltaan kuluttajien viihtymisen tarpeeseen; 

uusista palveluista haetaan osaksi viihdykettä. On kuitenkin huomioitava, että tulos 

perustuu varhaisomaksuj ien ja siksi itse tekniikastakin keskimääräistä 

kiinnostuneempien kuluttajien haastatteluun. Palvelujen käyttöä ei kuitenkaan jatketa 

ellei kuluttaja koe hyötyvänsä niistä muutenkin, itse sisällön puolesta. Pohjimmiltaan 

palvelujen on siis vastattava kuluttajien tarpeisiin; lisäarvo on edellytys WAP- 

palvelujen omaksumiselle.

Kuluttajatutkimuksen rooli onkin tuotekehityksessä merkittävä selvitettäessä mitkä ne 

palvelut ovat, joiden käyttö langattoman palvelukanavan kautta tuo kuluttajille 

merkittävää lisäarvoa vastaten heidän tarpeisiinsa. Tehtävä on kuitenkin hyvin haastava, 

sillä kuluttajat eivät itsekään tiedosta kaikkia tarpeitaan, etenkään, jos niitä vastaavia 

palveluja ei ole tarjolla. Lisäksi tarpeet on pystyttävä selvittämään pitkälle 

tulevaisuuteen, sillä tuotekehityksessä ajoitus on kilpailun kannalta kriittistä. 

Palvelutarjonta myös osaltaan luo tarpeita nostamalla ne esille. Markkinoinnin haaste 

onkin herättää nämä tarpeet esimerkiksi nostamalla esiin käyttötilanteita, joissa 

kuluttajat hyötyisivät palvelujen käytöstä. Markkinoinnin keinoin myös herätetään ja 

pidetään yllä kuluttajien kiinnostusta langattomia Intemet-palveluja kohtaan.

WAP-palvelujen lisäarvo perustuu niiden käyttötilannesitoutumattomuuteen eli paikasta 

ja siten myös ajasta riippumattomuuteen. Ne siis vastaavat haastatteluissa esille 

tulleeseen tarpeeseen parantaa elämän laatua helpottamalla sitä palvelujen nopeamman 

ja vaivattomamman saavutettavuuden kautta. Kyseessä on kuitenkin kustannusten ja 

hyötyjen painotus. Palvelujen käytöstä langatonta palvelukanavaa käyttäen ollaan 

valmiita maksamaan muita palvelukanavia enemmän, jos ne säästävät aikaa ja vaivaa. 

Saavutettavuuteen liittyy myös WAP-palvelujen mahdollisuudet pitkällekin vietyyn 
personointiin ja räätälöintiin. Lisäksi muiden palvelukanavien palvelumaksuissa 

säästäminen motivoi palvelun käyttöön langattoman palvelukanavan kautta.
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Langattomien Intern et-palveluj en saavutettavuus nousi haastatteluissa niiden 

merkittävimmäksi palvelukohtaiseksi omaksumista estäväksi tekijäksi. Palvelujen 

saavutettavuus edellyttää ensinnäkin tietoisuutta niistä, mikä nousee markkinoinnin 

haasteeksi kilpailtaessa kuluttajien huomiosta yhä kasvavassa informaatiomäärässä. 
WAP-palvelujen saavutettavuuteen liittyy myös päätelaitteen hankintakustannukset ja 

palvelumaksut. Näitä merkittävämpää näyttää haastattelujen perusteella kuitenkin 

olevan palvelujen käyttöönoton vaatima aika ja vaiva sekä käytön opettelun vaikeus ja 

vaiva.

Palvelujen käyttöönotto onkin tehtävä kuluttajille mahdollisimman vaivattomaksi ja 

helpoksi. Siihen liittyy lisäksi kuluttajien kokema riski eli epävarmuus omasta 

osaamisesta ja palvelun odotuksia vastaavuudesta. Omaksumisen kannalta 

merkittävämpää onkin kuluttajien odotukset riippumatta siitä, miten toimiva 

palvelukonsepti todellisuudessa on. Kuluttajathan kokevat todellisen 

palvelukonseptinkin vielä yksilökohtaisesti. Ensimmäinen käyttökerta onkin kaikkein 

kriittisin. Kynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi mahdollistamalla kuluttajille palvelun 

ilmainen kokeileminen. Kuluttajia voitaisiin myös jo markkinoinnin yhteydessä 

kouluttaa palvelujen käytössä.

Voimakkaimmin palvelujen saavutettavuuteen näyttäisi haastattelujen perusteella 

kuitenkin vaikuttavan uusien palvelujen vastaavuus olemassaoleviin konsepteihin; 

kuluttajien on helpompi omaksua uudet palvelut, jos ne rakentuvat totuttujen 

käyttölogiikoiden päälle ikään kuin kehittyneempänä versiona tutusta palvelusta. 
Langattomien Intemet-pal veluj en odotettiinkin kehittyvän SMS-lisäpalvelujen 

palvelukonseptien ja käyttölogiikan pohjalta. Tätä korostaa myös Nokian Mikko 

Röntynen (seminaari). Myös mahdollisuus tutustuttaa kuluttajat uusiin palveluihin 

vanhojen kautta helpottaa niihin siirtymistä.

Toiseksi merkittävimmäksi WAP-palvelujen omaksumista estäväksi tekijäksi nousi 

haastattelujen perusteella niiden käytettävyys. Palvelujen käytettävyys perustuu 

käyttöliittymän teknisiin ominaisuuksiin, palvelujen toimintalogiikkaan sekä 
palvelukanavan tekniseen toimivuuteen ja etenkin siihen, kuinka luotettaviksi kuluttajat
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palvelut kokevat. Varsinaisen tekniikan tulee olla käyttäjille läpinäkyvää; kuluttajia 

kiinnostaa vain palvelun lopputulos, ei itse palvelu. Käyttöliittymän tulee mahdollistaa 

palvelujen nopea, vaivaton ja helppo, toisin sanoen yksinkertainen, asiointi käyttäjän 

käyttötason mukaisesti. Tuotekehityksessä onkin huomioitava kuluttajien eriävät 

käyttövalmiudet ja panostettava palvelujen skaalautuvuuteen. Erityisen tärkeää on 

palvelujen yksiselitteinen nimeäminen ja ryhmittely sekä palveluissa liikkumisen ja 

niiden käyttämisen loogisuus. Lisäksi, palvelujen visuaalisuus ei ainoastaan helpota 

niiden käyttöä, se myös tekee siitä miellyttävämpää.

Kuluttajat odottavat langattomalta palvelukanavalta periaatteessa samaa laatua kuin 

mihin he ovat tottuneet muissakin palvelukanavissa. Palvelujen sisällöltä vaaditaan 

personoitavuutta, käytöltä vaivattomuuden lisäksi miellyttävyyttä ja toimivuutta 

pidetään ehtona. Kuluttajien vaatimukset myös kasvavat palvelutarjonnan kehityksen ja 

käyttökokemuksen lisääntymisen myötä. Palveluja onkin kehitettävä pitkäjänteisesti 

niiden koko elinkaaren ajan.

Langattomien Intemet-palveluj en omaksumista hidastaa hyvinkin hitaasti muuttuvat 

kulutustottumukset ja -asenteet. Tuotekehityksessä onkin pyrittävä siihen, että uusien 

palvelujen omaksuminen vaatii kuluttajilta mahdollisimman vähäistä muutosta 

totuttuihin toimintatapoihin. Kulutuskäyttäytymiseen ja asenteisiin voidaan osaltaan 

hitaasti vaikuttaa palvelutarjoajan toimesta. Kulutustottumusten muuttamisen hyötyä 

onkin korostettava, sillä juuri se motivoi muutoksen tekemiseen. Haastateltavat liittivät 

vielä eri palvelut erilaisiin käyttökonteksteihin ja yhdistivät eri palvelukanavat 

suhteellisen rajoitetusti eri palvelulajeihin.

WAP-palvelujen käyttö näyttää alkavan informaatiopalveluista ja leviävän edelleen 

viihdepalveluihin ja aluksi rutiiniluonteisiin asiointipalveluihin. Nokian Wireless 

Software Solutions -yksikön kehitysjohtaja Jukka Nihtilä (seminaari) korostaakin 

siirtymää vähäriskisistä palveluista vaativampiin. Kuluttajat pyrkivät omaksumaan 

uusia palveluja myös, koska he näkevät kehityksen mukana pysymisen tärkeäksi.
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Myös WAP Forumin helmikuussa 1999 pidetyssä kokouksessa (Reinikainen, 

matkaraportti) jo suoritettujen markkinatutkimusten tuloksia kiteytettäessä todettiin, että 

yksittäisiä menestyssovelluksia on mahdoton tietää etukäteen; liikkeelle on lähdettävä 

monipuolisella palvelupaketilla, jonka keskeisenä periaatteena ovat nopeat, 

yksinkertaiset ja älykkäät palvelut.

Kriteereitä palvelujen omaksumiseen ovat siten ensisijassa palveluvalikoima ja sen 

sisällöllinen sekä tekninen laatu. Palveluvalikoiman niukkuus alussa hidastanee WAP- 

palvelujen käyttöönoton leviämistä. Niiden omaksumista estäviä tai hidastavia muita 

tekijöitä pitää siten tuotekehityksessä ja muussa toiminnassa pyrkiä, jos mahdollista, 

poistamaan tai niiden vaikutusta ainakin vähentämään.

WAP-palvelujen kriittiset omaksumistekijät ovat siis niiden lisäarvo, saavutettavuus ja 

käytettävyys, jotka kaikki muodostuvat useista osatekijöistä ja ovat lisäksi vahvasti 
sidoksissa toisiinsa. Tuotekehityksessä onkin ymmärrettävä kokonaispalvelukonseptin 

merkitys; kuluttaja ei omaksu palvelua yhden tai muutaman hyvin kehitetyn tekijän 

vuoksi vaan merkityksellistä on kokonaisuuden toimivuus.

Saadut tulokset ovat yleisluontoisina lähinnä WAP-palvelujen tuotekehityksen 

lähtökohdat antavia. Niiden puitteissa tuotekehityksessä voidaan kuitenkin jo 

alkuvaiheessa huomioida kuluttajanäkökulma ja niitä voidaan käyttää pohjana 

tarkemmille palvelukohtaisille selvityksille. Omaksumistekij öiden painoarvothan 

vaihtelevat kuitenkin kuluttaja-ja palvelukohtaisesti.

6 Yhteenveto

Seuraavassa käsitellään tutkielman sisältö yhteenvedonomaisesti ja vastataan tutkielman 

tutkimusongelmiin, kuluttajamarkkinoiden valmiuteen omaksua WAP-palveluja ja 

WAP-palvelujen palvelukohtaisiin omaksumistekijöihin.

Tele- ja tieto tekniikka-alat ovat konvergoitumassa nopeasti kehittyvien teknologioiden 

asteittaisen integroitumisen myötä mahdollistaen jo yksinkertaiset Internetin
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sisältöpalvelut matkapuhelimessa. Kuluttajien mukana kulkeva palvelukanava Internetin 

sisältöön merkitsee palveluntarjoajille valtavaa potentiaalia matkapuhelinpenetraation 

ollessa Suomessa jo yli 60 %. Palvelutarjonnan kasvua on kuitenkin tähän asti estänyt 

useiden eriävien Internet-sovellusten ja langattomien päätelaitteiden kommunikoinnin 

mahdollistavien tekniikoiden olemassa olo.

WAP (Wireless Application Protocol), avoin, maailmanlaajuinen teollisuusstandardi 

informaation esittämiseen ja siirtämiseen langattomiin päätelaitteisiin tuo 

palveluntarjoajille langattoman tietoliikenneympäristön rajoitteisiin optimoidun, 

yhtenäisen, verkko- ja päätelaiteteknologiasta riippumattoman sovellusympäristön ja 

tietoliikenneprotokollan.

Mikä on WAP-protokollan lisäarvo kuluttajille?

Kuluttajille WAP merkitsee ennen kaikkea palvelutarjonnan kasvua ja sitä kautta 

välitöntä, ajasta ja paikasta riippumatonta, pääsyä kattaviin palveluihin. Lisäksi WAP 

tuo kuluttajille käyttäj äystävällisemmän käyttöliittymän ja kehittyneemmät, 

räätälöidymmät sekä personoidummat palvelut.

Odotukset WAP:lle ovatkin hyvin korkeat; sen odotetaan aloittavan sähköisen 

liiketoiminnan voimakkaan kasvun langattomissa päätelaitteissa. Palvelukonseptien 

kehitystyö on kuitenkin vasta aluillaan; ensin on selvitettävä mihin kuluttajien tarpeisiin 

WAP pystyy vastaamaan lisäarvoa tuottamalla.

Missä vaiheessa WAP:n kehitys on?

Ensimmäinen WAP-puhelin ja palvelut lanseerataan markkinoille loppuvuodesta 1999. 

Spesifikaatio ei kuitenkaan vielä sisällä esimerkiksi päästä-päähän turvallisuusratkaisuja 

maksupalveluihin tai vastaaviin; muun muassa tätä ominaisuutta kehitetään seuraavaan, 

nähtävästi vuoden 2000 vaihteessa julkistettavaan spesifikaatioon. Lisäksi eri 

valmistajien laitteistojen yhteensopivuustestaukset ovat vielä kesken. Tekniikka on siis 

vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa kuten palvelukonseptitkin.
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Langattoman palvelukanavan kehityksessä merkittäviä teknologioita WAP:n lisäksi 

ovat tällä hetkellä langattomien päätelaitteiden välisen näköyhteydettömän 

kommunikoinnin mahdollistava Bluetooth ja niiden paikannuksen mahdollistava GPS 

(Global Positioning System). Lisäksi GSM-verkko (Global System for Mobile 

Communications) kehittyy lähivuosina merkittävästi siirryttäessä pakettikytkentäiseen, 

kapasiteetiltaan, siirtonopeudeltaan ja luotettavuudeltaan merkitsevästi tehokkaampaan 

tekniikkaan, mikä tukee palvelutarjonnan kehitystä. WAP onkin siis vain yksi, 

vaikkakin erittäin merkittävä, kehitysaste langattomien palvelujen evoluutiossa.

Kuinka kokeneita kuluttajat ovat Internetin, matkapuhelimen ja tekstiviestipalvelujen 

käytössä?

Internetin käyttö on jo melko yleistä; noin 40 % yli 15-vuotiaista, etenkin nuoremmat ja 

koulutetummat, käyttää Internetiä säännöllisesti. Lisäksi kiinnostus palveluihin on 

selvästi laajempaa, vaikkakin vain pienessä mittakaavassa voimakasta, mikä viiltäisi 

käytön lisääntyvän entisestään. Internet on siis levinnyt pitkälle aikaisen enemmistön 

piiriin ja ylittänyt yleistymisen kannalta kriittisen vaiheen. Toisaalta käyttö on 

pääasiassa viestintää ja sisältöpalvelujen kohdalla informaatiopalveluja eli vaikka 

kiinteä sähköinen palvelukanava on huomattavalle osalle kuluttajista tuttu, on 

käyttökokemus kohtalaisen rajoittunutta. Asiointipalveluista käytetään lähes 

yksinomaan pankkipalveluja ja ajanvietteeseen Internetiä hyödyntävät pääasiassa 

nuoret.

Matkapuhelin on vielä useammalle tuttu palvelukanava; penetraatioaste on jo yli 60 %. 

Matkapuhelin on siis levinnyt jo myöhäisenemmistön käyttöön. Laitekanta on vielä 

kuitenkin suhteellisen kehittymätön, minkä johdosta suurimmalla osalla kuluttajista ei 

ole kokemusta kehittyneemmistä palveluista.

Tekstiviestipalvelu on tuttu yli 80 %:lle, etenkin nuoremmille, matkapuhelimen 

omistajista mutta käyttö on pääasiassa tekstiviestintää Internetin sisältöpalvelujen 

käyttömäärien ollessa hyvin marginaalisia. Tekstiviestilisäpalvelut ovat siis vasta 

varhaisempien omaksujien käytössä.
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Kuinka kiinnostuneita kuluttajat ovat olemassaolevista ja kehittyneemmistä Internetin 

sisältöpalveluista matkapuhelimessa?

Kuluttajien kiinnostus lisäarvopalveluja kohtaan on huomattavan laajaa, vaikkakin vain 

pieni osa heistä kokee palvelut erittäin kiinnostaviksi. Lisäksi Internet- ja 

tekstiviestilisäpalvelujen kiinnostuksen korrelaatio on huomattavasti palvelujen käytön 

korrelaatiota voimakkaampi. Langattoman palvelukanavan käyttö ei siten tällä hetkellä 

näytä tyydyttävän kuluttajia mutta käyttö todennäköisesti kasvaa voimakkaasti 

palvelukanavan sisällön ja kanavan kehityttyä.

Kuluttajat, etenkin nuoremmat ja koulutetummat, ovat kohtalaisen kiinnostuneita myös 

kehittyneemmistä palveluista mutta suurin osa kokee ne vielä melko vieraaksi 

ajatukseksi. Vastaanottavaisimpia kuluttajat näyttävät olevan viestintäpalvelujen lisäksi 

Internetin sisältöpalveluista aluksi informaatiopalveluille ja edelleen viihdepalveluille. 

Kuluttajamarkkinat tuntuvat siis olevan valmiit omaksumaan asteittain laajemminkin 

Internetin sisältöpalvelut matkapuhelimessa mutta palvelutarjonnan ja kuluttajien 

käyttökokemuksen on ensin kehityttävä johtaen sitä kautta kuluttajien myönteisempään 

asennoitumiseen palveluja kohtaan.

Mitkä palvelukohtaiset tekijät estävät tai hidastavat ja mahdollistavat tai nopeuttavat 

kehittyneempien Internetin sisältöpalvelujen käyttöönottoa ja käytön vakiintumista 

matkapuhelimessa ?

Palvelujen tuotekehityksen on lähdettävä kuluttajien tarpeista; palvelun omaksumisen 

edellytys on, että se vastaa kuluttajan tarpeisiin tarjoten todellista lisäarvoa. 

Langattoman palvelukanavan lisäarvo perustuu palvelujen ajasta ja paikasta 

riippumattomaan saavutettavuuteen. Keskeisintä on siis löytää ne tarpeet joiden 
tyydyttäminen langattoman palvelukanavan kautta säästää kuluttajilta aikaa ja vaivaa, 

mahdollisesti myös kustannuksia. Tuotekehityksessä tulisi myös huomioida kuluttajien 
eriävät tarpeet sekä halu yksilölliseen palveluun ja pyrkiä palvelujen pitkälle vietyyn 

räätälöintiin sekä personointiin.
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Lisäksi kynnys palvelujen käyttöönottoon on tehtävä kuluttajille mahdollisimman 

matalaksi. Vaikka kuluttaja kokisi palvelun tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, sen 

käyttöönoton vaatima aika, vaiva ja hankaluus hidastavat, jopa estävät käytön 

aloittamista. Keskeistä on kuluttajan kokema riski eli epävarmuus odotusten 

täyttymisestä. Käyttöönoton kannalta uusia palveluja tulisi lähteä rakentamaan 

kuluttajille tuttujen, olemassaolevien palvelukonseptien ja toimintalogiikoiden päälle.

Yhtä kriittistä edellä mainittujen tekijöiden kanssa on palvelujen käytettävyys. 

Käyttöliittymän tulee mahdollistaa nopea, vaivaton ja helppo, toisin sanoen 

yksinkertainen ja suoraviivainen, asiointi käyttäjän käyttötason mukaisesti. Itse 

tekniikan tulee olla käyttäjälle läpinäkyvää ja palvelujen käytön tulee tuntua käyttäjästä 

luotettavalta; teknisesti toimivalta ja turvalliselta.

WAP-palvelujen merkittävimmät palvelukohtaiset omaksumistekijät voidaan siis 

ryhmitellä palvelujen lisäarvoon, saavutettavuuteen ja käytettävyyteen; tuotekehityksen 

lähtökohtana tulee olla nopeat, helpot ja älykkäät palvelut. Tuotekehityksessä on 

ymmärrettävä kokonaispalvelukonseptin merkitys; palvelun menestyminen markkinoilla 

riippuu kokonaisuuden toimivuudesta, ei yhdestä tai muutamasta vahvasta tekijästä. 

Tuotekehityksessä on lisäksi huomioitava kuluttajien eriävät tarpeet ja käyttövalmiudet. 
Palvelujen omaksuminen on vahvasti riippuvainen kuluttajien asenteista ja 

kulutustottumuksista, jotka muuttuvat hitaasti. Lisäksi kuluttajien vaatimukset kasvavat 

palvelutarjonnan ja käyttökokemuksen myötä mikä edellyttää palvelujen jatkuvaa 

kehittämistä.

Kuinka valmiit kuluttajamarkkinat ovat omaksumaan WAP-palveluja ja mitkä ne 
palvelukohtaiset omaksumistekijät ovat, jotka vaikuttavat kuluttajan päätökseen 

omaksua tai hylätä kyseiset palvelut?

Tutkimuksen keskeiset tulokset esitetään kuviossa 3.6.1. WAP-palvelujen käyttö 

levinnee viestinnästä ensin informaatio- ja viihdepalveluihin sekä edelleen, aluksi 
yksinkertaisiin, asiointipalveluihin. Palvelujen palvelukohtaiset omaksumistekijät 

voidaan jaotella niiden lisäarvoon, saavutettavuuteen sekä käytettävyyteen. WAP-
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palveluja edeltävän palvelusukupolven palvelujen käyttö on jo huomattavan yleistä 

mutta vain pieni osa kuluttajista käyttää kehittyneempiäkin palveluja. Kiinnostus 

palveluja kohtaan on kuitenkin käyttöä laajempaa vaikkakin palveluista erittäin 

kiinnostuneiden kuluttajien määrä on vielä vähäinen. Kuluttajien asennoituminen 

kehittyneempiin langattomiin Internetin sisältöpalveluihin onkin varauksellinen 

palvelutarjonnan ja -kanavan kehityksen tässä vaiheessa.

Kuvio 6.1: Tutkielman keskeiset tulokset

WAP-PALVELUJEN OMAKSUMINEN

Viestintä => Informaatio, Viihde => Asiointi

KÄYTTÖKOKEMUS
- Laajaa
- Yleisesti 

kehittymätöntä

KIINNOSTUS
- Laajaa
- Yleisesti heikkoa - Lisäarvo

- Saavutettavuus
- Käytettävyys

ASENTEET 
- Palvelutarjonta ja 

-kanava
kehittymättömät

Palvelujen koetaan tarjoavan lisäarvoa mutta palvelutarjonnan ja 
-kanavan sekä kuluttajien käyttökokemuksen on vielä kehityttävä 
kulutusasenteiden muuttumiseksi myönteisimmäksi.

Postikyselystä saatu aineisto edustaa demografisilta tekijöiltään hyvin väestöä ja 

tutkimustulokset ovat siten yleistettävissä siihen. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on 

kuitenkin huomioitava, että postikyselyyn vastanneissa jonkin verran painottui
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tutkittavista palveluista kiinnostuneemmat ja niiden käytön suhteen kokeneemmat 

kuluttajat. Henkilökohtaisten haastattelujen tulokset ovat myös yleisen luonteensa 

vuoksi yleistettävissä väestöön mutta tuloksia käsiteltäessä on huomioitava 

tutkimusyksiköiden olevan tutkittavista palveluista huomattavasti keskimääräistä 

kiinnostuneempia ja niiden käytön suhteen kokeneempia kuluttajia. Lisäksi on 

huomioitava tutkimuksen pohjautuvan olemassaolevien palvelukonseptien tarkasteluun; 

teknologian ja kulutuskäyttäytymisen kehittyessä edelleen palvelutarjonta tulee 

sisältämään myös aivan uusia palveluja.

Saadut tulokset ovat yleisluontoisina lähinnä WAP-palvelujen tuotekehityksen 

lähtökohdat antavia. Niiden puitteissa tuotekehityksessä voidaan kuitenkin jo 

alkuvaiheessa huomioida kuluttajanäkökulma ja niitä voidaan käyttää pohjana 

tarkemmille palvelukohtaisille selvityksille. Omaksumistekij öiden painoarvothan 

vaihtelevat kuitenkin kuluttaja- ja palvelukohtaisesti.
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Liite 1 : Postikyselylomake

MATKAPUHELINPALVELUT - TUTKIMUS 14.6.1999

Arvoisa vastaanottaja!

Opiskelen Helsingin Kauppakorkeakoulussa markkinointia ja teen nyt Pro Gradu 
-tutkielmaani kuuluvaa tutkimusta nykyisten matkapuhelinpalvelujen käytöstä. 
Tutkimuksen tilaaja on Suomen Posti Oy.

Tutkimukseen osallistuminen

Jos ette itse käytä matkapuhelinta, mutta kotitaloudessanne yhdellä tai useammalla 
jäsenellä on matkapuhelin, toivoisin, että tutkimukseen osallistuu omaa ¡käänne 
lähinnä oleva matkapuhelinta käyttävä henkilö. Vaikka kotitaloudessanne kukaan ei 
käyttäisi matkapuhelinta, on Teidän osallistumisenne tutkimukseen erittäin arvokasta.

Oheinen lomake täytetään rastittamalla valittu vastausvaihtoehto. On hyvin tärkeää, 
että vastaatte huolellisesti kaikkiin kysymyksiin. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 
10 minuuttia.

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti yli 14 vuotiaita Suomen kansalaisia.

Toivon, että Teillä on aikaa täyttää lomake ja palauttaa se oheisessa vastauskuoressa 
viimeistään 2.7.1999.

Arvonta ja haastattelupalkkio

Kaikkien 2.7.1999 mennessä vastanneiden kesken arvotaan 300 mk:n arvoinen 
lahjakortti S-ryhmän liikkeisiin.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitän uusia matkapuhelinpalveluja koskevia 
asenteita haastattelemalla henkilökohtaisesti osaa kyselyyn vastanneista. Kevyt 
haastattelu on noin tunnin mittainen ja suoritetaan heinä-elokuussa Teille sopivana 
ajankohtana. Kaikki haastatellut saavat tavarapalkkion osallistumisestaan. 
Vastauksenne kyselyyn on hyvin arvokas, vaikka ette haluaisikaan osallistua 
mahdolliseen haastatteluun.

Tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä kenenkään henkilöllisyyttä voida tunnistaa niiden 
perusteella.

Tutkimukseen liittyviin kysymyksiin vastaan puhelimitse numerosta 020 451 4521 tai 
sähköpostitse osoitteesta marja.raisanen@posti.fi.

Arvokkaasta tutkimusavustanne kiittäen,

Marja Räisänen 
Kauppat. yo
Helsingin Kauppakorkeakoulu

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 7, 00521 HELSINKI



INTERNET

1 Kuinka kiinnostunut olette Internetistä?
1 □ en lainkaan
2 □ vähän
3 □ melko
4 □ erittäin

2. Käytättekö säännöllisesti Internetiä? 3. Minä vuonna aloitte käyttää Internetiä?
(jos useammassa paikassa, merkitään kaikki) 1 □ -94 tai aiemmin
1 □ kyllä, kotona 2 □ -95
2 □ kyllä, koulussa/töissä 3 Q -96
3 □ kyllä, muualla 4 □ -97
4 □ en, mutta olen kokeillut 5 □ -98
5 □ en, enkä ole kokeillut
Jos ette käytä Internetiä, siirtykää kysymykseen 5

6 □ -99

4. Kuinka usein käytätte Internetiä seuraaviin tarkoituksiin?
lähes päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin en käytä

1 sähköpostin luku 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
2 sähköpostin lähetys 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
3 tiedon hankinta 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
4 ajanviete 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
5 pankkipalvelut 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
e ostoksen tilaus 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
7 ostoksen maksu tilaushetkellä 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 3 □
8 muu asiointi 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 3 □

MATKAPUHELIN
—

5. Jos olisitte nyt hankkimassa ensimmäistä/uutta matkapuhelinta, miten tärkeää Teille olisi, että se on...
ei lainkaan vähän en osaa sanoa melko erittäin

1 viimeisin malli 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
2 huippu malli -j I...I 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
3 edullinen malli 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
4 toiminnoiltaan monipuolinen 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
5 yksinkertainen käyttää 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ö
6 sama kuin ystävillä 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
7 ostetuin malli 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

6. Jos olisitte nyt valitsemassa operaattoria (palvelun tarjoajaa), miten tärkeää Teille olisi, että...
el lainkaan vähän en osaa sanoa melko erittäin

1 kuukausimaksu on edullinen 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
2 puheluhinnat ovat edulliset 1 □ 2 □ 3 I I 4 □ 5 □
3 lisäpalvelut ovat monipuoliset 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
4 se on sama kuin ystävillänne 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
5 puhelin ei toimi vain koti- 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

kaupungissanne vaan koko maassa

7. Onko Teillä matkapuhelinta?
(jos useampia puhelimia, merkitään kaikki)
1 □ kyllä, Nokia kommunikaation
2 □ kyllä, Nokia 6110/6150/81101/8810
3 □ kyllä, muu matkapuhelin
4 □ ei, mutta harkitsen vakavasti hankkivan! 
s □ el, enkä harkitse vakavasti hankkivan!

Kuinka mones nykyinen matkapuhelimenne on 
Teille?
1 □ ensimmäinen
2 □ toinen
3 □ kolmas
4 □ neljäs
5 □ viides tai useampi

Jos Teillä ei ole matkapuhelinta, siirtykää kysymykseen 12
9 Minä vuonna otitte käyttöön ensimmäisen matkapuhelimenne?

□ 
□ 
□ 
□ 
n 
□ 
□ 

8 □

-92 tai alemmin
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99

10. Kuka maksoi nykyisen matkapuhelimenne? 
(jos useampia puhelimia, merkitään kaikki)
1 □ minä Itse
2 □ työnantaja
3 □ joku muu

11. Kuka maksaa matkapuhelinlaskunne? 
(jos useampia liittymiä, merkitään kaikki)
1 □ minä Itse
2 □ työnantaja
3 □ joku muu



EKSTIVIESTIPALVELUT (tekstivii 
välillä ja lisäpalvelut kuten sääti

it eli matkapuhelimella kirjoitetut ja lähetetyt viestit henkilöiden 
tilaaminen matkapuhelimeen tekstiviestillä)

12 Mitä kautta saatte eniten tietoa tekstiviesti- 13.
palveluista? (matkapuhelimella kirjoitetut ja 
lähetetyt viestit sekä palvelujen kuten säätietojen 1 □ 
tilaaminen matkapuhelimeen tekstiviestillä) 2 □
1 □ televisio 5 □ ulkomainokset з □
2 □ radio 6 □ ystävät ja tuttavat 4 □
3 □ Internet 7 □ operaattorin liikkkeet
4 □ lehdet 8 □ muut kaupat

Kuinka kiinnostunut olette tekstiviesti- 
palveluista?

en lainkaan 
vähän 
melko 
erittäin

14. Minä vuonna aloitte käyttää tekstiviestipalveluja? 15.□□□□□□□□□
10 O
Jos ette käytä tekstiviestipalveluja, siirtykää kysymykseen 17

-92 tai aiemmin 
-93 
-94 
-95 
-96 
-97 
-98 
-99
en käytä, mutta olen kokeillut 
en käytä, enkä ole kokeillut

Keskimäärin kuinka monta kertaa kuukaudessa 
lähetätte tekstiviestin tai tilaatte palvelun matka
puhelimeenne tekstiviestillä?
□□□□□□

alle 5
5-15
16-30
31-50
51-70
yli 70

16. Keskimäärin kuinka monta kertaa kuukaudessa käytätte seuraavia tekstiviestipalveluja?
en ole olen kokeillut, alle 5 5-9 10-20 21-30 yli 30

Tekstiviestit henkilöltä toiselle kokeillut en käytä
1 tekstiviestin lähetys 1 □ 2 □ 3D 1 2 3 40 50 60 7 * 9 10 11 12 130
2 tekstiviestin luku 1 □ 2 □ ЗП ли 6П 7U
3 sähköpostin lähetys matkapuhelimesta 1 □ 2 □ 30 40 50 ер 70
4 sähköpostin luku matkapuhelimella 1 n 2 □ 30 40 50 ер 7Р

Tekstiviestilisäpalvelut
5 puhelinlaskun saldon tarkistus 1 □ 2 □ 3Q 40 sp ер 70
6 puhelinlaskun saldomuistutuspalvelu 1 □ 2 □ 3П
7 numerotiedustelu tekstiviestillä 1 □ 2 □ 3П 4П 5П 6П 7П
8 pankkitilitietojen tarkistus 1 n 2 □ 30 4П 50 60 70
9 laskun maksu 1 □ 2 □ 30 40 50 60 7П

10 lilkenneaikataulut (bussi, juna, lentokone) 1 □ 2 □ 30 4П 50 6П 7П
11 säätiedot 1 □ 2 □ 30 40 50 60 70
12 talouspalvelut (osakekurssit jne.) 1 □ 2 □ 30 40 50 60 70
13 uutiset 1 □ 2 □ 30 40 50 60 70

14 uuden soittoäänen tilaaminen tekstiviestillä 1 □ 2 □ 30 40 50 60 70
15 vapaa-ajan tapahtumatiedot (elokuvat jne.) 1 □ 2 □ 30 40 50 60 70
16 viihdepalvelut (vedonlyönti, chat, vitsit jne.) 1 □ 2 □ зО 4П 50 60 7П

17. Kuinka kiinnostavina pidätte seuraavia, tulevaisuuden matkapuhelimissa mahdollisia, lisäpalveluja? 
(kyseessä palvelujen käyttö vain tekstiviestipalvelujen ja Internetin tapaan, ei soittamalla)

en vähän en osaa melko erittäin 
lainkaan sanoa

СП 2П зп 4П SQ 
10 2O 30 40 5\U IQ 2Q ЗП AU 5П 
10 2О ЗП 4П $U 
10 2O 3П 40 5\Z\ 
iQ 2U 30 40 5\U

1 pankkiasioiden hoitaminen matkapuhelimella
2 ostosten tilaus matkapuhelimella
3 ostosten maksu tilaushetkellä matkapuhelimella
4 kirjepostin vastaanotto sähköisessä muodossa matkapuhelimeen
5 postipaketin saapumisilmoituksen vastaanotto matkapuhelimeen
6 muu asiointi matkapuhelimella (vakuutukset, sähkösopimukset jne.)

7 Internetin käyttö matkapuhelimella
e palveluhaku (kirjoittamalla hakusanan matkapuhelin etsii lähimmän 

ruokakaupan, ravintolan tms. osoitteen)
9 karttapalvelu (kirjoittamalla hakusanan matkapuhelin näyttää 

haluamanne alueen kartan)
10 liikennepalvelu (kirjoittamalla lähtö- ja saapumisosoitteen 

matkapuhelin näyttää mahdolliset julkisen liikenteen aikataulut)

11 matkapuhelimen käyttö pankkikorttina, jolla voi maksaa ostokset 
laskun koodin ja oman tunnusluvun avulla

12 matkapuhelimen käyttö omalla tunnusluvulla bussikorttina tms.
13 matkapuhelimen toimiminen kaukosäätimenä (esim. kotisähkösaunan 

lämmityksen käynnistys, kun ei itse vielä kotona)

10 2O bu 40 5ПЗ 
10 20 30 40 50

1O 2U 30 40 50

^U 2П 3[—I AU 50

10 2П 30 40 5\Z\
1Q 2П ЗП AU 5D 
10 20 30 40 50



18. Oletteko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?

1 tekstiviestipalvelujen käyttö on nopeaa
2 tekstiviestipalvelut ovat edullisia
3 tekstiviestipalvelujen käyttö on vaivatonta
4 tekstiviestipalvelujen käyttö on mukavaa
5 tekstiviestipalvelut on helppo oppia
e tekstiviestipalveluja on helppo käyttää
7 pankkipalvelujen käyttö tekstiviestillä on turvallista
8 tekstiviestipalvelujen tarjoama informaatio on ajantasaista
9 tekstiviestipalvelujen tarjoama Informaatio on luotettavaa

en vähän en osaa 
lainkaan sanoa 
1П 2П зП 
10 20 30 
10 20 30 
1Q 20 30 
O 20 30 
iO 20 зО 
10 20 30 
1Q 20 30 

iO 2П 30

melko erittäin

40 50 
40 50 
40 50 
40 50 
40 50 
40 50
40 5 o
40 50 
40 50

19. Kuinka tarpeellista on mielestänne seuraavien tekstiviestipalvelujen käyttöön liittyvien ominaisuuksien
kehitys?

1 tekstiviestipalvelupyynnöt löytyvät valikoista puhelimen näytöltä
2 tekstiviestipalvelupyyntö lähetetään vähemmällä näppäilyllä
3 tekstiviestipalveluvastaus saapuu nopeammin
4 matkapuhelimen näytölle mahtuu enemmän tietoa 
s matkapuhelimen näyttö mahdollistaa tekstin lisäksi kuvia

ei vähän en osaa melko erittäin
lainkaan sanoa

to 2П 30 4OI 50 
tO 20 30 40 sO 
'O 20 30 40 50 
'□ 20 30 40 50 
1Q 20 30 40 50

TAUSTATIEDOT

20. Sukupuoli
1 □ nainen
2 □ mies

21. Ikäryhmä 22 Kotitalous
1 □ alle20 1 □ yksinäistalous
2 □ 20-24 2 □ pariskunta, jolla el lapsia kotona
3 □ 25-34 3 □ muu aikuistalous
4 □ 35-50 4 □ talous, jossa lapsia
5 □ yli 50

23. Koulutus (vain ylin aste) 24. Ammatti (ensisijainen)
1 □ perus-/keski-/kansakoulu 1 □ koululainen/opiskelija
2 □ ammatti-/tekninen-/kauppakoulu 2 □ ammattityöläinen
3 □ lukio 3 □ alempi toimihenkilö
4 □ opisto/ammattikorkeakoulu 4 □ ylempi toimihenkilö (esimiesasema)
5 □ yliopisto/korkeakoulu 5 □ eläkeläinen

5 □ työtön
7 □ muu

25. Mitkä ovat perheenne vuosittaiset tulot 26. Asuinpaikan (puhelimen) suuntanumero
veroja vähentämättä? 1 □ 09
1 □ alle 60 000 mk 2 □ 08
2 □ 60 000 - 80 000 mk 3 □ 06
3 □ 80 001 - 100 000 mk 4 □ 05
4 □ 100 001 - 120 000 mk 5 □ 03
5 □ 120 001 - 160 000 mk 5 □ 02
6 □ 160 001 -200 000 mk 7 □ 019
7 □ 200 001 - 240 000 mk 8 □ 017
8 □ 240 001 - 280 000 mk 9 □ 016
9 □ 280 001 - 320 000 mk 1°L 015
10 □ 320 000 - 360 000 mk "□ 014
11 □ yli 360 000 mk 12Q 013

27. Asuinpaikka 28. Postitettiin ко tämä kysely Teidän nimellänne?
1 □ kaupunki, asukkaita 100 000 tai yli 1 □ kyllä
2 □ kaupunki, asukkaita alle 100 000 2 □ ei, vaan perheenjäseneni
3 □ kunta/maaseutu

LAHJAKORTIN ARVONTA JA HAASTATTELU

29 Puhelinnumero arkipäivisin (suuntanumero ja puhelinnumero yhteen kirjoitettuna ilman väliviivaa)йпппппппппп
1 □ osallistun arvontaan, mutta en halua, että minuun mahdollisesti otetaan yhteyttä haastattelua varten
2 □ osallistun arvontaan ja minuun saa ottaa yhteyttä mahdollista, tunnin mittaista, henkilökohtaista

haastattelua varten, joka suoritetaan itselleni sopivana ajankohtana heinä-elokuussa (tavarapalkkio!)

KIITOS ARVOKKAASTA OSALLISTUMISESTANNE!



Liite 2: Summamuuttujakaava postikyselyyn vastanneiden asettamiseksi WAP- 
omaksumispotentiaalisuuden mukaiseen järjestykseen

K = kysymys

Summamuuttuja: Kl + КЗ + K4 + K7 + K8 + K9 + 2(K13 + K14 + K16) + 3(K17)

Ki = kiinnostus
Ka = käytön aloitusajankohta
Km = käytön määrä ja laatu

Kysymysten pisteytys: 

Internet

Ki KI 4 = 3p., 3 = 2p., 2 = lp., 1 = Op.
Ka КЗ 1-2 = 3p., 3-4 = 2p., 5-6 = lp.
Km K4 summakeskiarvo

1-2 = 3p., 2.01-3 = 2p., 3.01-4 = lp., 4.01-5 = Op.

Matkapuhelin

Ki K7 1 = 3p., 2 = 2p., 3 = lp., 4-5 = Op.
Ka K9 1-3 = 3p., 4-6 = 2p., 7-8 = lp.
Km K8 4-5 = 3p., 2-3 = 2p., 1 = lp.

T ekstiviestipalvelut

Ki K13 4 = 3p., 3 = 2p., 2 = lp., 1 = Op.
Ka K14 1-3 = 3p., 4-6 = 2p„ 7-8 = lp., 9-10 = Op.
Km K16 summakeskiarvo

5.01-7 = 3p., 3.01-5 = 2p., 2.01-3 = lp., 1-2 = Op.

Kehittyneemmät langattomat palvelut

Ki K17 summakeskiarvo
4.01-5 = 3p., 3.01-4 = 2p„ 2.01-3 = lp., 1-2 = Op.



Liite 3: Aineiston ja väestön vastaavat demografiset jakaumat

Kuvio 1: Sukupuoli

Sukupuoli

UU.U /0

40.0 %

20.0 %

-------

fl..........——

U.U Zo
Nainen

□ Aineisto 54.6 %

■ Väestö* ** 51.2 %

45.4 % 

48.8 %

* Lähde: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tasku/taskut.html 21.7.1999

Kuvio 2: Ikä

Ikä

* Lähde: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tasku/taskut.html 21.7.1999
**Väestön ikäryhmään ”Alle 20” on laskettu 15-19 vuotiaat



Kuvio 3: Talous

Talous

50.0 % 

40.0 % 

30.0 % 

20.0 % 

10.0% 

0.0 %

IE Aineisto

■ Väestö*

—

ж 'Mb g . ggl

—_____

Talous, lapsia

21.4% 
43.3 %

* Lähde: Tilastokeskus 1998a, 106

Kuvio 4: Koulutus

Koulutus

40.0 % 

30.0 % 

20.0 % 

10.0 % 

0.0 %

□ Aineisto 

■ Väestö*

* Lähde: Tilastokeskus 1998b, 5



Kuvio 5 : Ammatti

Ammatti

U.U Yo
Opiskelija Työläinen

Alempi
toimihenkilö

Ylempi
toimihenkilö

Eläkeläinen T yötön Muu

□ Aineisto 15.6% 18.1 % 17.8% 14.8% 20.0 % 5.2 % 8.5 %

■ Väestö* 9.0 % 20.0 % 11.4% 6.0 %

* Lähde: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tasku/taskut.html 21.7.1999

Kuvio 6: Perheen vuosittaiset verolliset tulot

Perheen vuosittaiset verolliset tulot (tuhatta)

16.0 %
14.0 %
12.0 %
10.0 %
8.0 %
6.0 %
4.0 %
2.0 %
0.0 %

□ Aineisto



Kuvio 7 : Asuinpaikka suuntanumeron perusteella

Asuinpaikka suuntanumeron perusteella

30.0 %

25.0 %

20.0 %

15.0 %

10.0 %

5.0 %

0.0 %

□ Aineisto 25.7 % 6.0 % 7.5 % 13.1 % 12.3 % 3.4 % 7.1 % 4.5 % 5.6 % 5.6 %

Kuvio 8: Asuinpaikan koko asukasmäärän perusteella

Asuinpaikan koko asukasmäärän perusteella

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

............
. .

-1 X*'" 
_ v—" ——— —

Yli 100 000 asukkaan 
kaupunki

Alle 100 000 asukkaan 
kaupunki

Kunta/maaseutu**

□ Aineisto 32.2% 37.7% 30.0%

■ Väestö* 27.0% 47.0% 26.0%

* Lähde: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tasku/taskut.html 21.7.1999
** Väestön ”Kunta/maaseutu’’ ryhmään on laskettu alle 20 000 asukkaan asuinpaikat



Liite 4: Internetin käyttö

Internetin käyttö

VIESTINTÄ 

Sähköpostin luku 

Sähköpostin lähetys 

INFORMAATIO 

Tiedon hankinta 

VIIHDE 

Ajanviete 

ASIOINTI 

Pankkipalvelut 

Ostoksen tilaus 

Ostoksen maksu 

Muu asiointi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lähes
päivittäin

Viikoittain Kuukausit
tain

Harvemmin Ei
ollenkaan

Sähköpostin luku 48.0% 16.9% 19.0% 23.9% 16.9%
Sähköpostin
lähetys

33.3% 24.5% 0.7% 9.6% 18.4%

Tiedon hankinta 15.5% 29.0% 5.0% 19.4% 3.2%
Ajanviete 9.0% 24.8% 14.7% 9.8% 20.0%
Pankkipalvelut 6.3% 16.8% 21.4% 24.8% 52.4%
Ostoksen tilaus 0.7% 0.7% 27.7% 24.5% 74.1%
Ostoksen maksu 0.7% 0.7% 9.5% 14.3% 88.2%
Muu asiointi 4.2% 8.5% 7.4% 10.8% 44.4%



Liite 5: Matkapuhelimen ominaisuuksien tärkeys omaksujaluokittain ristiintaulukoituna

Likert Skaala: Matkapuhelimen kyseinen ominaisuus..

Ei lainkaan tärkeää 
Vähän tärkeää 
Ei osaa sanoa 
Melko tärkeää 
Erittäin tärkeää

Omaksujaluokat: WAP-palvelujen omaksumisen suhteen

1 = hyvin potentiaaliset
2 = potentiaaliset
3 = vähemmän potentiaaliset

Mallin uutuus

Crosstab

luokat!-3

1.00 2.00 3.00 Total
viimeisin ei lainkaan Count 32 45 19 96
malli % within luokat!-3 62.7% 35.4% 29.7% 39.7%

vähän Count 9 40 16 65

% within luokat!-3 17.6% 31.5% 25.0% 26.9%

en osaa sanoa Count 8 12 2 22

% within luokat!-3 15.7% 9.4% 3.1% 9.1%

melko Count 1 28 20 49
% within luokat!-3 2.0% 22.0% 31.3% 20.2%

erittäin Count 1 2 7 10

% within luokat!-3 2.0% 1.6% 10.9% 4.1%

Total Count 51 127 64 242
% within luokat!-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Mallin hienous

Crosstab

luokatl-3

Total1.00 2.00 3.00
huippu ei lainkaan Count
malli % within luokat"!-3

33

70.2%

64

50.8%

20

31.7%

117

49.6%

vähän Count

% within luokat1-3
7

14.9%

32

25.4%

15

23.8%

54

22.9%

en osaa sanoa Count

% within luokat1-3
3

6.4%

11

8.7%

9

14.3%

23

9.7%

melko Count

% within luokatl-3

4

8.5%

16

12.7%

14

22.2%

34

14.4%

erittäin Count

% within luokatl-3

3

2.4%

5

7.9%

8

3.4%

Total Count

% within luokatl-3

47

100.0%

126

100.0%

63

100.0%

236

100.0%

Mallin edullisuus

Crosstab

luokatl-3
1.00 2.00 3.00 Total

edullinen ei lainkaan Count 5 3 5 13
malli % within luokatl-3 10.2% 2.3% 7.9% 5.4%

vähän Count 8 21 17 46
% within luokatl-3 16.3% 16.4% 27.0% 19.2%

en osaa sanoa Count 3 6 5 14
% within luokat1-3 6.1% 4.7% 7.9% 5.8%

melko Count 17 68 28 113
% within luokat1-3 34.7% 53.1% 44.4% 47.1%

erittäin Count 16 30 8 54
% within luokat1-3 32.7% 23.4% 12.7% 22.5%

Total Count 49 128 63 240
% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Mallin toimintojen monipuolisuus

Crosstab

luokatl-3
Total1.00 2.00 3.00

toiminnoiltaan ei lainkaan Count
monipuolinen % within luokat1-3

7
14.0%

5
3.8%

12
4.9%

vähän Count
% within luokat1-3

11
22.0%

23
17.6%

2
3.0%

36
14.6%

en osaa sanoa Count
% within luokatl-3

11
22.0%

11
8.4%

3
4.5%

25
10.1%

melko Count
% within luokatl-3

18
36.0%

63
48.1%

34
51.5%

115
46.6%

erittäin Count
% within luokat1-3

3
6.0%

29
22.1%

27
40.9%

59
23.9%

Total Count
% within luokat1-3

50
100.0%

131
100.0%

66
100.0%

247
100.0%



Mallin käytön yksinkertaisuus
Crosstab

luokat!-3
Total1.00 2.00 3.00

yksinkertainen ei lainkaan Count 6 1 3 10
käyttää % within luokat!-3 10.0% .7% 4.6% 3.8%

vähän Count 1 6 11 18
% within luokat!-3 1.7% 4.4% 16.9% 6.9%

en osaa sanoa Count 2 6 5 13
% within luokat!-3 3.3% 4.4% 7.7% 5.0%

melko Count 17 60 31 108
% within luokat!-3 28.3% 43.8% 47.7% 41.2%

erittäin Count 34 64 15 113
% within luokat!-3 56.7% 46.7% 23.1% 43.1%

Total Count 60 137 65 262
% within luokat!-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Malli sama kuin ystävillä

Crosstab

luokat!-3
Total1.00 2.00 3.00

sama ei lainkaan Count 35 98 45 178
kuin % within luokatl-3 72.9% 77.8% 71.4% 75.1%
ystävillä vähän Count 8 16 11 35

% within luokatl-3 16.7% 12.7% 17.5% 14.8%
en osaa sanoa Count 4 6 4 14

% within luokat!-3 8.3% 4.8% 6.3% 5.9%
melko Count 3 3 6

% within luokatl-3 2.4% 4.8% 2.5%
erittäin Count 1 3 4

% within luokat1-3 2.1% 2.4% 1.7%
Total Count 48 126 63 237

% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Malli ostetuin malli

Crosstab

luokat1-3
1.00 2.00 3.00 Total

ostetuin ei lainkaan Count 29 69 37 135
malli % within luokatl-3 59.2% 54.8% 58.7% 56.7%

vähän Count 8 29 14 51
% within luokatl-3 16.3% 23.0% 22.2% 21.4%

en osaa sanoa Count 8 13 6 27
% within luokatl-3 16.3% 10.3% 9.5% 11.3%

melko Count 3 14 4 21
% within luokat1-3 6.1% 11.1% 6.3% 8.8%

erittäin Count 1 1 2 4
% within luokatl-3 2.0% .8% 3.2% 1.7%

Total Count 49 126 63 238
% within luokat1-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Liite 6: Matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien tärkeys omaksujaluokittain 
ristiintaulukoituna

Likert skaala: Matkapuhelinpalvelun kyseinen ominaisuus..

Ei lainkaan tärkeää 
Vähän tärkeää 
Ei osaa sanoa 
Melko tärkeää 
Erittäin tärkeää

Omaksujaluokat: WAP-palvelujen omaksumisen suhteen

1 = hyvin potentiaaliset
2 = potentiaaliset
3 = vähemmän potentiaaliset

Edullinen kuukausimaksu

Crosstab

luokatl-3
1.00 2.00 3.00 Total

kuukausimaksu ei lainkaan Count 3 2 1 6
on edullinen % within luokat1-3 5.7% 1.6% 1.8% 2.6%

vähän Count 3 4 4 11
% within luokat1-3 5.7% 3.3% 7.3% 4.8%

en osaa sanoa Count 6 2 8
% within luokat1-3 11.3% 1.6% 3.5%

melko Count 10 40 21 71
% within luokatl-3 18.9% 32.5% 38.2% 30.7%

erittäin Count 31 75 29 135
% within luokat1-3 58.5% 61.0% 52.7% 58.4%

Total Count 53 123 55 231
% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Edulliset palvelumaksut

Crosstab

luokatl-3
Total1.00 2.00 3.00

puheluhlnnat ei lainkaan Count 1 2 1 4
ovat edulliset % within luokat1-3 1.7% 1.5% 1.5% 1.5%

vähän Count 2 3 4 9
% within luokat1-3 3.4% 2.2% 6.1% 3.5%

en osaa sanoa Count 3 1 4
% within luokat1-3 5.2% .7% 1.5%

melko Count 9 33 11 53
% within luokatl-3 15.5% 24.4% 16.7% 20.5%

erittäin Count 43 96 50 189
% within luokatl-3 74.1% 71.1% 75.8% 73.0%

Total Count 58 135 66 259
% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Monipuoliset lisäpalvelut

Crosstab

lisäpalvelut
ovat
monipuoliset

Total

luokatl-3
Total1.00 2.00 3.00

ei lainkaan Count 9 5 5 19
% within luokatl-3 18.0% 3.8% 7.7% 7.7%

vähän Count 12 34 8 54
% within luokatl-3 24.0% 26.0% 12.3% 22.0%

en osaa sanoa Count 16 16 4 36
% within luokatl-3 32.0% 12.2% 6.2% 14.6%

melko Count 10 56 25 91
% within luokatl-3 20.0% 42.7% 38.5% 37.0%

erittäin Count 3 20 23 46
% within luokatl-3 6.0% 15.3% 35.4% 18.7%
Count 50 131 65 246
% within luokat 1-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Sama kuin ystävillä

Crosstab

luokatl-3
Total1.00 2.00 3.00

sama el lainkaan Count 11 41 14 66
kuin % within luokatl-3 37.9% 46.1% 28.6% 39.5%
ystävillä vähän Count 8 19 16 43

% within luokatl-3 27.6% 21.3% 32.7% 25.7%
en osaa sanoa Count 7 9 5 21

% within luokan-3 24.1% 10.1% 10.2% 12.6%
melko Count 3 17 9 2!)

% within luokatl-3 10.3% 19.1% 18.4% 17.4%
erittäin Count 3 5 8

% within luokatl-3 3.4% 10.2% 4.8%
Total Count 29 89 49 167

% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Maan kattava peitto

Crosstab

luokatl-3
Total1.00 2.00 3.00

koko ei lainkaan Count 5 1 2 8
maan % within luokatl-3 9.8% .8% 3.0% 3.2%
peitto vähän Count 2 2 2 6

% within luokatl-3 3.9% 1.5% 3.0% 2.4%
en osaa sanoa Count 4 6 2 12

% within luokatl-3 7.8% 4.5% 3.0% 4.8%
melko Count 10 15 5 30

% within luokat1-3 19.6% 11.3% 7.6% 12.0%
erittäin Count 30 109 55 194

% within luokat1-3 58.8% 82.0% 83.3% 77.6%
Total Count 51 133 66 250

% within luokatl-3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Liite 7: Tekstiviestipalvelujen koetut ominaisuudet tekstiviestipalveluja 
käyttävillä ja ei-käyttävillä ristiintaulukoituna

Likert skaala: Tekstiviestipalveluj en kyseisestä ominaisuudesta..

Ei lainkaan samaa mieltä 
Vähän samaa mieltä 
Ei osaa sanoa 
Melko samaa mieltä 
Erittäin samaa mieltä

Käyttö nopeaa

Crosstab

Kä\4tö

TotalEi käytä Käyttää
nopeaa en lainkaan Count 5 8 13

% within Käyttö 10.9% 3.9% 5.2%

vähän Count 4 21 25

% within Käyttö 8.7% 10.2% 9.9%

en osaa sanoa Count 19 17 36

% within Käyttö 41.3% 8.3% 14.3%

melko Count 10 103 113

% within Käyttö 21.7% 50.0% 44.8%

erittäin Count 8 57 65

% within Käyttö 17.4% 27.7% 25.8%

Total Count 46 206 252

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Palvelut edulliset
Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
edullista en lainkaan Count 4 13 17

% within Käyttö 9.1% 6.3% 6.8%
vähän Count 2 34 36

% within Käyttö 4.5% 16.5% 14.4%
en osaa sanoa Count 28 37 65

% within Käyttö 63.6% 18.0% 26.0%
melko Count 8 89 97

% within Käyttö 18.2% 43.2% 38.8%
erittäin Count 2 33 35

% within Käyttö 4.5% 16.0% 14.0%
Total Count 44 206 250

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Käyttö vaivatonta
Crosstab

Kä\rttö
TotalEi käytä Käyttää

vaivatonta en lainkaan Count 5 12 17
% within Käyttö 11.4% 5.9% 6.8%

vähän Count 5 26 31
% within Käyttö 11.4% 12.7% 12.4%

en osaa sanoa Count 20 25 45
% within Käyttö 45.5% 12.2% 18.1%

melko Count 9 91 100

% within Käyttö 20.5% 44.4% 40.2%
erittäin Count 5 51 56

% within Käyttö 11.4% 24.9% 22.5%

Total Count 44 205 249

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Käyttö mukavaa

Crosstab

Kävrttö

Ei käytä Käyttää Total
mukavaa en lainkaan Count

% within Käyttö
5

11.6%
12

5.8%
17

6.8%
vähän Count

% within Käyttö
5

11.6%
26

12.6%

31
12.4%

en osaa sanoa Count

% within Käyttö
23

53.5%
43

20.9%

66
26.5%

melko Count
% within Käyttö

7
16.3%

77
37.4%

84
33.7%

erittäin Count
% within Käyttö

3
7.0%

48
23.3%

51
20.5%

Total Count
% within Käyttö

43
100.0%

206
100.0%

249
100.0%

Käyttö helppo oppia
Crosstab

Kä\rttö
TotalEi käytä Käyttää

helppo en lainkaan Count 4 4 8
oppia % within Käyttö 9.3% 1.9% 3.2%

vähän Count 6 14 20
% within Käyttö 14.0% 6.8% 8.0%

en osaa sanoa Count 20 26 46
% within Käyttö 46.5% 12.6% 18.4%

melko Count 10 86 96
% within Käyttö 23.3% 41.5% 38.4%

erittäin Count 3 77 80
% within Käyttö 7.0% 37.2% 32.0%

Total Count 43 207 250
% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Käyttö helppoa
Crosstab

Kä\fttÖ
TotalEi käytä Käyttää

helppo en lainkaan Count 5 3 8
käyttää % within Käyttö 11.6% 1.5% 3.2%

vähän Count 5 20 25

% within Käyttö 11.6% 9.8% 10.1%

en osaa sanoa Count 19 32 51
% within Käyttö 44.2% 15.7% 20.6%

melko Count 11 74 85

% within Käyttö 25.6% 36.3% 34.4%

erittäin Count 3 75 78

% within Käyttö 7.0% 36.8% 31.6%

Total Count 43 204 247

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Pankkipalvelut turvalliset
Crosstab

Kä\rttö
TotalEi käytä Käyttää

pankkipalvelut en lainkaan Count 12 37 49
turvallisia % within Käyttö 27.3% 18.0% 19.6%

vähän Count 4 21 25
% within Käyttö 9.1% 10.2% 10.0%

en osaa sanoa Count 22 124 146
% within Käyttö 50.0% 60.2% 58.4%

melko Count 5 18 23
% within Käyttö 11.4% 8.7% 9.2%

erittäin Count 1 6 7
% within Käyttö 2.3% 2.9% 2.8%

Total Count 44 206 250
% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Informaatiopalvelut ajantasaiset
Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
informaatio en lainkaan Count 4 14 16
ajantasaista % within Käyttö 9.1% 6.8% 7.2%

vähän Count 3 17 20

% within Käyttö 6.8% 8.3% 8.0%

en osaa sanoa Count 25 119 144

% within Käyttö 56.8% 57.8% 57.6%

melko Count 11 43 54.

% within Käyttö 25.0% 20.9% 21.6%

erittäin Count 1 13 14

% within Käyttö 2.3% 6.3% 5.6%

Total Count 44 206 250

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Informaatiopalvelut luotettavat

Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
informaatio en lainkaan Count 4 14 18
luotettavaa % within Käyttö 9.1% 6.8% 7.2%

vähän Count 5 14 19

% within Käyttö 11.4% 6.8% 7.6%

en osaa sanoa Count 29 122 151

% within Käyttö 65.9% 59.5% 60.6%

melko Count 6 46 52

% within Käyttö 13.6% 22.4% 20.9%

erittäin Count 9 9

% within Käyttö 4.4% 3.6%

Total Count 44 205 249

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Liite 8: Kiinnostus kehittyneempiin langattomiin palveluihin demografisilla tekijöillä 
korreloituna

Spearman's rho

sukupuoli ikä koulutus asuinpaikan
asukasmäärä

pankkiasiat Cor. -.160** -.157** .204** -.106
Sig. .008 .009 .001 .082
N 268 272 268 270

ostosten tilaus Cor. -.005 -.202** .128* -.033
Sig. .941 .001 .036 .594
N 268 272 268 270

ostosten maksu tilaushetkellä Cor. -.017 _ |ÇÇ** .099 -.080
Sig. .785 .001 .107 .189
N 268 272 268 270

kirjepostin vastaanotto Cor. -.028 -.280** .174** -.062
Sig. .648 .000 .004 .311
N 268 272 268 270

postipaketin saapumisilmoituksen Cor. -.066 -.378** .175** -.045
vastaanotto Sig. .282 .000 .004 .463

N 268 272 268 270
muu asiointi Cor. -.100 -.251** .112 -.042

Sig. .103 .000 .068 .492
N 268 272 268 270

Internet Cor. -.062 - 304** .212** -.032
Sig. .315 .000 .000 .595
N 268 272 268 270

palveluhaku Cor. 139** -.352** .159** -.023
Sig. .022 .000 .009 .711
N 268 272 268 270

karttapalvelu Cor. .002 -.282** .171** -.046
Sig. .978 .000 .005 .450
N 268 272 268 270

liikennepalvelu Cor. -.149** -.343** .248** -.048
Sig. .014 .000 .000 .435
N 268 272 268 270

pankkikorttina Cor. -.104 -.259** .220** -.053
Sig. .091 .000 .000 .382
N 268 272 268 270

bussi tms. korttina Cor. -.097 - 330** J91** -.089
Sig. .112 .000 .002 .145
N 268 272 268 270

kaukosäätimenä Cor. .078 .307** .064 -.097
Sig. .204 .000 .296 .110
N 268 272 268 270

Correlation is significant at the .05 level (1-tailed) 
Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)



Liite 9: T ekstiviestipalveluj en käyttö tekijöiden koetut kehitystarpeet
tekstiviestipalveluja käyttävillä ja ei-käyttävillä ristiintaulukoituna

Likert skaala: Tekstiviestipalveluj en kyseisen käyttötekijän kehitystarpeesta..

Ei lainkaan samaa mieltä 
Vähän samaa mieltä 
Ei osaa sanoa 
Melko samaa mieltä 
Erittäin samaa mieltä

Palvelupyynnöt löytyvät valikoista puhelimen näytöltä

Crosstab

Kä\rttö
TotalEl käytä Käyttää

palelupyynnöt ei lainkaan Count 4 16 20
valikoista % within Käyttö 8.9% 7.8% 8.0%
näytöltä vähän Count 9 25 34-

% within Käyttö 20.0% 12.1% 13.5%

en osaa sanoa Count 21 53 74

% within Käyttö 46.7% 25.7% 29.5%

melko Count 7 82 89

% within Käyttö 15.6% 39.8% 35.5%

erittäin Count 4 30 34-

% within Käyttö 8.9% 14.6% 13.5%,

Total Count 45 206 251

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%,

Palvelupyyntö lähetetään vähemmällä painikkeiden käytöllä

Crosstab

Kävrttö
TotalEi käytä Käyttää

vähemmän ei lainkaan Count 6 18 24
näppäilyä % within Käyttö 13.6% 8.7% 9.6%

vähän Count 3 27 30

%> within Käyttö 6.8% 13.0% 12.0%

en osaa sanoa Count 20 46 66

%> within Käyttö 45.5% 22.2% 26.3%

melko Count 6 74 80

%> within Käyttö 13.6% 35.7%, 31.9%

erittäin Count 9 42 51

% within Käyttö 20.5%, 20.3%, 20.3%

Total Count 44 207 251

%> within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Palveluvastaus saapuu nopeammin

Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
palveluvastaus el lainkaan Count 5 25 30
nopeammin % within Käyttö 11.4% 12.1% 12.0%

vähän Count 5 42 47

% within Käyttö 11.4% 20.4% 18.8%

en osaa sanoa Count 24 53 77

% within Käyttö 54.5% 25.7% 30.8%

melko Count 7 58 65

% within Käyttö 15.9% 28.2% 26.0%

erittäin Count 3 28 31
% within Käyttö 6.8% 13.6% 12.4%

Total Count 44 206 250

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Puhelimen näytölle mahtuu enemmän tietoa

Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
ruudulle ei lainkaan Count 6 12 18
mahtuu % within Käyttö 13.6% 5.8% 7.2%
enemmän vähän Count 2 24 26
tlctud

% within Käyttö 4.5% 11.6% 10.4%

en osaa sanoa Count 22 33 55

% within Käyttö 50.0% 15.9% 21.9%

melko Count 8 83 91

% within Käyttö 18.2% 40.1% 36.3%

erittäin Count 6 55 61

% within Käyttö 13.6% 26.6% 24.3%

Total Count 44 207 251

% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%

Puhelimen näyttö mahdollistaa tekstin lisäksi grafiikan

Crosstab

Kä\rttö

TotalEi käytä Käyttää
tekstin ei lainkaan Count 10 28 38
lisäksi % within Käyttö 22.7% 13.9% 15.4%
kuvia vähän Count 7 28 35

% within Käyttö 15.9% 13.9% 14.2%

en osaa sanoa Count 16 37 53

% within Käyttö 36.4% 18.3% 21.5%

melko Count 7 64 71

% within Käyttö 15.9% 31.7% 28.9%

erittäin Count 4 45 49

% within Käyttö 9.1% 22.3% 19.9%

Total Count 44 202 246
% within Käyttö 100.0% 100.0% 100.0%



Liite 10: Haastattelurunko

1. MATKAPUHELIN (15 min.)

Matkapuhelimen käytön aloituksen syyt 
Miten ajatteli matkapuhelimen muuttavan elämää 
Miten matkapuhelin muutti elämää 

- Minkälaista ajatteli matkapuhelimen käytön olevan 
Minkälaista matkapuhelimen käytön aloitus oli 
Minkälaista matkapuhelimen käyttö oli 
Millä kriteereillä valitsi matkapuhelimen mallin

Onko vaihtanut matkapuhelimen mallia ja miksi sekä millä kriteereillä valitsi mallin
- miksi ei
Mitä tietokanavia käytti mallin valinnassa

Harkitseeko matkapuhelimen mallin vaihtoa ja miksi sekä millä kriteereillä valitsisi 
mallin
- miksi ei

Seuraako matkapuhelinten ja matkapuhelinpalvelujen kehitystä ja miksi 

- Mitä mieltä on matkapuhelimista j a matkapuhelinpalveluista

2. TEKSTIVIESTI?ALVELUT (30 min.)

Mitä tekstiviestipalveluja käyttää ja miksi sekä mitä mieltä niistä on

Mitä muita tekstiviestipä!veluja tietää ja miksi ei ole aloittanut niiden käyttöä sekä 
mitä mieltä niistä on

- Mitkä tekijät tärkeitä palvelulle: mitkä tekijät saavat aloittamaan uuden palvelun 
käytön ja jatkamaan sen käyttöä, mitkä tekijät estävät/hidastavat uuden palvelun 
käyttöönottoa ja käytön jatkamista

Jaottelua viestintä-, informaatio-, asiointi-ja viihdepalvelut käyttäen,

Mitä medioita käyttää eri palvelulajeihin ja missä tilanteissa sekä miksi 
-miksi ei, jos ei käytä joihinkin palvelulajeihin taljoissakin tilanteissa

Mitkä ovat eri medioiden vahvuudet/heikkoudet eri palvelulajeissa ja tilanteissa

- Miltä mieltä on palvelulajein niiden käytöstä tekstipohjaisin matkapuhelinpalveluin



3. KEHITTYNEEMMÄT PALVELUT (15 min.)

Miten uskoo matkapuhelinten ja matkapuhelinpalvelujen kehittyvän ja mitä mieltä 
on siitä

Mitä mieltä on WAP:sta (avustava esitys)

Miten uskoo kehityksen vaikuttavan omaan elämään

- jos tekniikka ja kustannukset eivät olisi esteenä, niin minkälaisen päätelaitteen 
haluaisi

mitä sillä tehtäisiin 
miten sitä käytettäisiin

- miten se eroaisi olemassa olevista matkapuhelimista ja tekstiviestipohjaisista 
matkapuhelinpalveluista


