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1. Johdanto

1.1. Tausta
Huolimatta talouskasvun hidastumisesta, erityisesti korkean teknologian aloilla, 

vuoden 2001 aikana ovat langattomuus ja liikkuvuus tulleet jäädäkseen. Vielä 1990- 

luvun alkupuoliskolla mobiilipäätelaitteet olivat marginaaliryhmien etuoikeus, mutta 

hintojen aleneminen ja mobiilipalveluiden lisääntyminen ovat tehneet niistä massojen 

kommunikointivälineen. Kesällä 2001 Suomessa oli 3,9 miljoonaa 

matkapuhelinliittymää (Liikenneministeriö 2001) eli lähes 80 % suomalaisista omisti 

matkapuhelimen. Tähän mennessä matkapuhelimia on käytetty lähes kokonaan 

pelkästään äänipuheluihin. Jo vuonna 1999 julkisuudessa alkanut keskustelu 

mobiilipalveluiden tulemisesta on nostanut erityisesti yritysten odotuksia ja haluja 

käyttää matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita myös muuhun kuin 

äänipuheluihin. Ensimmäiset niin sanotut killer applications eli menestyssovellukset 

ovat monien markkinatutkimusten mukaan sähköpostin ja kalenterin tuominen 

mobiilipäätelaitteisiin (Arthur Andersen 2000, 3 ja Siama 2000, 13). Molempia 

sovelluksia yritysten ja kuluttajien mobiilipäätelaitteisiin tarjoavat sekä operaattorit että 

integraattorit (Siama 2000, 20). Mobiilipalveluiden markkinoiden suuruudesta antaa 

kuvaa kuvio 1, jossa on kuvattuna International Data Corporationin (IDC) ennuste 

mobiilipalveluiden markkinoiden kehityksestä Euroopassa vuosina 1999 - 2004.

Kuvio 1. Mobiilipalveluiden markkinoiden kehitys Euroopassa 1999 - 2004

•O 60 -

Lähde: IDC 2000c, 1
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Tämän tutkielman tutkimusongelma ja fokus ovat mielenkiintoisia ainakin seuraavien 

seikkojen vuoksi:

• Yritykset ovat tehneet viime vuosien aikana alkuinvestointeja mobiilisuuteen. 

Seuraavaksi ne odottavat saavansa mobiilisuudesta todellisia hyötyjä. Nyt yritykset 

etsivät sopivia palveluita - mobiilipalveluita, jotka tehostavat liikkuvien 

työntekijöiden työntekoa.

• Yrityksille tarjottavien mobiilipalveluiden menestyssovellusten ensimmäinen 

sukupolvi (sähköpostin ja kalenterin tuominen mobiilipäätelaitteisiin) on pian 

takana, ja yritysten mielenkiinto siirtyy seuraavan sukupolven mobiilipalveluihin - 

yhä parantuvat mobiilipäätelaitteiden ominaisuudet ja uusien teknologioiden 

tuomat mahdollisuudet asettavat odotukset korkealla. Mitä mobiilipalveluita 

tarjotaan sähköpostin ja kalenterin jälkeen yrityksille?

e Tutkimusongelma on erityisen mielenkiintoinen tämän tutkielman toimeksiantajalle 

eli Smarnter Information Systems Oy:lle (katso liite 1), koska tämän strateginen 

fokus on operaattoreissa ja näiden yrityksille tarjoamissa mobiilipalveluissa. 

e Suomea pidetään usein mobiilisuuden koekenttänä, joten mahdollisuudet 

seuraavien menestyssovellusten ja niiden ominaisuuksien kartoittamiseksi ovat 

hyvät.

• Työntekijöiden liikkuvuus tulee kasvamaan, jolloin myös mobiilipalveluiden tarve 

tulee kasvamaan työntekijöiden hoitaessa työasioita normaalin työpisteensä 

ulkopuolella. Liikkuvien työntekijöiden määrän ennustetaan kasvavan Euroopassa 

vuoden 2001 7 miljoonasta 18 miljoonaan vuoden 2004 loppuun mennessä (IDC 

2000a, 10).

1.2. Tutkimusongelma ja tavoitteet
Tämän tutkielman tavoitteena on esittää suomalaisten yritysten näkemyksiä 

menestyssovellusten ominaisuuksista sekä uskomuksia mobiilipalveluiden 

tulevaisuudesta. Tutkimusongelma ratkaistaan hakemalla vastausta kysymykseen, 

mitä vaatimuksia nämä menestyssovellukset asettavat - erityisesti käytetylle 

teknologialle. Näiden lisäksi arvioidaan menestyssovelluksille parhaiten soveltuvia 

arvoketjuja sekä kokonaistuotekonsepteja tutkielmassa kehitettyä viitekehystä 

hyväksikäyttäen.
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Kuvio 2. Mobülidata-arvoverkko

Lähde: Durlacher 2001, 23 (muokattu)

Tässä tutkielmassa keskitytään yrityksissä työskentelevien liikkuvien työntekijöiden 

tarpeisiin. Tarpeiden kartoituksessa käytetään apuna tehtyä kyselyä, yllä olevan 

kuvion 2 mukaista mobiilidata-arvoverkkoa, aikaisempia markkinatutkimuksia ja 

tutkimusongelmaan kuuluvien relevanttien teorioiden muodostamia viitekehyksiä. 

Tutkimusongelmaan pyritään löytämään vastaus kuvion 3 mukaisen hierarkkisen 

kysymyksenasettelun avulla.

Kuvio 3. Hierarkkinen kysymyksenasettelu

Kuvailla mobiilisti ratkaistavia yritysten tarpeita

Mitkä tekijät vaikuttavat yritysten 
kykyyn käyttää mobiilipalveluita?

Mitä yritysten tarpeita voidaan 
ratkaista mobiilisti?

Mitkä tekijät vaikuttani yritysten 
haluun käyttää mobiilipalveluita?

Kuvailla tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten 
kykyyn käyttää mobiilipalveluita

Kuvailla tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten 
haluun käyttää mobiilipalveluita

Mitä ominaisuuksia vaaditaan yrityksille tarjottavilta mobiilipalveluilta?

Luoda mobiilipalveluita ja niiden menestystekijöitä kuvaava 
viitekehys Smartnerille.



1.3. Rajaukset
Tutkimusongelmaa käsitellään seuraavin rajoituksin.

10

Kohdeyritys - Tutkielmaa varten tehtävän kyselytutkimuksen kohteena on 501 

suomalaista 100 - 999 työntekijän yritystä. Smartnerin syksyllä 2000 teettämä 

markkinointitutkimus koski juuri tämän kokoluokan yrityksiä, ja kyselytutkimus on 

tarkoitus teettää samoilla yrityksillä osittaisena jatkotutkimuksena.

Tuote - Tutkielmassa keskitytään mobiilipalveluihin eikä täten oteta kantaa 

sovellusten mahdollisiin muihin versioihin. Tutkielman tavoitteiden mukaisesti tarkoitus 

on tunnistaa seuraavien menestyssovellusten ominaisuuksia.

Teknologia - Tutkielma tulee käsittämään nykyisin käytössä olevista teknologioista 

Global System for Mobile Communicationin (GSM), Wireless Application Protocolin 

(WAP) ja General Packet Radio Servicen (GPRS), koska näistä teknologioista 

kyselytutkimuksen kohteena olevilla yrityksillä on kokemusta ja niistä on olemassa 

eniten tutkimusongelman rajausten puitteissa saatavaa materiaalia. Tulevista 

teknologioista keskitytään kolmanteen sukupolveen eli 3rd Generationiin (3G) [sisältää 

muun muassa Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) ja Enhanced 

Data for GSM Evolution (EDGE) standardit], koska se tulee nykykäsityksen mukaan 

olemaan merkittävin mobiilipalveluiden teknologia Euroopassa.

Aika - Tutkielmassa keskitytään aikajänteeseen 2000 - 2004. Vuodelta 2000 on 

olemassa dataa mobiilipalveluiden käytöstä ja silloin ensimmäiset vakavasti otettavat 

mobiilipalvelut otettiin yrityksissä käyttöön. Vuosi 2004 taas on vuosi, jolloin 3G- 

verkkojen pitäisi markkinoiden odotusten ja 3G-lupaehtojen mukaan olla laajassa 

käytössä Euroopassa ja siten myös Suomessa.

Maantiede - Kyselytutkimuksen osalta keskitytään suomalaisiin yrityksiin. Syynä 

tähän on Smartnerin aikaisemmin suomalaisille yrityksille teettämä kyselytutkimus. 

Suomea pidetään monessa lähteessä mobiilisuuden koekenttänä ja edelläkävijänä, 

joten voidaan olettaa, että tässä tutkielmassa esille tulevat mobiilipalvelut ovat 

mahdollisia menestyssovelluksia myös muilla maantieteellisillä alueilla kuin Suomessa.

Mobiilidata-arvoverkko - Tutkielmassa otetaan huomioon mobiilidata-arvoverkon 

mahdollistavan teknologian, sovelluskehittäjien, verkko- ja virtuaalioperaattoreiden,
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sovellustarjoajien, sisällöntarjoajien, portaaleiden ja päätelaitteiden elementit 

verkkovalmistajien, ja kuluttajien jäädessä tutkielman ulkopuolelle. Kuluttajat eivät 

kuulu suoranaisesti tutkimusongelman piiriin ja verkkovalmistajien suoranainen osuus 

tutkimusongelmaan on vähäinen - välillinen osuus on kuitenkin huomattava.

1.4. Tutkielman rakenne

Kuvio 4. Tutkielman rakenne

Luku 1 : Johdanto

Luvut 5-6: Empiria

Luku 7: Synteesi II ja johtopäätökset

Luku 4: Teoreettinen tausta ja synteesiLuku 2: Mobiilimarkkinat Suomessa Luku 3: Aikaisemmat tutkimukset

Luku yksi käsittää johdannon, joka sisältää tutkimusongelman kuvauksen, tutkielman 

tavoitteet, rajaukset sekä tärkeimpien käsitteiden lyhyen esittelyn. Toisessa luvussa 

esitellään nykyinen mobiilipalvelujen tarjonta ja markkinat Suomessa. Toinen luku 

sisältää myös mobiilimarkkinoiden toimijoiden esittelyn mobiilidata-arvoverkon avulla. 

Kolmannessa luvussa perehdytään aikaisempiin tutkimuksiin. Luku 4 käsittelee 

tutkimusongelman teoreettista taustaa seuraavien teorioiden avulla: innovaatioiden 

diffuusioteoria (innovation diffusion), transaktiokustannusteoria (transaction cost), 

verkostovaikutusteoria (network externalities), kokonaistuotekonsepti (whole-product 

concept) sekä monikanavamalli. Neljäs luku sisältää myös ensimmäisen synteesin. 

Tutkielman empiriaa käsitellään luvuissa viisi ja kuusi. Lopullinen viitekehys, johon 

sisältyy myös tutkielman empiria esitellään luvussa 7. Sama luku sisältää myös 

tutkielman johtopäätökset.
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1.5. Käsitteet
Killer application I. menestyssovel I us/-palvel u. Tässä tutkielmassa mobiiisovellus 

tai mobiilipalvelu, joka saa kuluttajan tekemään joko tarkoituksenmukaisesti tai 

tahattomasti myönteisen ostopäätöksen sovellusta tai palvelua kohtaan. 

Menestyssovellus on sovellus/palvelu, joka ratkaisee käyttäjän keskeisen tarpeen. 

Käsitettä on käsitelty tarkemmin luvussa 2.4. (SearchSolaris.com 2001)

Mobiilisuus. Mobiilisuutta käytetään tässä tutkielmassa langattomuuden 

synonyymina. Mobiilisuus mahdollistaa sovelluksen/palvelun ja päätelaitteen 

käyttämisen missä ja milloin tahansa, ilman että niitä on yhdistetty fyysisesti 

mihinkään.

Mobiiliteknologia. Teknologia, joka mahdollistaa edellä esitetyn mobiilisuuden sekä 

sovelluksien/palveluiden että päätelaitteiden osalta. Näitä teknologioita on käsitelty 

tarkemmin luvussa 2.1.2.

Mobiilipalvelu. Mobiilipalvelut ovat valikoima (portfolio) vaihtoehtoja, jotka 

palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjälle. Palveluntarjoaja voi laskuttaa käyttäjää erikseen 

kustakin palvelusta. (UMTS Forum 2001, 8)

Mobiilisovellus. Mobiilisovellukset ovat palveluiden mahdollistajia, jotka 

palveluntarjoaja, valmistaja tai käyttäjä ottaa käyttöön. Mobiilipalvelut koostuvat 

useista mobiilisovelluksista. Sovellukset ovat loppukäyttäjälle näkymättömiä, eivätkä 

näin ollen näy esimerkiksi laskussa, jonka käyttäjä saa palveluntarjoajalta. (UMTS 

Forum 2001, 8)

Muut tutkielmassa käytetyt käsitteet ja lyhenteet esitellään lyhyesti liitteessä 3.
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2. Mobiilimarkkinat Suomessa

2.1. Mobiilimarkkinat
Monessa Euroopan maassa on havaittavissa mobiilimarkkinoiden saturoitumista ja 

pullonkaulojen syntymistä. Uusien liittymien kasvuvauhti tulee hidastumaan kuvion 5 

mukaisesti vuoden 2000 62 prosentista vuoden 2001 ennustettuun 21 prosenttiin 

penetraation ollessa vuoden 2000 lopulla 63 prosenttia ja vuoden 2001 lopussa 76 % 

(Durlacher 2001, 18).

Kuvio 5. Mobiililiittymät Euroopassa 1995 - 2005

Lähde: Durlacher 2001,18

Vaikka nykyisten teknologioiden mahdollistamat mobiilimarkkinat ovatkin 

saturoitumassa, niin uudet mobiiliteknologioiden sukupolvet, kuten 2,5 Generation 

(2,5G) ja 3G, ratkaisevat sekä saturaatio- että pullonkaulaongelmat. Uudet teknologiat 

mahdollistavat uusien palveluiden tarjoamisen ja tuovat lisää kapasiteettia tarjota 

palveluita yhä laajemmalle joukolle asiakkaita - sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. 

Durlacherin ja Eqvitecin tekemän UMTS-raportin mukaan mobiilioperaattorit 

investoivat lisensseihin ja infrastruktuuriin pelkästään Euroopassa 260 miljardia euroa 

(Durlacher 2001, 5). Samaisen raportin tekijät uskovat, että seuraavan viiden vuoden
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aikana julkistetaan 3000 uutta mobiilisovellusta. Näiden lukujen valossa voidaan 

todeta, että todelliset mobiilimarkkinat ovat vasta kehittymässä. Viime aikainen kasvun 

hidastuminen antaa kuitenkin aihetta suhtautua kriittisesti julkisuudessa esitettyihin 

lukuihin ja ennustuksiin, vaikkakin kasvu jatkuu edelleen.

2.1.1.Mobiilipalvelutarjonta Suomessa
Suomessa toimii tällä hetkellä (6/2001) kuusi GSM-verkko-operaattoria, joilla on 

käytössään oma matkapuhelinverkko. Näiden GSM-verkko-operaattoreiden lisäksi 

Suomessa toimii muutamia virtuaalioperaattoreita, kuten Jippii Group Oyj, RSL Corn ja 

Kiss FM. Taulukossa 1 on esitelty Suomessa toimivat GSM-verkko-operaattorit ja 

niiden markkinaosuudet.

Taulukko 1. Suomen verkko-operaattorit ja liittymien määrä 4/2001

Operaattori Tekniikka Liittymiä %-osuus

Sonera Oyj* GSM 900/1800 2 424 000 62

Radiolinja GSM 900/1800 1 219 000 31,2

Telia Mobile GSM 900/1800 170 000 4,4

Suomen 2G GSM 900/1800 60 000 1,5

Elisa Communication GSM 1800 27 000 0,7

GSM Åland GSM 900/1800 9500 0,2

YHT. 3 909 500 100

Lähde: Liikenneministeriö 2001 ja Helsingin Sanomat 2.6.2001

* sisältää myös Jippii Group Oyj:n ja RSL Com:n liittymät

Verkko- ja virtuaalioperaattoreista mobiilipalveluita yrityksille tarjoavat Sonera Oyj, 

Radiolinja, Telia Finland, DNA Finland Oy* ja Jippii Group Oyj. Taulukkoon 2 on 

kerätty tällä hetkellä (6/2001) operaattoreiden yritysasiakkaille tarjoamia 

mobiilipalveluita. Kuten taulukosta nähdään, on kaikkien operaattoreiden tarjonta hyvin

* DNA Finland Oy ja Suomen 2G toimivat tiiviissä yhteistyössä. DNA Finland Oy toimii 

palveluoperaattorina, joka rakentaa asiakkaille näkyvän palvelutuotteen. Suomen 2G toimii 

verkko-operaattorina, joka rakentaa DNA Finland Oy:n käyttämän verkon palvelualustoineen.
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samanlaista ja operaattoreiden erot tulevat esille lähinnä palveluiden laajuudessa ja 

hinnoittelussa.

Taulukko 2. Operaattoreiden mobiilipalvelutaijonta 05/2001

Palvelu Sonera Radiolinja Telia
4)

DNA Jippii

Sisäpuhelupalvelu X X X X -

WAP-palvelut 1) 3) 7) 3) 7)
• Informaatiopalvelut

Uutiset X X X X -
Talous X X X X -
Aikataulut X X X X -
Hakemistot X X X X -

• Personal Information
Managent (PIM) x X X

Sähköposti x X X .
Kalenteri . 5)
Osoitekirja 5)
Tehtävälista

SMS-palvelut 2) 2) 2)
• Informaatiopalvelut

Uutiset X X - X X

Talous X X - X X

Aikataulut X X - X X

Hakemistot X X - X X

• PIM
Sähköposti - - - -
Kalenteri - - - 6) -
Osoitekirja - - - -
Tehtävälista - - - -

SMS-hosting
• Yksisuuntainen X - 5) X

• Kaksisuuntainen X X

Lähde: sähköposti: Sonera, Radiolinja, DNA ja Jippii sekä Telian kotisivut 2001

1) Sonera Zed tuottaa palvelun

2) Eivät erikseen yrityksille suunnattuja

3) Avoin yhteys - operaattorin asiakkaat voivat käyttää verkko-operaattorista 

riippumattomia WAP-palveluita

4) Perustuu kotisivuilta löytyneisiin tietoihin

5) Tulossa

6) Osittain

7) Ei avointa yhteyttä
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2.1.2.Mobiiliteknologian sukupolvet
Mobüliteknologioissa edetään parhaillaan kohti kolmatta sukupolvea, joka tunnetaan 

yleisesti joko nimellä 3G tai UMTS. Mobiiliteknologioiden ensimmäisenä sukupolvena 

pidetään NMT:a (Nordic Mobile Telephony). Tämä oli analoginen äänipalvelu, joka ei 

tarjonnut mahdollisuutta datapalveluille. Tästä syystä NMT-verkko ei tarjonnut mitään 

erityisiä sovelluksia yrityskäyttöön - ainoastaan äänipuhelut.

Euroopassa toisen sukupolven mobiiliteknologiaa edustaa GSM-teknologia, joka 

tarjoaa digitaalisen äänipalvelun ja piirikytkentäisen (katso liite 3) datan välityksen. 

GSM-teknologian teoreettinen maksimi tiedonsiirtonopeus yhtä kaistaa käytettäessä 

on 9,6 kbps (kilobytes per second). Käytännössä siirtonopeus on verkon 

kuormituksesta johtuen vain 25 - 30 prosenttia teoreettisesta tiedonsiirtonopeudesta 

(Durlacher 2001, 53). GSM:n etuna voidaan pitää maailmanlaajuista kattavuutta 

roamingin (katso Liite 3) ansiosta, joka takaa GSM-puhelimen toimivuuden lähes 

kaikkialla maailmassa. Huolimatta alhaisesta tiedonsiirtonopeudesta GSM-teknologia 

on mahdollistanut ensimmäisten mobiilipalveluiden tarjoamisen sekä kuluttajille että 

yritysasiakkaille.

Ennen kolmannen sukupolven teknologiaan siirtymistä moni verkko-operaattori 

päivittää GSM-verkkonsa hyödyntämään ns. 2,5G teknologiaa. Itse asiassa 

Duriacherin raportin tekijät uskovat, että 2,5G:n teknologia riittää monille 

operaattoreille aina neljänteen sukupolveen asti, jolloin on odotettavissa seuraava iso 

teknologinen harppaus. GSM-verkon päivittäminen 2,5G:hen onnistuu päivittämällä 

olemassa olevia komponentteja (Durlacher 2001, 53).

High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) on piirikytkentäinen kuten perus-GSM ja 

se mahdollistaa useamman yhtä aikaisen kaistan käytön yhteen yhteyteen, jolloin 

teoreettinen maksimi tiedonsiirtonopeus voidaan nostaa aina 57,6 kbps:iin asti. 

Käytännössä operaattorit varaavat yhteen yhteyteen enintään 3 kaistaa eli teoreettinen 

tiedonsiirtonopeus nousee 28,8 kbps:iin. Tämä kuitenkin lisää verkon 

kapasiteettiongelmia ja on näin ollen operaattoreille kallista. Näistä syistä HSCSD ei 

ole saatavilla kuin muutaman operaattorin verkossa, eikä sillä ole niin kattavaa 

roamingia kuin normaalilla GSM:llä. Voidaankin sanoa, että HSCSD on 

käyttökelpoinen ainoastaan rajatuilla alueilla ja silloinkin vain yrityskäytössä, jolloin 

tietoa pitää saada siirrettyä joko paljon tai se on aikakriittistä. HSCSD-päivitys on



mahdollista tehdä pääosin ohjelmallisilla päivityksillä, jolloin se on operaattoreille 

edullinen vaihtoehto (mt 53).

GPRS-teknologia tarjoaa pakettikytkentäisen (katso liite 3) datansiirron ja aina auki 

olevan yhteyden. Nämä yhdessä tehostavat verkon käyttöä ja siten lisäävät 

verkkokapasiteettia ja operaattorin mahdollisuuksia tarjota mobiilipalveluita. 

Pakettikytkentäisyys ja aina päällä oleva yhteys mahdollistavat GSM-teknologiaa 

parempien ja käyttäjäystävällisempien mobiilipalveluiden tarjoamisen. GSM-verkon 

päivittäminen GPRS-yhteensopivaksi vaatii ainoastaan marginaalisia muutoksia 

olemassa olevaan infrastruktuuriin (mt 54).

EDGE-teknologia tuo mukanaan lisää verkkokapasiteettia ja sen teoreettinen maksimi 

tiedonsiirtonopeus on 384 kbps. GSM-verkon päivittäminen EDGE-teknologiaan on 

HSCSD:a ja GPRS:ä kalliimpaa, sillä muutoksia pitää tehdä sekä ohjelmistoihin että 

infrastruktuuriin (mt 54).

Mobiiliteknologian kolmas sukupolvi sisältää itse asiassa useita keskenään kilpailevia 

ratkaisuja (mt 54). Kaksi tärkeintä ITU:n (International Telecommunications Union) 

asettamien vaatimusten täyttävää ratkaisua ovat W-CDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) ja CDMA2000. Kyseiset ratkaisut perustuvat erilaisiin järjestelmiin, 

eivätkä nenäin ollen ole yhteensopivia keskenään. Kaikki UMTS-teknologiat tarjoavat 

GPRS:een verrattuna moninkertaisen verkkokapasiteetin ja tiedonsiirtonopeuden. 

Teoreettinen maksimi tiedonsiirtonopeus on 2048 kbps (vrt. GPRS:n vastaava 115 

kbps), mutta käytännössä tästä nopeudesta jäädään huomattavasti. Alkuvaiheessa 

nopeuden on arveltu olevan käytännössä 40 kbps ja vuonna 2006 noin 200 kbps (mt 

55).

Sekä EDGE- että 3G-teknologia eivät tuo GPRS-teknologiaan verrattuna juurikaan 

muuta uutta mobiilipalveluiden tarjontaan kuin lisää verkkokapasiteettia ja sitä kautta 

parannettua käytettävyyttä ja suurempia tiedonsiirtonopeuksia vaativia palveluita, 

kuten liikkuvan kuvan käyttäminen mobiilipäätelaitteissa.

Alla olevaan taulukkoon 3 on kerätty yhteenveto edellä esitettyjen 

mobiiliteknologioiden perustiedoista.

17



18

Taulukko 3. Yhteenveto mobiiliteknologioista

Sukupolvi Nimi Teknologia
Tiedonsiirto

nopeus (kbps)
Ominaisuudet

1. NMT Nordic Mobile
Telephony 9,6

Analoginen äänlpalvelu 
Ei datamahdollisuutta

2. GSM Global System for
Mobile Communication 9,6 -14,4

Digitaalinen äänlpalvelu 
Kehittynyt viestivälitys 
Maailmanlaajuinen 
roaming
Piirikytkentäinen

2. HSCSD High Speed Circuit 
Switched Data 9,6 - 57,6

GSM:n laajennus 
Korkeampi datan 
tiedonsiirtonopeus

2,5. GPRS
General Packet Radio 
Service

9,6-115
GSM:n laajennus
Aina päällä oleva yhteys 
Pakettikytkentäinen

2,5. EDGE Enhanced Data Rate 
for GSM Evolution

64-384
GSM:n laajennus
Aina päällä oleva yhteys 
Nopeampi kuin GPRS

3. UMTS
Universal Mobile
Telecommunication
System

64 - 2048

Aina päällä oleva yhteys
Maailmanlaajuinen
roaming
IP-yhteensopiva

Lähde: Hatloy 2000, 8 (muokattu)

Kuviossa 6 verrataan mobiiliteknologioiden todellisia tiedonsiirtonopeuksia 

ilmoitettuihin teoreettisiin maksimi tiedonsiirtonopeuksiin. Kuten kuviosta nähdään, 

todellinen siirtonopeus jää usein murto-osaan ilmoitetusta teoreettisesta 

siirtonopeudesta etenkin teknologian julkaisuvaiheessa. Tämä ero tulee vaikuttamaan 

etenkin alkuvaiheessa tarjottaviin mobiilisovelluksiin. Esimerkiksi Japanissa 

ensimmäiset kolmannen sukupolven mobiilipalvelut tulevat olemaan samoja, mitä nyt 

jo tarjotaan, vaikkakin hieman nykyistä suuremmalla tiedonsiirtonopeudella (Mykkänen 

25.4.2001).
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Kuvio 6. Mobiiliteknologioiden todellinen ja teoreettinen tiedonsiirtonopeus 2000 - 2005

Todellinen vs. teoreettinen (e J 
tiedonsiirtonopeus

UMTS/3G

EDGE

UMTSaG

GPRS

EDGE

HSCSD
GPRS

HSCSD

GSM
GSM

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lähde: mm. Durlacher 2001, 55
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Euroopassa mobiiliteknologian kolmanteen sukupolveen siirtyminen tapahtuu 

aikaisintaan vuoden 2002 aikana lukuunottamatta operaattoreiden paikallisia kokeiluja, 

kuten British Telecomin kokeilu Man-saarilla (ZDNet.com 14.5.2001). Aluksi kuluttajien 

käytössä on vain osa kolmannen sukupolven mahdollistamista eduista teknologian 

vielä kehittyessä ja mobiiliarvoverkon toimijoiden tarkastellessa, mitä kuluttajat 

todellisuudessa haluavat kolmannen sukupolven mobiilipalveluilta. IDC:n ennusteiden 

mukaan siirtyminen kolmannen sukupolven teknologiaan Euroopassa tulee vuosina 

2002 - 2004 olemaan vähäistä, vaikkakin liittymien määrän suhteellinen kasvu tulee 

olemaan nopeaa (kuvio 7).

Kuvio 7. Liittymät Euroopassa 1999 - 2004

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lähde: IDC 2000b, 30
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2.2. Mobiilidata-arvoverkko
Mobiilimarkkinoiden kenttä on hyvin monimuotoinen ja vasta muotoutumassa. Siinä 

olevat toimijat liittyvät toisiinsa monimutkaisten verkostorakenteiden välityksellä. 

Kuviossa 8 on pyritty kuvaamaan tätä kokonaisuutta esittämällä 12 verkoston tärkeintä 

elementtiä ja havainnollistamalla, miten ne ensisijaisesti liittyvät toisiin toimijoihin. 

Nopeasti muuttuvilla ja kasvavilla markkinoilla toimijat muodostavat kumppanuuksia 

kyetäkseen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin parhailla mahdollisilla palveluilla ja 

voidakseen kehittää niitä.

Kuvio 8. Mobiilidata-arvoverkko

Lähde: Durlacher 2001, 23 (muokattu)

Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi arvoverkon toimijat - verkkovalmistajia, kuluttajia ja 

yritysasiakkaita lukuunottamatta - erityisesti mobiilipalveluiden näkökulmasta. 

Yritysasiakkaita sivutaan koko tutkielman ajan kysymyksen asettelun puolesta.
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2.2.1.Mahdollistava teknologia
Teknologiatoimittajat tarjoavat mobiilidata-arvoverkon toimijoille

perustoimintaympäristön, jonka päälle nämä voivat rakentaa omat toimintonsa. 

T oimintoympäristöön kuuluvat mm. käyttöjärjestelmät päätelaitteisiin,

ohjelmointityökalut sovelluskehittäjille, paikannusteknologia sovellustarjoajille ja 

laskutussovellusalustat operaattoreille. Teknologiatoimittajat ovat elintärkeä toimija 

muille mobiilimarkkinoiden toimijoille.

Päätelaitteiden käyttöjärjestelmät ovat aikaisemmin olleet pääasiassa laitevalmistajien 

omia käyttöjärjestelmiä. Nyt markkinoille on tulossa useita päätelaitteita, jotka 

käyttävät jotain kolmesta suuresta mobiilipäätelaitteisiin erityisesti suunnitelluista 

käyttöjärjestelmistä. Nämä käyttöjärjestelmät ovat Symbian liittouman (mukana muun 

muassa Nokia, Ericsson ja Motorola) EPOC, Microsoftin Windows CE ja Sunin Java.

Standardien ja de facto-standardien käyttö mahdollistavassa teknologiassa, kuten 

päätelaitteiden käyttöjärjestelmissä, mahdollistaa yhteensopivien mobiilipalveluiden 

tarjoamisen ja niukkojen resurssien tehokkaamman allokoinnin. Tästä syystä 

standardisointiin ja de facto -standardien syntymiseen on panostettu ja tullaan 

panostamaan tulevaisuudessakin. Hyvä esimerkki kansainvälisestä mahdollistavan 

teknologian standardisoinnista on ITU:n päätös kolmannen sukupolven 

mobiiliteknologiasta (katso luku 2.1.2).

2.2.2. Verkko-operaattorit
Verkko-operaattoreiden ydinosaamista on rakentaa ja ylläpitää mobiiliyhteydet 

mahdollistavia verkkoja. Verkko-operaattorit tarjoavat loppuasiakkailleen ääni- ja 

datayhteyspalveluita. Mobiilipalveluiden kannalta verkko-operaattorit kokoavat 

markkinoilta sovellukset, joista kootaan asiakkaille tarjottavat mobiilipalvelut. Sitä 

mukaa kun yhä suurempi osa liikevaihdosta tulee datayhteyspalveluista, sitä 

enemmän riippuvaisiksi verkko-operaattorit tulevat muista mobiilidata-arvoverkon 

toimijoista. Nykyinen trendi Euroopassa onkin, että perinteiset verkko-operaattorit joko 

ostavat portaali-, palveluntarjoaja- ja sisällöntuotantoyrityksiä tai liittoutuvat näiden

kanssa.
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Tästä kehityksestä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita espanjalaisen Terra Mobilen 

syksyllä 2000 ostama suomalainen mobiiliportaaliyritys lobox. lobox on erikoistunut 

langattomiin kuluttajaportaaleihin ja sisällön tuottamiseen langattomiin päätelaitteisiin.

2.2.3. Virtuaalioperaattorit
Virtuaalioperaattorit ovat operaattoreita, jotka eivät omista käyttämäänsä verkkoa. 

Virtuaalioperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin ja mahdollisesti osan 

käyttämistään verkkopalveluista verkon omistavalta operaattorilta yleensä 

tukkuhinnoin ja jälleenmyyvät näitä oman tuotemerkkinsä alla. Tästä syystä ne ovat 

riippuvaisia verkon omistajan panostuksista käyttämäänsä verkkoon. Myös 

virtuaalioperaattorit keräävät verkko-operaattoreiden tavoin markkinoilta 

mobiilisovelluksia, joista kootaan asiakkaille tarjottavat mobiilipalvelut.

Tyypillinen virtuaalioperaattori on suomalainen Jippii, joka ostaa käyttämänsä 

verkkokapasiteetin Soneralta. Usein virtuaalioperaattorit tarjoavat asiakkailleen myös 

muita palveluita kuin mobiilipalveluita. Tällaisia lisäpalveluita ovat muun muassa 

Intemet-liittymät ja kiinteän verkon puhelinliittymät. Virtuaalioperaattorit omistavat omat 

asiakkuutensa, hoitavat sopimuksenteon ja asiakkaidensa laskuttamisen. 

Virtuaalioperaattoreiden mobiilipalvelutarjonta ei juurikaan poikkea verkko- 

operaattoreiden vastaavasta (katso taulukko 2).

2.2.4.Sovellustarjoajat
Wireless Application Service Providers (Wireless ASPs) eli langattomien 

sovelluspalveluiden tarjoajat mahdollistavat yritysten työntekijöille langattoman 

yhteyden yrityksen tietojärjestelmiin tarjoamalla etäisännöintiä (remote hosting, katso 

liite 3), langattomia palveluita, ylläpitoa ja sovelluspäivityksiä yrityksille. Erityisesti 

Yhdysvalloissa, jossa mobiiliteknologia ja -markkinat ovat hajautuneita, on 

langattomien sovelluspalveluiden tarjoajia runsaasti verrattuna Eurooppaan. 

Euroopassa sovelluspalveluiden ja langattomien sovelluspalveluiden tarjoajien tulosta 

on puhuttu jo vuodesta 2000 lähtien, mutta toistaiseksi markkinat eivät ole lähteneet 

kasvuun odotetulla tavalla. Mobiilimarkkinoiden hajautuminen kasvattaa 

todennäköisesti myös Euroopassa langattomien sovelluspalveluiden määrää ja 

markkinoita.
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Loppukäyttäjän näkökulmasta sovellustarjoajan hyödyntäminen ei vaikuta 

mobiilipalveluiden varsinaiseen käyttämiseen. Erot tulevat esille lähinnä palveluiden 

käyttöönotossa, ylläpidossa ja päivittämisessä. Sovellustarjoajan käyttäminen 

tarkoittaa edellä mainittujen toimintojen ulkoistamista, jolloin vastuu niistä siirtyy 

sovellustarjoajalle.

2.2.5.Sisällöntarjoajat
Osa sisällöntarjoajista eli -tuottajista on puhtaita agregaattoreita, jotka kokoavat 

sisältöä monesta eri lähteestä ja muokkaavat sen eri päätelaitteille sopivaksi. Toiset 

sisällöntarjoajat tuottavat täysin uutta sisältöä eri jakelukanaviin, joista 

mobiilipäätelaitteet voivat olla yksi monista. Tällaiset sisällöntuottajat voivat jakaa 

sisältöään joko sovellustarjoajien kautta tai tarjoamalla sitä suoraan verkko- tai 

virtuaalioperaattoreille.

Sisällöntuottajien tarjoamat mobiilipalvelut ovat tähän mennessä rajoittuneet lähinnä 

informaatio- ja viihdepalveluiden tarjoamiseen eli kuluttajien tarpeisiin parhaiten 

soveltuviin palveluihin. Päätelaitteiden ja verkkojen kehittyminen tuo mukanaan 

sisällöntuottajille mahdollisuuden tarjota myös yrityskäyttäjille paremmin sopivia ja 

kehittyneempiä sisältöpohjaisia mobiilipalveluita.

2.2.6. Portaalit
Hagelin ja Singerin (1999, 86) mukaan portaalit ovat tärkeitä liikenteen kerääjiä. Ne 

aloitus- tai ankkurisivustoja, joista käyttäjät aloittavat Intemet-selailun tai joilla käyttäjät 

käyvät säännöllisesti. Tässä yhteydessä mainitut portaalit ovat mobiiliportaaleja, jotka 

toimivat samalla periaatteella kuin perinteiset Intemet-portaalit. Erona on, että 

mobiiliportaalin käyttöön tarvitaan mobiilipäätelaite, ja tästä syystä sekä sisältöä että 

ulkoasua on kevennetty. Mobiiliportaaleja perustavat sekä operaattorit (esimerkiksi 

Soneran mobiiliportaali Zed) että perinteisemmät Intemet-portaaliyritykset (Yahoo!). 

Näiden lisäksi alalle on tullut ja on tulossa useita aloittelevia mobiiliportaaliyrityksiä 

(lobox). Durlacherin UMTS-raportin (2001, 29) tekijät eivät usko, että uudet toimijat 

menestyisivät mobiiliportaaleillaan, vaan että menestyvimmät mobiiliportaalit 

perustetaan olemassa olevien brandien yhteyteen.



25

Kolmas portaalimuoto, jota Durlacherin raportissa ei mainita lainkaan, ovat yritysten 

omat mobiiliportaalit. Nämä yritysportaalit eivät ole täysin vastaavia edellä mainittujen 

perinteisten portaalien kanssa, sillä ne ovat suljettuja ja pääasiassa yrityksen 

työntekijöiden käytössä. On myös mahdollista, että mobiiliportaaliin on pääsy yrityksen 

yhteistyökumppaneilla ja asiakkailla, jolloin yritysportaalin ja extranetin erot kapenevat 

ja voidaankin jo puhua extranetin mobiililaajennuksesta.

Kuvio 9. Yrityksen mobiiliportaali

Lähde: Smartner 2001

Yritysportaalissa tarvittavat sovellukset ja muut komponentit ostetaan muilta toimijoilta, 

mutta itse portaalia ylläpidetään yrityksen toimesta. Etuina on tällöin muun muassa 

tietoturvallisuus - kaikki tiedot säilytetään koko ajan yrityksen omissa tiloissa - ja 

toimintavarmuus: yrityksen ei tarvitse tukeutua kolmannen osapuolen tarjoamiin 

palveluihin muiden kuin verkkokapasiteetin osalta. Haittapuolia verrattuna kolmannen 

osapuolen ylläpitämään portaaliin ovat osaamisen tarve yrityksessä ja portaalin 

ylläpidosta koituvat kustannukset.

2.2.7. Sovelluskehittäjät
Sovelluskehittäjät voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, jotka tarjoavat 

sovellusalustaa middleware-periaatteella ja sellaisiin, jotka tarjoavat puhtaita 

sovelluksia. Ensimmäinen kategoria sisältää samoja piirteitä kuin luvun 2.2.1 

teknologiatoimittajien alustat. Ainoa olennainen ero on, että sovelluskehittäjien alustat 

toimivat middleware-periaatteella. Tällä periaatteella toimiessaan sovelluskehittäjät 

mahdollistavat yhteyden kahden olemassa olevan järjestelmän välillä, tässä 

tapauksessa yhteyden yritysten omista tietojärjestelmistä päätelaitteisiin. Yleensä 

sovelluskehittäjät ovat erikoistuneet muutamaan toiminta-alueeseen, joilla ne tarjoavat
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erikoisosaamistaan. Tällaisia toiminta-alueita ovat muun muassa transaktiot yritysten 

välillä, tietoturvallisuus ja paikannussovellukset.

Puhtaat sovelluskehittäjät puolestaan tarjoavat sovelluksiaan sovellustarjoajille tai 

päätelaitevalmistajille, jolloin sovellukset liitetään osaksi päätelaitetta upotetun 

ohjelmiston (embedded software) periaatteella (katso luku 2.2.8).

2.2.8. Päätelaitteet
Päätelaiteet käsittävät kaikki laitevalmistajat aina puhelimista (Nokia, Ericsson, 

Siemens jne.) PDA-laitteisiin (Palm, Compaq, Psion jne.) ja kannettavista 

tietokoneista, joissa on langattomuuden mahdollistavia PCMCIA-kortteja (3Com, 

Lucent jne.) hakulaitteisiin (RIM, Motorola jne.). Päätelaitteet muodostavat 

loppuasiakkaalle näkyvän konkreettisen osan mobiilidata-arvoverkosta ja 

mobiilikokemuksesta. Päätelaitteiden markkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosien 

aikana, ja vaikka kasvun odotetaan hidastuvan, niin tulevien teknologioiden 

vaatimukset ja ominaisuudet pitävät huolen päätelaitteiden kysynnän kasvusta. Kilpailu 

päätelaitemarkkinoista on kovaa ja pelkästään matkapuhelinmarkkinoilla on lähes 20 

toimijaa. Suurimmat toimijat vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä olivat Nokia 

(35 prosentin markkinaosuus matkapuhelimissa), Motorola (13 %), Siemens (7 %), 

Ericsson (7 %) ja Samsung (6 %) - muiden valmistajien jakaessa 32 prosentin 

osuuden (katso kuvio 10).

Kuvio 10. Matkapuhelinten markkinaosuudet 1 - 3/2001

NokiaMuut

Motorola
Siemens

Lähde: Helsingin Sanomat 27.6.2001/Dataquest
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Päätelaitteissa voi olla upotettuja (embedded) sovelluksia, jolloin päätelaitteen käyttäjä 

ei ole riippuvainen ulkopuolisesta sovellustarjoajasta. Käyttäjä voi käyttää sovellusta 

joko suoraan puhelimella tai ottamalla datayhteyden verkko-operaattorin kautta 

yrityksen tietojärjestelmiin, jolloin hän pääsee käyttämään yrityksessä olevia 

sovelluksia. Esimerkkinä päätelaitteesta, jossa on upotettuja sovelluksia voidaan 

mainita Benefon Q, jossa on muun muassa Microsoft Mobile Explorer-selain WWW- 

sivujen selailuun sekä РОРЗ-protokollatuki (katso liite 3) sähköpostien lukuun. Alla 

olevaan taulukkoon 4 on kerätty eri päätelaitteita ja vertailtu niissä tavanomaisesti 

olevia upotettuja sovelluksia.

Taulukko 4. Esimerkki päätelaitteiden upotetuista sovelluksista

Ominaisuus

Valmiit sovellukset
• Kalenteri
e Sähköposti
• Tekstinkäsittely
e Taulukkolaskenta

Sovellusten päivittäminen 

Sovellusten lisääminen

x, ui* nni, Kannettava AlyPuhelm PDA tietokone*

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Tavallinen
matka

puhelin*
Hakulaite*

X

X

X

X

Älypuhelin
(toinen

sukupolvi)*

X
X
X
X

Syöttölaite Näppäimistö Kynä Näppäimistö/
osoitin

Numero
näppäimistö Näppäimistö Näppäimistö

Käyttöjärjestelmä GEOS
Palm
OS
3.5

Microsoft
Windows

2000

Valmistajan
oma

Valmistajan
oma

Symbian
EPOC

‘älypuhelin = Nokia 911 Oi Communicator, PDA = Palm Pilot Vx, kannettava tietokone = 

HP OmniBook 6000 ja Nokia Card Phone 2.0, tavallinen matkapuhelin = Ericsson R320s, 

hakulaite = Motorola PageWriter 2000X 2Way Pager, älypuhelin (toinen sukupolvi) = 

Nokia 9210 Communicator
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Durlacherin raportissa (2001, 63 - 64) päätelaitteiden toiminnallisuus jaetaan 

ydintoiminnallisuuteen sekä neljään erikoistuneeseen toiminnallisuuteen: liiketoiminta, 

multimedia, pelaaminen ja elämänhallinta -osiin.

Kuvio 11. Päätelaitteen toiminnallisuus

Lähde: Durlacher 2001, 63

Tämän tutkielman fokus on ydin- ja liiketoimintatoiminnallisuuksien käsittelyssä. 

Päätelaitteiden ydintoiminnallisuutena pidetään ääniominaisuuksia ja perusdatan 

välitysominaisuutta. liiketoimintatoiminnallisuudella tarkoitetaan ammattikäyttöön 

suunnattuja toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat muun muassa toimistosovellusten 

sujuvan käytön. Ammattikäyttöön suunnatuilla päätelaitteilla on erityisvaatimuksia 

tiedonsyötön, tietoturvan, käytettävyyden ja tehokkuuden suhteen.

Mobiilipalveluiden ja yritysten kannalta yksi päätelaitteiden tärkeimpiä ominaisuuksia 

on palveluiden helppo siirrettävyys ja yhteensopivuus eri päätelaitteiden ja 

teknologioiden välillä. Maailmanlaajuisten standardien puuttuminen erityisesti 

päätelaitteiden näytön koon, käyttöjärjestelmän, syöttölaitteen ja käytetyn teknologian 

osalta on vaikeuttanut tätä kehitystä näihin päiviin asti. Nykyinen pyrkimys standardien 

käyttöön tulee parantamaan tilannetta tulevaisuudessa merkittävästi.
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2.3. Mobiilipalvelut
Edellä luvussa 1.5 esitetyn määritelmän mukaisesti mobiilipalvelut ovat valikoima 

(portfolio) vaihtoehtoja, jotka palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjälle. Mobiilipalvelut 

koostuvat useista mobiilisovelluksista, jotka puolestaan ovat loppukäyttäjälle 

näkymättömiä. Tällä hetkellä niitä käytetään pääasiassa tekstiviesteillä, GSM- 

datayhteydellä tai WAP-yhteydellä.

Mobiilipalvelut voidaan jakaa kahteen yleiseen kategoriaan joko kuluttajille 

suunnattuihin tai yrityskäyttäjille tarkoitettuihin. Alla olevaan taulukkoon 5 on koottu 

kuluttajille ja yrityskäyttäjille suunnattujen mobiilipalveluiden merkittävimpiä eroja.

Taulukko 5. Mobiilipalveluiden ominaisuudet: kuluttajapalvelu vs. yrityspalvelu

f Kuluttajille Yrityksille 1

Korkea volyymi (yhdeltä monelle) Alhainen volyymi (yhdeltä muutamalle)

Yksinkertainen Monimutkainen

Alhainen muokattavuus Korkea muokattavuus

Alhainen voittomarginaali (operaattorille) Korkea voittomarginaali (operaattorille)

Nopea myyntisykli Hidas myyntisykli

Käytännöllinen Strateginen

Alhainen kriittisyys Korkea kriittisyys

Alhainen integrointitarve Korkea integrointitarve

Palveluiden tarve alhainen Palveluiden tarve korkea

Itse konfiguroitavissa Tukitarpeita

Lähde: Durlacher 2001, 79

Kuluttajille suunnatuista mobiilipalveluista hyvinä esimerkkeinä ovat logo- ja 

soittoäänipalvelut. Näissä palveluissa toteutuu lähes kaikki edellisen taulukon 5 

kohdat. Yrityskäyttöön tarkoitettujen mobiilipalveluiden erityispiirteitä edellisten 

ominaisuuksien lisäksi ovat (Liebmann 2000, 132)

• sisäisten liiketoimintojen tukeminen

• lisäarvon tuottaminen yritykselle ja loppukäyttäjälle

• tuottavuuden lisääminen

• tietoturvallisuuden korostunut asema.
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Esimerkkeinä yrityskäyttöön tarkoitetuista mobiilipalveluista ovat yrityssähköpostin 

tarjoaminen mobiilipäätelaitteeseen ja palvelu, jolla liikkuva työntekijä pääsee 

mobiilipäätelaitteella käsiksi yrityksen intranetissä sijaitseviin tietoihin.

Päätelaitteiden huomattavasti rajallisemmat ominaisuudet, verrattaessa niitä 

esimerkiksi tietokoneisiin, tekevät mobiilipalveluiden muokattavuudesta ja 

personoitavuudesta välttämättömän ominaisuuden (Herman 2000, 25). Alla olevaan 

taulukkoon 6 on kerätty sekä päätelaitteista että ulkoisista tekijöistä johtuvia 

mobiilipalveluiden käyttöä rajoittavia tekijöitä.

Taulukko 6. Mobiilipalveluiden käyttöä rajoittavat tekijät

ii Päätelaite Ulkopuolinen tekijä j
Fyysinen koko Tiedonsiirtonopeus

Näytön pieni koko ja resoluutio Palveluiden hinnoittelu

Syöttölaite Yhteyden säilymisen epävarmuus

Tehottomat prosessorit Loppukäyttäjien tarpeet

Massa- ja käyttömuistin vähyys Sovellusten kääntämisen mielekkyys

Rajallinen virrankulutus Heikko laajennettavuus (WW\AHWAP)

Yhteensopivuusongelmat laitteiden välillä Olemassa olevien järjestelmien korkeat vaatimukset

2.4. Menestyssovellukset
Menestyssovellukset ovat sovelluksia, jotka joko tarkoituksenmukaisesti tai 

tahattomasti saavat kuluttajan tekemään ostopäätöksen sen järjestelmän hyväksi, 

minkä päällä kyseinen sovellus pyörii. Klassinen esimerkki menestyssovelluksesta on 

taulukkolaskentaohjelma. Taulukkolaskentaohjelmat auttoivat merkittävästi 

henkilökohtaisten tietokoneiden leviämisessä pk-yritysten käyttöön. Menestyssovellus 

voi viitata:

• yleiskäyttöiseen sovellukseen, jota ei ole aikaisemmin ollut olemassa

• sovellukseen, joka esittelee täysin uuden sovellustyypin

• mihin tahansa sovellukseen, joka herättää suurta mielenkiintoa.

(SearchSolaris.com 2001)

Yleisen näkemyksen mukaan tämän hetken yrityksille tarjottavina 

mobiilimenestyssovelluksina pidetään sähköpostin ja kalenterin tuomista
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mobiilipäätelaitteisün (Arthur Andersen 2000, 3 ja Siama 2000, 13) sekä tekstiviestejä 

- toukokuussa 2001 maailmassa lähetettiin 19 miljardia tekstiviestiä (GSM World 

2001). Seuraavan sukupolven menestyssovelluksista ei ole olemassa yhtä selkeää 

mielipidettä. Monien tutkimusten ja raporttien mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa 

menestyssovellusta seuraavan sukupolven mobiiliteknologioihin. Yhden ainoan 

sovelluksen sijaan näkemys on, että joko useampi sovellus muodostaa ns. killer 

cocktailin (Merrill Lynch 2000, 21 ja Kreuwel 2001, 2) tai että konkreettisen 

sovelluksen sijaan seuraavana menestyssovelluksena olisi entistä parempi palvelu. 

Vesterbackan (2001) mukaan parempaa palvelua voidaan pitää seuraavana 

menestyssovelluksena, sillä asiakkaat odottavat lisäarvoa käyttämistään 

mobiilipalveluista ja paremman palvelun kautta sitä voidaan tarjota heille helpommin 

kuin suuremman tiedonsiirtonopeuden tai uusien mobiiliteknologioiden avulla. 

Kreuwelin mukaan killer cocktail muodostuu paikka-, aika-, kulttuuri- ja 

käyttäjäryhmäspesifisistä ratkaisuista.

Mobiilipalveluiden ja päätelaitteiden etuja ovat liikkuvuus, liitettävyys tiettyyn henkilöön, 

personoitavuus ja tieto päätelaitteen sijainnista (UMTS Forum 2001, 9). Näitä etuja 

tehokkaasti hyväksikäyttävä palvelu on myös mahdollinen menestyssovellus. Nykyiset 

menestyssovellukset täyttävät kolme neljästä edellä mainitusta edusta - tutkielman 

kirjoitushetkellä sijaintitietojen käyttö ei ole vielä mahdollista Suomessa.
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Seuraavassa taulukossa 7 esittelen eri lähteistä koottuja ehdotuksia seuraaviksi 

mobiilimenestyssovelluksiksi.

Taulukko 7. Ehdotukset menestyssovelluksiksl

¡1 Palvelu/ehdotus Lähde 1

Parempi palvelu
Peter Vesterbacka 2001 
George Chidi 2001, 56A

Samat tärkeät ohjelmat kuin langallisissakin 
Paikkatietope rusteiset
Menestysympäristö (killer environment)

George Chidi 2001, 56A

Virtuaaliassistentti
T uotannonohjausjärjestelmät (ERP)

Ken Wieland 2000, 44

Viestityspalvelut Farouk Goulam 2000, 65

Aikakriittiset palvelut
Machine-to-machine (M2M) -yhteys

James Herman 2000, 25

Internet-yhteys ajoneuvoon
Agenttipalvelut
Push-teknologia
Video

Bill Merrick 2000, 22

Menestyssekoitus (killer cocktail) Merrill Lynch 2000, 21

Yritysten myynti-ja huoltopalvelut Amanda Stirpe 2001, 37

Langaton toimisto Ulf Avrin 1999, 51 - 54

Kaikki edellä esitetyt palvelut ovat sellaisia, jotka soveltuvat yrityskäyttöön ja osa niistä 

soveltuu myös kuluttajakäyttöön. Tätä tutkielmaa varten tehdyssä kyselyssä mukana 

oli viisi edellä mainituista palveluista - tuotannonohjausjärjestelmät, viestityspalvelut, 

yritysten myynti- ja huoltopalvelut, langaton toimisto ja parannettu 

lyhytsanomakommunikointi. Mitkä näistä palveluista nousivat kyselyssä 

menestyssovelluksiksl, selviää luvussa 6, jossa esitellään kyselyn tuloksia ja 

johtopäätöksiä. Osa palveluista, kuten samat ohjelmat kuin langallisissa, 

tuotannonohjausjärjestelmät ja video, ovat sellaisia, jotka vaativat sekä päätelaitteilta 

että käytetyltä mobiiliteknologialta paljon, eikä näin ollen ole nähtävissä, että palvelut 

olisivat loppukäyttäjien ulottuvilla vielä lähitulevaisuudessa. Kommunikointipalvelut 

ovat edellisessä taulukossa myös hyvin esillä - virtuaaliassistentti, viestityspalvelut ja 

parannettu lyhytsanomakommunikointi. Multimediaviestipalveluiden, kuten Nokian 

Multimedia Messaging Service (MMS, katso liite 3), lanseerauksen jälkeen on 

odotettavissa, että kommunikointipalveluiden suosio tulee kasvamaan entisestään 

myös yrityskäyttäjien keskuudessa, kun palvelu mahdollistaa yhä vaativampien ja 

ammattimaisempien palveluiden käytön.
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3. Aikaisemmat tutkimukset
Suoraan tämän tutkielman tutkimusongelmaan keskittyviä julkisia tutkimuksia ei ole 

saatavilla. Aihepiiriä eli yritysasiakkaiden mobiilipalveluita ja yleisiä mobiilisuutta 

sivuavia kaupallisten tutkimuslaitosten tutkimuksia ja raportteja on sitä vastoin 

saatavilla useita, joista seuraavaksi esittelen muutamaa olennaisinta lyhyesti ja kerron 

niiden keskeiset tulokset.

Cherry Tree & Co.:n raportin (2000) “Wireless Applications & Professional Services” 

tavoitteena on analysoida ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia sekä 

mobiilipalveluiden että -tuotteiden tarjoajille. Raportti tarkastelee mobiilisuutta 

kasvutekijöiden, hidasteiden, avaintoimijoiden ja potentiaalisten mahdollisuuksien 

avulla. Raportin mukaan pitäisi toimia heti (marraskuu 2000), sillä mobiilimarkkinoiden 

räjähdys ajoittuu 12-24 kuukauden päähän. Sitä ennen yritysten tulisi hankkia 

muutamia nimekkäitä referenssiasiakkaita, joiden arvoa uusia markkinoita 

valloitettaessa ei tule aliarvioida. Cherry Tree & Co.:n mukaan mobiilimarkkinoiden 

kasvutekijöitä ovat muun muassa tulevat teknologiasukupolvet, niiden tuomat 

mahdollisuudet sekä liikkuvan työvoiman määrän kasvu. Rajoittavia tai hidastavia 

tekijöitä ovat muun muassa epäonnistuminen maailmanlaajuisten standardien 

luomisessa ja yritysten alati kasvava huoli tietoturvallisuudesta.

Raportti antaa myös esimerkkejä tulevista mobiilipalveluista ja mahdollisista 

menestyssovelluksista. Mobiilisuuden tuominen Customer Relationship Management- 

järjestelmiin (CRM) ja työntekijöiden väliseen kommunikointiin ovat Cherry Tree & 

Co.:n mukaan mahdollisia menestyssovelluksia. Sovelluksia tarjoavien yritysten koolla 

ei Cherry Tree & Co.:n mukaan ole niin paljon merkitystä, vaan tärkeämpää on kyetä 

tarjoamaan parhaita mahdollisia sovelluksia ja palveluita asiakkaille. Kokoa 

tärkeämpää on siis asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja tyydyttäminen eikä yrityksen 

absoluuttinen koko.

International Data Corporationin (IDC 2000b) tutkimuksen tavoitteena on analysoida 

Euroopan mobiilidatamarkkinoita aikana, jolloin operaattorit etsivät mahdollisuuksia 

tarjota asiakkailleen uusia palveluita. Tutkimus analysoi mobiilidatamarkkinoita 

Euroopassa vuosina 1999 - 2004. Tutkimuksen keskeinen sanoma on, että 

teleoperaattoreiden puheen välityksestä saatava suhteellinen osuus liikevaihdosta 

tulee pienenemään ja mobiilidatapalvelut ovat yksi merkittävä liikevaihdon kasvattaja 

tulevaisuudessa. Pelkän datan välityksen lisäksi tärkeitä elementtejä ovat yhdistetty
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viestintä (unified messaging, katso liite 3), mobiilikaupankäynti ja WAP-palvelut. Uudet 

mahdollisuudet tuovat mukanaan myös uusia kilpailijoita vanhoille toimijoille. Tästä 

syystä vanhojen toimijoiden pitää kyetä toimimaan tarvittaessa nopeasti pysyäkseen 

markkinoiden vauhdissa ja uusien kilpailijoiden edellä.

Surinder Siaman (2000) tutkimuksen tavoitteena on antaa yleinen kuva 

eurooppalaisten yritysten nykyisistä ja tulevaisuuden odotuksista mobiilipalveluiden 

suhteen. Siaman tutkimusta varten haastateltiin 800 Euroopan suurinta organisaatiota 

sekä 200 johtavaa konsulttiyritystä ja systeemi-integraattoria. Tutkimus kuvasi vuoden 

2000 mobiilipalveluiden mahdollisuuksien käyttöä rajalliseksi. Merkittävimpinä syinä 

pidettiin sopivien teknologioiden ja sovellusten puuttumista. Tästä huolimatta 

yrityksissä on käynnissä useita mobiiliprojekteja, joille on asetettu suuria odotuksia.

Siaman mukaan verkko-operaattorit ovat keskeisessä asemassa Euroopan 

mobiilidatamarkkinoilla. Niiden pitää kyetä toimimaan yhteistyössä yritysten 

teknologiaosastojen kanssa sekä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet kaikilla tasoilla - 

niin strategisella kuin toiminnallisellakin tasolla. Organisaatioiden näkemys 

mobiilipäätelaitteen optimimuodosta on hajanainen, mutta ääni- ja dataominaisuuksien 

tulisi olla joka tapauksessa samassa laitteessa. Verkko-operaattoreiden 

menestystekijöitä mobiilidatamarkkinoilla ovat muun muassa koko Euroopan 

kattavuus, joustava hinnoittelu, sisältö, ajoitus ja tehokas partnerointi.

Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa tehdyn yritysten mobiilipalveluita kartoittavan 

markkinatutkimuksen (Cetin & Lempiäinen 2000) päätavoitteena oli tarkastella 

mobiilipalveluiden markkinoita Suomessa ja ymmärtää suomalaisten yritysten 

mobiilipalvelutarpeita. Tutkimuksen mukaan markkinoiden epävarmuus heijastuu sekä 

asiakkaisiin että sovelluskehittäjiin. Tästä syystä sovelluskehittäjien tulisi kohdentaa 

tarjontaansa sekä kaikkien arvoketjun jäsenten tulisi tehdä yhteistyötä keskenään ja 

solmia partneriohjelmia. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää 

ja voi antaa sovelluskehittäjälle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. 

Markkinatutkimuksessa kävi myös ilmi, että asiakkailla on pelkoja sitoa itseään 

varhaisessa vaiheessa mahdollisesti väistyvään ja nopeasti vanhenevaan 

teknologiaan tai toimittajaan. Tekijöiden mukaan pelko on turha, sillä kehitys ei syrjäytä 

vanhoja teknologioita vaan pikemminkin parantaa niiden käyttöä.

Yhteistä kaikille edellä esitellyille raporteille ja tutkimuksille on usko 

mobiilimarkkinoiden nopeaan kasvuun, merkityksen nousuun sekä yritys- että
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kuluttajamarkkinoilla ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen tärkeyden korostuminen. 

Seuraavasta menestyssovelluksesta sen sijaan ei ole olemassa yhtä selvää 

näkemystä. Tämä tutkielma pyrkiikin antamaan vastauksen siihen, mitä ominaisuuksia 

yritykset odottavat menestyssovelluksilta ja mitä mobiilipalvelutarpeita yrityksillä on.

Taulukko 8. Yhteenveto aikaisempien tutkimusten arvioiduista menestyssovelluksista tai 

menestystekijöistä

Г Palvelu/ehdotus* Lähde ¡¡
CRM-järjestelmät
Työntekijöiden välinen kommunikointi

Cherry Tree & Co.

Yhdistetty viestintä
Mobiilikaupankäynti
VVAP-palvelut

IDC 2000b

Yhteistyö asiakkaiden kanssa Surinder Siama

Tarjonnan kohdentaminen
Arvoketjun jäsenten yhteistyö 
Partneriohjelmat

Cetin & Lempiäinen

* katso myös taulukko 7. Ehdotukset menestyssovelluksiksi
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4. Teoreettinen tausta

4.1. Innovaatioiden diffuusioteoria
Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä innovaatioiden diffuusioteoriaa vaan pikemminkin 

suuri joukko eri tutkijoiden malleja, jotka määrittävät uusien innovaatioiden 

omaksumisprosesseja potentiaalisten omaksujien joukossa. Tästä huolimatta kaikki 

innovaatioiden diffuusioteoriat pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan kysymykseen, 

miksei uutta, joskus jopa ylivoimaista teknologiaa oteta välittömästi käyttöön koko 

potentiaalisten omaksujien joukossa. Innovaatioiden diffuusioteoriaa voidaan siis pitää 

makrotason selittäjänä, kun taas innovaatioiden adoptointia voidaan pitää mikrotason 

selittäjänä. Usein nämä kaksi termiä sekoitetaan keskenään. Vaikka ne käsittelevätkin 

samaa asiaa, ne eivät tarkoita samaa asiaa. Seuraavassa käyn lyhyesti läpi 

muutamien tutkijoiden määritelmiä innovaatioiden diffuusioteorioista.

Rogersin (1983, 5) määritelmän mukaan diffuusio voidaan määritellä prosessiksi, jossa 

innovaatio kommunikoidaan tietyn kanavan kautta tietyssä ajassa tietyille sosiaalisen 

systeemin yksiköille (katso kuvio 12). Innovaatioiden diffuusioteoria koostuu Rogersin 

mukaan siis neljästä elementistä: innovaatiosta, kommunikointikanavasta, ajasta ja 

sosiaalisesta systeemistä.

Kuvio 12. Diffuusioteorian elementit

Lähde: Rogers 1983,10

Heikkilä (1995, 133 - 134) taas määrittelee innovaatioiden diffuusioteorian koostuvan 

kolmesta näkökulmasta: innovaattorin, tuotteen ja hyödyntävän organisaation 

näkökulmasta. Heikkilä keskittyy väitöskirjassaan selittämään erityisesti hyödyntävän
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organisaation näkökantaa innovaatioiden diffuusioteoriaan. Heikkilän mukaan 

valtavirran, eli lähinnä Rogersin luoma teoria ei kunnolla kuvaa, selitä eikä ennusta 

innovaation omaksumista organisaation sisällä - etenkään omaksumisen 

loppuvaiheessa. Tästä syystä Heikkilän malli ei ole paras mahdollinen tämän 

tutkielman mobiilipalveluiden diffuusion selittäjänä, sillä niiden osalta omaksuminen on 

usein vasta alkuvaiheessa.

Hölttä (1989, 11 & 44) puolestaan määrittelee diffuusion prosessiksi, jossa innovaatio 

leviää innovaatiokeskuksista potentiaalisille käyttäjille. Hölttä keskittyy omassa 

kirjassaan tarkastelemaan diffuusioteoriaa erityisesti talousmaantieteen ja 

maantieteellisten tekijöiden kannalta.

Edellisten määritelmien pohjalta voidaan todeta, että innovaatioiden diffuusioteoria 

käsittää tutkijasta riippuen erilaisia painotuksia, mutta kaikkien määritelmien pohjana 

on innovaation leviämisen selittäminen. Tässä tutkielmassa keskitytään 

tarkastelemaan pääasiassa Rogersin, joka Heikkilän mukaan on valtavirran 

diffuusioteorian malli, ja Heikkilän määritelmiä innovaatioiden diffuusioteorioista.

4.1.1. Innovaatioiden diffuusioteorian elementit
Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin Rogersin määritelmän mukaisia innovaatioiden 

diffuusion elementtejä ja niiden ominaispiirteitä erityisesti korkean teknologian 

innovaatioiden kannalta.

Innovaationa pidetään ideaa, toimintatapaa, teknologiaa tai tuotetta, jonka omaksuva 

yksikkö mieltää uudeksi. Riittää siis, että innovaatio on omaksuvalle yksikölle uusi, 

vaikka innovaatio muuten olisikin vanha muille sosiaalisen systeemin yksiköille. 

Uudeksi ideaksi, toimintatavaksi, teknologiaksi tai tuotteeksi määritellään sellainen 

innovaatio, jonka markkinalanseerauksesta on alle kaksi vuotta aikaa ja jonka 

markkinapenetraatio on alle kymmenen prosenttia koko potentiaalisesta 

kohderyhmästä (Robertson 1971, 6 - 8). Korkean teknologian uutuudet ja erityisesti 

mobiilisuuteen liittyvät uutuudet täyttävät usein molemmat tuntomerkit. Tämän lisäksi 

ne ovat myös koko sosiaaliselle systeemille uusia, jolloin kaikki sosiaalisen systeemin 

yksiköt ovat samanarvoisessa asemassa innovaation diffuusion suhteen.
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Kommunikointikanava on keino, jolla tieto innovaatiosta välittyy yksiköltä toiselle. On 

olemassa kahdenlaisia kommunikointikanavia: joukkoviestintäkanavat ja 

henkilökohtaiset kasvoista-kasvoihin -kanavat. Käytetty kanava määräytyy suurelta 

osin viestin vastaanottajan omaksujaluokasta (katso kuvio 13). Joukkoviestintäkanava 

on suhteellisesti tärkeämpi aikaisille omaksujille kuin myöhäisille omaksujille. Yleistys 

on looginen, sillä innovaattoreiden omaksuessa henkilökohtaisia kontakteja on hyvin 

vähän ja tieto innovaatiosta on saatava jotain muuta kautta - tässä tapauksessa 

joukkoviestintäkanavien kautta. Vähemmän sitoutuneet yksiköt vaativat 

kommunikointikanavalta vahvempaa ja tiiviimpää vaikutusta. Henkilökohtaiset 

kasvoista-kasvoihin -kanavat ovat juuri tällaisia.

Aika liittyy keskeisesti diffuusioteoriaan. Tällöin tarkastellaan sitä aikaa, joka

• kuluu yksiköltä innovaation hyväksymiseen tai hylkäämiseen siitä, kun hän 

saa ensimmäisen kerran tiedon innovaatiosta

• kuvaa yksikön suhteellista aikaisuutta/myöhäisyyttä innovaation 

omaksumisessa suhteessa sosiaalisen systeemin muihin yksiköihin

• kuvaa innovaation omaksumisastetta sosiaalisessa systeemissä, tavallisesti 

vertailtaessa omaksujien määrää suhteessa tiettyyn aikayksikköön.

Diffuusioteoriaan liittyy siis useita aikamääreitä, jotka kaikki kuvaavat innovaation ja 

yksikön välistä suhdetta. Osa aikamääreistä on lyhytkestoisia, kuten innovaation 

hyväksyminen/hylkääminen. Osa taas on pidempiaikaisia, kuten omaksumisasteen 

määrittäminen koko sosiaalisessa systeemissä.

Sosiaalinen systeemi innovaatioiden diffuusioteoriassa on määritelty joukoksi 

keskenään toimivia yksiköitä, jotka liittyvät toisiinsa yhteisen ongelman ratkaisun 

kautta saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Tämä yhteisen päämäärän 

saavuttaminen sitoo yksiköt toisiinsa diffuusioteorian näkökulmasta, mutta ei 

välttämättä mitenkään muuten. Sosiaalinen systeemi käsitetään tässä tutkielmassa 

tutkimusongelman mukaisesti yritykseksi tai yrityksen osaksi, joka ottaa 

mobiilipalveluita käyttöönsä. Tällöin yrityksen työntekijät muodostavat yksiköt, jotka 

ottavat innovaation käyttöönsä. Sosiaalisen systeemin luonne vaikuttaa yksikön 

innovaation omaksumisasteeseen, kuten myös yksikön omat ominaispiirteet. 

Ominaispiirteitä tarkastellaan seuraavassa kappaleessa ja taulukossa 9.
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Kaikki yksiköt sosiaalisessa systeemissä eivät omaksu innovaatiota samanaikaisesti. 

Rogers jakaa sosiaalisen systeemin yksiköt viiteen omaksujaluokkaan: innovaattorit, 

aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja viivyttelijät (katso 

kuvio 13). Nämä luokat voivat vaihdella hyvinkin paljon riippuen kyseessä olevasta 

innovaatiosta, kommunikointikanavasta, ajasta ja sosiaalisesta systeemistä.

Kuvio 13. Innovaation diffuusiokäyrä ja omaksujaluokat

Innovaattorit
Myöhäinen
enemmistö

34%

Aikainen
enemmistö

34%

Aikaiset
omaksujat

13,5%
Viivyttelijät

16%

Lähde: Rogers 1983, 247
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Taulukkoon 9 on kerätty edellä käsiteltyjen omaksujaluokkien erityispiirteitä.

Taulukko 9. Omaksujaluokkien erityispiirteet

Luokka ________Ominaispiirteet

Innovaattorit

Erittäin innokkaita kokeilemaan uusia ideoita
Tulevat toimeen epävarmuuden kanssa
Sietävät epävarmuutta
Valmiita kokemaan takaiskuja
Portinvartijoita uusien innovaatioiden virratessa 
sosiaaliseen systeemiin

Aikaiset omaksujat
Omaavat eniten vaikutusvaltaa sosiaalisessa 
systeemissä eli toimivat mielipidejohtajina
Muutosagenttien tärkein kohderyhmä

Aikainen Enemmistö

Harvoin mielipidejohtajan asemassa
Tarjoaa tärkeän yhteyden aikaisten omaksujien ja 
myöhäisen enemmistön välillä
Ovat innokkaita omaksumaan, mutta johtavat harvoin 
omaksumista

Myöhäinen enemmistö

Omaksuvat innovaation heti keskiarvon jälkeen, jolloin 
syynä voi olla joko taloudellinen tai sosiaalinen paine
Lähestyvät innovaatiota skeptisesti ja varovaisesti
Lähes kaikki uudesta innovaatiosta johtuva 
epävarmuus pitää olla kadonnut ennen myöhäisen 
enemmistön omaksumista

Viivyttelijät

Omaavat perinteisimmät arvot
Perustavat päätöksensä menneisyyteen
Uusi innovaatio on usein innovaattoreiden käytössä 
ennen kuin viivyttelijät ottavat aikaisemman 
innovaation käyttöönsä

Lähde: Rogers 1983, 244 - 250

Epävarmuuden sietämien vähenee sitä mukaa, mitä myöhemmin yksikkö on valmis 

omaksumaan innovaation. Mitä myöhäisempi omaksuja, sitä valmiimpi innovaation 

tulee olla ja sitä varmemmin sen tulee toimia. Esimerkiksi yrityksissä innovaattorit ovat 

yleensä tietohallinnossa toimivia työntekijöitä, kun puhutaan teknologisten 

innovaatioiden omaksumisesta. He sietävät epävarmuutta ja kokeilevat toimenkuvansa 

mukaisesti innovaatioita, joita muut työntekijät voisivat ottaa käyttöönsä.
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Heikkilän mukaan ominaista teknologian omaksumiselle on, että

• omaksuminen vaatii suhteellisen paljon kouluttautumista

• hyödyt ovat suurelta osin ulkoisia

• tuottavuuden parantumista on vaikea havaita

• omaksuttu teknologia on monikäyttöistä ja jatkuvasti kehittyvää.

Nämä ominaispiirteet ilmentävät tietotekniikan ja sitä kautta korkean teknologian 

omaksumisen haasteellisuutta yrityksissä. Ei siis riitä, että yrityksessä tehdään päätös 

uuden teknologian käyttöönotosta, vaan että siihen pitää varata myös resursseja 

(koulutus), aikaa ja kärsivällisyyttä. Tästäkään huolimatta ei ole täysin varmaa, että 

teknologian käyttöönotto onnistuu. Ongelmia voi aiheuttaa muutosvastarinta 

työntekijöiden keskuudessa, liian monikäyttöinen teknologia, uudet ja paremmat 

teknologiat sekä koulutuksen vaativuus.

4.1.2. Innovaatioiden päätösprosessi
Rogersin (1983, 163 - 190) mukaan innovaatioiden päätösprosessissa on viisi 

vaihetta, jotka yksikkö käy läpi innovaatiota hyväksyessään. Vaiheista toteutuu vain 

kolme ensimmäistä, jos yksikkö hylkää innovaation. Päätösprosessi alkaa, kun yksikkö 

saa ensimmäisen kerran tiedon innovaatiosta - tietoisuus. Tästä hetkestä alkaa 

prosessi, jonka aikana yksikkö muodostaa mielikuvan innovaatiosta ja sen 

soveltuvuudesta ongelman ratkaisuksi - suostuttelu. Suostutteluvaiheen päätteeksi 

yksikkö joko hyväksyy tai hylkää innovaation - päätös. Jos yksikkö päättää hyväksyä 

innovaation, alkaa innovaation käyttöönottovaihe - käyttöönotto. Kun innovaatio on jo 

käytössä, hakee yksikkö vahvistusta päätökselleen muilta yksiköiltä ja muista 

tietolähteistä - vahvistus. On huomattava, että yksikkö voi vielä perua innovaation 

käyttöönoton, jos vahvistusvaiheessa innovaatiosta tulee esille sellaista tietoa, joka 

estää innovaation käytön ongelman ratkaisemiseksi. Kuviossa 14 on esitetty Rogersin 

mallin mukainen päätösprosessi

Kuvio 14. Innovaation päätösprosessi

Lähde: Rogers 1983,163-190
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Taulukkoon 10 on kerätty yleistyksiä, jotka Rogers esittelee innovaation 

päätösprosessista. Mitä aikaisemmin omaksuja tietää innovaatiosta, sitä korkeammin 

hän on koulutettu, sitä korkeampi sosiaalinen status ja sitä enemmän kontakteja 

muutosagentteihin hänellä on verrattuna myöhäisempiin omaksujiin. Samoja piirteitä 

on nähtävissä myös kyselytutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä luvuissa 6.1 - 

6.2. Kuten edellä kuviossa 14 esitettiin, innovaation päätösprosessissa ilmenee 

selkeitä vaiheita, joiden mukaan yksikkö etenee innovaatiota omaksuessaan.

Taulukko 10. Innovaatioiden päätösprosessin yleistyksiä

Yleistys

Innovaatiosta aikaisemmin tietävät ovat 
korkeammin koulutettuja kuin myöhemmin tietävät

Innovaatiosta aikaisemmin tietävillä on korkeampi 
sosiaalinen status kuin myöhemmin tietävillä

Innovaatiosta aikaisemmin tietävillä on enemmän 
kontakteja muutosagentteihin kuin myöhemmin 
tietävillä

Innovaatioiden päätösprosessissa ilmenee 
vaiheita

Lähde: Rogers 1983, 207 (muokattu)

4.1.3.Mobiilipalvelut innovaatioiden diffuusioteorian valossa
Mobiilipalveluiden osalta itse mobiilipalvelu on diffuusioteorian mukainen innovaatio, 

joka on usein kaikille sosiaalisen systeemin yksiköille uusi. Kommunikointikanavana 

voidaan käyttää joko joukkoviestintäkanavia tai sitten työntekijöiden välisiä 

kommunikointimahdollisuuksia. Sosiaalisena systeeminä toimii tapauksesta riippuen 

joko osa tai koko yrityksen henkilöstö. Aika voi olla yrityksen johdon asettama tai 

luonnollinen aika, joka kuluu mobiilipalveluiden omaksumiselle.

Mobiilipalveluista puhuttaessa keskitytään usein palveluiden alkuvaiheen eli esittely- ja 

kasvuvaiheen (katso kuvio 23) selittämiseen, jolloin omaksujaluokista tarkastelun 

kohteena ovat innovaattorit ja aikaiset omaksujat. Tällöin palvelulle suodaan 

epävarmuutta, kunhan omaksujat kykenevät näkemään siinä riittävästi potentiaalia 

koko sosiaalisen systeemin käyttöönotolle, jolloin innovaation hyväksi voidaan tehdä 

koko yritystä tai sen osaa koskeva omaksumispäätös. Tutkielman tarkastelun
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kohteena olevien mobiilipalveluiden osalta päätösprosessi koskee yleensä suurempaa 

joukkoa, jolloin muutaman päätöksentekijän hyväksymis- tai hylkäämispäätös 

vaikuttaa monen yksikön toimintaan pidemmällä tähtäimellä. Muutosvastarintaa ja 

muita sosiaalisia ongelmia, joita innovaation käyttöönotosta voi johtua, ei tässä 

tutkielmassa käsitellä. Näiden ongelmien tutkiminen olisi hedelmällinen 

jatkotutkimuskohde.

Jotta mobiilipalveluiden diffuusio onnistuisi mahdollisimman hyvin, tulisi palvelun 

ominaisuuksien olla diffuusion eri elementtejä mahdollisimman hyvin vahvistavia. 

Tällaisia ominaisuuksia, jotka vahvistavat kommunikointikanavaa, sosiaalista 

systeemiä ja aikaa, ovat muun muassa helppo ja vaivaton käyttöönotto, 

toimintavarmuus, turvallisuus ja luotettavuus sekä integroitavuus jo olemassa oleviin 

järjestelmiin. Mobiilipalveluiden diffuusion ja käyttöönoton kannalta merkittäviä 

ominaisuuksia on käsitelty tarkemmin tutkimustulosten käsittelyn yhteydessä luvussa 

6.1.4.
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4.2. Transaktiokustannusteoria
Huolimatta nopeista ja radikaaleista muutoksista yritysmaailmassa eräs asia pysyy 

muuttumattomana - yrityksen halu ja tarve toimia siten, että se minimoi transaktioiden 

hallinnoinnista ja suorittamisesta johtuvat kustannukset (Sarkar ym. 1998, 216). 

Transaktiokustannusteoria pyrkii kuvaamaan juuri tätä yrityksen halua minimoida 

kustannukset tuottamalla tietty toiminto tai tehtävä itse tai vaihtoehtoisesti 

ulkoistamalla sen tuottaminen yrityksen ulkopuolelle. Transaktiokustannusanalyysin 

tavoitteena on minimoida jonkin toiminnon tai tehtävän suorittamisesta aiheutuvat 

kustannukset yritykselle. Williamsonin (1981, 549) mukaan yrityksen kustannukset 

voidaan jakaa tuotanto- ja hallinnointikustannuksiin. Näistä tuotantokustannukset ovat 

kustannuksia, jotka aiheutuvat sovelluksen tuottamisesta yritykselle. Hallinnointi- eli 

transaktiokustannuksia muodostuu yritykselle, kun sovellus ylittää teknologisesti 

erotettavien yksiköiden välisen rajapinnan. Transaktiokustannuksiksi luetaan muun 

muassa tuotantoprosessin koordinointiin tarvittavan informaation käsittelystä, 

informaation hankkimisesta, sopimusneuvotteluista ja opportunistisen käyttäytymisen 

välttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Myös organisaatioiden välisissä rajapinnoissa 

syntyy ongelmia, kuten väärinkäsityksiä, hävikkiä tai viivästymisiä, jotka voidaan 

luokitella transaktiokustannuksiksi.

Taulukko 11. Yrityksen kustannukset

I Tuotantokustannukset Hallinnointi- eli transaktiokustannukset |j
Tutkimus ja kehitys

Tuotantoprosessin koordinointi; 
informaation käsittely ja hankkiminen

Laitteet ja koneet Sopimusneuvottelut

Materiaali Opportunistinen käyttäytyminen

Työvoima Väärinkäsitykset, hävikki ja viivästyminen
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4.2.1.Transaktiokustannusten ulottuvuudet
Transaktiokustannuksilla on kolme ulottuvuutta, joilla niitä voidaan kuvata, mitata ja 

vertailla: erityisinvestointien tarve, epävarmuus ja toistuvuus (Williamson 1985, 52 - 

61).

Kuvio 15. Transaktiokustannusten ulottuvuudet

Lähde: Williamson 1985, 52 - 61

Transaktioihin liittyy joko erityis- tai yleisinvestointeja. Näistä erityisinvestoinnit ovat 

sellaisia investointeja, jotka on tehty tiettyä transaktiota varten eikä niitä näin ollen 

voida käyttää muihin transaktioihin. Nämä erityisinvestoinnit sitovat sopimuksen 

osapuolet tiiviiseen yhteistyöhön, sillä ilman yhteistyötä investoinnilla ei ole käyttöä 

eikä näin ollen myöskään arvoa.

Kuvio 16. Transaktiokustannusten ulottuvuudet: erityisinvestointien tarve

Ostaja- -

Työntekijä- -

Käyttötarkoitus

Paikka

Lähde: Williamson 1985, 52 - 61
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Investointia voidaan pitää erityisinvestointina, jos yksi tai useampi seuraavista kohdista 

täyttyy (Williamson 1985, 52 - 61):

e Investointiin sijoittamisen jälkeen sitä ei voida enää siirtää (paikkaspesifisyys).

• Investointi on suunniteltu vain yhtä käyttötarkoitusta varten

(käyttötarkoitusspesifisyys).

e Investointiin liittyvillä työntekijöillä on erityisiä tekemällä opittuja taitoja

(työntekijäspesifisyys).

• Olemassa olevia investointeja joudutaan muuttamaan asiakaskohtaisesti 

(ostajaspesifisyys).

Toinen ulottuvuus on epävarmuus. Epävarmuudella tarkoitetaan yhteistyökumppanin 

toimintaan liittyvää epävarmuutta, mutta myös ympäristöön liittyvää epävarmuutta.

Kuvio 17. Transaktiokustannusten ulottuvuudet: epävarmuus

Lähde: Williamson 1985, 52 - 61

Epävarmuus ilmenee pääasiassa tilaehdollisena, mutta sitä syntyy myös 

kommunikoinnin puutteesta - päätöksentekijän on lähes mahdoton tietää, mitä toinen 

päätöksentekijä päättää ja suunnittelee, jolloin syntyy sekä väärinkäsityksiä että 

viivästymisiä. Korkeiden teknologioiden tapauksessa epävarmuus voidaan jakaa 

ympäristöstä johtuvaan eli teknologiseen epävarmuuteen ja yhteistyökumppaneista 

johtuvaan epävarmuuteen. Teknologinen epävarmuus liittyy epävarmuuteen valitun 

teknologian kestävyydestä ja ominaisuuksien muuttumisesta. Yhteistyökumppanin
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valinta taas aiheuttaa epävarmuutta kysymyksellä, onko valittu yhteistyökumppani 

riittävän elinvoimainen, pitkäikäinen ja onko hänen päätöksensä ennustettavissa.

Kolmas ulottuvuus kuvaa toistuvuutta eli transaktioiden esiintymistiheyttä. Toistuvuutta 

on kolmenlaista: yhdenkertaista, satunnaista ja toistuvaa.

Kuvio 18. Transaktiokustannusten ulottuvuudet: toistuvuus

Yhdenkertainen

Satunnainen

T oistuva

Lähde: Williamson 1985, 52 - 61

Toistuvuus-ulottuvuus vaikuttaa merkittävästi ostajan aktiivisuuteen markkinoilla, sillä 

ainoastaan toistuvissa transaktioissa kannattaa ylläpitää kyseiseen transaktioon 

erikoistunutta hallintorakennetta. Vaikka satunnaisessa ja yhdenkertaisessa 

toistuvuudessa ei kannata ylläpitää erikoistunutta hallintorakennetta, niin siitäkin 

huolimatta ne vaativat erityistä huomiota osakseen. Mobiilisovelluksista puhuttaessa 

palvelun käyttöönotto on yhdenkertainen tapahtuma, kun taas palvelun varsinainen 

käyttö on joko satunnaista tai toistuvaa. Tällöin on perusteltua ylläpitää 

hallintorakennetta, joka hallinnoi mobiilipalveluita.
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4.2.2.Transaktiokustannusten päälajit
Williamson (1985, 388) jakaa transaktiokustannukset kahteen ryhmään sen mukaan, 

syntyvätkö kustannukset ennen vai jälkeen sopimuksen solmimista. Ex ante - 

kustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyvät sopimusta luonnosteltaessa ja 

neuvoteltaessa ehdoista eli ennen sopimuksen varsinaista solmimista. Ex post - 

kustannukset puolestaan sisältävät sopimuksen mukaisten ehtojen toimeenpanosta ja 

toteuttamisesta koituvat hallinnointikustannukset, sopimukseen liittyvien osapuolten 

välisten ongelmien ja riitojen selvittämisestä koituvat kustannukset sekä 

sitouttamisesta syntyvät kustannukset. Downes ja Mui (1998, 37 - 38) antavat kuusi 

kustannuslajia, jotka on lueteltu seuraavaksi ja jaettu Williamsonin mukaisiin ex ante

ja ex post -kustannuksiin:

• Etsintäkustannukset - Sekä ostajalle että myyjälle muodostuu toistensa 

löytämisestä yhä laajenevilla markkinoilla kustannuksia - Ex ante.

e Informaatiokustannukset - Ostajalle informaatiokustannukset muodostuvat 

kerättäessä tietoa tuotteista ja myyjän tarjoamista palveluista. Myyjälle 

informaatiokustannuksia ovat lainsäädännön, taloudellisen tilanteen ja ostajan 

kysynnän selvittämisestä aiheutuvat kustannukset - Ex ante.

e Kaupankäyntikustannukset - Ostajan ja myyjän asettamat ehdot kaupalle tai 

sopimukselle - Ex-ante.

e Päätöksentekokustannukset - Ostajalle myyjän ehtojen vertailusta muiden 

vastaaviin tarjouksiin sekä sisäisten prosessien, kuten hyväksymisprosessin ja 

sisäisten vaatimusten täyttämisen, varmistamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Myyjälle myyntipäätöksen tekemisestä tietyn ostajan hyväksi tai hylkäävän 

päätöksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia - Ex ante/ex post.

• Seurantakustannukset — Ostajan ja myyjän toimet varmistettaessa, että 

sovitut ehdot täyttyvät ja oikeat tuotteet tai palvelut todella vaihtavat omistajaa. 

Seurantakustannukset voivat myös sisältää myöhästymisestä tai vajaasta 

toimituksesta aiheutuvia kustannuksia - Ex post.

• Täytäntöönpanokustannukset - Ostajan ja myyjän varmistus siitä, että 

täyttämättömät ehdot tulevat täytetyiksi. Tällaisia voivat olla yhteisymmärrys 

alennuksesta aina ulkopuolisen välittäjän käyttämiseen epäselvyyksien 

sovittamisessa - Ex post.
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Taulukko 12. Transaktiokustannusten päälajit

li Ex ante Ex post I

Etsintäkustannukset Päätöksentekokustannukset

Informaatiokustannukset Seurantakustannukset

Kaupankäyntikustannukset Täytäntöönpanokustannukset

Päätöksentekokustannukset

Lähde: Downes & Mui 1998, 37 - 38

Kuten edelliset kuusi kohtaa osoittavat, transaktiokustannuksiin liittyy sekä triviaaleja, 

kuten tiedonhakukustannuksia, että vaikeammin ymmärrettäviä, selitettäviä, 

ennustettavia ja mallinnettavia, kuten riitatapauksista johtuvia, kustannuksia.

4.2.3. Väliporrasongelma
Väliporrasongelmassa kuvataan transaktiokustannuksia, jotka aiheutuvat väliportaan 

käyttämisestä. Oheisessa kuviossa 19 on kuvattu Sarkarin ym. (1998, 216) malli 

elektronisten kauppapaikkojen väliporrasongelmasta. T2 ja T2’ kuvaavat 

kanavatoiminnan tuotantokustannuksia. T1 ja TT ovat hallinnointikustannuksia, jotka 

aiheutuvat palvelua tarjoavan yksikön koordinoinnista ja hallinnoinnista.

Mittakaavaeduista johtuen erikoistunut välittäjä voi usein tarjota kanavatoiminnot 

edullisemmin kuin tuottaja itse, jolloin T2’ < T2 (Sarkar ym. 1998, 216). Edellisestä 

johtuen hallinnointikustannukset ovat avainasemassa tuottajan arvioidessa välittäjän 

käyttöä. Tyypillisesti ulkoistettu tuotanto on edullisempaa. Yritykset sisäistävät 

kanavatoiminnan ja toimivat suoraan kuluttajan kanssa, ainoastaan jos TT » T1 eli 

välittäjän kanssa hallinnointikustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin sisäiset 

hallinnointikustannukset. Edelleen, jos tuottajan ja kuluttajan väliset kanavatoiminnan 

tuotantokustannukset (T2) alenevat teknologisen kehityksen edetessä, on myös 

todennäköistä, että samalla alenevat sekä hallinnointikustannukset tuottajan ja 

välittäjän välillä (TT) että kanavatoiminnan tuotantokustannukset välittäjän ja 

kuluttajan välillä (T2’). Tästä johtuen teknologinen kehitys tarjoaa ulkopuolisille 

välittäjille uusia mahdollisuuksia tarjota tuottajille kanavapalvelulta. Edellinen voidaan 

siis yleistää seuraavaan välittäjiä koskevaan hypoteesiin: on todennäköistä, että 
välittäjät tulevat olemaan tärkeässä asemassa vielä kehittyvillä elektronisten 
kauppapaikkojen markkinoilla (Sarkar ym. 1998, 216).
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Kuvio 19. Transaktiokustannukset väliporrasmallissa

KuluttajaTuottaja

Välittäjä

T1

Lähde: Sarkarym. 1998, 216

Sankarin ym. elektronisten kauppapaikkojen malli soveltuu myös mobiilipalveluiden 

väliporrasongelman mallintamiseen. Edellä esitettyyn Sankarin ym. malliin pohjautuen 

kuviossa 20 on esitetty mobiilipalveluiden väliporrasmalli. Mobiilipalveluiden 

tapauksessa välittäjänä voi toimia joko operaattori tai integraation. Tässäkin mallissa 

asiakkuuden hallinnointikustannukset ovat avainasemassa arvioitaessa operaattorin 

tai integraattorin käyttöä, koska ohjelmistotalot harvoin ovat erikoistuneet 

asiakkuuksien hallinnointiin toisin kuin integraattorit ja operaattorit, jotka voivat tarjota 

kanavatoiminnot edullisemmin kuin itse ohjelmistotalo - T2’ < T2 ja T2* < T2. Sankarin 

ym. muutkin väittämät kustannuksista pätevät mobiilipalveluiden osalta, sillä Sankarin 

malli soveltuu juuri korkean teknologian väliporrasongelmiin. Edellä kuvatut väittämät 

voidaan yhdistää mobiilipalveluita koskevaan hypoteesiin: välittäjien asema tulee 
olemaan merkittävä mobiilipalvelumarkkinollla. Se kumpi välittäjävaihtoehto on 

ohjelmistotalolle edullisempi ja miksi, on tapauskohtainen, eikä siihen tässä 

yhteydessä syvennytä.

Kuvio 20. Transaktiokustannukset väliporrasmallissa - case mobiilipalvelu

YritysasiakasOhjelmistotalo

Operaattori

Integraation

Lähde: sovellettu Sarkarym. 1998, 216
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4.2.4.Mobiilipalvelut transaktiokustannusteorian valossa
Yritysten kustannukset mobiilipalveluista muodostuvat pääasiassa päätelaitteiden 

hankinnasta ja ylläpidosta, palveluiden hankinnasta ja käytöstä johtuvista 

tuotantokustannuksista sekä käytön koordinoinnista johtuvista 

hallinnointikustannuksista. Mobiilipalveluiden käyttöönotolla yritykset pyrkivät 

tehostamaan liikkuvien työntekijöiden työntekoa ja saavuttamaan sitä kautta syntyneitä 

kustannuksia suurempia säästöjä ja tuottoja.

Investoinnit mobiilipalveluihin ovat hankkivan yrityksen kannalta 

transaktiokustannusten ulottuvuuksien mukaisesti taulukon 13 mukaisia.

Taulukko 13. Mobiilipalveluiden transaktiokustannusten ulottuvuudet

I Erityisinvestoinnin tarve Epävarmuus Toistuvuus I
Paikkaspesifisyys
Mobiilipalvelu on usein 
pääosin operaattorin tiloissa 
ja yrityksen tiloihin tulee 
korkeintaan client-ohjelma, 
joka mahdollistaa yrityksen 
omien tietojärjestelmien 
käytön mobiilipalveluiden 
yhteydessä

Yhteistyökumppani 
Lähtökohtaisesti 
operaattorin käyttämisellä 
mobiilipalveluiden 
tarjoajana ei liity 
epävarmuutta

Yhdenkertaisuus
Mobiilipalvelun käyttöönotto

Käyttötarkoitus spesifisyys
Mobiilipalvelua voidaan 
käyttää vain yhteen 
tarkoitukseen

Ympäristö
Mobiilipalveluiden 
tapauksessa ympäristön 
aiheuttama epävarmuus 
koskee korkean teknologian 
nopeaa kehitystä

Satunnaisuus
Laskutus ja 
ongelmatapaukset

Toistuvuus
Loppukäyttäjien käyttö 
riippuen kuitenkin jonkin 
verran mobiilipalvelusta - 
sähköpostin käyttö voi olla 
päivittäistä kun taas 
informaatiopalveluiden 
käyttö voi olla harvemmin 
tapahtuvaa
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4.3. Verkostovaikutusteoria
Liebowitzin ym. (1995) mukaan tuotteen arvo koostuu kahdesta komponentista — 

omavaraisuus- ja synkronointiarvosta (kuvio 21). Tässä luvussa käsiteltävä 

verkostovaikutus ja sen teoria sisältyvät tuotteen synkronointiarvoon.

Kuvio 21. Tuotteen arvo

Omavaraisuusarvo

Synkronointiarvo

0stfai@iUs

Verkostovaikutusteoria (network externalities) kuvaa hyödykkeen käyttöhyödyn 

kehitystä uusien käyttäjien ottaessa hyödykkeen käyttöönsä. Klassinen esimerkki on 

lankapuhelin. Lankapuhelimen arvo sen ainoalle käyttäjälle on nolla, mutta kun 

lankapuhelinverkkoon tulee lisää käyttäjiä, niin sen arvo kasvaa sekä uusille että 

vanhoille käyttäjille. Verkostovaikutusteoriassa puhutaan sekä suorista että 

epäsuorista vaikutuksista (kuvio 21). Kotabe ym. (1996, 75) määrittelevät suorat 

vaikutukset käyttöhyödyn nousuksi käyttäjälle, kun hyödykettä tai siihen liittyvää 

täydentävää hyödykettä käyttävien käyttäjien määrä nousee; tässä tapauksessa 

uusien lankapuhelinkäyttäjiin määrän noustessa. Yksittäisen käyttäjän hyötyfunktio on 

siis positiivinen käyttäjämäärän suhteen, kun taas hyödykkeen kysyntä on sekä 

hyödykkeen hinnan että odotetun verkoston koon funktio (Katz & Shapiro 1994, 94).

Epäsuorat vaikutukset johtuvat uusista käyttäjistä, jotka toimillaan lisäävät hyödykkeen 

ja täydentävän hyödykkeen kysyntää ja näin ollen skaalaetujen vaikuttaessa lisäävät 

näiden tarjontaa markkinoilla sekä laskevat niiden hintoja (Katz & Shapiro 1985, 425). 

Lankapuhelinesimerkissä epäsuorat vaikutukset näkyvät siten, että käyttöön 

tarvittavien laitteiden valikoima lisääntyy ja hinta laskee, koska kysyntä kasvaa ja siitä 

johtuen laitteiden tarjoajien määrä lisääntyy.
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4.3.1. Verkostojen yhteensopivuus
Katz ja Shapiro (1985, 425) havaitsivat, että yritykset, joilla on hyvä maine tai laaja 

olemassa oleva verkosto, ovat pääsääntöisesti tuotteiden yhteensopivuutta vastaan, 

vaikka yhteensopivuus kasvattaisi kokonaishyvinvointia. Vastakohtana tälle pienet 

yritykset, joilla ei ole hyvää mainetta markkinoilla eikä laajaa verkostoa, pyrkivät 

tuotteiden yhteensopivuuteen. Joissakin tapauksissa sosiaaliset kustannukset 

saattavat olla jopa yhteensopivuudesta saavutettuja hyötyjä suuremmat.

4.3.2. Verkostojen koko ja laajuus
Kuluttajat perustavat ostoaikeensa usein oletettuun verkoston kokoon (Katz & Shapiro 

1985, 426). Usein kuluttajan tehdessä ostopäätöstä verkosto ei ole vielä muodostunut, 

vaan useat kuluttajat ovat vasta tekemässä ostopäätöstään. Tämä ostopäätös 

vaikuttaa verkoston kokoon (suora vaikutus) sekä täydentäviin tuotteisiin ja palveluihin 

(epäsuora vaikutus). Ostopäätöstä tehtäessä yksi verkostovaikutusteorian piirteistä on 

ottaa huomioon tarjoajan vaihtamisesta koituvat vaihtokustannukset. Järjestelmät, 

joiden oletetaan tulevan suosituiksi ja joihin tämän vuoksi tarjotaan laajaa valikoimaa 

komponentteja, tulevat olemaan yhä suositumpia juuri verkostovaikutusteorian 

mukaisen kuluttajien käyttäytymisen vuoksi. (Katz & Shapiro 1994, 94)

Choun ja Shyn (1990, 259 - 260) mukaan käyttäjät eivät hyödy suoranaisesti 

ostamansa tuotteen ostajien määrästä. Käyttäjän hyöty verkoston kasvaessa ilmenee 

Choun ja Shyn mukaan erityisesti siinä, että mitä laajempi käyttäjäverkosto tuotteella 

on, sitä laajempi on myös palveluverkosto, joka heidän mukaansa on käyttäjälle siis 

tärkeämpi kuin itse käyttäjäverkosto. Tästä johtuen käyttäjien ostopäätös voi myös 

muuttua suosimaan suosituinta tuotetta paremman tuotteen kustannuksella. Monissa 

yhteyksissä on mainittu, että näin kävi juuri Beta-videonauhureille niiden hävitessä 

kamppailun VHS-videonauhureille 1980-luvun puolivälissä (Kotabe 1996, 77).

Verkoston koosta johtuvat vaikutukset eivät rajoitu pelkästään tiettyä tuotetta 

käyttävien muodostamaan verkostoon. Relevantti verkoston koko muodostuu myös 

niiden tuotteiden verkostoista, jotka ovat yhteensopivia keskenään. (Katz & Shapiro 

1985, 424) Erityisesti korkean teknologian tuotteiden osalta yhteensopivuus voi olla 

kriittinen tekijä ja joko laajentaa tai supistaa yhteensopivien tuotteiden verkostoa 

huomattavastikin. Esimerkkinä laajentavasta yhteensopivuudesta on PC-standardi. 

IBM:n päätös avata PC-standardi kaikille sai aikaan sen, että PC-teknologia on tällä
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hetkellä laajalle levinnyt ja yhteensopivia tietokoneita, oheislaitteita ja ohjelmia on 

saatavilla lähes rajattomasti. Esimerkkinä verkostoa supistavasta yhteensopivuudesta 

on Applen päätös pitää Macintosh-standardi suljettuna. Macintosh-tuotteiden 

korkeasta laadusta huolimatta sen verkosto on pysynyt pienenä. Tämä on johtanut 

siihen, että edellä esitetty (kuvio 21) synkronointiako on Applen kohdalla jäänyt 

pieneksi, vaikka omavaraisuusarvo onkin korkea.

Verkoston laajuusvaikutukset voivat olla myös oletettua pienemmät tietyillä tuotteilla. 

On olemassa tuotteita, joiden erikoisversioita käyttää pieni rajoitettu käyttäjäjoukko, 

esimerkiksi yrityksen työntekijät ja joiden verkostovaikutus on näin ollen hyvin 

rajoitettu. Käyttäjäjoukon keskuudessa täydellinen yhteensopivuus voi olla kriittinen 

tekijä, kun taas yhteensopivuus muun maailman kanssa on yhdentekevää. Tällainen 

tuote ja käyttäjäryhmä on esimerkiksi taulukkolaskennan erikoisversio maanmittaajille. 

(Liebowitz ym. 1995)

4.3.3. Verkostolait
Sculley ja Woods (1999, 21) esittelevät kirjassaan Kellyn uuden verkostolain (Kelly’s 

new law of networks). Tämä laki perustuu aikaisempaan Metcalfen lakiin. Metcalfe oli 

ensimmäinen, joka huomasi verkon arvon kasvavan toiseen potenssiin siihen liittyvien 

ihmisten tai asioiden muodostaessa verkostoa. Kellyn uusi verkostolaki kuvaa sitä, 

miten itse asiassa joidenkin verkostojen arvo on enemmän kuin pelkästään Metcalfen 

lain mukainen n2. Esimerkiksi tietoverkoissa käyttäjät voivat olla samanaikaisesti 

yhteydessä useampaan käyttäjään - Metcalfen mallissa yhteydet olivat kahden 

pisteen välisiä, kuten normaalit lankapuhelut tai fax-lähetykset (katso kuvio 22).

Sculleyn ja Woodsin esittelemä Kellyn uusi verkostolaki soveltuu erityisesti Intemet- 

maailman verkostojen mallintamiseen. Ne mahdollistavat useiden yhtäaikaisten 

yhteyksien luomisen ihmisten ja asioiden välillä - verkoston arvo on n" (katso kuvio 

22). Kellyn uusi verkostolaki soveltuu osittain myös mobiilipalveluiden verkostojen 

mallintamiseen. Mobiilipalvelut sopivat verkostoilla mallinnettaviksi, koska ne ovat 

perusluonteeltaan verkottuvia ja siten useiden yhtäaikaisten yhteyksien luominen 

käyttäjien välille on luontevaa ja helppoa. Tulevaisuudessa päätelaitteiden ja 

mobiilipalveluiden kehittyessä Kellyn uusi verkostolaki soveltunee Metcalfen mallia 

paremmin kuvaamaan mobiilipalveluiden muodostamaa verkostoa. Esimerkkinä 

tällaisista sovelluksista voidaan mainita tutkielmaa varten suoritetussa
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kyselytutkimuksessa esille tulleet reaaliaikaisten sanomien välitys ja sisäpuhelut, joista 

tarkemmin luvussa 6.1.5.

Kuvio 22. Metcalfen (vas.) ja Kellyn verkostolait (havainnollistava kuva)

4.3.4.Mobiilipalvelut verkostovaikutusteorian valossa
Mobiilipalveluiden osalta verkostovaikutusteoriat rajoittuvat pääosin yrityksen piiriin. 

Syynä on se, että käyttö rajoittuu usein yrityksen työntekijöihin ja mobiilipalvelut ovat 

usein jo olemassa olevien sovellusten mobiililaajennuksia, jolloin mobiilisuus ei 

suoranaisesti näy yrityksen ulkopuolelle eikä mobiilipalveluiden itsessään tarvitse 

kyetä luomaan verkostoja yrityksen ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä ovat edellä 

mainitut yritysportaalit, joita voivat käyttää myös yhteistyökumppanit ja asiakkaat. 

Tällöin verkostovaikutusteorian mukaiset vaikutukset ulottuvat joissain määrin myös 

yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Verkostovaikutusten merkitystä ei tästä syystä 

kuitenkaan voida vähätellä vaan päinvastoin. Verkostoitumiseen osallistuvat käyttäjät 

ovat usein tarkasti tiedossa, ja mobiilipalveluiden vaikutuksiin voidaan näin ollen 

huomattavasti paremmin vaikuttaa. Yrityksen, joka on ottamassa käyttöönsä joko 

olemassa olevan sovelluksen mobiililaajennusta tai täysin erillistä mobiilipalvelua, tulisi 

ottaa huomioon verkostovaikutusteorian mukaiset suorat ja epäsuorat vaikutukset jo 

mobiilipalvelun käyttöönoton suunnitteluvaiheessa. Suorat hyödyt mobiilipalveluiden 

käytössä liittyvät käyttäjämäärän kasvuun ja sitä kautta verkostojen laajuuteen ja 

yhteensopivuuden paranemiseen, kun taas epäsuorat hyödyt liittyvät mahdollisten 

ongelmatapausten sattuessa saatavan avun saantiin ja muiden lisäpalveluiden 

parempaan saatavuuteen.
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Päätelaitteiden osalta verkostovaikutusteorioiden tärkeimmät vaatimukset liittyvät 

yhteensopivuuteen. Verkostojen eli tässä tapauksessa käytettyjen päätelaitteiden 

määrä ja käyttölaajuus ovat usein yrityksen itsensä päätettävissä. Yhteensopivuus eri 

päätelaitteiden ja niiden sukupolvien välillä on yrityksestä riippumatonta ja asia, johon 

yrityksellä on vain vähän suoranaista mahdollisuutta vaikuttaa. Tästä syystä 

päätelaitteita valittaessa tulisi erityisesti ottaa huomioon yhteensopivuus nyt ja myös 

tulevaisuudessa, jos se vain on mahdollista.
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4.4. Tuotteen elinkaariteoria
Tuotteen elinkaariteoriaa (product life cycle) on käytetty laajalti jo vuosikymmeniä. 

Elinkaariteoriaa käytetään ja se liitetään yleensä markkinointistrategiseen 

suunnitteluun, yrityssuunnitteluun ja tuotehallinnon päätöksentekoon (Lazer & Shaw 

1986, 15-1). Tässä yhteydessä elinkaariteoriaa käsitellään Geoffrey Mooren (1998) 

kokonaistuotekonseptin ja rotkon ylitys (crossing the chasm) -konseptin yhteydessä. 

Ennen Mooren konseptien tarkempaa käsittelyä esittelen lyhyen yhteenvedon tuotteen 

elinkaariteoriasta.

Tuotteen elikaariteoriaa voidaan esittää S-kuvaajan muodossa, kuten myös edellä 

luvussa 4.1.1 esitetty Rogersin malli innovaation omaksumisesta. Tutkijasta riippuen 

tuotteen elinkaaren S-kuvaaja jakaantuu neljästä seitsemään osaan. Useimmin 

käytetty Kotlerin (1996, 532) malli sisältää neljä osaa: esittely-, kasvu-, kypsy m is- ja 

taantumisvaiheen (katso kuvio 23). Elinkaaren pituus on tuoteriippuvainen, esimerkiksi 

muoti- ja teknologiatuotteilla se on lyhyempi ja kestokulutushyödykkeillä pidempi 

(Kotier & Armstrong 1987, 276 - 277).

Kuvio 23. Tuotteen elinkaaren vaiheet myynnin ja ajan suhteen

Myynti

Kypsyminen

Lähde: Kotier ym. 1996, 532

Tuotteen elinkaariteoriaa kuvaa kaksi muuttujaa: myynti ja aika (Lazer & Shaw 1986, 

15-2). Myynti on muuttuja, jota yleensä kuvataan kumulatiivisena yksikkömyyntinä 

aikayksikössä, ja joka on riippuvainen ajasta. Aika taas on riippumaton suure, jonka 

yksikkönä käytetään yleensä vuotta tai kuukautta. S-kuvaajan eri vaiheiden pituudet ja 

kuvaajan kulmakerroin vaihtelevat tuotekohtaisesti, mutta yleisesti ottaen S-kuvaaja
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noudattaa seuraavaa kaavaa. Esittelyvaiheessa kasvu on hidasta lähestyen hitaasti 

kohti voimakasta kasvua kasvuvaiheessa. Kypsymisvaiheessa kasvu saavuttaa 

huippunsa ja alkaa hidastua. Lopuksi taantumisvaiheessa kasvu kääntyy negatiiviseksi 

ja tuotteen myynti laskee yhä jyrkemmin. Tästä johtuen tuotteen elinkaari nähdään 

usein taloudelliselta kannalta aikana, jolloin tuote luo liikevaihtoa yritykselle. 

Tutkimusongelman kannalta tuotteen elinkaariteoria ei pysty kuvaamaan korkean 

teknologian tuotteen elinkaarta niin hyvin ja tarkasti kuin Mooren 

kokonaistuotekonsepti, jota käsittelen seuraavaksi.

4.4.1. Kokonaistuotekonsepti
Mooren kokonaistuotekonseptia kuvataan myös S-kuvaajalla, joka jakaantuu viiteen 

osaan Rogersin mallin (katso luku 4.1.1) mukaisesti. Nämä viisi osaa ovat samat kuin 

Rogersin innovaatioteorian omaksujaluokat. Mooren mukaan korkean teknologian 

tuotteiden markkinointi erikoistuu epäjatkuviin innovaatioihin (Moore 1998, 9). 

Selviytyäkseen näille epäjatkuville innovaatioille on luotava uusia arvoketjuja, josta 

esimerkkinä jäljempänä luvussa 4.5 esitetty Bummat-malli ja siitä tätä tutkielmaa 

varten johdettu mobiilipalveluiden monikanavamalli.

Mooren kokonaistuotekonseptin keskeinen ajatus sisältyy niin sanottuun kuilun 

ylittämiseen (katso kuvio 24). Tämä kuilu syntyy aikaisten omaksujien ja aikaisen 

enemmistön väliin; Moore kutsuu näitä visionääreiksi ja pragmaatikoiksi (Moore 1998, 

32 & 40). Visionääreille on liian myöhäistä olla mukana ensimmäisten joukossa, ja 

pragmaatikoille tuote on liian alkuvaiheessa eikä muiden näyttämiä esimerkkejä ole 

riittävästi tarjolla. Tuotteen tarjoajaan tämä kuilu vaikuttaa mahdollisena tuotteen 

epäonnistumisena, koska enemmistö ei ikinä ota sitä käyttöön. Tuotteen tarjoajalla on 

muutamia mahdollisuuksia ylittää tämä syntynyt kuilu (Moore 1998, 72 - 73). Tärkeintä 

on keskittyä yhteen keihäänkärkituotteeseen ja saattaa se 100 prosenttisesti valmiiksi. 

Toinen mahdollisuus on nopeuttaa kokonaistuotteen muodostumisprosessia 

omaksujien keskuudessa esimerkiksi tehostamalla mainontaa.
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Kuvio 24. Markkinoiden kehittymis -malli

Lähde: Moore 1998, 25 - 57

Mooren mukaan tuotteen markkinakehityksellä on kuusi vaihetta: aikainen markkina, 

kuilu, keilarata, tornado, pääkatu ja täysi levinneisyys (katso kuvio 24). Kullakin 

vaiheella on omat ominaispiirteensä, joiden mukaan muun muassa tuotetta 

markkinoidaan ja omaksujat omaksuvat tuotteen. Taulukkoon 14 on koottu vaiheiden 

omaksumisperusteet ja markkinoinnin fokus.

Taulukko 14. Markkinoiden kehittymis -mallin vaiheet

Vaihe

Aikainen
markkina

Kuilu

Omaksumisperuste Fokus

Keilarata

Kilpailuetu

Bisnesprosessin
koijaaminen

Projekti

Kokonaistuote

Laajennettu
kokonaistuote

Lähde. Moore 1998, 25 - 57
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Kokonaistuote on Mooren määritelmän mukaan vähimmäismäärä tuotteita ja 

palveluita, joilla täytetään kohdeasiakkaan tarve ostaa tuote (Moore 1998, 104 - 110). 

Kuviossa 25 on esitetty esimerkki mobiilipalvelun kokonaistuotteen sisältämistä 

tuotteista ja palveluista. Kyseiset osat tulivat esille myös tätä tutkielmaa varten 

tehdyssä kyselytutkimuksessa, jossa kysyttiin mobiilipalvelun osien ja niiden 

ominaisuuksien tärkeyttä (katso luku 6.1.4)

Kuvio 25. Kokonaistuotteen elementit - case mobiilipalvelu

Konsultointi Laitteistot

Post-sales' 
-palvelut 

& -tuki
Ohjelmistot

Täydentävät
palvelut Tuote

Pre-sales
-palvelut

Oheistuoteet

Legacy
rajapinnat Yhteydet

Täydentävät
tuotteet

Lähde: Moore 1998,104-110 (sovellettu)
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4.4.2.Mobiilipalvelut tuotteen elinkaariteorian valossa
Mooren kokonaistuotekonseptin tunteminen auttaa mobiilipalvelun lanseerauksen 

suunnittelussa, ymmärtämään syntyvän kuilun merkitystä ja sen ylitystä sekä 

selventää ydintuotteen ja kokonaistuotteen keskinäistä suhdetta. Tällä hetkellä suurin 

osa mobiilipalveluista on vasta esittely- eli aikaisessa markkinavaiheessa, osa 

palveluista on kuilun ylitys -vaiheessa ja muutama palveluista on päässyt keilarata- 

vaiheeseen, eli näiden osalta kasvuvaihe on käynnistymässä tai juuri käynnistynyt. 

Tästä johtuen mobiilipalveluiden tarjoajien tulisi panostaa erityisesti projektien 

läpiviemiseen ja kokonaistuotteen elementtien tarjoamiseen ja hallitsemiseen. 

Taulukkoon 15 on kerätty elinkaaren vaiheita nopeuttavia ja hidastavia tekijöitä.

Taulukko 15. Tuotteen elinkaaren vaiheita nopeuttavat ja hidastavat tekijät

Nopeuttaa Hidastaa |

Looginen jatke jo toimivalle palvelulle Epäselvä kokonaistuote

Ajansäästö käytettäessä palvelua Uusi teknologia tai päätelaite

Omaksuminen yksinkertaista Monimutkainen käyttöönotto

Käyttää olemassa olevaa teknologiaa 
tai päätelaitetta

Kokonaistuotteen korkea 
hinta suhteessa hyötyyn
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EKI:n aiemmasta julkaisusta Separation of Channels for Electronic Commerce 

(Saarinen & Vepsäläinen 1998). Asiakaskanavamallin keskeinen väite on, että 

tulevaisuudessa erityisesti elektronisen kaupan palvelut perustuvat uudenlaisiin 

kanaviin, jotka ovat erilaisten organisaatioiden ja järjestelmien muodostamia 

kokonaisuuksia (Järvelä & Tinnilä 2000, 11 - 12). Yritykset toisin sanoen erikoistuvat 

tuottamaan yhden tai useamman edellä mainituista osatehtävistä, jolloin saavutetaan 

muun muassa mittakaavaetuja ja oppimisesta johtuvaa prosessien tehostumista.

Palvelukonseptin tuottaja on elementti, jonka tehtävänä on hoitaa muun muassa 

palveluhallinta, informaationvälitys, varmennepalvelut ja arvoketjupalvelut.

Bummat-malli ei mielestäni kuvaa riittävän hyvin tutkielman aihealuetta eli 

mobiilipalveluita. Tästä syystä esitän seuraavaksi oman mallini mobiilipalveluiden 

monikanavamallista (kuvio 27). Malliin on otettu vaikutteita Bummat-mallista sekä 

edellisissä luvuissa käsitellyistä teorioista.

Kuvio 27. Mobiilipalveluiden monikanavamalli

Markkinointi
Rahoitus

Tilaaminen
Toimitus

Nyt esitelty malli on lineaarisempi kuin aikaisempi Bummat-malli. Bummat-mallissa 

kaikki elementit ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Mobiilipalveluiden 

monikanavamallissa ainoa elementti, joka vaikuttaa useampaan elementtiin on 

palvelukonseptin tuottaja. Syynä tähän on, että asiakkaat haluavat asioida mieluiten 

yhden ainoan rajapinnan kanssa, kuten tutkielman empiria osasta myöhemmin selviää 

- mobiilipalveluiden monikanavamallissa tämä on kanavaoperaattori asiakaskanavien, 

palvelukanavien ja palvelukonseptin tuottajan avustuksella. Bummat-mallissa tämä 

toteutuu näennäisesti asiakasyhteys-elementin kautta, mutta käytännössä 

asiakkaaseen vaikuttaa kolme asiakassuhdetta: kanavaoperaattori, palvelukonseptin 

tuottaja ja palvelun tuottaja. Bummat-mallissa asiakasyhteys-elementti on mielestäni 

keinotekoinen ja ilman todellista toimijaa, joten se on lähempänä protokollaa kuin 

itsenäistä elementtiä. Mobiilipalveluiden monikanavamallissa asiakasyhteys on
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protokollana asiakkaan ja kanavaoperaattorin välillä. Taulukossa 16 on vertailtu 

mobiilipalveluiden monikanavamallin ja Bummat-mallin ominaispiirteitä. Huomattavin 

ero on mallin muodoissa: mobiilipalveluiden monikanavamalli on lineaarinen ja 

Bummat-malli moniuloitteinen.

Taulukko 16. Vertailu: mobiilipalveluiden monikanavamalli vs. Bummat-malli

Mobiilipalveluiden
monikanavamalli Bummat-malli

Alku Sovellustarjoaja Palveluntuottaja

Loppu Asiakas/loppukäyttäjä Asiakasyhteys

Muoto Lineaarinen Moniuloitteinen

Asiakaskanavat
Sekä kanavaoperaattori 
että palvelukonseptin 
tuottaja hoitavat

Kanavaoperaattori
hoitaa

Palvelukanavat
Sekä kanavaoperaattori 
että palvelukonseptin 
tuottaja hoitavat

Palvelukonseptin 
tuottaja hoitaa

Asiakassuhteet 8 6

Protokollat = 
asiakasyhteydet 1 1

Seuraavaksi lyhyt selostus mobiilipalveluiden monikanavamallin tärkeimmistä 

elementeistä.

4.5.1. Asiakas ja asiakasyhteys
Asiakas voi käyttää yhteyden luomiseen useita yhteys-/mobiiliteknologioita sekä 

päätelaitteita, jolloin käytetään hyväksi asiakasyhteys-protokollaa. Käytettäviä 

teknologioita on esitelty edellä tämän tutkielman luvussa 2.1.2 ja päätelaitteita luvussa 

2.2.8. Sekä teknologiaan että päätelaitteisiin on viitattu myös tutkielman empiriaosan 

luvuissa 6.1.3 ja 6.1.5. Bummat-mallin mukaisesti erilaisten asiakastyyppien ja näiden 

tarpeiden selvittäminen on olennaista. Yritysten eli asiakkaiden tarpeita 

mobiilipalveluiden osalta on pyritty kartoittamaan tutkielman empiriaosassa. Näitä 

tuloksia on käsitelty luvussa 6. Asiakasriippuvuus mobiilipalveluiden kohdalla on 

palvelukohtainen. Geneeristen palveluiden, kuten sähköpostin ja kalenterin, osalta 

asiakastyypillä ei juurikaan ole merkitystä, sillä geneeriset palvelut toimivat kaikkien 

osalta samalla tavalla ja tarpeet ovat samanlaisia. Asiakaskohtaisten palveluiden 

mobiililaajennusten kohdalla asiakasriippuvuus on merkittävä erotteleva tekijä.
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Taulukkoon 17 on koottu asiakastyyppien erottelevia tekijöitä ja esimerkkejä 

parametreistä, joiden avulla niitä voidaan luokitella.

Taulukko 17. Asiakastyyppien erottelevat tekijät ja niiden parametrit

1 Tekijä Parametri 1

Yrityksen koko Pieni - keskisuuri - suuri

Toimiala Teollisuus, palvelu, tukku- ja vähittäiskauppa

Teknologinen suuntautuneisuus Perinteinen - teknologiapainotteinen

Teknologian levinneisyys Vähäistä - laajaa

Liikkuvien työntekijöiden osuus Pieni - suuri

Käyttöympäristö Toimisto, työpiste, ulkoilma, asiakkaan luona

Päätelaite Matkapuhelin, PDA, kannettava tietokone

4.5.2. Kanavaoperaattori
Kanavaoperaattori eli mobiilipalveluiden kohdalla joko operaattori tai integraation 

mahdollistaa mobiilipalveluiden tehokkaan tarjoamisen asiakkaille. Kanavaoperaattoria 

tarvitaan, koska palvelun tuottaja eli ohjelmistotalo yksinään ei kykene luomaan 

toimivaa mobiilipalveluiden jakelukanavaa - hallitsemaan asiakkuutta. 

Kanavaoperaattori kokoaa ja hallitsee asiakkaille tarjottavat palvelut, jotka tässä 

tapauksessa ovat mobiilipalveluita. Niillä on hoidettavanaan myös asiakassuhteen 

hallinta, tekninen hallinta ja asiakasrajapinnan hallinta. Kanavaoperaattori on se 

elementti mallissa, joka omistaa asiakkuuden. Kanavaoperaattoriin liittyvät hyvin tiiviisti 

asiakaskanavat, joista kanavaoperaattori vastaa mobiilipalvelun osalta. Palvelukanavat 

eli vertikaalikanavat, jotka voivat sisältää samoja toimintoja kuin jäljempänä luvussa 

4.5.4 käsiteltävä palvelukonseptin tuottaja, liittyvät myös läheisesti kanavaoperaattoriin 

ja asiakaskanaviin. Joissakin tapauksissa kanavaoperaattori voi hoitaa itse osan 

palvelukanavien toiminnoista palvelukonseptin tuottajan hoitaessa osan.

4.5.3. Palvelun tuottaja
Palvelun tuottajan eli mobiilipalveluiden tapauksessa integraattorin tehtävänä on 

tuottaa yritysten tarvitsemat mobiilipalvelut. Palvelun tarjoajan tehtävä on differoida 

mobiilipalvelut asiakastyyppien tarpeiden mukaan. Mobiilisovelluksia tuotettaessa 

palvelun tuottajan tulee ottaa huomioon palveluiden ja kanavien ominaispiirteet (katso 

taulukko 18). Voidakseen tehdä tämän palvelun tuottajan tulee tehdä tiivistä
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yhteistyötä kanavaoperaattorin kanssa, joka tietää parhaiten asiakkaiden tarpeet 

omistaessaan asiakkuuden.

Taulukko 18. Bummat-mallin mukaisten palveluiden ja palvelukanavien parametrit

I Palvelu Palvelukanava |

Toistuvuus Kanavan pituus

Asiakaskohtaisuus Asiakaskontaktit

Epävarmuus Tuotantokustannus

Monimutkaisuus

Lähde: Järvelä & Tinnilä 2000,107-110

Palvelun tuottajan tulee mobiilipalveluita kehittäessään sisällyttää tuotantoprosessiin 

asiakastarpeiden kartoituksen lisäksi sekä palvelujen rakenteen, erilaistamisen ja 

käytettävien mobiiliteknologioiden selvittäminen.

4.5.4. Palvelukonseptin tuottaja
Palvelukonseptin tuottaja hoitaa pääasiassa seuraavat toiminnot (Saarinen 30.5.2001)

• teknisen hallinnan

• palveluhallinnan

• informaatiovälityspalvelut

• varmennepalvelut 

e arvoketjupalvelut

e markkinamekanismit.

Palvelukonseptin tuottaja on myös ainoa elementti, jolla on asiakassuhde 

sovellustarjoajan, palvelun tuottajan, kanavaoperaattorin, asiakaskanavien ja 

palvelukanavien kanssa. Palvelukonseptin tuottaja vastaa normaalisti suurimmasta 

osasta palvelukanavista.
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4.5.5.MobüHpalvelut monikanavamallien valossa
Monikanavamallin tunteminen auttaa ymmärtämään mobiilipalveluihin liittyviä toimijoita 

ja erityisesti niiden keskinäisiä suhteita ja tehtäväjakoa. Joku yksittäinen toimija voi 

hoitaa suurimman osan toiminnoista muiden keskittyessä vain yhteen, oman 

ydinosaamiseensa. Monikanavamallin näkyvät vaikutukset asiakkaaseen eli 

yritykseen tai loppukäyttäjiin ovat vähäisiä, koska pyrkimyksenä on, että 

asiakasrajapinnassa on vain yksi toimija; mobiilipalveluiden monikanavamallissa tämä 

on kanavaoperaattori.
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4.6. Tutkielman teoreettinen viitekehys / synteesi I
Tämän tutkielman viitekehys muodostuu mobiilipalveluiden monikanavamallista (kuvio 

28) sekä kokonaistuotteen tarkemmasta tarkastelusta (kuvio 29). Viitekehys I 

muotoutui Bummat-mallin soveltamisesta mobiilipalveluihin sekä niiden elementteihin 

liittyvistä edellä käsitellyistä teorioista. Mallissa on pyritty kuvaamaan kaikki 

mobiilipalvelun vaatimat elementit aina sovelluksista asiakkaaseen ja loppukäyttäjään. 

Mallia on käsitelty tarkemmin edellä luvussa 4.5.

Kuvio 28. Tutkielman viitekehys I: mobiilipalveluiden monikanavamalli

Kuviossa 29 on kuvattu tarkemmin itse kokonaistuotteeseen eli tässä tapauksessa 

mobiilipalveluihin liittyviä ominaisuuksia, kuten hyötyjä, ongelmia ja kustannuksia. 

Selkeyden vuoksi malliin on lisätty myös loppukäyttäjän-elementti sekä asiakasta ja 

loppukäyttäjää tarkentavia ominaisuuksia. Mallilla pyritään kuvaamaan 

kokonaistuotteeseen olennaisesti liittyviä ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon 

mietittäessä mobiilipalvelun sisältämää arvoketjua, käyttämää monikanavamallia sekä 

kokonaistuotekonseptin mukaisia strategioita.

Tutkielman tavoitteiden mukaisesti viitekehys II kuvaa erityisesti 

menestyssovellukseen liittyviä ominaisuuksia käytetyn päätelaitteen, teknologian ja 

hinnoittelumallin avulla. Muun muassa transaktiokustannusteorian oppeja käytetään 

hyväksi kokonaistuotteen kustannusten yhteydessä. Kustannukset on jaettu kolmeen 

osaan: käyttöönotto (ex ante -kustannus), käyttö (ex post -kustannus) sekä tuki- ja 

after sales -palvelut (ex post -kustannus).
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Kuvio 29. Tutkielman viitekehys II: mobiilipalveluiden monikanavamalli - kokonaistuote

Hinnoittelumalli

Teknologia

Päätelaite

—I Menestyssovellus |

Mobiilisovellus

Käyttö

Hyödyt Ongelmat

Ominaisuudet

Teknologia

Päätelaite
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5. Empiirinen tutkimus

5.1. Empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät
Tämän pro gradu -tutkielman empiirisen tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

mobiilisuuden tämän hetkistä tilaa suomalaisissa 100 - 999 työntekijän yrityksissä sekä 

valottaa näiden yritysten tulevaisuudensuunnitelmia mobiilisuuden suhteen. 

Empiirisellä tutkimuksella pyritään löytämään vastaus muun muassa seuraaviin 

kysymyksiin:

• Mitä mobiilipalveluita yrityksissä on tällä hetkellä käytössä, millä päätelaitteilla 

niitä käytetään ja kenellä työntekijöistä on mahdollisuus niitä käyttää?

• Mitkä tekijät ovat tärkeitä mobiilipalveluiden käyttöönotossa, käytössä ja tuki

ja after sales -palveluissa?

• Mitä ongelmia on mobiilipalveluissa itsessään ja niiden käytössä?

• Mitkä mobiilipalvelut koetaan yritysten kannalta hyödyllisiksi?

• Millä aikataululla yritykset ovat hankkimassa mobiilipalveluita sekä millä 

päätelaitteilla ja teknologioilla niitä toivotaan voitavan käyttää?

• Mikä olisi sopiva mobiilipalveluiden hinnoittelumalli ja 

hinta/työntekijä/palvelu/kuukausi?

Tutkielman empiriaosaa tehtäessä päädyttiin kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen 

muun muassa seuraavista syistä:

• Aikaisemmin syksyllä 2000 tehty markkinatutkimus, jonka jatkotutkimus tämä 

tutkielma osaksi on, oli tehty kvantitatiivisena kyselytutkimuksena.

• Kohderyhmä oli valmiina edellä esitetystä syystä.

• Kyselytutkimuksella voidaan tavoittaa suuri joukko suhteellisen nopeasti, 

pienellä vaivalla ja budjetilla.

• Aikaisemman tutkimuksen suuri vastausprosentti (34 %) rohkaisi odottamaan 

suhteellisen suurta ja kattavaa otosta myös nyt tehtävälle tutkielmalle.

• Edustavan haastattelututkimuksen tekeminen suomalaisista yrityksistä olisi 

ollut hyvin hankalaa.
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5.2. Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen
Empiirinen tutkimus toteutettiin postikyselynä 28.5. - 14.6.2001 välisenä aikana. 

Kyselylomakkeiden postitus tapahtui 28. - 29.5.2001 ja viimeiseksi palautuspäiväksi 

ilmoitettiin 11.6.2001. Kyselylomake lähetettiin 501 suomalaiselle yritykselle.

Valittu 501 yrityksen joukko edustaa taulukossa 19 esitettyä kokonaisjoukkoa. 

Yritykset jaettiin tutkielmaa ja tulosten analysointia varten kolmeen kategoriaan 100 - 

199, 200 - 499 ja 500 - 999 työntekijää. Kullekin osajoukolle lähetettiin yhtä monta eli 

167 kyselylomaketta, vaikka yritysten määrä ei olekaan sama kussakin osajoukossa. 

On kuitenkin huomattava, että suurissa yrityksissä on vastaavasti enemmän 

työntekijöitä, jolloin potentiaalisten käyttäjien määrä jokaisessa kategoriassa on 

lähempänä toisiaan.

Taulukko 19. Yritysten lukumäärä Suomessa tutkimusluoklttain

Yrityksen
henkilöstömäärä

Yritysten määrä 
2001

100-199 1411

200 - 499 947

500 - 999 349

Lähde: Blue Book Online 2001

Kyselylomake lähetettiin samalle yritysjoukolle1, jolle syksyllä 2000 lähetettiin 

Teknillisen korkeakoulun ja Smartnerin yhteistyössä suorittama markkinatutkimus 

mobiileista toimistosovelluksista Suomessa (Mattson ym. 2000). Voidaan siis sanoa, 

että nyt suoritettu kyselytutkimus on osittain myös jatkoa edelliselle tutkimukselle, 

jolloin sen aineistoa ja tuloksia käytetään sekundaarisena aineistona. Nyt suoritetussa 

kyselyssä kysyttiin osittain samoja asioita, mutta myös tämän tutkimusongelman 

kannalta olennaisia uusia kysymyksiä oli mukana huomattava määrä. Kysely osoitettiin 

molemmilla kerroilla kunkin yrityksen tietohallintojohtajalle. Syksyllä 2000 suoritetun 

tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin peräti 34 %, kun taas uusimman kyselyn

1 Henkilöstömäärän mukainen jaottelu perustuu syksyn 2000 mukaiseen tilanteeseen. Vuoden 

aikana tapahtuneita henkilöstömäärien muutoksia ei ole siis huomioitu jaottelussa eikä 

tuloksissa.
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vastausprosentti määräaikaan mennessä1 jäi hieman reiluun 8 prosenttiin. Syitä 

alhaisempaan vastausprosenttiin on varmasti useita, muun muassa pidempi 

kyselylomake (2 sivua vs. 11 sivua), kyselyn osoittaminen tietohallintojohtajalle eikä 

tietylle henkilölle, kesälomien läheisyys, yleisen mobiilihuuman laantuminen ja 

taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen, jolloin yritysten investointeja 

mobiilisuuteen harkitaan aikaisempaa tarkemmin. Liitteessä 4 on kuvio, johon on 

kerätty vastauskertymä päivittäin ja kumulatiivinen kertymä.

5.2.1. Aineiston analysointimenetelmät
Kyselyssä saatu aineisto syötettiin suoraan SPSS 9.0 for Windows -tilasto-ohjelmaan, 

jolla myös tehtiin aineiston jatkokäsittely. Analysoinnissa ja kuvien tekemisessä on 

käytetty Microsoft Excel 2000 -taulukkolaskentaohjelmaa. Aineiston analysoinnissa 

käytettiin pääasiassa tilastotieteen perustunnuslukuja, kuten keskiarvoa, moodia, 

mediaania, minimiarvoa, maksimiarvoa ja keskihajontaa. Muuttujien välisiä 

korrelaatiokertoimia ei käytetty aineiston kuvaamisessa palautusprosentin alhaisuuden 

vuoksi. Sitä vastoin yrityskoosta johtuvia eroja tarkasteltiin varianssianalyysin avulla 

kysymysten 47 eri kohdassa.

5.2.2. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu
Tutkimuksen luotettavuus voidaan varmistaa tarkastelemalla tehdyn tutkimuksen 

validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetti osoittaa, miten pitkälle analyysissä käsitellyt 

indikaattorit ilmaisevat sitä, mitä niiden on tarkoitus ilmaista (Grönfors 1982, 173). 

Kyselytutkimuksen osalta validiteettiin vaikuttaa suurelta osin kysymysten 

onnistuneisuus eli antavatko ne vastausta tutkimusongelmaan. Validiteetti voidaan 

jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset 

vastaavat tutkielman teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Ulkoisesti validissa 

tutkimuksessa myös muut tutkijat tulkitsevat kyseiset tutkimustulokset samalla tavalla. 

(Heikkilä 1998, 178)

Tätä tutkielmaa varten suoritettua empiiristä tutkimusta voidaan pitää validina, koska 

sen sisältämät asiat perustuvat teoreettiseen tarkasteluun. Osa kysymyksistä antaa 

suoraan vastauksen (katso liite 2: kysymykset C1 ja D1) tutkimusongelman mukaiseen

1 Määräajan (11.6.2001) umpeutumisen jälkeen tuli vielä kaksi kyselylomaketta, joista toinen 

saapui 3.7. ja toinen 11.7. Näitä vastauksia ei ole sisällytetty tuloksiin.
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kysymykseen, kun taas osa vastauksista antaa tutkimusongelman taustoja valaisevaa 

tietoa (katso liite 2: kysymykset B6, B7 ja B8).

Tutkimuksen reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö 

useampaan kertaan. Jos mittaustulokset ovat samat, niin mittaus on reliaabeli. 

Tutkimuksen ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset ovat toistettavissa 

myös muissa tutkimuksissa ja tilanteissa. Alhainen reliabiliteetti alentaa myös mittarin 

validiteettia. (Heikkilä 1998, 179) Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina pois lukien 

vastaajien mielipiteiden muutokset.

Kyselytutkimuksen suorittamiseen päädyttiin juuri reliabiliteetin ja riittävän suuren 

otoskoon saavuttamiseksi. Kyselylomake esitestattiin, jonka johdosta kysymysten 

sijoitteluun tehtiin muutoksia ja kysymysten sanamuotoja tarkennettiin. Riittävän 

reliabiliteetin ja mahdollisten satunnaisvirheiden välttämiseksi aineiston 

syöttövaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota aineiston syöttöön, ja syötetty aineisto 

tarkastettiin kertaalleen. Tutkimustulosten ja vastausten perusteella voidaan todeta, 

että tulokset ovat yleistettävissä suomalaisiin yrityksiin, mutta ei kuitenkaan 

toimialoittain tarkasteltuna. Tästä syystä tulosten analysoinnissa vastauksia on 

käsitelty yhtenä joukkona eikä toimialoittain.
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6. Empiirisen tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

6.1. Empiirisen tutkimuksen tulokset
Tutkimustulosten esittelyssä tarkastellaan ensin kyselyyn vastanneiden taustatietoja 

(luku 6.1.1). Tämän jälkeen käydään läpi kyselyn perusteella saatuja tietoja yritysten 

potentiaalista mobiilipalveluiden suhteen (luku 6.1.2), mobiilipalveluiden käytöstä 

nykyisin (luku 6.1.3) ja mielipiteitä nykyisistä mobiilipalveluista ja niiden käytöstä (luku 

6.1.4). Lopuksi esitellään yritysten odotukset niin mobiilipalveluiden, päätelaitteiden 

kuin teknologioidenkin suhteen (luku 6.1.5).

6.1.1. Taustatiedot
Määräaikaan mennessä kyselylomakkeen palautti 42 yritystä eli vastausprosentti jäi 

8,4 prosenttiin. Taulukoissa 20 ja 21 on esitetty palauttaneiden yritysten demogragiset 

tiedot. Alhaisen vastausprosentin vuoksi saatuja vastauksia on käsitelty yhtenä 

kokonaisuutena, eikä toimialakohtaisia tietoja ole tästä syystä myöskään analysoitu.

Taulukko 20. Yrityksen henkilöstömäärä (N=42) [kysymys E1]

Henkilöstömäärä
Osuus vastuksista Osuus vastauksista

(2001) (2000)

100-199 38% 25%

200-499 24% 36%

500-999 38% 39%

(ko 21. Yrityksen toimiala (N=42) [kysymys E3]

■ Vastauksia Vastauksia jfl
■ Toimiala 2001 2000 1

Maa- ja metsätalous 1 1

Huolto-ja korjausala 0 2

Kuljetus, varastointi 1 6

Julkinen hallinto 3 9

Teollisuus 18 70

Tukku- ja vähittäiskauppa 7 17

Tietoliikenne 0 4
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Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 

Majoitus- ja ravitsemusala 

Rakentaminen

1 3

1 7

4 5

Rahoitustoiminta 0 5

Tietotekniikka 1 12

Joku muu 5 20

Kyselyyn vastanneista yrityksistä teollisuusyritysten suhteellinen osuus kasvoi 

yllättävän suureksi, kuten myös tukku- ja vähittäiskaupan osuus. Huolto- ja 

korjausalalta, tietoliikenteestä ja rahoitustoiminnasta ei saatu tähän tutkimukseen 

yhtään vastausta. Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna teollisuuden sekä tukku- ja 

vähittäiskaupan osuus ei ollut suuri yllätys. Sen sijaan tietotekniikkayritysten 

vastaamatta jättäminen oli yllätys. Aikaisempaan tutkimukseen saatiin peräti 7% 

vastauksista tietotekniikkayrityksistä nyt saadun yhden eli 2,4%:n sijaan. Osasyynä 

tähän on varmasti mobiilihuuman laantuminen ja liikkeellä olevien kyselyiden suuri 

määrä.
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6.1.2. Potentiaali mobiilipalveluiden suhteen
Taulukkoon 22 on koottu yritysten käyttämät pääasialliset ja muut mobiilipalveluiden 

tarjoajat tällä hetkellä. Kuten taulukosta nähdään, ovat operaattorit tärkeimpiä 

mobiilipalveluiden tarjoajia yrityksen itsensä ohella. Luokassa ”joku muu” on sekä 

ohjelmistotaloja että konsulttiyrityksiä, jotka tarjoavat yrityksille mobiilipalveluita. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Cap Gemini Ernst & Young, TJ Group ja Tietoenator, jotka 

mainittiin myös vastauksissa.

Taulukko 22. Pääasiallinen mobiilipalvelujen tarjoaja tällä hetkellä (operaattori tai yritys 

itse)/ Muut käyttämänne mobiilipalvelujen tarjoajat (operaattori tai yritys itse)? (N=39) 

[kysymys E4 ja E5]

I Palveluntarjoaja Mainintoja ]

Sonera 26

Radiolinja/Elisa 21

Yritys itse 10

Saunalahti 3

Prolosoft 2

Telia 1

Dna Finland 1

Joku muu 10

Kyselylomakkeen kysymykset A1 - A5 eivät suoranaisesti liity tutkimusongelmaan, 

vaan antavat yleisen kuvan suomalaisten yritysten potentiaalista mobiilipalveluiden 

suhteen. Seuraavaksi käydään läpi näiden kysymysten vastaukset ja niiden merkitys 

tutkimusongelman kannalta.



Kuvio 30. Kuinka suuri osa yrityksen työntekijöistä viettää vähintään viidenneksen 

työajastaan työpaikan / oman toimipisteen ulkopuolella (= tutkimuslaitos Forresterin 

määritelmä liikkuvalle työntekijälle)? (N=41) [kysymys A1]
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70% -,

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

Ylivoimaisesti suurin osa eli 59 % yrityksistä ilmoitti liikkuvien työntekijöiden määräksi 

0-20 % kaikista työntekijöistä (kuvio 30). Osasyynä tähän on teollisuus sekä tukku- ja 

vähittäiskaupan yritysten suuri vastausprosentti, joissa liikkuvia työntekijöitä on 

perinteisesti vähän. Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna, jossa liikkuvan työntekijän 

määritelmänä oli yli 50 % työajasta työpaikan tai oman toimipisteensä ulkopuolella 

viettävä työntekijä, liikkuvien työntekijöiden määrä 20 % - 100 % kategorioissa kasvoi 

32 %:sta 42 %:iin.

Voidaan siis sanoa, että Forresterin määritelmän mukaisia liikkuvia työntekijöitä on 40 

%:ssa tutkituista yrityksistä 20 % - 100 % työntekijöistä. Nämä liikkuvat työntekijät 

muodostavat merkittävän potentiaalin mobiilipalveluille, jos tarjolla olevat 

mobiilipalvelut ovat sellaisia, joita työntekijät tarvitsevat ja haluavat käyttää. Luvussa 

6.1.5 selviää, mitä ominaisuuksia edellä mainituilla mobiilipalveluilla tulisi olla, jotta 

nämä ehdot täyttyisivät.

Sähköpostin erittäin vahvasta asemasta yrityksissä kertoo taulukko 23. Kaikissa 

vastanneissa yrityksissä työntekijät käyttävät sähköpostia joko päivittäin tai useita 

kertoja päivässä. Muiden sovellusten osalta hajonta on suurempaa. Muita lähes 

päivittäin käytössä olevia sovelluksia ovat sähköinen kalenteri/muistio, yrityksen 

sisäinen sähköinen puhelinluettelo, sähköinen asiakasrekisteri ja 

toiminnanohjausjärjestelmä.
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Taulukko 23. Kuinka usein työntekijät käyttävät seuraavia sovelluksia yrityksessä tällä 

hetkellä? [kysymys A2]
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Sähköposti - - - 7 93 - 41

Sähköinen kalenteri/muistio 15 10 19 20 31 5 41

Sähköinen tehtävälista 25 10 12 15 5 33 40

Yrityksen sisäinen sähköinen 
puhelinluettelo 8 20 22 18 25 7 40

Sähköinen asiakasrekisteri 21 - 16 29 21 13 38

Toiminnanohjausjärjestelmä 10 8 13 13 41 15 39

CRM-järjestelmä 20 6 3 9 15 47 34

Sähköinen laskun hyväksyminen 44 6 9 13 6 22 32

* huippuarvot lihavoitu

Selvästi vähiten eli harvemmin kuin kerran viikossa vastanneissa yrityksissä käytettiin 

tai vastaaja ei tiennyt käyttöuseutta sähköisen tehtävälistan, CRM-järjestelmien ja/tai 

sähköisen laskun hyväksymisen osalta. Näiden osuus vastauksista oli 

kaksikolmasosaa muun käytön hajaantuessa tasaisemmin. Näiden osalta oli myös 

selvästi eniten tyhjiä vastauksia — CRM-järjestelmät 8 kpl ja sähköinen laskun 

maksaminen 10 kpl.

Seuraavaa mobiilimenestyssovellusta tarkasteltaessa on otettava huomioon yritysten 

jo käytössä olevat sovellukset, niiden käyttöuseus ja hyödyllisyys. Kuten edellä 

olevasta taulukosta voidaan nähdä, ovat sähköposti, sähköinen kalenteri/muistio, 

yrityksen sisäinen sähköinen puhelinluettelo, sähköinen asiakasrekisteri ja 

toiminnanohjausjärjestelmä sovelluksia, joita jo käytetään ja joiden mobiililaajennus 

hyödyttäisi etenkin liikkuvia työntekijöitä, jos sekä päätelaite että teknologia 

mahdollistavat sovelluksen järkevän käytön.

Vastanneissa yrityksissä yrityksen omistama mobiilipäätelaite on lähes 80 %:lla 

asiantuntijoista ja liikkuvista työntekijöistä (kuvio 31). Seuraavaksi eniten päätelaitteita 

on käytössä johtoryhmällä (73 %), muulla johdolla (63 %) ja keskijohdolla (53 %). Vain
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yhdessä vastanneessa yrityksessä oli myös ei-asiantuntijoilla ja ei-liikkuvilla 

työntekijöillä käytössään yrityksen päätelaite. Näistä luvuista voi päätellä, että tällä 

hetkellä yritykset varustavat ensisijaisesti asiantuntijansa ja liikkuvat työntekijänsä 

mobiilipäätelaitteilla. Suuntaus on samanlainen myös mobiilipalveluiden suhteen, 

kuten alla olevasta kuviosta 31 voi nähdä.

Kuvio 31. Kenellä seuraavista työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen 

mobiiiipäätelaitteet? (N=40) [kysymys A3]

0 % 20 % 40 % 60 %

Johtoryhmä

80%

73%

Muu ylin johto 63%

Keskijohto 53%

Asiantuntijat 

Liikkuvat työntekijät 

Ei asiantuntijat 

Ei liikkuvat työntekijät

100%

Matkapuhelinedun suhteen voidaan päätellä, että sitä pidetään pikemminkin etuutena 

kuin osana työvälineitä (kuvio 32). Alla olevista luvuista nähdään, että mitä 

korkeammassa asemassa työntekijä on, sitä todennäköisemmin hänellä on myös 

matkapuhelinetu käytössään. Yleisesti ottaen matkapuhelinetu on noin 75 %:lla 

kaikista työntekijöistä pois lukien ei-asiantuntijat ja ei-liikkuvat työntekijät.

Kuvio 32. Kenellä seuraavista työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen 

matkapuhelinetu? (N=39) [kysymys A4]

o%

Johtoryhmä 

Muu ylin johto

20% 40% 60% 80% 100%

И 97% 

85%

Keskijohto 4

Asiantuntijat 

Liikkuvat työntekijät 

Ei asiantuntijat 

Ei liikkuvat työntekijät

72%

%
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Yrityksen käytössä olevat mobiilipalvelut ovat päätelaitteita ja matkapuhelinetua 

selvästi vähemmän käytössä liikkuvilla työntekijöillä (kuvio 33). Muiden 

työntekijäryhmien osalta osuudet ovat lähes samat päätelaitteiden osuuksien kanssa. 

Yritykset tarjoavat kyselyn perusteella työntekijöilleen sekä päätelaitteet että niihin 

yrityksen käytössä olevat mobiilipalvelut. Nämä yhdessä matkapuhelinedun suuren 

osuuden kanssa luovat hyvän pohjan mobiilipalveluiden käytölle ja leviämiselle 

yrityksissä.

Kuvio 33. Kenellä seuraavlsta työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen käytössä 

olevia mobiilipalveluita? (N=36) [kysymys A5]

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

Edellisten perusteella voidaan päätellä, että sellaiset työntekijäryhmät, joilla voi olettaa 

olevan tarvetta mobiileille palveluille, ovat suomalaisissa yrityksissä hyvin varustettuja 

yrityksen päätelaitteilla, saavat matkapuhelinedun käyttöönsä ja heille tarjotaan 

yrityksen käytössä olevia mobiilipalveluita. Nämä kolme kohtaa luovat omalta osaltaan 

hyvän pohjan mobiilipalveluiden yrityskäytölle. Seuraavaksi esittelen yritysten nyt 

käytössä olevia mobiilipalveluita.
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6.1.3.Mobiil¡palvelu¡den käyttö - nykytilanne
Tässä luvussa käyn läpi kyselyn vastauksiin perustuen mobiilipalveluiden 

nykytilannetta suomalaisissa 100 - 999 hengen yrityksissä. Nykytilanteen kartoitus 

kattaa päätelaitteet, teknologiat, käytössä olevat mobiilipalvelut, mobiilipalveluiden 

levinneisyyden yrityksissä sekä käyttöuseuden.

Kysyttäessä, millä päätelaitteilla yrityksen työntekijät käyttävät mobiilipalveluita, saatiin 

vastauksista kuvion 34 mukainen jakauma. Tavallinen GSM-puhelin oli käytössä 90 

%:ssa yrityksistä. Seuraavaksi eniten eli 75 %:ssa mobiilipalvelukäytössä oli 

kannettavia tietokoneita, joilla saa tarvittaessa mobiiliyhteyden yrityksen 

tietojärjestelmiin. Älypuhelinten korkea osuus (55 %) selittyy osaksi sillä, että useissa 

yrityksissä juuri korkeimmalla johdolla on käytössään älypuhelin. 53 %:ssa yrityksistä 

oli mobiilipalvelukäytössä myös WAP-puhelimia. Kämmentietokoneita 

mobiilipalvelukäytössä oli joka neljännessä yrityksessä. GPRS-puhelimia ei ollut vielä 

käytössä yhdessäkään kyselyyn vastanneessa yrityksessä. Nämä luvut kertovat, että 

suomalaisissa yrityksissä on käytössä monia eri päätelaitteita muun muassa eri 

työntekijäryhmille ja käyttötarkoituksiin. Ei siis voida sanoa, että olisi vain yksi 

päätelaite ylitse muiden, vaan eri päätelaitteiden ominaisuudet on otettava huomioon 

myös tarjottaessa mobiilipalveluita yrityskäyttöön.

Kuvio 34. Millä päätelaitteilla ja kuinka monta prosentia yrityksen työntekijöistä käyttää 

nykyisin mobiilipalveluita? (voit valita useita) [kysymys B1]

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

GSM-pchBiin

Kannettava 
tietokone

Älypuhelin 

WAP-ptiielin

Kämmentiet окопе 

GPRS-ptielin ¡0%

J

Edellisestä kuviosta 34 nähdään, mitä päätelaitteita yrityksissä on yleisesti käytössä. 

Kysyttäessä päätelaitteiden osuuksia mobiilipalvelukäytössä saadaan tarkempi kuva 

kunkin päätelaitteen levinneisyydestä. Tavallista GSM-puhelinta käyttää keskimäärin
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36 % työntekijöistä vaihteluvälin ollessa vastauksissa 1-99 %. WAP-puhelinten 

vastaava osuus on 5 % vaihteluvälin ollessa 1-20 %. Kannettavia tietokoneita on 

keskimäärin 13 %:lla työntekijöistä vaihteluvälin ollessa 0,5 - 60 %. Sekä älypuhelinten 

että kämmentietokoneiden osuus on keskimäärin 4 % vaihteluvälin ollessa 

älypuhelimilla 0,5-10 % ja kämmentietokoneilla 1 - 20 %. Saadun aineiston pohjalta 

voidaan todeta, että yhteensä 62 %:lla yritysten työntekijöistä on käytössä jokin 

mobiilipäätelaite, koska päällekkäisyyksiä ei pysty huomioimaan kerätyn aineiston 

perusteella. Luku on samansuuntainen kuin kysymyksessä A3 saatu yrityksen 

mobiilipäätelaitelevinneisyys työntekijäryhmittäin.

Voidaan siis sanoa, että kahdella kolmesta kaikista yrityksen työntekijästä on 

käytössään jonkinasteinen mobiilipäätelaite. Puhuttaessa johdosta, asiantuntijoista ja 

liikkuvista työntekijöistä on mobiilipäätelaite käytössä lähes jokaisella.

Vaikka eri päätelaitteita onkin käytössä useissa yrityksissä monia, on niiden todellinen 

levinneisyys vielä alhaista etenkin VVAP-puhelinten, älypuhelimien ja 

kämmentietokoneiden osalta. Luvussa 6.1.5 tarkastelen yritysten odotuksia 

päätelaitteiden osalta, jolloin käsittelen tarkemmin päätelaitteiden merkitystä 

mobiilipalveluille yhdessä eri teknologioiden kanssa.

GPRS-puhelinten ja teknologian puuttumista selittää osaltaan puhelinten ja 

palveluiden lähes totaalinen puuttuminen. Kuten myöhemmin luvussa 6.1.5 selviää, 

kilpailee GPRS-teknologia yhtä suurella osuudella GSM-datan kanssa optimina 

tulevana teknologisena ratkaisuna mobiilipalveluissa. Näin ei kuitenkaan ole 

päätelaitteiden suhteen.

Ylivoimaisesti käytetyimmät teknologiat/siirtoprotokollat ovat tällä hetkellä 

mobiilipalveluissa tekstiviestit ja GSM-data (kuvio 35). Kummankin osuus on 85 %, 

WAP:n jäädessä 13 %:iin ja GPRS:n osuuden ollessa 0 %. Tekstiviestien ja GSM- 

datan suurta osuutta selittää tavallisten GSM-puhelinten, kannettavien tietokoneiden, 

älypuhelinten ja kämmentietokoneiden suuri osuus käytetyissä mobiilipäätelaitteissa.
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Kuvio 35. Mitä teknologiaa / siirtoprotokollaa yritys käyttää pääasiassa 

mobiilipalveluissa? (voit valita useita) [kysymys B2]

100%

Tekstiviestit GSM-data WAP GPRS

Kuviossa 36 on esitetty yritysten käytössä olevien mobiilipalveluiden osuuksia. 

Sisäpuhelupalvelu on ylivoimaisesti käytetyin mobiilipalvelu ja se on käytössä 80 

%:ssa yrityksistä. Toiseksi yleisin mobiilipalvelu on mobiilisähköposti, joka on 55 %:ssa 

yrityksistä. 35 %:ssa yrityksistä on käytössään sähköinen puhelinluettelo ja 23 %:ssa 

kalenterin mobiililaajennus. Muiden mobiilipalveluiden osuus jää alle 20 %:iin. 

Sisäpuhelupalvelu ei varsinaisesti ole mobiilipalvelu, vaan pikemminkin palvelu, joka 

lisää mobiilipäätelaitteiden käyttöä ja levinneisyyttä. Varsinaisista mobiilipalveluista 

sähköposti on selvä ykkönen, kuten myöhemmin voidaan todeta myös luvussa 6.1.5, 

jossa tarkastellaan kysymystä mobiilipalveluiden hyödyllisyydestä.

Kuvio 36. Mitä seuraavista tällä hetkellä tarjolla olevista mobiilipalveluista on yrityksen 

käytössä? (voit valita useita) [kysymys B3]

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

Sähköinen puhelinluettelo

Sisäpuhelupalvelu

WAP-palvelut

SMS-palvelut

Sähköposti

Joku muu

Kalenteri

80%
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Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka monella prosentilla työntekijöistä on käytössään 

kuviossa 36 mainittuja mobiilipalveluita. Vastausten keskiarvo on 44 %. Kuviossa 37 

on esitetty tarkemmin vastausten jakautuminen luokittain. Mielenkiintoista on luokan 

80-100 % suuri viidenneksen osuus kaikista vastauksista. Seitsemän yritystä eli 18 % 

kaikista osallistuneista ilmoitti mobiilipalveluiden olevan käytössä kaikilla työntekijöillä. 

Viidenneksellä yrityksistä mobiilipalvelut olivat käytössä alle 10 %:lla työntekijöistä.

Kuvio 37. Kuinka monella prosentilla työntekijöistä on käytössään edellä mainittuja 

(kysymys B3) mobiilipalveluita? (N=40) [kysymys B4]

40% -,
36%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

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

Mobiilipalveluiden käyttöuseudelle saatiin myös kaksihuippuinen kuvaaja (kuvio 38). 

Reilu neljännes vastaajista ilmoitti työntekijöiden käyttävän mobiilipalveluita 0 - 5 

kertaa viikossa. Toisessa ääripäässä oli reilu viidennes vastaajista, jotka ilmoittivat 

käyttöuseudeksi yli 20 kertaa viikossa. Näiden väliin jäi puolet vastauksista, joilla 

käyttöuseus on 6 ja 20 kerran välissä. Vastausten perusteella työntekijät käyttävät 

mobiilipalveluita suhteellisen aktiivisesti, etenkin jos huomioidaan, että yrityksillä ei 

juurikaan ole muita mobiilipalveluita käytössään kuin sisäpuhelupalvelu ja sähköposti.
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Kuvio 38. Kuinka usein keskimäärin työntekijät käyttävät edellä mainittuja (kysymys B3) 

mobiilipalveluita? (N=41) [kysymys B5]

30% 1
27%

0-5 krt/vko 6-10 krVvko 11-15 krt/vko 16-20 krVvko >20 krt/vko

6.1.4.Mielipiteet mobiilipalveluiden suhteen - nykytilanne
Nykytilanteen kattavaksi kartoittamiseksi vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä 

mobiilipalveluiden käyttöönotosta, käytöstä, tuki- ja after sales-palveluista, ongelmista 

ja sovellusten mobiilisuuden hyödyllisyydestä. Seuraavaksi esittelen lyhyet 

yhteenvedot kustakin kysymyksestä ja merkittävimmät havainnot.

Sekä käyttöönotossa, käytössä että tuki- ja after sales -palveluissa mielipiteet olivat 

samansuuntaiset (kuviot 39 - 41). Tärkeimpinä ominaisuuksina kaikissa kolmessa 

pidettiin helppoutta ja vaivattomuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta sekä 

toimintavarmuutta. Tuki- ja after sales -palveluissa helppo saavutettavuus oli toisena 

ja asiantuntemus ja neuvonta jaetulla kolmannella sijalla helppouden ja 

vaivattomuuden sekä turvallisuuden ja luotettavuuden kanssa.

Vähiten tärkeitä ominaisuuksia olivat muiden suositukset, tuttuus, henkilökohtainen 

palvelu ja räätälöitävyys. Tästä voidaan päätellä, että vastaajat luottavat ensisijaisesti 

omiin kokemuksiinsa mobiilipalveluita valittaessa. Mobiilipalveluilta ei myöskään 

odoteta räätälöitävyyttä vaan pikemminkin valmista tuotetta, jonka saa nopeasti ja 

edullisesti yrityksen käyttöön.

On huomattava, että erot olivat suhteellisen pieniä etenkin ominaisuuksien 

keskivaiheilla. Tärkeimmät ja vähiten tärkeimmät ominaisuudet erottuivat kuitenkin 

selvästi vastauksista. Huomioitavaa on myös, että kaikki vastaajat vastasivat näihin
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kysymyksiin, jolloin voidaan olettaa, että vastaajat pitivät kysymystä tärkeänä, 

merkittävänä ja helposti vastattavana - kysymystä voidaan siis pitää onnistuneena.

Kuvio 39. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä yrityksen käyttämien 

mobiilipalveluiden käyttöönotossa? (N=42) [kysymys B6]

Helppous ja vaivattomuus 

Toimintavarmuus 

Turvallisuus ja luotettavuus

Integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin 

Ajan säästö 

Helppo saavutettavuus 

Kustannusten säästö 

Edullisuus 

Asiantuntemus, neuvonta 

Räätälöitävyys 

Henkilökohtainen palvelu

Muiden suositukset

Kuvio 40. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä yrityksen käyttämien 

mobiilipalveluiden käytössä? (N=42) [kysymys B7]

0 1 2 3 4 5 6 7

Helppous ja vaivattomuus 
Tomntavarmuus 

Turvallisuus ja luotettavuus 

Ajansäästö 

Selkeys 

Helppo saavutettavuus 

Integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin 

Kustannusten säästö 

Edullisuus 

As lantut emus, neuvonta 

Räätälöitävyys 

Henkilökohtainen palvelu 

Tuttuus 

Múden suositukset

^■■5,8
■M 5,6
■ 5,1
■ 4.8
■ 4,7 
4,4

3,8
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Kuvio 41. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä yrityksen käyttämien 

mobiilipalveluiden tuki-ja after sales -palveluissa? (N=42) [kysymys B8]

o
Toimintavarmuus |

Helppo saavutettavuus |

Helppous ja vaivattomuus |

Tirvaltisuus ja luotettavuus |

Asiantuntemus, neuvonta |

Ajan säästö I

Kustannusten säästö |

Edullisuus I 

Henkilökohtainen palvelu |

Integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin |

Räätälöitävyys |

Tuttuus I 

Muden suositukset |

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna ainoa tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä 

esiintyy tärkeimmissä tekijöissä kysyttäessä ajansäästön merkitystä mobiilipalveluiden 

käytössä (merkitsevyystaso p=0,002). Ajansäästön osalta 200 - 499 hengen yrityksillä 

vastausten keskiarvo oli 5,5 ja vastausten keskihajonta 1,27. 100 - 199 ja 500 - 999 

hengen yrityksillä vastaavat luvut olivat 6,44 ja 6,69 sekä 0,63 ja 0,48. Taulukkoon 24 

on koottu luokittain keskiarvo, ryhmänkoko ja keskihajonta sekä merkitsevyystaso. 

Tämän mukaan ajansäästöllä mobiilipalveluiden käytössä olisi keskikokoisilla yrityksillä 

vähemmän merkitystä myös keskihajonnan ollessa huomattavasti suurempi kuin 

pienillä tai suurilla yrityksillä.

Taulukko 24. Varianssianalyysin tulokset tilastollisesti merkitsevästä kohdasta 

kysymyksessä B6

Yrityksen
henkilöstömäärä

Käytön ajansäästö jj
Keskiarvo 6,44

100-199 N 16
Keskihajonta 0,63

Keskiarvo 5,50
200 - 499 N 10

Keskihajonta 1,27

Keskiarvo 6,69
500 - 999 N 16

Keskihajonta 0,48

Keskiarvo 6,31
Kaikki yhteensä N 42

Keskihajonta 0,90

Merkitsevyystaso (p=) 0,002

16.3
16,2

■ 6 ■ 6 ■ 6
■ 5,9
■ 5,7 
15,6

|5,4
|5,1
15,1

14,8 
14,5
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Tärkeiden ominaisuuksien lisäksi kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien mielipidettä 

mobiilipalveluiden ongelmista (kuvio 42) ja mobiilipalveluiden käytön ongelmista (kuvio 

43). Merkittävimmät ongelmat nähtiin olevan palveluiden kalleudessa, oikeudellisten 

kysymysten epäselvyydessä ja palveluiden hitaudessa. Nämä seikat tulisi erityisesti 

palveluntarjoajan ottaa huomioon ottaessaan uusia palveluita ja teknologioita 

valikoimiinsa.

Vähiten ongelmia aiheuttavat tietoturva ja palveluiden löytäminen. Vaikka 

tietoturvakysymykset ovat erittäin tärkeitä, pitävät vastaajat sen tasoa 

mobiilipalveluiden suhteen hyvänä. Palvelujen löytämistä edesauttaa 

mobiilipalvelutarjoajien näkyvä mainonta medioissa, mikä luonnollisesti auttaa yrityksiä 

löytämään ja valitsemaan käyttämänsä mobiilipalvelut.

Kuvio 42. Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat tällä hetkellä mobiilipalveluissa? 

(N=41) [kysymys B10]

Palvelut ovat kalliita suhteessa hyötyyn 

Oikeudelliset kysymykset ovat epäselviä 

Palvelut ovat hitaita käyttää 

Tarjonta on hajanaista 

Palvelut ovat epäluotettavia 

Integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin on heikko 

Ei ole aikaa ottaa selvää palvelutarjonnasta 

Palvelutarjontaa on vaikea vertailla 

Palvelutarjonta ei vastaa tarpeita 

Palvelut ovat vaikeasti löydettävissä 

Tietoturva on alhainen

Varianssianalyysitarkastelussa tilastollisesti merkitsevää eroa esiintyi kysyttäessä 

palveluiden kalleutta suhteessa hyötyyn ja palveluiden käytön hitautta. Taulukkoon 25 

on koottu luokittain keskiarvo, ryhmänkoko ja keskihajonta sekä merkitsevyystaso. 

Pienten yritysten mukaan mobiilipalvelut eivät ole yhtä kalliita suhteessa hyötyyn kuin 

keskisuurien ja suurien yritysten mukaan. Sama pätee myös kysyttäessä 

mobiilipalveluiden käytön hitaudesta. Pienillä yrityksillä hitaus ei ole niin merkitsevä 

ongelma kuin muilla yrityksillä.
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Taulukko 25. Varianssianalyysin tulokset tilastollisesti merkitsevistä kohdista 

kysymyksessä B10

Yrityksen
henkilöstömäärä

Palvelut ovat kalliita 
suhteessa hyötyyn

Palvelut ovat 
hitaita käyttää

Keskiarvo 4,93 4,87
100-199 N 15 15

Keskihajonta 0,96 1,25

Keskiarvo 6,40 6,50
200-499 N 10 10

Keskihajonta 1,65 0,85

Keskiarvo 6,56 6,25
500 - 999 N 16 16

Keskihajonta 1,09 1,48

Keskiarvo 5,93 5,80
Kaikki yhteensä N 41 41

Keskihajonta 1,40 1,44

Merkitsevyystaso
(P=)

0,001 0,004

Mobiilipalveluiden käytön suurimpina ongelmina (kuvio 43) vastaajat pitävät 

päätelaitteiden/teknologioiden nopeaa vanhenemista, mobiiliteknologioiden hyötyjen 

liioittelua ja kunnollisen sisällön puuttumista. Päätelaitteiden ja teknologian 

vanheneminen tuskin tulee hidastumaan erityisesti teknologisen kehityksen yhä 

kiihtyessä. GPRS:n osalta on huomattavissa varovaisuutta hyötyjen tuomisessa esille. 

Voidaan sanoa, että mobiilidata-arvoverkon toimijat ovat ottaneet opikseen WAP:n 

kokeman negatiivisen julkisuuden hyötyjen liioittelusta. Kolmanneksi merkittävin 

ongelma, joka oli kunnollisen sisällön puuttuminen, jonka vastaajat näkivät olevan 

mobiilipalveluissa ei myöskään ole ajankohtainen, kun uudet mobiilipalvelu! tullaan 

integroimaan yritysten omiin tietojärjestelmiin. Nykyiset yleiset informaatiopalvelut eivät 

ole selvästikään tyydyttäneet yritysten tarvetta mobiilipalveluiden suhteen.
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Kuvio 43. Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat tällä hetkellä mobiilipalveluiden 

käytössä? (N=40) [kysymys B11]

0 1 2 3 4 5 6 7

Päätelaitteet/teknologiat 
vanhenevat nopeasti

Mobiiliteknologian hyötyjä 
on liioiteltu

Kunnollinen sisältö 
puuttuu

Palveluiden käyttäminen 
on monimutkaista

Päätelaite on sopimaton 
palveluille

Päätelaitteiden hinta on 
korkea

Loppukäyttäjien koulutus

Seuraavaan kuvioon 44 on koottu vastaukset kysymykseen, jossa kysyttiin 19 eri 

sovelluksen hyödyllisyyttä yritykselle. Selkeästi hyödyllisimmäksi koettiin sähköposti ja 

sisäpuhelupalvelu, joissa vastausten keskiarvo oli yli 6,5. Näiden jo tarjolla olevien 

palveluiden jälkeen hyödyllisimmiksi vastaajat kokivat toimistopaketin (keskiarvo 5,6), 

joka sisältäisi muut ns. toimistosovellukset eli kalenterin, kontaktilistan ja tehtäväiistan 

sekä langattoman yhteyden intranetiin ja/tai yritysverkkoon (keskiarvo 5,2).

Operatiivisiin toimintoihin liittyvistä sovelluksista eniten hyötyä vastaajien mielestä olisi 

liikkuvien työntekijöiden toimintojen mobilisoinnista. Näitä ovat logistiikka-, huolto- ja 

myyntihenkilöt. On kuitenkin huomattava, että toimintojen hyödyllisyyksien vaihteluväli 

on pieni, 4,5 - 5, ja kyselyn vastausprosentti on suhteellisen alhainen, joten tarkempien 

analyysien tekeminen vaatisi suurempaa otosta.

Selkeästi vähiten hyötyä yrityksille tarjotuista sovelluksista on uutis-, finanssi- ja 

informaatiopalveluilla, joissa vastausten keskiarvo jäi alle neljään. On huomattava, että 

nämä ovat mobiilipalveluita, joita operaattorit ovat tarjonneet alusta asti sekä yrityksille 

että kuluttajille. Mielenkiintoista on huomata, että vastaajien mielestä niiden 

hyödyllisyys yritykselle on kuitenkin selkeästi alhaisin kaikista annetuista sovelluksista. 

Syitä niiden tarjoamiseen ovat mahdollisesti palveluiden geneerisyys ja helppo 

tarjottavuus. Muut esitetyt palvelut vaativat lähes poikkeuksetta integrointi- ja 

räätälöintityötä sekä operaattorilta että yritykseltä itseltään.
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Nyt saadut vastaukset ovat saman suuntaisia kysymyksessä B3 (kuvio 36) saatujen 

vastausten kanssa, jossa samat palvelut olivat sekä käytetyimpiä että vähiten 

käytettyjä. Vastausten perusteella seuraavaksi yritysten kannalta hyödyllisiä 

mobiilipalveluita olisivat perustoimintojen, kuten mobiiliyhteyden 

intranetiin/yritysverkkoon, data/fax-välityksen, langattoman toimiston ja 

toimistosovellusten tarjoaminen.

Kuvio 44. Kuinka hyödylliseksi yritys kokisi seuraavat mobiilipalvelut? (N=42) [kysymys 

C1]

SisäpLhelut
Sähköposti

Toimistopaketti
Mobiiliyhteys intranetin /yritysverkkoon J 

Langaton toimisto | 
Data/fax-välitys | 

Logisbikkatoiminnot j 
Huoltohentolöiden tLkipalvelu j 

Tanontaketjuhattirta I 
Myynbhenklökjen tidtoiminnot j 

Laskimen hyväksyminen j 
Reaaliaikainen sanomien välitys I 

CRM j
Sähköinen kaipankäynti 

Pakamuspalvelut 
Mutomediaviesbenvaiitys 

Informaatiopalvelut 
Uutispalvelut 

Finanssipalvelut

15,2
15,6

■ 6,6 
16,5

14,9
14,8

■ 4,7
14,5
14,5

■ 4,4 
14,2

14,1
■ 3,7 
13,5

13,3

Kysyttäessä mieluisinta mobiilipalvelujen tarjoajaa valitsi 75 % vastaajista ulkoisen 

palveluntarjoajan (kuvio 45). 32 vastaajasta vain 8 eli 25 % hoitaisi mobiilipalveluiden 

hankinnan ja ylläpidon itsenäisesti. Aikaisemmassa tutkimuksessa vastaavat luvut 

olivat 58 % ja 35 %, kun 7 % valitsi joko molemmat tai jätti kohdan tyhjäksi. Luvut 

kertovat omalta osaltaan ulkoisten palveluntarjoajien, kuten operaattoreiden, hyvästä 

maineesta mobiilipalveluiden tarjoajina sekä yritysten halusta ulkoistaa sellaisia 

palveluita, jotka eivät ole niiden ydinosaamista.
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Kuvio 45. Oletetaan, että olisi olemassa tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa edellä 

mainittujen (kysymys C1) palveluiden käytön mobiilisti. Haluaisitteko, että tämän 

ratkaisun tarjoaisi ja sitä ylläpitäisi ulkoinen palveluntaijoaja, kuten operaattori, vai 

hoitaisitteko hankinnan ja ylläpidon itsenäisesti omien tietojärjestelmienne avulla? 

(N=32) [kysymys C3]

■ Ulkoinen palveluntarjoaja □ Itsenäisesti

Kysymystä C4 (kuvio 46) voidaan pitää kontrollikysymyksenä kysymyksiin B6 - B8 

(kuviot 39 - 41). Myös tässä kysymyksessä tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat 

helppous ja vaivattomuus, turvallisuus ja luotettavuus sekä toimintavarmuus. Vähiten 

tärkeimpinä ominaisuuksina vastaajat pitivät muiden suosituksia, tuttuutta, 

henkilökohtaista palvelua ja räätälöitävyyttä. Kuten edellä kuvioiden 39 - 41 osalta, 

voidaan myös tästä päätellä, että vastaajat luottavat ensisijaisesti omiin kokemuksiinsa 

mobiilipalveluita valittaessa. Mobiilipalveluilta ei myöskään odoteta räätälöitävyyttä 

vaan pikemminkin valmista tuotetta, jonka saa nopeasti ja edullisesti yrityksen 

käyttöön. Tästä kertoo myös edellisen kuvion 45 selkeä sanoma, mukaan yritykset 

hankkivat mieluiten mobiilipalvelut ulkoiselta palveluntarjoajalta. Tällöin vähiten tärkeät 

ominaisuudet voidaan jättää lähes huomiotta ja keskittyä tärkeimpien ominaisuuksien 

maksimointiin.
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Kuvio 46. Mobiilipalveluita valittaessa tärkeää on...? (N=41) [kysymys C4]

0 1 2 3 4 5 6 7

Toimintavarmuus 

Turvallisuus ja luotettavuus 

Helppous ja vaivattomuus 

Selkeys 

Ajan säästö

Integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin 

Kustannusten säästö 

Helppo saavutettavuus 

Ediilisuus 

Asiantuntemus, neuvonta 

Räätälöitävyys 

Henkilökohtainen palvelu 

Tuttuus 

Muiden suosittkset

■6,6
I6.3

16,2
|6,2
16,1
6
5,9
i,8
,7

6.1.5.Odotukset mobiilipalveluiden suhteen
Kyselyssä kysyttiin myös yritysten mielipiteitä tulevia palveluita kohtaan. Kyselyn 

osiossa D kysyttiin muun muassa mieluista optimipäätelaitetta, palvelujen hankinta- 

ajankohtaa, parasta hinnoittelumallia ja kysymyksessä C1 esitettyjen palveluiden 

korkeinta sopivaa hintaa. Seuraavaksi käsittelen lyhyesti osion D kysymyksiin saadut 

vastaukset.

Aikaisemmin luvun 6.1.3 kuviossa 34 esitettiin tämän hetkinen jakauma päätelaitteiden 

osalta. Alla olevassa kuviossa 47 on vastaajien käsitys parhaasta päätelaitteesta 

mobiilipalveluille. Kannettavien tietokoneiden osuus on edelleen suuri: 73 % 

vastaajista piti kannettavaa tietokonetta yhtenä parhaista vaihtoehdoista. GSM- 

puhelinten osuus laski huomattavasti (90 % -> 55 %) kuin myös WAP-puhelinten (53 

% 35 %). Älypuhelinten osuus nousi hieman (55 % 60 %), mutta

kämmentietokoneiden osuus lähes kaksinkertaistui ja GPRS-puhelinten osuus nousi 

nollasta 25 %:iin.

Luvut kertovat omalta osaltaan yritysten epäuskosta WAP:aan, kun taas GPRS:n ja 

älypuhelinten tuloon edelleen uskotaan GSM-puhelinten osuuden kärsiessä. 

Kannettavien tietokoneiden vankkumattoman suosion syynä on varmastikin niiden 

monikäyttöisyys, tehokkuus, syöttölaitteen ja näytön koon ylivertaisuus. 

Päätelaitevalmistajien satsaukset älypuhelimiin ja kämmentietokoneisiin näyttävät näin 

ollen olevan oikean suuntaisia. Palveluntarjoajien pitäisi vielä kyetä tarjoamaan 

yrityksille näille päätelaitteille optimoituja mobiilipalveluita, jolloin yritykset saisivat 

maksimaalisen hyödyn investoinneilleen.



Kuvio 47. Jos käyttökelpoinen tekninen ratkaisu olisi olemassa, millä tavalla olisi 

yritykselle parasta päästä käsiksi edellä mainittuihin (kysymys C1) mobiilipalveluihin? 

(voit valita useita) [kysymys D1]
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Verrattaessa mobiilipalveluiden hankinnan ajankohtaisuutta aikaisempaan 

tutkimukseen, havaitaan investointihalukkuuden selvää laskua (kuvio 48). Molemmissa 

tutkimuksissa vastausten osuudet ovat lähes samat, vaikka kyselyiden ajankohdissa 

on lähes vuoden ero. Itse asiassa syksyllä 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan yritykset 

olivat jopa hieman valmiimpia hankkimaan mobiilipalveluita 0-2 vuoden sisällä (81 % 

vs. 75 %). Luvuista voidaan selkeästi havaita mobiilihuuman laantumisen vaikutukset 

ja yritysten varovaisuus mobiili-investointien suhteen. Tulossa olevat kolmannen 

sukupolven langattomat ratkaisut ovat varmasti myös omalta osaltaan siirtäneet 

mobiilipalveluiden investointeja myöhempään ajankohtaan.

Kuvio 48. Milloin koette edellä mainittujen (kysymys C1) mobiilipalveluiden hankinnan 

olevan yritykselle ajankohtaista? (N=41) [kysymys D2]

40%

35 %.

□ 2000 
■ 2001

0-6 kk 6-12 kk 1-2 vuotta 2-3 vuotta yli 3 vuotta
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4.5. Monikanavamallit
Elektronisen Kaupan Instituutin (EKI) Tekesille tekemässä digitaalisen median 

raportissa "Elektronisesta kaupasta eLiiketoimintaan” (Järvelä & Tinnilä 2000) 

esitellään projektin aikana kehitetty monikanavamalli (Business Model for Customer 

Channels Supported by Multiple Access Technologies). Kuviossa 26 esitetään 

parannettu versio ensimmäisestä monikanavamallista. Malli tunnetaan nimellä 

Bummat-malli. Bummat-malli kuvaa tilannetta, jossa asiakkaalla on useita 

mahdollisuuksia saavuttaa palvelu. Malli on kehitetty pääasiassa elektronisen kaupan 
näkökulmasta.

Kuvio 26. Bummat-malli

Kanavaoperaattori

/Asiakas^
Xsuhdey

Palvelun tuottaja 
-erikoispalvelut 

- tuote-ja palvelu
alustat

Asiakas-'' 
suhde/^siakasyhteys

- ”kivijalka” 
-PC 

-mobiili 
-digiTV

Palvelukonseptin tuottaja
• tekninen hallinta 
- palveluhallinta 

• informaatiovälityspalvelut 
-varmennepalvelut- 8Sss

ketjupalvelut 
____ -markkinamekanismit

Lähde: Saarinen 30.5.2001

Tässä yhteydessä tarkastelen Bummat-mallin elementeistä tarkemmin seuraavia: 

asiakasyhteys, palvelukonseptin tuottaja, palvelun tuottaja ja kanavaoperaattori. 

Tarkemman tarkastelun ulkopuolelle jäävät Bummat-mallin sisältämät protokollat, 

asiakaskanavien malli, joka sisältyy kanavaoperaattori-elementtiin ja sisältää 

markkinointi-, rahoitus-, tilaus- ja toimituskanavat sekä asiakassuhteet. 

Mobiilipalveluiden toimituskanavia Business to Business -markkinoilla (B2B) on 

käsitelty edellä luvussa 2.1. Asiakaskanavien mallista löytyy tarkka kuvaus esimerkiksi
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Optimiteknologia/siirtoprotokolla kuvastaa myös aikaisempien kuvioiden (kuviot 34 ja 

35) sanomaa. GSM-datan ja GPRS:n osuus on selkeästi suurin - molemmilla 68 %:n 

osuus. Kolmannen sukupolven ratkaisuja pidetään 35 %:ssa yrityksistä parhaana 

mahdollisena, vaikka ne ovat vasta tulossa eikä niiden todellisista ominaisuuksista 

voida sanoa vielä mitään varmaa. GPRS:n 68 %:n osuus on yllättävän suuri 

verrattaessa sitä kuvion 47 vastaavaan lukuun kysyttäessä optimaalista päätelaitetta, 

joka GPRS:n osalta on vain 25 %. Tästä voidaan päätellä, että yritykset edelleen 

uskovat GPRS-teknologiaan, vaikkakaan päätelaitteet eivät ole yrityksiä vakuuttaneet.

Kuvio 49. Millä teknologialla / siirtoprotokollalla toivoisitte yrityksen voivan käyttää 

tulevia mobiilipalveluita? (voit valita useita) [kysymys D3]

Kyselylomakkeessa oli myös kysymys, jossa tiedusteltiin vastaajan mielipidettä 

parhaasta mahdollisesta hinnoittelumallista sekä valinnan perusteluja. Kiinteä 

kuukausimaksu oli selkeästi halutuin hinnoitteluinani 37 %:n osuudella. Perusteluina 

kiinteälle kuukausimaksulle olivat selkeys ja ennustettavuus.

Toisena tuli jokin annettujen vaihtoehtojen yhdistelmä 28 %:n osuudella. Halutuin 

yhdistelmä vaihtoehto (44 % vastauksista) oli transaktio- ja liikenneperusteinen 

hinnoittelumalli. Yhdistelmissä kiinteä kuukausimaksu mainittiin vain 33 % 

vastauksista, kun taas transaktioperusteisuus mainittiin 55 %:ssa ja 

liikenneperusteisuus 67 %:ssa vastauksista. Näiltä osin selkeys ja ennustettavuus 

eivät olisi tärkeä peruste, vaan kustannusten kertyminen todellisesta käytöstä.



Kuvio 50. Mikä olisi mielestänne paras hinnoitteluinani mobiilipalveluille? (N=40) 

[kysymys D4]
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Käyttöönottomaksu

Edellä käsiteltyihin hinnoittelumalleihin liittyen vastaajilta kysyttiin myös valitun 

hinnoittelumallin käyttöä aikaisemmin mainituissa mobiilipalveluissa. Vastaajilta 

kysyttiin korkeinta sopivaa hintaa annetuille mobiilipalveluille hänen valitsemaansa 

hinnoittelumallia käytettäessä (kuvio 51).

Vastaukset ovat samansuuntaisia kuin kysyttäessä samojen palveluiden hyödyllisyyttä 

(kuvio 44) - hyödyllisimmistä palveluista ollaan myös valmiita maksamaan eniten. 

Tuloksia analysoitaessa tulee ottaa huomioon, että kaikkien palveluiden kohdalla 

vastausten moodi oli selkeästi yksi. Vaihteluväli oli seitsemän palvelun kohdalla 1-4, 

1 - 5 yhdeksän ja kolmen palvelun osalta 1-6. Vaihteluväli kertoo, että osa yrityksistä 

on valmis maksamaan tietyistä mobiilipalveluista jopa yli 80 mk/työntekijä/palvelu/kk.

Toimistopaketin, reaaliaikaisen sanomien välityksen, uutispalveluiden, 

fmanssipalveluiden, informaatiopalveluiden ja paikannuspalvelujen osalta vastausten 

varianssi jäi alle yhteen. Näiden palveluiden osalta vaihteluväli oli myös alhaisin eli 1 - 

4. Voidaan sanoa, että näiden palveluiden hinnoista vastaajat ovat suhteellisen 

yksimielisiä. Langattomasta toimistosta ovat lähes kaikki vastaajat valmiita 

maksamaan eniten.



Kuvio 51. Mikä olisi mielestänne korkein sopiva hinta edellä mainituista (kysymys C1) 

mobiilipalveluista, jos hinnoittelumallina käytettäisiin kysymys D4:n mukaista 

hinnoittelumallia? (mk/työntekijä/palvelu/kk) (N=32) [kysymys D5]
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0 mk 10 mk 20 mk 30 mk

Langaton toimisto 
Myyntihenküöiden tukitoiminnot 

Sähköinen kaupankäynti 
Data/fax-välitys 

Mobiiliyhteys intranetin /yritysverkkoon 
Miitimediaviestienvälitys 

Logistiikkatoiminnot 
Tarjontaketjuhallinta 

CRM
Huottohenkilöiden tukipalvelu 

Sähköposti 
Laskujen hyväksyminen 

Sisäpitelut 
Toimistopaketti 

Reaaliaikainen sanomien välitys 
Uutispalvelut 

Informaatiopalvelut 
Paikannuspalvelut 

Finanssipalvelut

■ 28 
■ 28 
26 
26

34

40 mk
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6.2. Empiirisen tutkimuksen johtopäätökset
Tutkielmaa varten suoritetun kyselytutkimuksen vastausprosentti jäi valitettavan 

alhaiseksi etenkin verrattaessa sitä aikaisempaan tutkimukseen. Syitä alhaiseen 

vastausprosenttiin on varmasti monia, muun muassa kyselyn huomattavan pitkä 

pituus, kyselyn lähettäminen sekä Smartnerin että Helsingin kauppakorkeakoulun 

nimissä, mobiilihuuman laantuminen, joka näkyi myös vastauksissa, sekä yleinen kiire 

ja kesälomien lähestyminen. Vastaavien tutkimusten tekijöiden kannattaa erityisesti 

kiinnittää huomiota kyselyn pituuteen, kenelle kysely osoitetaan ja kenen nimissä 

kysely lähetetään; voisiko kyselyn tehdä riippumattoman tahon esimerkiksi EKI:n 

nimissä.

Alhaisesta vastausprosentista huolimatta tutkielman tulokset ovat kuitenkin 

mielenkiintoisia ja suuntaa-antavia. Alhaisesta vastausprosentista johtuen tuloksia ei 

analysoitu toimialoittain eikä kokoluokkain vaan yhtenä ryhmänä. Poikkeuksena on 47 

vastauksesta laskettu varianssianalyysi. Varianssianalyysissä nollahypoteesina oli, 

että yrityskoko ei vaikuta vastausten keskiarvoon. Ennalta valittiin merkitsevyystasoksi 

0,05. Tämän tason alitti ainoastaan kolme vastausta, joista on raportoitu kunkin 

kohdan osalta erikseen edellä luvussa 6.1.4. Seuraavaksi esittelen empiirisen 

tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset seuraavassa järjestyksessä: arvoketju, 

päätelaite, teknologia, sovellus/palvelu, ominaisuudet/tekijät, hinnoittelu, 

investointiaikataulu ja mobiilipalveluiden potentiaali.

Kyselyssä saatiin selkeä osoitus siitä, että suomalaiset yritykset ovat valmiita 

käyttämään Sarkarin ym. mallin (kuvio 20) ja monikanavamallin (kuvio 27) mukaisia 

arvoketjumalleja mobiilipalveluissa Sarkarin ym. mallin mukaisen 

väliporrasongelman arvoketjun mukaan yritykset käyttävät tällä hetkellä ja ovat myös 

tulevaisuudessa halukkaita käyttämään operaattoreita mobiilipalveluiden tarjoajina. 
Sama malli pätee myös monikanavamallin antamaan arvoketjuun. Kolme neljästä 

vastaajasta haluaisi, että mobiilipalvelun tarjoaisi ja ylläpitäisi ulkoinen 

palveluntarjoaja, kuten operaattori.



99

Päätelaitteissa yritykset arvostavat tehokkuutta, toiminnallisuutta ja 
käyttäjäystävällisyyttä. Tästä osoituksena on kannettavien tietokoneiden, 
älypuhelinten, PDA-laitteiden ja GPRS-puhelinten nousu halutuimmiksi päätelaitteiksi 

tulevaisuuden mobiilipalveluiden käytössä. Tulevaisuuden teknologiaa kysyttäessä 

GSM-data, GPRS ja tekstiviestit nousivat kärkeen. Tämä osoittaa, että GPRS- 

teknologiaan uskotaan ja että tekstiviestit, huolimatta niiden rajoittuneista 

ominaisuuksista, koetaan toimiviksi ja käyttökelpoisiksi.

Mobiilipalveluiden hyödyllisyyttä kysyttäessä kärkeen nousivat odotetusti jo 

olemassa olevat menestyssovellukset eli sähköposti ja kalenten (toimistopaketti). 
Tuloksista voidaan päätellä, että palvelut, joista nähdään olevan eniten konkreettista 

hyötyä, koetaan hyödyllisimmiksi. Tällaisia ovat muun muassa langaton toimisto ja 

toiminnanohjausjärjestelmät. Toisessa ääripäässä ovat palvelut, joista ei koeta 

saavutettavan konkreettista lisäarvoa. Tällaisia ovat erityisesti informaatiopalvelut.

Palveluita käyttöönotettaessa, käytettäessä ja niiden tukipalveluissa tärkeimpiä 

ominaisuuksia olivat toimintavarmuus, helppous, vaivattomuus, turvallisuus, 
luotettavuus, selkeys ja integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin. Nämä ovat 

ominaisuuksia, joihin sekä ohjelmistotalojen että palveluntarjoajien tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota. Mobiilipalveluiden suurimpina ongelmina vastaajat näkivät 

teknologian huiman vauhdin, kunnon sisällön puuttumisen ja hyötyjen liioittelun. Nämä 

ongelmat voidaan ainakin osittain välttää, jos palvelut pyritään tekemään päätelaite- ja 

teknologiariippumattomiksi, käytetään yritysten omia tietojärjestelmiä sisällön 

luomiseksi ja vältetään liioittelemasta hyötyjä tunnustamalla käytettyjen palveluiden, 

päätelaitteiden ja teknologioiden todelliset rajat.

Palveluiden käyttöönotto on tutkimustulosten perusteella viivästynyt, mutta edelleen 

yritykset ovat valmiita ottamaan palveluita käyttöönsä. Kolme neljästä vastaajasta on 

valmis investoimaan alle kahden vuoden sisällä - neljä kymmenestä alle vuoden 

kuluessa. Käytettyjen palveluiden hinnoittelusta ollaan kahta mieltä. Toiset haluavat 

kiinteän kuukausimaksun, joka mahdollistaa ennustettavuuden ja budjetoinnin. Toiset 

taas haluavat todelliseen käyttöön eli siirrettyyn dataan perustuvan hinnoittelun. 

Palvelun lanseerausvaiheessa käyttöönottomaksuun, kiinteään kuukausimaksuun ja 

mahdollisesti todelliseen käyttöön perustuva hinnoittelumalli on palveluntarjoajan 

kannalta järkevin. Tällöin voidaan käyttää kermankuorintahinnoittelua sekä saadaan 

todellista käyttödataa lopullista hinnoitelumallia varten. Lanseerauksen jälkeen ja 

palvelun vakiintuessa siirtyminen pelkkään liikenneperusteiseen hinnoitteluun, kuten
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tekstiviestien tapauksessa on käynyt, vaikuttaa järkevimmältä vaihtoehdolta etenkin 

palveluntarjoajan kannalta. Niiden palveluiden osalta, joissa on nähtävissä selkeimmät 
taloudelliset hyödyt mobiilisuuden myötä, yritykset ovat myös valmiita maksamaan 

eniten. Tällaisia palveluita olivat muun muassa langaton toimisto, myyntihenkilöiden 
tukitoiminnot ja sähköinen kaupankäynti. Vähiten yritykset ovat valmiita maksamaan 

informaatiopalveluista.

Talouskasvun hidastuminen vuoden 2001 aikana näkyy selvästi kysyttäessä 

mobiilipalveluiden hankinnan ajankohtaa. Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna 

absoluuttiset luvut olivat lähes samoja. Esimerkiksi 75 % vastaajista koki 

mobiilipalveluiden hankinnan olevan ajankohtaista alle 2 vuoden sisällä, kun vastaava 

arvo vuosi sitten oli 81 %. Investointien siirtymiseen myöhäisempään ajankohtaan on 

syynä myös tulossa olevat kolmannen sukupolven mobiilipalvelut, jolloin yritykset eivät 

halua investoida väistyvään ja nopeasti vanhentuvaan teknologiaan.

Yli 70 %:lla yritysten työntekijöistä, lukuunottamatta ei-liikkuvia työntekijöitä, on 

käytössään yrityksen päätelaitteet, matkapuhelinetu ja yrityksen käyttämät 

mobiilipalvelut. Keskimäärin mobiilipalveluita käytetään 10 kertaa viikossa. Yrityksillä 

on tutkielman kirjoitushetkellä laajassa käytössä sähköposti, kalenteri ja 

toiminnanohjausjärjestelmät.

Edellä mainitut seikat luovat hyvän pohjan mobiilipalveluiden markkinoille ja 

merkittävän taloudellisen mahdollisuuden Smartnerille.
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset

7.1. Mitä tutkittiin
Tutkielmassa käsiteltiin viittä eri teoriaa, jotka osaltaan selittävät mobiilipalveluita ja 

niiden menestystekijöitä. Käsitellyt teoriat olivat innovaatioiden diffuusioteoria, 

transaktiokustannusteoria, verkostovaikutusteoria, tuotteen elinkaariteoria ja 

monikanavamallit. Näiden viiden teorian pohjalta luotiin viitekehykset I ja II (katso 

kuviot 52 ja 53), jotka kuvaavat mobiilipalveluita monikanavamallin muodossa.

Tutkielman empiriaosassa pyrittiin kyselytutkimuksen avulla osoittamaan luodut 

viitekehykset myös reaalimaailmassa toimiviksi ja mobiilipalveluille sopiviksi sekä 

kartoittamaan yritysten yleisiä mielipiteitä mobiilipalveluista ja niihin liittyvistä 

menestystekijöistä. Viitekehyksissä I ja II kuvattu mobiilipalveluiden monikanavamalli 

saa empiirisen tutkimuksen perusteella vahvistuksen.

7.2. Synteesi il
Tutkielman teoreettinen tulos muodostuu kahdesta viitekehyksestä: mobiilipalveluiden 

monikanavamallista ja tähän liittyvästä kokonaistuotteen tarkemmasta tarkastelusta 

(kuviot 52 ja 53). Kuvion 52 viitekehys I esittää mobiilipalveluiden monikanavamallia. 

Tämän mallin pohjana on käytetty EKI:n Bummat-mallia sekä muita teoriaosassa 

käsiteltyjä teorioita. Kuvioon on sijoitettu konkreettiset mobiilipalveluun liittyvät toimijat, 

kuten ohjelmistotalo, operaattori, mobiilipalvelu ja yritys.

Kuvio 52. Tutkielman viitekehys I: mobiilipalveluiden monikanavamalli - case 

mobiilipalvelu

Kuvion 53 viitekehys II kuvaa monikanavamalliin liittyvien kokonaistuotteen, asiakkaan 

ja loppukäyttäjän ominaisuuksia. Ominaisuus-elementit sisältävät muun muassa
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hyötyjä, ongelmia (esimerkiksi itse mobiilipalveluiden sekä niiden käytön osalta) ja 

kustannuksia (esimerkiksi mobiilipalveluiden käyttöönotosta ja käytöstä). Näihin 

tarkentaviin ominaisuuksiin on lisäksi lisätty kyselytutkimuksen kysymyksen numero, 

jos sellainen liittyy suoranaisesti johonkin esiteltyyn ominaisuuteen.

Kuvio 53. Tutkielman viitekehys II: mobiilipalveluiden monikanavamalli - kokonaistuote 

- case mobiilipalvelu

Kysymys D4 

Hinnoitteluin alli

Teknologia

Päätelaite

Mobiilisovellus

Käyttö

Kysymys B10-B11 -I
Hyödyt Ongelmat

Kysymys E1-E3 Kysymys D2 Kysymys В 5

Taustatiedot hvestoint ¡aikataulu KäyttOuseus

Viitekehyksissä on pyritty kuvaamaan teoriaosassa ja empiirisessä tutkimuksessa 

muodostunutta kuvaa mobiilipalveluiden arvoketjuista ja ominaisuuksista. Erityisesti 

viitekehys ll:ssa on pyritty kuvaamaan menestyssovelluksiin liittyviä ominaisuuksia, 

kuten käytetty päätelaite, teknologia ja hinnoitteluinani. Tarkoituksena on ollut kuvata 

mahdollisimman tarkasti tutkittujen mobiilipalveluiden vaatimia toimijoita ja 

ominaisuuksia aina sovelluksista asiakkaaseen ja loppukäyttäjään.

7.3. Johtopäätökset
Tutkielman johtopäätökset yrityksille tarjottavista mobiilipalveluista ja niiden 

menestystekijöistä saivat lopullisen muotonsa empiirisen tutkimuksen pohjalta. Tällä 

hetkellä suomalaisissa yrityksissä on laajassa käytössä sähköposti, sähköinen 

kalenteri/muistio, sähköinen puhelinluettelo, sähköinen asiakasrekisteri ja 

toiminnanohjausjärjestelmä. Näitä edellä mainittuja sovelluksia käytetään lähes
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puolessa yrityksistä vähintään päivittäin. Sähköpostia käytetään peräti 93 %:ssa useita 

kertoja päivässä. Näistä sovelluksista mobiilipalveluina yritykset tarjoavat 

työntekijöilleen sähköpostia (55 % yrityksistä), sähköistä kalenteria/muistiota (23 %) ja 

sähköistä puhelinluetteloa (38 %). Eniten käytetty mobiilipalvelu kyselyn perusteella on 

sisäpuhelupalvelu, jonka työntekijöilleen tarjoaa 80 % vastanneista yrityksistä. 

Kysyttäessä mobiilipalveluiden hyödyllisyyttä kärkeen nousivat sisäpuhelut, 

sähköposti, toimistopaketti, mobiiliyhteys intranetiin / yritysverkkoon, langaton toimisto, 

data / fax-välitys ja toiminnanohjausjärjestelmien sisältämät palvelut, kuten 

logistiikkatoiminnot ja huoltohenkilöiden tukipalvelut. Näiden perusteella voidaan 

sanoa, että seuraavien yrityksille tarjottavien mobiilipalveluiden tulisi olla

• toimistopaketti

• mobiiliyhteys intranetiin / yritysverkkoon

• data / fax-välitys

• langaton toimisto (voidaan käsittää myös edellisten yhdistelmäksi)

• toiminnanohjausjärjestelmät.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös tärkeimpiä ominaisuuksia, joita mobiilipalveluilta 

vaaditaan. Menestyäkseen mobiilipalvelulla pitää olla mahdollisimman monta näistä 

mainituista ominaisuuksista sekä kokonaistuotteen tulee olla kunnossa, kuten tuotteen 

elinkaariteorian kohdalla jo todettiin. Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi mobiilipalveluiden 

käyttöönotossa, käytössä ja tukipalveluissa nousivat

• toimintavarmuus

• helppous

• vaivattamouus

• turvallisuus

• luotettavuus

• selkeys

• integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin.

Kyselyssä kartoitettiin myös tämän hetkistä mobiilipalveluiden levinneisyyttä sekä 

tulevaisuuden odotuksia päätelaitteiden ja teknologioiden suhteen. Tällä hetkellä yli 70 

%:lla yritysten työntekijöistä, pois lukien ei-liikkuvat työntekijät, on käytössää yrityksen 

päätelaite, matkapuhelinetu ja yrityksen käyttämät mobiilipalvelut. Tämän hetken 

niukatkin mobiilipalvelut ovat siis laajalti käytössä yrityksissä ja tulevaisuudessa osuus
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tullee kasvamaan entisestään. Kyselyn perusteella tulevia mobiilipalveluita tulisi tarjota 

seuraaviin teknologioihin

• GSM-data

• GPRS

• tekstiviestit.

Tämä kertoo siitä, että nykyisiin teknologioihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, 

mutta lisää tiedonsiirtonopeutta kaivataan. Tekstiviestien säilyminen halutuimpien 

teknologioiden joukossa oli pienoinen yllätys, mutta toisaalta se kertoo niiden 

erinomaisesta toimivuudesta pieniä datamääriä siirrettäessä.

Yleisesti ottaen on mobiilipalveluiden käyttöönotto viivästynyt etenkin verrattaessa 

tuloksia aikaisempaan markkinatutkimukseen. 40 % vastanneista on edelleen valmiita 

investoimaan alle vuoden kuluessa ja 75 % alle kahden vuoden sisällä. 

Mobiilipalveluita tarjoavilla yrityksillä on näin ollen 1-2 vuotta aikaa saada tuotteensa 

valmiiksi ja markkinoille.

Kuten edellä viitekehys l:ssä todettiin haluavat yritykset käyttää kolmansia osapuolia 

käyttäessään mobiilipalveluita. Kyselytutkimuksen perusteella 75 % yrityksistä haluaisi 

ulkoisen palveluntarjoajan tarjoavan ja ylläpitävän mobiilipalveluita. Yritykset eivät 

selvästikään halua itselleen sellaisten palveluiden ylläpitoa, jotka eivät ole niiden 

ydinosaamista. Ulkoistaminen koskee siis mitä suuremmissa määrin myös 

mobiilipalveluita.

7.3.1 .Toimenpide-ehdotukset Smartnerille
Smartnerin strateginen valinta operaattoreiden ja integraattoreiden välillä näyttää 

kyselytutkimuksen valossa oikealta ratkaisulta. Tulevaisuudessa operaattorit tulevat 

olemaan keskeisessä asemassa tarjottaessa mobiilipalveluita yrityksille.

Smartnerin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota tarjoamiensa palveluiden

• toimintavarmuuteen

• helppouteen

• vaivattomuuteen
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• turvallisuuteen

• luotettavuuteen

• selkeyteen

• integroitavuuteen.

Nämä seitsemän ominaisuutta olivat tärkeimmät ominaisuudet kysyttäessä 

ominaisuuksien tärkeyttä käyttöönotossa, käytössä ja tukipalveluissa. Vaikka vastaajat 

edustivatkin yrityksiä ja loppukäyttäjiä, ovat edellä mainitut ominaisuudet varmasti 

sellaisia, joita operaattoritkin arvostavat ja vaativat ohjelmistotaloilta.

Tutkimuksessa esille tulleisiin ongelmiin Smartnerilla ei suoranaisesti ole 

mahdollisuutta puuttua hyötyjen liioittelua lukuunottamatta. Suurimman mobiilihuuman 

laannuttua yritykset haluavat konkreettisia hyötyjä katteettomien lupausten sijaan.

Päätelaitteet, joihin Smartnerin tämän tutkielman tulosten valossa kannattaa panostaa, 

ovat älypuhelimet ja PDA-laitteet. Teknologioiden osalta panostamisen arvoisia ovat 

GPRS-teknologia ja tekstiviestit.

Kuviossa 54 on esitetty kyselytutkimuksessa esitetyt mobiilipalvelut saatujen 

vastausten mukaisessa hyödyllisyysjärjestyksessä.

Kuvio 54. Kuinka hyödylliseksi yritys kokisi seuraavat mobiilipalvelut? (N=42) [kysymys 

C1]

Scsaptiielut ■ 
Sähköposti ■ 

Toimistopaketti ■ 
Mobiiliyhteys intranetin /yritysverkkoon ■ 

Langaton toimisto ■ 
Data/f ах-välitys Ш 

Logistiikkatoiminnot ■ 
Huoltohenkilöiden tukipalvelu ■ 

Tarjontaketjuhallinta ■ 
MyyntihenkikXden tukitoiminnot Щ 

Laskujen hyväksyminen ■ 
Reaaliaikainen sanomien välitys ■ 

CRM ■
Sähköinen kaupankäynti ■ 

Paikannuspalvelut | 
Mutömediaviestienvälitys Щ 

I nf ormaabopal velut 
Uutispalvelut 

Finanssipalvelut

15,2
15,6

■ 6,6 
16,5

■ 4,9 
14,8
14,7

14,5
14,5

■ 4,4
■ 4,2 
14,1

13.7
13,5

13,3

Konkreettisena toimenpide-ehdotuksena Smartnerille on panostaminen 

tuotekehityksessä mobiiliyhteyden intranetiin/yritysverkkoon, langattoman toimiston ja 
toiminnanohjausjärjestelmien mahdollistavien palveluiden kehittämiseen. Luvussa
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4.4.1 esitetyn kokonaistuotekonseptin mukaisesti Smartnerin tulisi kehittää palvelut 

valmiiksi ennen voimavarojen siirtämistä seuraavan palvelun kehittämiseen.
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7.3.2.Tulevia tutkimuskohteita
Pro gradu -tutkielman suppeuden vuoksi tutkielmassa ei voitu käsitellä kaikkia esille 

tulleita asioita. Tämän lisäksi tutkielman edetessä vastaan tuli asioita, joita olisi ollut 

mielenkiintoista tutkia enemmän tai jotka olisivat tuoneet oman lisänsä tutkielman 

tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta joiden käsittelyyn tutkielman suppeuden vuoksi ei 

ollut tällä kertaa aikaa. Tällaisia asioita olivat muun muassa:

e Väliporrasongelma: kumpi välittäjä, operaattori vai integraation, on asiakkaalle 

edullisempi ja mitkä tekijät vaikuttavat edullisuuteen (Luku 4.2.3).

• Muutosvastarinta ja sen voittaminen: miten uusien mobiilipalveluiden 

käyttöönottoon suhtaudutaan ja miten esiintyvä muutosvastarinta vaikuttaa 

uusien mobiilipalveluiden diffuusioon yrityksissä (Luku 4.1).

Ehdotukset Smartnerille tulevien tutkimuksien aiheiksi, jotka syventävät tämän 

tutkielman tuloksia:

• Optimipäätelaite ja sen valitsemiseen vaikuttavat tekijät.

• Optimiteknologia ja sen valitsemiseen vaikuttavat tekijät.

e ERP-sovellusten tarjoaminen mobiilipalveluina. Mitä sovelluksia yritykset 

ensisijaisesti toivovat voivansa käyttää mobiilipäätelaitteilla? Mitä vaatimuksia 

yrityksillä ja loppukäyttäjillä on ERP-sovellusten käyttämiselle 

mobiilipäätelaitteilla?
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Liite 1: Smartner Information Systems Oy
Smartner Information Systems Oy on vuonna 1999 perustettu ohjelmisto- ja 

asiantuntijapalveluyritys, joka on erikoistunut yritysten mobiiliratkaisuihin. Smartnerin 

pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yrityksellä on tällä hetkellä 40 työntekijää. 

Smartnerin ratkaisu on suunnattu maailmanlaajuisesti mobiilioperaattoreille ja 

palveluntarjoajille, jotka haluavat tarjota yritysasiakkailleen vaativia mobiilipalveluita 

nopeasti ja helposti. Kuviossa 55 on esitetty yleisellä tasolla Smartnerin mahdollistama 

ratkaisu, jossa operaattori käyttää Smartnerin sovelluksia tarjotakseen erityisesti 

pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöille mobiiliyhteyden yritysten 

tietojärjestelmiin.

Kuvio 55. Smartnerin mahdollistamat yritysten mobiilipalvelut

Liikkuva
työntekijä

Yritys

Lähde: Smartner 2001

Operaattoreiden välitön liikevaihdon kasvu keihäänkärkituotteita/menestyssovelluksia 

käyttämällä ja sovellusten nopea kehityssykli ovat ydinetuja, jotka saavutetaan 

käyttämällä Smartnerin langatonta sovellusalustaa. Smartnerin tuotevalikoimaan 

kuuluu tällä hetkellä yritysten langattomat sähköposti-, kalenteri- ja 

tietokantasovellukset. Nämä sovellukset käyttävät hyväkseen Smartnerin skaalautuvaa 

sovellusalustaa, joka mahdollistaa tietoturvallisen kytkeytymisen yritysten 

tietojärjestelmiin sekä yhteyden erilaisiin nykyisiin ja tuleviin päätelaitteisiin. Edellä 

mainittujen tuotteiden lisäksi Smartner tarjoaa asiakkailleen ja kumppaneilleen 

korkeatasoisia asiantuntijapalvelusta kuten muokkaus-, asennus- ja tukipalveluita.

1
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Liite 2: Kyselytutkimus

MOBIILIPALVELUTUTKIMUS KEVÄT 2001

Arvoisa vastaanottaja,

Tämä tutkimus pyrkii kartoittamaan yrityksissä nyt käytössä olevia mobiilisovelluksia ja 
kokemuksia niistä sekä valottamaan seuraavan sukupolven mobiilisovelluksia - etenkin 
yrityskäytössä.

Tutkimus toteutetaan Helsingin kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätieteen aineen pro-gradu 
työnä. Tutkimuksen toimeksiantaja on helsinkiläinen ohjelmistoyritys Smartner Information 
Systems Oy (www.smartner.com).

Kysely on lähetetty samalle 500 suomalaisen yrityksen otokselle, jolle lähetettiin viime syksynä 
Helsingin teknillisen korkeakoulun ja Smartnerin yhteistyössä teettämä markkinointitutkimus 
mobiileista toimistosovelluksista. Tämä tutkimus on siis jatkotutkimus, jolla pyritään 
kartoittamaan suomalaisten yritysten toimistosovelluksia yleisempää mobiilisovellusten käyttöä 
sekä valmiuksia tulevien mobiilisovellusten suhteen.

Kyselyssä saatuja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäisen yrityksen 
vastauksia voi mitenkään erottaa lopullisista tuloksista.

Arvostan suuresti osallistumistanne tutkimukseen ja kiitän ajastanne, jonka käytitte 
kyselylomakkeen täyttämiseen. Halutessanne saatte yhteenvedon kyselytutkimuksen tuloksista 
kirjoittamalla sähköpostiosoitteenne kyselyn lopussa sille varattuun tilaan.

Pyydän teitä palauttamaan kyselylomakkeen oheisella valmiiksi maksetulla kirjekuorella 
mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 11.6.2001.

Kiitos etukäteen vastauksistanne!

Helsingissä, 28.5.2001
Janne Orava

Tutkimukseen liittyviin kysymyksiin vastaa: 
Janne Orava
GSM: 040-7798 231
E-mail: janne.orava@ky.hkkk.fi

Osoitelähde: Yrityssuomi CD versio 2
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OSIO A: MOBIILITYONTEKIJAT - ' Ль • - x , , ; »-.
К Г ' ".. - : V ч"-‘ -v г • Щ

Ohje: Ympyröikää mielestänne sopivimman tai parhaiten omaa näkemystänne vastaavan 
vaihtoehdon numero.

AI: Kuinka suuri osa yrityksen työntekijöistä viettää vähintään viidenneksen työajastaan 
työpaikan / oman toimipisteen ulkopuolella (= tutkimuslaitos Forresterin määritelmä 
liikkuvalle työntekijälle)?

1 0-20%

2 21-40%
3 41-60%
4 61-80%
5 81-100%

A2: Kuinka usein työntekijät käyttävät seuraavia sovelluksia yrityksessä tällä hetkellä?
(1=harvemmin kuin kerran viikossa, 2=kerran viikossa, 3=muutaman kerran viikossa, 4=päivittäin, 5=useita 
kertoja päivässä, 6=en osaa sanoa)

Sähköposti ........................
Sähköinen kalenteri/muistio
Sähköinen tehtävälista ......
Yrityksen sisäinen sähköinen 
puhelinluettelo

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6
6
6

6

Sähköinen asiakasrekisteri 1 2 3 4 5 6
Toiminnanohjausjäijestelmä .... 1
CRM-järjestelmä ......................... 1
Sähköinen laskun hyväksyminen . 1

2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5

6
6
6

A3: Kenellä seuraavista työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen mobiilipäätelaitteet? (voit 
valita useita)

1 Johtoryhmä
2 Muu ylin johto
3 Keskijohto
4 Asiantuntijat
5 Liikkuvat työntekijät
6 Ei asiantuntijat
7 Ei liikkuvat työntekijät
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A4: Kenellä seuraavista työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen matkapuhelinetu? (voit 
valita useita)

1 Johtoryhmä
2 Muu ylin johto
3 Keskijohto
4 Asiantuntijat
5 Liikkuvat työntekijät
6 Ei asiantuntijat
7 Ei liikkuvat työntekijät

A5: Kenellä seuraavista työntekijäryhmistä on käytössään yrityksen käytössä olevia 
mobiilipalveluita? (voit valita useita)

1 Johtoryhmä
2 Muu ylin johto
3 Keskijohto
4 Asiantuntijat
5 Liikkuvat työntekijät
6 Ei asiantuntijat
7 Ei liikkuvat työntekijät
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OSIO В: MOBIILIPALVELUIDEN KÄYTTÖ

Bl: Millä päätelaitteilla ja kuinka monta presentía yrityksen työntekijöistä käyttää nykyisin 
mobiilipalveluita? (voit valita useita)

1 Tavallisella GSM-puhelimella (esim. 
Nokia 6150, Ericsson R320s)

2 WAP -puhelimella (esim. Nokia 
6210, Ericsson R320S)

5 Kämmentietokoneella (esim. Palm 
Pilot Vx, Compaq iPAQ Pocket PC)

6 GPRS-puhelimella (esim. Motorola 
Timeport 260 GPRS)

3 Kannettavalla tietokoneella ja 7 Muulla, millä?
modeemikortilla (esim. Nokia % ____________
CardPhone)

%

%

%

4 Älypuhelimella (esim. Nokia 9110i 
Communicator, Ericsson R380)

B2: Mitä teknologiaa/siirtoprotokollaa yritys käyttää pääasiassa mobiilipalveluissa? (voit valita 
useita)

1 Tekstiviestit
2 GSM-data
3 WAP
4 GPRS

B3: Mitä seuraavista tällä hetkellä tarjolla olevista mobiilipalveluista on yrityksen käytössä?
(voit valita useita)

1 Sähköposti (Sonera m-mail, Radiolinja 
Ilmari, dna työpöytä)

2 Kalenteri (dna työpöytä)
3 Sähköinen puhelinluettelo (oma tai 

operaattorin tarjoama esim. Sonera 
Zed Finder)

4 Sisäpuhelupalvelu, jolloin GSM- 
puhelimeen voi soittaa sisäiset 
puhelut alanumerolla

5 SMS-palvelut (uutiset, talouspalvelut, sääpalvelut)

6 WAP-palveut (uutiset, talouspalvelut, sääpalvelut)
7 Yksi- ja/ tai kaksisuuntainen SMS-palvelu 

työntekijöille tai asiakkaille (varastosaldot, logot, 
soittoäänet)

8 Joku muu, mikä?_________________________

B4: Kuinka monella prosentilla työntekijöistä on käytössään edellä mainittuja (kysymys B3) 
mobiilipalveluita?

.%

B5: Kuinka usein keskimäärin työntekijät käyttävät edellä mainittuja (kysymys B3) 
mobiilipalveluita?

1 0-5 krt/vko
2 6-10 krt/ vko
3 11-15 krt/vko
4 16-20 krt/vko
5 >21 krt/ vko



B6: Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä yrityksen käyttämien mobiilipalveluiden
käyttöönotossa?

Ei lainkaan Erittäin En osaa
tärkeä tärkeä sanoa

Helppous ja vaivattomuus .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Turvallisuus ja luotettavuus . 1 2 3 4 5 6 7 9

Edullisuus .......................... 1 2 3 4 5 6 7 9

Kustannusten säästö .............. 1 2 3 4 5 6 7 9

Ajan säästö .......................... ... 1 2 .3 4 5 6 7 9

Toimintavarmuus .............. .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Selkeys .................................... 1 2 3 4 5 6 7 9

Helppo saavutettavuus ..... .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Asiantuntemus, neuvonta ....... 1 2 3 4 5 6 7 9

Henkilökohtainen palvelu ... 1 2 3 4 5 6 7 9

Tuttuus ............................. .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Muiden suositukset ............ 1 2 3 4 5 6 7 9

Integroitavuus olemassa 1 2 3 4 5 6 7 9
oleviin järjestelmiin
Räätälöitävyys ................... 1 2 3 4 5 6 7 9

B7: Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä yrityksen käyttämien mobiilipalveluiden
käytössä?

Ei lainkaan Erittäin En osaa
tärkeä tärkeä sanoa

Helppous ja vaivattomuus .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Turvallisuus ja luotettavuus . 1 2 3 4 5 6 7 9

Edullisuus .......................... 1 2 3 4 5 6 7 9

Kustannusten säästö .......... .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Ajan säästö .......................... .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Toimintavarmuus .............. .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Selkeys ..................................... 1 2 3 4 5 6 7 9
Helppo saavutettavuus ..... .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Asiantuntemus, neuvonta ....... 1 2 3 4 5 6 7 9

Henkilökohtainen palvelu .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Tuttuus ............................. ... 1 2 3 4 5 6 7 9
Muiden suositukset ............ 1 2 3 4 5 6 7 9

Integroitavuus olemassa 1 2 3 4 5 6 7 9
oleviin järjestelmiin
Räätälöitävyys ................... 1 2 3 4 5 6 7 9
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B8: Kuinka tärkeinä pidätte seuraa via tekijöitä yrityksen käyttämien mobiilipalveluiden tuki
ja after sales -palveluissa?

Ei lainkaan 
tärkeä

Helppous ja vaivattomuus .... 1 2
Turvallisuus ja luotettavuus . 1 2
Edullisuus .............................. 1 2
Kustannusten säästö ............... 1 2
Ajan säästö .............................. 1 2
Toimintavarmuus .................. 1 2
Selkeys ..................................... 1 2
Helppo saavutettavuus ......... 1 2
Asiantuntemus, neuvonta ...... 1 2
Henkilökohtainen palvelu .... 1 2
Tuttuus ................................. 1 2
Muiden suositukset ................ 1 2
Integroitavuus olemassa ^ 2
oleviin järjestelmiin
Räätälöitävyys ........................ 1 2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5

Erittäin
tärkeä

6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7

6 7

6 7

En osaa 
sanoa

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

9

B9: Mitä parannusehdotuksia teillä on nykyisin käytössä oleviin mobiilipalveluihin?
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BIO: Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat tällä hetkellä mobiilipalveluissa?
Täysin eri Täysin samaa En osaa

mieltä mieltä sanoa
Palvelut ovat vaikeasti .... 1 2 3 4 5 6 7 9löydettävissä
Tarjonta on hajanaista ....... .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Ei ole aikaa ottaa selvää \ 2 3 4 5 5 7 9
palvelutarjonnasta
Palvelutarjontaa on 1 2 3 4 5 6 7 9vaikea vertailla
Palvelutarjonta ei 1 2 3 4 5 e 7 9vastaa tarpeita
Palvelut ovat kalliita .... 1 2 3 4 5 6 7 9suhteessa hyötyyn
Palvelut ovat hitaita käyttää . 1 2 3 4 5 6 7 9
Palvelut ovat epäluotettavia . 1 2 3 4 5 6 7 9
Tietoturva on alhainen ....... .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Integroitavuus olemassa
oleviin järjestelmiin on 1 2 3 4 5 6 7 9
heikko
Oikeudelliset kysymykset 1 2 3 4 5 6 7 9ovat epäselviä
Muu tekijä, mikä? .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Bll: Mitkä ovat mielestänne suurimmat ongelmat tällä hetkellä mobiilipalveluiden käytössä?
Täysin eri 

mieltä
Täysin samaa 

mieltä
En osaa
sanoa

Kunnollinen sisältö puuttuu . 1 2 3 4 5 6 7 9
Loppukäyttäjien koulutus .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Palveluiden käyttäminen 
on monimutkaista ... 1 2 3 4 5 6 7 9

Päätelaitteiden hinta ... 1 2 3 4 5 6 7 9
on korkea
Päätelaite on .... 1 2 3 4 5 6 7 9sopimaton palveluille
Päätelaitteet/ teknologiat 
vanhenevat nopeasti .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Mobiiliteknologian .... 1 2 3 4 5 6 7 9hyötyjä on liioiteltu
Muu tekijä, mikä? .... 1 2 3 4 5 6 7 9
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OSIO C: MOBIILIP AL VELUT

Cl: Kuinka hyödylliseksi yritys kokisi seuraavat mobiilipalvelu!?
Ei ollenkaan 
hyödyllinen

Erittäin
hyödyllinen

Sähköposti 1 2 3 4 5 6 7
Toimistopaketti (kalenteri, 
kontaktitiedot, tehtävälista) 
Sisäpuhelut, jolloin GSM- 
puhelimeen voi soittaa sisäiset 
puhelut suoraan alanumerolla 
Langaton toimisto (ei kiinteitä 
yhteyksiä edes datan välityksessä)

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7

Data/fax-välitys (kuvia, 
tekstitiedostoja, liitetiedostoja)
Mobiiliyhteys intranetissä 1 o % А Ъ h 7
/yritysverkossa oleviin tietoihin
Reaaliaikainen sanomien välitys
työntekijöiden välillä esim. SMS- ............. 1 2 3 4 5 6 7
viesteillä tai VVAP-yhteydellä
Multimediaviestienvälitys
(tekstiviestien seuraava sukupolvi; ......... 1 2 3 4 5 6 7
mukana kuvia ja ääniä)

Logistiikkatoiminnot (työtehtävien 
hallinta, aikataulutus) 
Tarjontaketjuhallinta (osien 
tilaus, varastosaldot)
CRM (asiakashistoria, status) .....
Myyntihenkilöiden tukitoiminnot 
(myynnin apuvälineet, 
hinnoittelu, viestit)
Huoltohenkilöiden tukipalvelut 
(työtehtävienhallinta, mittareiden 
luku, laitteiden/ koneiden 
monitorointi)

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Uutispalvelut (businessuutiset, 
uutisotsikot
Finanssipalvelut (välittäjä, osaketiedot) 
Informaatiopalvelut (liikennetiedot, 
säätiedot, keltaiset sivut/muut 
julkiset hakemistopalvelut)
Paikannuspalvelut (ajo-ohjeet, 
ruuhkatiedot, ajoneuvojen sijainti, ..... 
toimituksen seuranta)
Sähköinen kaupankäynti ...................
Laskujen hyväksyminen ...................
joku muu, mikä?

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

En osaa 
sanoa

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9
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C2: Minkälaisia palveluita yritys haluaisi saada mobiilipäätelaitteeseen edellä mainittujen 
(kysymys Cl) lisäksi tai niitä tarkentaen?

C3: Oletetaan, että olisi olemassa tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa edellä mainittujen 
(kysymys Cl) palveluiden käytön mobiilisti. Haluaisitteko, että tämän ratkaisun tarjoaisi ja 
sitä ylläpitäisi ulkoinen palveluntarjoaja, kuten operaattori, vai hoitaisitteko hankinnan ja 
ylläpidon itsenäisesti omien tietojärjestelmienne avulla?

1 Ulkoinen 2 Itsenäisesti
palveluntarjoaja

C4: Mobiilipalveluita valittaessa tärkeää on...?
Ei lainkaan Erittäin En osaa

tärkeä tärkeä sanoa

Helppous ja vaivattomuus .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Turvallisuus ja luotettavuus . 1 2 3 4 5 6 7 9

Edullisuus .......................... 1 2 3 4 5 6 7 9

Kustannusten säästö .......... ... 1 2 3 4 5 6 7 9
Ajan säästö .............................. 1 2 3 4 5 6 7 9
Toimintavarmuus .............. .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Selkeys ................................ ... 1 2 3 4 5 6 7 9
Helppo saavutettavuus ..... .... 1 2 3 4 5 6 7 9

Asiantuntemus, neuvonta ....... 1 2 3 4 5 6 7 9

Henkilökohtainen palvelu ... 1 2 3 4 5 6 7 9
Tuttuus ............................. .... 1 2 3 4 5 6 7 9
Muiden suositukset ............ 1 2 3 4 5 6 7 9

Integroitavuus olemassa 1 2 3 4 5 6 7 9
oleviin järjestelmiin
Räätälöitävyys .................. 1 2 3 4 5 6 7 9
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OSIO D: MOBIILIPALVELUIDEN HANKINTA

Dl: Jos käyttökelpoinen tekninen ratkaisu olisi olemassa, millä tavalla olisi yritykselle parasta 
päästä käsiksi edellä mainittuihin (kysymys Cl) mobiilipalveluihin? (voit valita useita)

1 Tavallisella GSM-puhelimella (esim. 
Nokia 6150, Ericsson R320s)

5 Kämmentietokoneella (esim. Palm Pilot Vx, Compaq 
iPAQ Pocket PC)

2 WAP -puhelimella (esim. Nokia 6210, 6 GPRS-puhelimella (esim. Motorola Timeport 260
Ericsson R320S) GPRS)

3 Kannettavalla tietokoneella ja 7 Muulla, millä?
modeemikortila (esim. Nokia ____________
CardPhone)

4 Älypuhelimella (esim. Nokia 9110i 
Communicator, Ericsson R380)

D2: Milloin koette edellä mainittujen (kysymys Cl) mobiilipalveluiden hankinnan olevan 
yritykselle ajankohtaista?

1 0-6 kuukautta 4 2-3 vuotta
2 6-12 kuukautta 5 yli 3 vuotta
3 1-2 vuotta 6 Ei milloinkaan

D3: Millä teknologialla/siirtoprotokollalla toivoisitte yrityksen voivan käyttää tulevia 
mobiilipalveluita? (voit valita useita)

1 Tekstiviestit
2 GSM-data
3 WAP
4 GPRS
5 3G (UMTS, EDGE)

D4: Mikä olisi mielestänne paras hinnoitteluinani mobiilipalveluille?
1 Pelkkä transaktioperusteinen 

hinnoittelu eli laskutus tapahtumien 
perusteella (tekstiviestit nykyisin)

2 Pelkkä käyttöönottomaksu
3 Pelkkä kiinteä kk-maksu

4 Pelkkä liikenneperusteinen hinnoittelu eli laskutus 
siirrettyjen bittien perusteella (osa i-Moden 
palveluista Japanissa)

5 Edellisten yhdistelmä, mikä?_________________

Perustelut?



D5: Mikä olisi mielestänne korkein sopiva hinta edellä mainituista (kysymys Cl) 
mobiilipalveluista, jos hinnoittelumallina käytettäisiin kysymys D4:n mukaista 
hinnoittelumallia? (mk/ työntekijä/palvelu/ kk)

0-10 11-20 21A0 41-60 61-80
mk mk mk mk mk

Sähköposti ........................................... ..... 1 2 3 4 5
Toimistopaketti (kalenteri, 
kontaktitiedot, tehtävälista) 
Sisäpuhelut, jolloin GSM-

...... 1 2 3 4 5

puhelimeen voi soittaa sisäiset ..........
puhelut suoraan alanumerolla

..... 1 2 3 4 5

Langaton toimisto (ei kiinteitä 
yhteyksiä edes datan välityksessä) ..... 1 2 3 4 5

Data/fax-välitys (kuvia, 
tekstitiedostoja, liitetiedostoja)
Mobiiliyhteys intranetissä

..... 1 2 3 4 5

/ yritysverkossa oleviin ........
tietoihin
Reaaliaikainen sanomien välitys

...... 1 2 3 4 5

työntekijöiden välillä esim. SMS- ......
viesteillä tai WAP-yhteydellä
Multimediaviestienvälitys

1 2 3 4 5

(tekstiviestien seuraava sukupolvi; 
mukana kuvia ja ääniä)

..... 1 2 3 4 5

>80
mk

6

6

6

6

6

6

6

6

Logistiikkatoiminnot (työtehtävien ^ 2
hallinta, aikataulutus)
Tarjontaketjuhallinta (osien ^ 2
tilaus, varastosaldot)
CRM (asiakashistoria, 1 ^
status)
Myyntihenkilöiden tukitoiminnot
(myynnin apuvälineet,   1 2
hinnoittelu, viestit)
Huoltohenkilöiden tukipalvelut
(työtehtävienhallinta, mittareiden luku, . 1 2
laitteiden/ koneiden monitorointi)

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

Uutispalvelut (businessuutiset, 
uutisotsikot
Finanssipalvelut (välittäjä, osaketiedot) 
Informaatiopalvelut (liikennetiedot, 
säätiedot, keltaiset sivut/muut 
julkiset hakemistopalvelut) 
Paikannuspalvelut (ajo-ohjeet,
ruuhkatiedot, ajoneuvojen   12 3
sijainti, toimituksen seuranta)
Sähköinen kaupankäynti .......................... 12 3
Laskujen hyväksyminen .......................... 12 3
joku muu, mikä? - - „

4

4

4

4

4
4

4

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6
5 6

5 6



125

OSIO E: TAUSTATIEDOT

El: Yrityksen henkilöstömäärä
1 alle 200
2 200-500
3 yli 500

E2: Kuinka monta työntekijää kuuluu seuraaviin ryhmiin? (anna joko prosenttiosuus tai 
lukumäärä kaikkien ryhmien osalta)

1 Johtoryhmä %/lkm
2 Muu ylin johto %/lkm
3 Keskijohto %/lkm
4 Asiantuntijat %/lkm
5 Liikkuvat työntekijät %/lkm
6 Ei asiantuntijat %/lkm
7 Ei liikkuvat työntekijät %/lkm

E3: Yrityksen toimiala
1 Maa- ja metsätalous 6 Tukku- ja vähittäiskauppa 11 Rahoitustoiminta
2 Huolto- ja korjausala 7 Tietoliikenne 12 Tietotekniikka
3 Kuljetus, varastointi 8 Terveydenhuolto - ja 

sosiaalipalvelut
13 Muu, mikä?

4 Julkinen hallinto 9 Majoitus- ja ravitsemisala
5 Teollisuus 10 Rakentaminen

E4: Pääasiallinen mobiilipalvelujen tarjoaja tällä hetkellä (operaattori tai yritys itse)? 
(Tietoja ei luovuteta mobiilipalvelujen tarjoajien käyttöön)

E5: Muut käyttämänne mobiilipalvelujen tarjoajat (operaattori tai yritys itse)? 
(Tietoja ei luovuteta mobiilipalvelujen tarjoajien käyttöön)

E6: Jos haluat kopion kyselyn yhteenvedosta, niin anna sähköpostiosoite, johon sen voi 
lähettää.

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE!
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Liite 3: Sanasto
2G 2nd Generation; yleisnimitys toisen sukupolven

matkapuhelinteknologioista esim. GSM
2,5G 2,5 Generation; yleisnimitys 2,5. sukupolven 

matkapuhelinteknologioista esim. GPRS
3G 3rd Generation; yleisnimitys kolmannen sukupolven

matkapuhelinteknologioista, jotka mahdollistavat muun muassa 
liikkuvan kuvan tarjoamisen matkapuhelimiin esim. UMTS

ASP Application Service Provider; sovellustarjoaja, jonka liikeidea on 
tarjota sovellus palveluna asiakkaille

B2C Business to Consumer; yritykseltä kuluttajalle. Vertaa B2B ja
M2M

B2B Business to Business; yritykseltä yritykselle. Vertaa B2C ja M2M

CDMA2000 Pohjois-Amerikkalainen versio International Mobile 
Telecommunications 2000 (IMT-2000) standardista, kolmannen 
sukupolven matkapuhelinteknologia

CRM Customer Relationship Management; asiakassuhteenhallinnointi

EDGE Enhanced Data for GSM Evolution; 2,5. sukupolven 
matkapuhelinteknologia

EKI Elektronisen Kaupan Instituutti

ERP Enterprise Resource Planning; toiminnanohjausjärjestelmä

GEOS Graphic Environment Operating System; graafinen 
käyttöjärjestelmä

GPRS General Packet Radio Service; 2,5. sukupolven 
matkapuhelinteknologia esim. GPRS

GSM Global System for Mobile Telecommunications; toisen 
sukupolven matkapuhelinteknologia

Hosting Isännöinti. Katso myös remote hosting

HSCSD High Speed Circuit Switched Data; toisen sukupolven 
matkapuhelinteknologia

IBM International Business Machines Corporation

IDC International Data Corporation

IP Internet Protocol; protokolla, jolla data lähetetään Internetissä
tietokoneelta toiselle

ITU International Telecommunication Union

Kbps Kilo bytes per second; tiedonsiirtonopeuksista puhuttaessa 
ilmoitettava yhteyden nopeus

M2M Machine to Machine; koneelta koneelle. Vertaa B2C ja B2B

MMS Multimedia Messaging Service; johtavien mobiiliyritysten aloite
seuraavan sukupolven lyhytsanomastandardiksi, joka 
mahdollistaa äänen, videoiden, valokuvien ja kuvien liittämisen 
tekstiviestein

NMT Nordic Mobile Telephony; ensimmäisen sukupolven 
matkapuhelinteknologia

Pakettikytkentäinen Packet switched; tapa, jolla data lähetetään verkossa pieninä
paketteina. Mahdollistaa verkon kapasiteetin jakamisen monen 
käyttäjän kesken, koska verkko ei ole varattu pelkästän tietyille
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käyttäjille. Katso myös piirikytkentäinen

PC Personal Computer; henkilökohtainen tietokone

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association; 
standardi kannettavien tietokoneiden lisäkorteille

PDA Personal Digital Assistant; kämmenmikro, jossa on tavallisesti 
henkilökohtaisten tietojen hallinnointiin vaadittavat ohjelmat.
Katso myös PIM

Piirikytkentäinen Circuit switched; verkkokapasiteetti on varattu tietyille käyttäjille, 
jolloin kukaan muu ei voi käyttää verkkokapasiteettia. Katso 
myös pakettikytkentäinen

PIM Personal Information Management

POP3 Post Office Protocol 3; sähköpostiprotokolla-standardi

Remote hosting Etäisännöinti. Katso myös hosting

Roaming Mahdollisuus käyttää GSM-puhelinta useamman verkko- 
operaattorin verkossa. Edellyttää verkko-operaattoreiden välistä 
roaming-sopimusta.

SMS Short Messaging Service; lyhytsanomaviesti tai tekstiviesti

SPSS Statistical Package for Social Sciences; monissa Suomen 
korkeakouluissa käytössä oleva tilasto-ohjelma

UMTS Universal Mobile Telecommunication System; kolmannen 
sukupolven matkapuhelinteknologia

Unified messaging Yhdistetty viestintä; eri kommunikointivälineiden ja 
teknologioiden saumaton käyttö

Upotettu sovellus Embedded software; sovellus, joka sisältyy päätelaitteeseen

VHS Vertical Helix Scan; videokasetti formaatti ja teknologia

WAP Wireless Application Protocol; erityisesti matkapuhelimia varten
kehitetty ohjelmointikielistandardi

WWW World Wide Web

W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access; kolmannen 
sukupolven matkapuhelinteknologia. Katso myös CDMA2000

Wireless ASP Wireless Application Service Provider; langattomiin ratkaisuihin 
erikoistunut sovellustarjoaja eli ASP. Katso myös ASP
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Liite 4: Kyselylomakkeen vastauskertymä 1.6. -14.6.2001
Alla olevaan kuvioon 56 on kerätty vastauskertymätiedot päivittäin sekä kumulatiivinen 

kertymä. Kuten kuviosta nähdään, vastausten saapuminen ajoittui kyselyn alkuun, 

jolloin 4 ensimmäisen päivän aikana saapui yli 70 % vastauksista. Vastausprosentin 

alhaisuuden vuoksi aineiston analysoinnissa ei ole erikseen otettu huomioon 

vastausten saapumisajankohtaa.

Kuvio 1. Vastauskertymä

Päivämäärä


