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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu - tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä finanssialan 

mobiilipalveluiden asiakkaiden arvon muodostumisesta ja arvonluontiprosesseista. 

Pyrkimyksenä on tuottaa mobiilipalveluita tarjoaville yrityksille tietoa, millainen 

merkitys asiakastiedon käänteisellä käytöllä on asiakkaan arvon muodostumiselle ja 

palvelukokemukselle mobiilipalvelussa. Tutkielma on osa laajempaa ReDO – 

tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on ymmärtää, kuinka digitaalisen arvonluonnin 

logiikkaa voidaan hyödyntää uuden palveluliiketoiminnan kehittämisessä. 

Asiakastiedon käänteisen käytön lisäksi asiakkaan arvon muodostumisen ja 

palvelukokemuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ovat merkittäviä projektin osa-

alueita, joihin tämä tutkimus erityisesti keskittyy. Tämä luku toimii johdatteluna 

aiheeseen, ja tässä luvussa esitetään sekä teoreettiset että käytännölliset perustelut 

aiheen valinnalle. Luvun tarkoituksena on myös avata lukijalle tutkimuksen tavoite 

sekä tutkimuskysymykset. Johdannossa käsitellään myös tutkimuksessa käytettävät 

menetelmät ja määritellään keskeiset käsitteet. Lopuksi käydään läpi tämän Pro Gradu 

– tutkielman rakenne. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Finanssi- ja rahoitusalan palvelut ovat murroksessa ja liiketoiminnan rakenteessa 

voidaan havaita jo selkeitä muutoksia. Taloudellinen hyöty ainoana tekijänä asiakkaan 

arvon mittaamisessa on kyseenalaistettu. (Puustinen, Saarijärvi & Maas 2014: 44.) 

Jotta yritykset voivat menestyä kiristyneessä kilpailutilanteessa, tuote- ja 

yrityskeskeinen mentaliteetti on muutettava asiakaslähtöiseksi. Arvontuotannon 

logiikan pitäisi pohjautua siihen, että yritykset olisivat tukemassa asiakkaiden omia 

arvoa tuottavia prosesseja. (Puustinen ym. 2014: 44.) Siitä huolimatta, että 

asiakaskeskeisyyttä on korostettu viime vuosina, tarvitaan lisää tutkimusta asiakkaan 

kokeman arvon kehityksestä kuluttajien näkökulmasta (Heinonen ym. 2013: 105).        

Aikaisemman tutkimuksen perusteella voidaan korostaa asiakkaan kokemuksien 

merkitystä palveluliiketoiminnassa, ja kokemuksilla on jatkuvasti kasvava rooli 

yrityksen menestyksen määrittelijänä. Positiivinen asiakaskokemus voi muodostaa 

tunnesiteen yrityksen brändin ja asiakkaan välille, mikä edistää asiakasuskollisuutta. 
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(Gentile, Spiller & Noci 2007.) Arvon ei nähdä enää pelkästään sisältyvän tuottoihin 

ja vaihdantaan, vaan se realisoituu vasta asiakkaan kokemuksen ohessa, kun yrityksen 

palveluita ja resursseja käytetään (Heinonen, Strandvik & Voima 2013: 104). Vaikka 

kokemukset ovat saaneet akateemisessa kirjallisuudessa paljon huomioita viime 

aikoina, vielä ei ole kokonaisvaltaista ymmärrystä, miten finanssi- ja rahoitusalan 

yrityksissä voidaan johtaa kokemuksia (Verhoef ym. 2009; Helkkula 2011). 

Palvelukokemuksessa on osa-alueita, jotka ovat yritysjohdon kontrollin ulkopuolella, 

sillä esimerkiksi asiakkaan aikaisemmat kokemukset muista palveluntarjoajista voivat 

vaikuttaa uuden kokemuksen arviointiin (Klaus & Maklan 2011). Asiakaskokemuksen 

johtaminen ainoastaan yrityksen näkökulmasta voidaankin kyseenalaistaa, sillä valta 

on siirtynyt asiakkaille. Johtamisen käsitteen sijasta olisikin syytä pohtia, miten yritys 

voi vaikuttaa palvelukokemukseen ja sitä kautta asiakkaiden kokeman arvon 

muodostumiseen palvelun käytön seurauksena. 

Monet yritykset ovat kuitenkin oivaltaneet palveluiden merkityksen asiakkaiden 

arvontuotannon tukena erityisesti mobiilipalveluiden muodossa, ja kehittäneet uusia 

arvoa tuottavia mekanismeja asiakkaiden arkeen. Brittiläinen pankki Barclays on 

esimerkiksi kehittänyt sovelluksen, joka tuo lisäarvoa asiakkaille heidän seuratessaan 

Englannin Valioliigan jalkapallo-ottelua tulosten, videoiden, podcastien ja sosiaalisen 

median mahdollistamien ominaisuuksien kautta. Sama pankki myös sponsoroi 

julkisten polkupyörien hankintaa ja tarjoaa sovelluksen, joka auttaa vuokrattavien 

pyörien paikantamisessa ja suunnittelemaan reittejä kaupungissa. Tutkijoiden ja 

palveluntarjoajien pitäisi pyrkiä kehittämään ymmärrystä asiakkaista ja tilanteista, 

jotka eivät rajoitu pelkästään perinteisiin pankkipalveluihin. Tämä vaatii syvällistä 

ymmärrystä asiakkaiden omista arvoa tuottavista prosesseista. (Puustinen ym. 2014: 

50.)  

Perinteinen asiakassuhteiden johtaminen ja asiakastiedon käyttötavat eivät välttämättä 

vastaa enää yritysten tarpeita, kun fokus on siirtynyt enemmän tuotekeskeisestä 

palvelukeskeiseen lähestymistapaan (Saarijärvi, Karjaluoto & Kuusela 2013). Uudet 

työkalut ja datan käytön uudet muodot muuttavat käsitystä johtamisen käytännöistä ja 

kokemusten arvosta (McAfee & Brynjolfsson 2012). Teknologinen kehitys ja vallan 

siirtyminen asiakkaille (Prahalad & Ramaswamy 2004) ovat luoneet tarpeen 

käänteisen asiakastiedon käytölle, ja se luo palveluntarjoajille paljon mahdollisuuksia 
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tukea paremmin asiakkaiden arvontuotantoa. Monet yritykset ovat keränneet 

asiakkaiden ostoksista ja tuotteiden käytöstä paljon dataa ja tarjonneet sen takaisin 

asiakkaiden käytettäväksi, eli käyttävät asiakastietoa käänteisesti. (Saarijärvi ym. 

2014.) Fiat tarjoaa esimerkiksi palvelun, jossa asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa 

ajokäyttäytymistään ja ajamaan taloudellisemmin, mikä saattaa auttaa asiakasta 

säästämään rahaa ja luontoa (Fiat EcoDrive 2014). Tutkimusaiheena käänteisen 

asiakastiedon käyttö on kuitenkin vielä uusi, eikä siitä ole onnistuttu tuottamaan 

riittävästi luotettavia tutkimustuloksia, mikä vaatii luonnollisesti varovaisuutta ilmiön 

tarkastelussa myös tässä tutkimuksessa. Tutkimusta tarvitaan lisää erilaisissa 

palvelukonteksteissa täydentämään ja laajentamaan ymmärrystä. (Saarijärvi ym. 

2014).  

Mobiililaitteiden leviäminen ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen yhdistävät 

pysyvästi lähes kaikki alat mobiililaitteisiin (Moser 2015: 162). Käytännössä 

mobiililaitteet varaavat suuren osan käyttäjien työ- ja vapaa-ajasta sekä yksityisesti 

että julkisesti (Ervasti 2013: 135). Voidaankin sanoa, että mobiilisovellukset ovat 

nykyään merkittävä väline ja mekanismi palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. 

Sovellusten kautta tarjotaan useita palveluita ja niillä on vaikutusta asiakkaiden 

arkielämään heidän palvelukokemustensa kautta. Lisäksi ominaisuudet, toiminnot ja 

sovellukset voivat auttaa rakentamaan kestäviä suhteita, jotka yhdistävät sitoutuneita 

ystäviä, työntekijöitä ja muita sosiaalisissa verkostoissa (Kim, Kim & Wachter 2013: 

362). Vaikka sovellukset ovat saaneet paljon huomiota viime vuosina markkinoinnin 

tutkimuksessa, erityisesti sovellusten palvelu- ja käyttökokemusten tutkimus ei ole 

ollut vielä riittävällä tasolla (Dube & Helkkula 2015: 224–225).  

Tässä tutkimuksessa koetun arvon nähdään linkittyvän vahvasti asiakkaan 

palvelukokemukseen (Sandström ym. 2008, Helkkula ym. 2012b, Grönroos & Voima 

2013). Arvon nähdään syntyvän myös asiakastiedon käänteisen käytön seurauksena. 

Käänteisen asiakastiedon käytön merkitystä on tutkittu erityisesti yrityksen hyötyjen 

näkökulmasta, mutta asiakkaan näkökulman sisältäviä tutkimuksia ei vielä ole 

tarpeeksi. (Saarijärvi ym. 2014.) Asiakkaan näkökulman huomioiminen 

arvotekijöiden kautta ja se, miten asiakkaat kokevat palveluiden käytöstä syntyvän 

datan käyttämisen palveluiden parantamiseen ja monipuolistamiseen 

mobiilimaksupalvelun kontekstissa, on ajankohtainen tutkimusaihe ja selkeä 
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tutkimusaukko. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään tuota tutkimusaukkoa 

selvittämällä, miten asiakastiedon käänteinen käyttö voi luoda arvoa asiakkaalle 

mobiilimaksupalvelussa. Tavoitteeseen pyritään löytämällä vastaukset 

tutkimuskysymyksiin, jotka esitellään seuraavassa luvussa. 

1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisesti siitä, miten 

asiakastiedon käänteinen käyttö voi luoda arvoa asiakkaalle mobiilimaksupalvelun 

kontekstissa. Asiakastiedon käänteinen käyttö sekä palvelukokemus nähdään 

aikaisemman teorian perusteella tärkeäksi arvon muodostumisessa, ja nämä teemat 

ovat tärkeässä osassa arvotekijöitä tutkittaessa. Samalla pyritään saamaan tietoa siitä, 

mistä tekijöistä asiakkaan kokema arvo ylipäätään koostuu mobiilimaksupalvelun 

kontekstissa. Asiakkaan kokema arvo nähdään yksilön subjektiivisena käsityksenä, ja 

siksi tavoitteeseen pyritään tarkastelemalla arvoa nimenomaan kuluttajien 

näkökulmasta.  Tähän yksiselitteiseen tutkimuksen tavoitteeseen pyritään löytämällä 

tutkimuksen avulla vastaus seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

Miten asiakastiedon käänteinen käyttö voi luoda arvoa asiakkaalle 

mobiilimaksupalvelussa? 

Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan seuraavien alatutkimuskysymysten 

avulla: 

Millaisia erityispiirteitä mobiilimaksupalveluun liittyy palvelukontekstina? 

Mistä tekijöistä asiakkaan kokema arvo koostuu mobiilimaksupalvelussa? 

Miten palvelukokemus on yhteydessä asiakkaan arvon muodostumiseen 

mobiilimaksupalvelussa? 
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa menetelminä käytetään 

sekä havainnoinnin ja teemahaastattelun keinoja. Tutkimuksessa on siis piirteitä 

etnografisesta tutkimuksesta, jossa yhdistellään erilaisia menetelmiä ja eri tilanteissa 

kerättyjä aineistoja. Tutkija kirjaa havainnot muistiinpanoiksi, haastattelee 

tutkimukseen osallistuvia henkilöitä ja kerää kirjallisia dokumentteja. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2006: 181.) Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska 

tutkittavaa ilmiötä pyritään tutkimaan mahdollisimman syvällisesti ja 

kokonaisvaltaisesti. Edellä mainitun lisäksi laadullinen tutkimusmenetelmä tekee 

tutkimuksesta joustavaa ja tutkimussuunnitelmaa voidaan muuttaa tutkimuksen 

edistyessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006: 155.) Etnografista tutkimusta 

päätettiin hyödyntää, koska aineistosta haluttiin saada mahdollisimman rikasta ja 

päästä aidosti käsiksi palveluiden käyttäjien subjektiivisiin kokemuksiin. 

Tutkimus on luonteeltaan fenomenologinen ja siinä hyödynnetään sekä haastattelu- 

että havainnointitutkimuksen keinoja aineiston keräämisessä. Fenomenologinen 

näkökulma valittiin, sillä sitä on käytetty paljon kuluttajatutkimuksessa kehittämään 

ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä, jotka eivät ole heti helposti nähtävissä 

(Goulding 2005). Aineisto koostuu puolistrukturoiduista teemahaastatteluista sekä 

käyttäjien havainnoinneista, ja niistä muodostetuista muistiinpanoista. Empiirisen 

aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, missä looginen 

päättely etenee abduktiivisesti yhdistelemällä aineistosta ilmeneviä teemoja aiempaan 

teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98–99). 

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat asiakkaan kokema arvo, asiakastiedon 

käänteinen käyttö, palvelukokemus ja mobiilimaksupalvelu. Seuraavalla käsitteiden 

määrittelyllä pyritään avaamaan lukijalla, mitä keskeisimmät ja useasti esiintyvät 

käsitteet tarkoittavat juuri tässä tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa asiakkaan kokema arvon nähdään syntyvän asiakkaiden 

kokemusten kautta, joko todellisissa tai kuvitelluissa tilanteissa (Helkkula, Kelleher & 
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Pihlström 2012a; Grönroos & Voima 2013; Dube & Helkkula 2015). Arvo on 

subjektiivinen ja moniulotteinen kokemus, johon asiakkaan henkilökohtainen historia, 

mielikuvat, ideologiat, sosiaaliset suhteet ja yritys ovat sidoksissa (Holbrook 1999). 

Arvon määrittelyn keskeinen lähtökohta tässä tutkimuksessa on, että palvelun käyttäjä 

luo itse aktiivisesti arvoa käyttäessään palvelua (Sandström, Edvardson, Kristensson 

& Magnusson 2008; Helkkula & Kelleher 2010).  

Saarijärvi (2011) määrittelee asiakastiedon käänteisen käytön yrityksen prosessiksi, 

jossa asiakastieto määritellään ja tarjotaan sen jälkeen asiakkaiden käyttöön. 

Organisaatio muuttaa informaation sellaiseen muotoon, joka tukee suoraan 

asiakkaiden arvontuotantoprosesseja. Tämä eroaa perinteisestä asiakastiedon käytöstä 

siten, että perinteisessä käytössä yritys muuttaa asiakastiedon muotoon, jonka 

ensisijainen tavoite on tukea yrityksen arvontuotantoprosesseja. Määritelmä sisältää 

myös oletuksen, että tieto on relevanttia ja siitä on asiakkaalle hyötyä, koska vain 

silloin se voidaan nähdä asiakkaan arvontuotantoa edistävänä prosessina. 

Palvelukokemuksen käsitteen tärkeys on huomattu markkinoinnin tutkimuksessa, 

mutta siitä on olemassa paljon erilaisia näkemyksiä, miten tätä ilmiötä pitäisi 

luonnehtia. Helkkulan (2011) mukaan aikaisemmasta tutkimuksesta voidaan havaita 

kolme erilaista luonnehdintaa palvelukokemukselle, jotka ovat fenomenologinen, 

prosessiin pohjautuva ja tuloskeskeinen määritelmä palvelukokemukselle. Tässä 

tutkimuksessa palvelukokemusta tarkastellaan erityisesti fenomenologisesta 

näkökulmasta, jonka fokus on yksilön tilanne- ja kontekstisidonnaisissa asiakkaiden 

arjen kokemuksissa. Tälle näkökulmalle on olennaista, että kokemuksia syntyy myös 

sosiaalisuuden kautta, sillä yksilö ei elä eristyksissä muilta. Tässä tutkimuksessa 

palvelukokemus voi olla myös epäsuora tai suora kokemus (Dube & Helkkula 2015: 

228). Huomionarvoista on myös, että palvelukokemus voidaan tässä tutkimuksessa 

käsittää myös kuvitteelliseksi kokemuksiksi elettyjen ja todellisten subjektiivisten 

palvelukokemusten lisäksi (Helkkula & Kelleher 2010:44).  

Mobiilipalvelut voidaan määritellä kehittyneiksi palveluiksi, joihin käyttäjillä on 

pääsy ollessaan liikkeessä (Sullivan, Mort & Drennan 2007: 302), esimerkiksi 

mobiililaitteiden, kuten älypuhelimen tai tabletin kautta. Mobiilipalveluiden avulla 

käyttäjä saa runsaasti ainutlaatuisia etuja, joita ei voida saavuttaa muiden kanavien 



12 

kautta (Gummerus & Pihlström 2011: 521). Koska tiedetään, että esimerkiksi 

älypuhelimet ovat koko ajan päällä ja käyttäjät sitä kautta tavoitettavissa, kasvattaa 

käyttäjien taipumusta olla sidoksissa palveluun. Ne säästävät käyttäjien aikaa, luovat 

mielekkäitä kokemuksia, jotka tuottavat arvoa, ja lisäävät edelleen käyttäjien 

sidonnaisuutta laitteeseen ja palveluihin. (Kim, Kim & Wachter 2013.) 

Mobiilimaksu määritellään tuotteiden, palveluiden ja laskujen maksamiseksi 

mobiililaitteen, esimerkiksi matkapuhelimen, älypuhelimen tai tabletin, välityksellä 

hyödyntäen langatonta teknologiaa. Mobiililaitteita voidaan käyttää useissa 

maksutilanteissa, kuten digitaalisen sisällön maksamisessa sekä lippujen, 

parkkimaksujen ja julkisen liikenteen maksujen maksamisessa. Mobiililaitteilla 

saadaan myös pääsy elektronisen maksamisen palveluihin, joiden avulla voidaan 

maksaa laskuja. Mobiilimaksujen voidaan nähdä jakautuvan kahteen kategoriaan; 

päivittäisten tuotteiden ja palveluiden maksuun ja laskujen maksuun. (Dahlberg, 

Mallat, Ondrus & Zmijewska 2008.) Tässä tutkimuksessa mobiilimaksupalveluilla 

tarkoitetaan ensisijaisesti mobiilimaksusovelluksia, joilla voi maksaa laskuja ja 

verkossa tehtyjä ostoksia tuotteiden ja palveluiden muodossa. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä Pro Gradu – tutkielma jakaantuu kuuteen eri lukuun, joiden tarkoituksena on 

saavuttaa tutkimukselle asetettu tavoite ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Johdannon jälkeen tutkielman toisessa luvussa käsitellään asiakkaan kokemaa arvoa 

ja palvelukokemusta mobiilimaksupalvelun kontekstissa. Kolmannessa luvussa 

käsitellään asiakastiedon käänteistä käyttöä arvon luonnin tukena ja esitellään 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksessa 

käytetyt tutkimusmenetelmät sekä kuvataan empiirisen analyysin toteutus. 

Viidennessä luvussa käydään läpi empiirisen aineiston analyysi. Kuudennessa luvussa 

vastataan tutkimuskysymyksiin, esitetään sekä tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

että liikkeenjohdolliset johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja 

reliabiliteettia sekä esitellään jatkotutkimusehdotuksia. Työn lopuksi esitetään vielä 

luettelo tutkimuksessa käytetyistä lähteistä ja haastatteluiden kysymysrunko. 
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2 ASIAKKAAN KOKEMA ARVO JA PALVELUKOKEMUS 

MOBIILIMAKSUPALVELUSSA 

Luvussa 2 tarkastellaan aluksi mobiilipalvelua ja mobiilimaksupalvelua ja niiden 

erityispiirteitä palvelukontekstina. Tässä luvussa lukija johdatellaan myös asiakkaan 

kokeman arvon ja palvelukokemuksen käsitteisiin, ja kuinka ne ovat yhteydessä 

toisiinsa. Arvo määritellään tässä tutkimuksessa moniulotteiseksi käsitteeksi 

fenomenologisesta näkökulmasta, ja kontekstilla nähdään olevan suuri merkitys arvon 

muodostumiseen. Ulottuvuuksien ja kontekstin merkityksen lisäksi tässä pääluvussa 

määritellään palvelukokemuksen käsite. Luvun lopuksi avataan myös lukijalle, miten 

palvelukokemus on yhteydessä arvon muodostumiseen. 

2.1 Mobiilipalvelu 

Mobiilipalveluiden käsite sisältää useita muitakin termejä, kuten 

mobiilikommunikaation, mobiiliyhteistoiminnan ja mobiilin kaupankäynnin (m-

commerce) käsitteet (Standing, McManus, Standing & Karjaluoto 2007). Tässä 

tutkimuksessa mobiilipalveluilla tarkoitetaan mobiilisovelluksia, joiden avulla 

tarjotaan palveluita asiakkaille. Mobiilisovelluksien hyödyntäminen liiketoiminnassa 

on kasvanut merkittävästi viime vuosina. The Economistin (2011) mukaan 

älypuhelimien ja tablettien määrä (n. 480 miljoonaa) ylitti ensimmäistä kertaa 

kannettavien tietokoneiden ja pöytäkoneiden määrän (n. 380 miljoonaa), ja niiden 

määrän ennustetaan kasvavan jopa 10 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. 

Mobiililaitteet, kuten iPad, iPhone ja muut älypuhelimet sekä sovelluksien 

muodostamat ekosysteemit muuttavat yhteiskuntaa esimerkiksi koulutuksen, 

terveydenhuollon, viihteen ja hallinnon aloilla.  On selvää, että mobiilisovelluksien 

merkityksen kasvaessa käyttäjien kokemusten tutkimus on erityisen tärkeässä roolissa 

(Dube & Helkkula 2015).  

Älypuhelinsovellukset ovat ohjelmistopohjaisia sovelluksia, jotka on suunniteltu 

toimimaan erilaisille käyttöjärjestelmille ja alustoille. Älypuhelinten määrän 

räjähdysmäisen kasvun seurauksena älypuhelinsovelluksista on tullut tärkeä 

palveluiden tarjoamisen alusta ja interaktion väline yritysten ja asiakkaiden välillä. 

Sovellusten näkyvyys riippuu käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä, ja siitä mikä 
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sovelluskauppa on saatavilla käyttäjän laitteella. Verkkosivuja ylläpidetään 

servereillä, kun taas sovellukset latautuvat yksittäisen käyttäjän älypuhelimeen, ja ne 

kuluttavat laitteen muistia. Laitteen ominaisuudet siis vaikuttavat merkittävästi 

sovelluksen toimivuuteen ja saatavuuteen. (Dube & Helkkula 2015.) 

Mobiilipalveluihin liittyy useita erityispiirteitä, joilla on vaikutusta asiakkaiden 

palvelukokemuksiin ja asiakkaille syntyvään arvoon. Ensiksi on huomionarvoista, että 

mobiilipalveluita ei ole sidottu mihinkään yhteen fyysiseen paikkaan, vaan palvelua 

voidaan käyttää missä tahansa. Kuluttajat viettävät aikaa kasvavissa määrin kodin ja 

työpaikan perinteisten ympäristöjen ulkopuolella, jolloin palveluiden on oltava myös 

saatavilla. Toiseksi mobiilipalvelut ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, eli 

käyttäjä voi olla yhteydessä palveluun ja palvelu käyttäjään missä ja milloin tahansa, 

sekä käyttäjän ollessa liikkeessä. Voidaan todeta, että mobiilipalvelut auttavat 

käyttäjiä pääsemään eroon tilaa ja aikaa koskevista rajoitteista. (Pura & Heinonen 

2008.) Ajan ja sijainnin vapauden seurauksena syntyy erityislaatuista arvoa 

joustavuuden ja universaalin käytön muodossa (Balasubramanian, Peterson & 

Järvenpää 2002). Niiden avulla käyttäjille voidaan tarjota myös yksilöityä palvelua 

Standing ym. 2007; Gummerus & Pihlström 2011). Joustavuuden ja yksilöidyn 

palvelun lisäksi informaation reaaliaikaisuus on yksi mobiilipalveluiden vahvuuksista 

(Dube & Helkkula 2015). 

Gummeruksen & Pihlströmin (2011) mukaan käyttäjät tavoittelevat 

mobiilipalveluiden käytöllä muiden ihmisten kunnioitusta ja hyväksyntää tai voivat 

välttää palveluiden käytöllä noloja tilanteita. Mobiilipalvelun käytöllä asiakkaat 

saattavat pyrkiä vahvistamaan sosiaalista identiteettiään ja voivat myös tavoitella 

liittyvänsä tai eroavansa käyttäjien muodostamasta sosiaalisesta ryhmästä (Gentile ym. 

2007). Palvelun visuaalisuus ja esteettisyys vaikuttaa myös palvelun ja käyttäjän 

väliseen vuorovaikutukseen. Visuaalisuuden käsitteeseen sisältyvät värit, graafinen 

ulkoasu, sommittelu ja muotoilu. (Rose, Clark, Samouel & Hair 2012.) 

2.2 Mobiilimaksupalvelun erityispiirteitä 

Mobiilimaksu määritellään tuotteiden, palveluiden ja laskujen maksamiseksi 

mobiililaitteen, esimerkiksi matkapuhelimen, älypuhelimen tai tabletin, välityksellä 
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hyödyntäen langatonta teknologiaa. Mobiililaitteita voidaan käyttää useissa 

maksutilanteissa, kuten digitaalisen sisällön maksamisessa sekä lippujen, 

parkkimaksujen ja julkisen liikenteen maksujen maksamisessa. Mobiililaitteilla 

saadaan myös pääsy elektronisen maksamisen palveluihin, joiden avulla voidaan 

maksaa laskuja. Mobiilimaksujen voidaan nähdä jakautuvan kahteen kategoriaan; 

päivittäisten tuotteiden ja palveluiden maksuun ja laskujen maksuun. (Dahlberg ym. 

2008.) Mobiilipankkisovellukset ovat yksi esimerkki mobiilimaksupalveluista, sillä ne 

mahdollistavat pankki- ja rahoitustoimintaan liittyvien palveluiden käytön ja 

kommunikaation asiakkaan ja pankin välillä (Moser 2015). 

Mobiilimaksupalveluista erityisesti mobiileista pankkisovelluksista on tehty 

tutkimusta, jonka mukaan niiden käyttö tuo asiakkaille hyötyjä ja ne tuottavat arvoa 

asiakkaille. Ensinnäkin asiakkaat vaikuttavat arvostavan palvelun tehokkuutta ja 

kätevyyttä. Palvelun käytön tulisi olla nopeaa, vaivatonta ja helppokäyttöistä, ja sen 

käytöllä pitäisi säästää aikaa. Asiakkaat arvostavat myös kontrollin tunnetta, joka 

syntyy, kun palvelun käyttö on asiakkaan hallinnassa. (Laukkanen & Lauronen 2005; 

Laukkanen 2007; Mortimer, Neale, Hasan & Dunphy 2015.) Mobiilipalveluiden 

avulla käyttäjät pystyvät myös mahdollisesti korvaamaan muita käytössä olevia 

palveluita (Dube & Helkkula 2015). Toiseksi aikaisemman tutkimuksen perusteella 

käyttäjät arvostavat palveluiden turvallisuutta ja luotettavuutta, ja havaitut riskit 

vaikuttavat huomattavasti asiakkaiden aikomuksiin käyttää palveluita (Mortimer ym. 

2015).  

Käyttäjät arvostavat myös palveluiden yhteensopivuutta ja kokeiltavuutta. 

Yhteensopivuus viittaa siihen, että palvelu sopii asiakkaan olemassa oleviin arvoihin, 

menneisiin kokemuksiin, elämäntyyliin ja preferensseihin. Kokeiltavuudella 

tarkoitetaan, että palvelua on helppo kokeilla ja arvioida sen hyötyjä ja tarpeellisuutta 

kokeilun ja oppimisen kautta. Myös mobiilien pankkisovellusten viihteellisyys 

voidaan nähdä palvelun käytön aikomusta edistävänä tekijänä. Tällöin käyttäjä kokee 

palvelun käyttämisen miellyttävänä ja se tuo mielihyvää ja tyydytystä käyttäjälle. 

(Cheminquin & Iallouna 2013; Wessels & Drennan 2010; Dube & Helkkula 2015.)  
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2.3 Asiakkaan kokema arvo 

Markkinoinnin perinteisen näkökulman mukaan arvon nähdään muodostuvan 

asiakkaalle saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten perusteella. Toisin sanoen 

tarkastellaan, mitä asiakas saa palveluiden käytöstä verrattuna siihen, mitä hän joutuu 

antamaan. (Zeithaml 1988.) Hyötyjen ja uhrausten tarkastelu ei kuitenkaan korosta 

riittävästi asiakkaan roolia arvon luomisessa, vaan asiakas nähdään passiivisena 

toimijana, joka ainoastaan vastaanottaa yrityksen luoman tuotteen tai palvelun ja 

määrittelemän arvon. Perinteisen määrittelyn ongelma on, että sen avulla ei voida 

selittää arvon muodostumissa uusissa digitaalisissa palveluissa, joissa asiakkaan 

luovat sisältöä ja voivat luoda arvoa yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Esimerkiksi 

YouTube, jossa käyttäjät luovat arvoa yhdessä sisällön luomisen kautta on muuttanut 

asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa arvon muodostumiseen. (Sandström, 

Edvardsson, Kristensson & Magnusson 2008.) Koska tämän tutkimuksen 

palvelukontekstina on mobiilimaksupalvelu, määrittelyä on tarkoituksenmukaista 

tarkastella myös uudemman tutkimuksen kautta. 

Arvo nähdään tässä tutkimuksessa subjektiivisena ja moniulotteisena kokemuksena, 

johon asiakkaan henkilökohtainen historia, mielikuvat, ideologiat, sosiaaliset suhteet 

ja yritys ovat sidoksissa (Holbrook 1999). Arvo määritellään tässä tutkimuksissa 

fenomenologisesti (phenomenological) ja sen nähdään syntyvän kokemuksien kautta. 

Vargon ja Luschin (2008) mukaan arvo voidaan määritellä myös kokemusperäiseksi, 

mikä viittaa enemmän hedonistisistä kokemuksista syntyvään arvoon, kuten 

esimerkiksi kokemuksesta huvipuistossa. Vaikka termit ovat käsitteellisesti lähellä 

toisiaan, fenomenologisen määrittelyn nähdään palvelevan paremmin tätä tutkimusta 

ottaen huomioon tutkimuksen empiirisen kontekstin. 

Asiakkaat osallistuvat aina arvonluontiin, sillä yritys ei voi tuottaa arvoa yksin 

(Sandström ym. 2008). Vargo ja Lusch (2004) nostivat tutkimuksessaan esille 

asiakkaan keskeisen roolin arvonluonnissa. Yritys voi ainoastaan tarjota arvolupauksia 

asiakkaille, jotka lopulta määrittelevät arvon ja osallistuvat sen luomiseen 

kulutusprosessinsa kautta. Arvoa ei synny ennen kuin asiakkaat ottavat osaa 

aktiviteetteihin, jotka sisältävät palvelun. Palveluntarjoaja voi tarjota arvolupauksen 

toimintojen tai aineettomien ominaisuuksien muodossa, ja eri käyttäjät kokevat nämä 
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arvolupaukset eri tavalla subjektiivisesti. (Sandström ym. 2008.) Heinosen ym. (2010) 

mukaan uutta näkökulmaa tarvitaan arvon yhteisluontiin. Sen sijaan, että yritykset 

miettivät, miten asiakkaat saadaan sidottua luomaan arvoa yhdessä yrityksen kanssa, 

tulisi keskittyä siihen, miten he voivat osallistua asiakkaiden arkielämään. 

Palvelun arvonluontiprosessi ei ole aina näkyvä yrityksille, sillä arvo syntyy 

asiakkaiden arkielämän prosesseissa, kun he käyttävät tuotetta tai palvelua. Ensinnäkin 

asiakkaiden aikajänne on laajempi, ja he kokevat arvoa ennen palvelua, sen aikana 

sekä sen jälkeen. Esimerkiksi lomamatkan kontekstissa asiakas voi kokea arvoa myös 

ennen matkaa sekä matkan jälkeen muistellessaan kokemuksia valokuvien kautta. 

Toiseksi, arvo ei ilmene ainoastaan asiakkaiden interaktiivisissa prosesseissa, vaan 

myös ei-interaktiivisissa ja mentaalisissa aktiviteeteissa. Kolmanneksi arvon 

ilmeneminen on kontekstisidonnaista ja luonteeltaan dynaamista ja jatkuvaa. 

Asiakkaiden aikaisemmat kokemukset ovat siis koko ajan läsnä ja vaikuttavat uusiin 

kokemuksiin. Yritysten tulisi siis ymmärtää paremmin asiakkaiden 

arvonluontiprosesseja, jotka ovat osana heidän arkielämän prosessejaan. 

Palveluntarjoajat ovat ainoastaan tukemassa asiakkaiden aktiviteetteja, sillä asiakas on 

se, joka kontrolloi arvonluontia palvelussa. (Heinonen, Strandvik, & Mickelsson 2010: 

539–540.) Arvoa pyritään hahmottamaan tässä tutkimuksessa ulottuvuuksien kautta, 

joita avataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

2.3.1 Arvon ulottuvuudet 

Arvo nähdään tässä tutkimuksessa moniulotteisena käsitteenä, joka yhdistää yksilön 

kognitiivisen ja tunnepitoisen kulutuksen näkökulmat (Gummerus & Pihlström 2011). 

Tämä molemmat näkökulmat sisältämä lähestymistapa on valittu, koska se kattaa 

paremmin tunneperäiset, aineettomat ja luontaiset arvon ulottuvuudet, jotka ovat 

tärkeitä monille palveluille (Sánchez & Iniesta 2007). Aikaisempien tutkimusten 

perusteella on havaittu, että arvo voidaan käsitteellistää formatiivisena, muovautuvana 

käsitteenä, jossa useat arvoulottuvuudet lisäävät palvelusta muodostuvaa 

kokonaisarvoa (Ruiz, Gremler, Washburn & Carrión 2008). Tässä tutkimuksessa 

arvon nähdään jakaantuvaan funktionaaliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, 

episteemiseen ja kontekstisidonnaiseen arvoulottuvuuteen (Sheth 1991a, 1991b), jotka 

avataan seuraavaksi tarkemmin. Moniulotteinen näkökulma valittiin, sillä monet 
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aikaisemmat mobiilipalveluiden arvotekijöitä tarkastelleet tutkimukset ovat 

havainneet useita ulottuvuuksia arvon muodostumisessa. Näihin ulottuvuuksiin 

päädyttiin tämän tutkimuksen kontekstissa, sillä kaikki viisi ulottuvuutta ovat saaneet 

vahvistusta aiemmista mobiilipalveluiden arvoulottuvuuksia tarkastelleista 

tutkimuksista. (Pura 2005; Yang & Jolly 2006; Pihlström & Brush 2008.) 

Funktionaalisella arvolla tarkoitetaan arvoa, joka syntyy, kun tuote tai palvelu sopii 

asiakkaiden tarpeisiin heidän omissa prosesseissaan. Asiakkaat kokevat 

funktionaalista arvoa, jos utilitaristiset uhraukset on onnistuttu minimoimaan ja ne 

ovat vähäisiä suhteessa palvelusta saataviin hyötyihin. (Babin, Darden & Griffin 

2004.) Funktionaalista arvoa syntyy, jos palvelu tuo rahallista hyötyä tai se on 

yksinkertaisesti parempi verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Silloin palvelu täyttää sen 

funktionaaliset, utilitaristiset ja fyysiset tavoitteet. (Sheth ym. 1991a.)  

Emotionaalista arvoa syntyy, kun palvelun käyttö herättää asiakkaassa tunteita tai 

kokemuksia (Sheth, Newman & Gross 1991a; Rintamäki, Kuusela & Mitronen 2007). 

Sitä syntyy esteettisestä nautinnosta sekä leikistä ja hauskanpidosta (Holbrook 1994). 

Kuluttaja saa emotionaalista arvoa, kun erityisesti kommunikoinnin ja hauskapidon 

kautta asiakkaan käyttäessä palvelua. Teknologian käyttäminen voi synnyttää 

emotionaalisen kokemuksen hyvin kognitiivisten tehtävien suorittamisessa 

esimerkiksi mobiilipankkipalveluiden kontekstissa. (Laukkanen 2006.)  

Sheth ym. (1991a; 1991b) määrittelevät sosiaalisen arvon syntyvän sellaisten 

palvelujen käytöstä, jotka jaetaan muiden käyttäjien kanssa. Se viittaa myös kuvaan, 

joka on yhtenevä kuluttajan ystävien tai kollegojen normien tai kuluttajan oman 

sosiaalisen imagon kanssa. Sosiaalista arvoa syntyy myös, kun kulutuskäyttäytymisen 

tarkoituksena on vaikuttaa muiden käsityksiin ja arvostelukykyyn palvelua kohtaan. 

Muihin suuntautuvan arvon lisäksi kuluttaja voi käyttää palvelua ainoastaan itsensä 

vuoksi, ja miten palvelu vaikuttaa kuluttajaan itseensä. (Holbrook 2006.) 

Episteemistä arvoa syntyy, kun kuluttajan palvelun käyttöön liittyy tiedonhalu, tai 

motivaatio syntyy esimerkiksi älyllisestä uteliaisuudesta tai uutuuden viehätyksestä 

uusia palveluja kohtaan (Sheth 1991a; 1991b). Oppiminen, liittyy myös vahvasti 

episteemisen arvon syntymiseen (Pihlström & Brush 2008). Mobiilipalvelujen 
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jatkuvan kehittymisen takia oppiminen on erityisen tärkeä osa-alue, jotta käyttäjät 

pystyvät käyttämään ja hyödyntämään uusia ominaisuuksia arkielämässään 

(Komulainen 2014). 

2.3.2 Kontekstin merkitys arvon syntymiselle mobiilipalvelussa 

Kontekstisidonnainen arvo on luonteeltaan väliaikaista ja sitä syntyy, kun 

tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat kuluttajan kokemaan arvoon (Sheth 1991a, 1991b). 

Tilannekohtaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi aika, paikka ja kaikki sellaiset tekijät, 

jotka esiintyvät vain joissain tilanteissa ja konteksteissa (Holbrook 1994; Sheth 

1991a). Kontekstisidonnaista arvoa syntyy vain tietynlaisissa oloissa riippuen ajasta, 

sijainnista, sosiaalisesta ja teknologisesta ympäristöstä tai käyttäjän mentaalisesta 

tilasta (Pihlström & Brush 2008; Helkkula, Kelleher & Pihlström 2012a). 

Reaaliaikainen informaatio ja interaktio palvelun kanssa ovat myös tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kontekstisidonnaisen arvon syntyyn (Pihlström & Brush 2008). 

Aikaisemmassa tutkimuksessa kontekstin merkitys arvon syntymiselle on jo huomattu 

(Holbrook 1994), mutta mobiilipalvelujen kontekstissa se on saanut vielä vähän 

huomiota. Konteksti vaikuttaa arvon syntymiseen, sillä arvon havaitseminen perustuu 

kontekstin, asiakkaan ja havainnoinnin kohteen väliseen interaktioon. Voidaan siis 

todeta, että konteksti on yksi määrittävä tekijä mobiilipalvelun arvon arvioinnissa. 

(Dholakia & Dholakia 2004; Vlachos & Vrechopoulos 2008.) 

Konteksti on joukko ympäristön tiloja ja puitteita, jotka määrittävät sovelluksen 

käyttäytymistä. Se voidaan myös määritellä ympäristöksi, jossa sovellus on tarjolla ja 

kiinnostava käyttäjälle. (Chen & Kotz 2000: 3.) Konteksti voi määrittää myös 

mobiilipalvelujen tehokkuuden. Asiakkaan tietoisuus kontekstista voidaan jakaa 

aktiiviseen ja passiiviseen tietoisuuteen. Aktiivinen on kyseessä, kun mobiilipalvelu 

automaattisesti sopeutuu käyttäjän kontekstiin ja tuottaa yksilöityjä tuloksia, 

esimerkiksi sijaintiin perustuvia palveluita. Passiivinen tietoisuus viittaa kontekstiin 

liittyvän datan säästämiseen myöhempää käyttöä varten tai staattisen datan 

esittämiseen käyttäjälle. (Chen & Kotz 2000.) 
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2.4 Mobiilimaksupalvelun arvotekijöiden luokittelu 

Tässä luvussa jaotellaan mobiilimaksupalveluiden erityispiirteitä ja aikaisemmasta 

tutkimuksesta havaittuja arvotekijöitä luvussa 2.3.1 esitettyihin arvoulottuvuuksiin. 

Tätä jaottelua käytetään myös tämän työn empiirisen tutkimuksen pohjana. Jaottelu on 

esitetty lukijalle taulukossa 1. Shethin (1991a, 1991b) esittelemät arvoulottuvuudet, 

jotka ovat funktionaalinen, sosiaalinen, emotionaalinen, episteeminen ja 

kontekstisidonnainen, jakavat taulukon viiteen eri osaan, joihin aikaisemmasta 

tutkimuksesta havaitut arvotekijät on jaoteltu. Arvotekijät on kerätty erilaisista 

mobiilipalveluiden ja mobiilimaksupalveluiden arvon muodostumiseen ja 

käyttöönoton syitä tarkastelevista tutkimuksista, jotka on esitetty ensimmäisessä 

sarakkeessa. 

Taulukko 1. Mobiilimaksupalvelun arvotekijöiden luokittelu. 

 

Tutkijat Funktionaalinen Sosiaalinen Emotionaalinen Episteeminen Kontekstisidonnainen

Balasubramanian ym. 2002 Joustavuus Aika

Sijainti

Cheminquin & Iallouna 2013 Yhteensopivuus Nautinnollisuus Tilanne

Kokeiltavuus Mielihyvä

Systeemin laatu

Suhteellinen etu

Dube & Helkkula 2015 Reaaliaikaisuus Viihtellisyys Laitteen ominaisuudet

Joustavuus Reaaliaikaisuus

Palveluiden korvaaminen

Gentile 2007 Identiteetin vahvistaminen

Yhteenkuuluvuus

Gummerus & Pihlström 2011 Muiden hyväksyntä

Kunnioitus

Komulainen 2014 Oppiminen

Laukkanen & Lauronen 2005 Nopeus Kontrolloitavuus

Helppokäyttöisyys Turvallisuus

Ajan säästö

Laukkanen 2007

Mortimer ym. 2015 Helppokäyttöisyys Turvallisuus

Tehokkuus Luotettavuus

Kätevyys Kontrolloitavuus

Yksityisyys

Pura & Heinonen 2008 Tilanne

Sijainti 

Aika

Rose ym 2012 Visuaalisuus

Sheth 1991a, 1991b Tiedonhalu

Uutuuden viehätys

Standing ym. 2007 Yksilöity palvelu

Kustannukset

Wessels & Drennan 2010 Helppokäyttöisyys Interaktio Interaktio

Yhteensopivuus
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2.5 Palvelukokemus 

McColl-Kennedy, Cheung ja Ferrier (2015) luonnehtivat palvelukokemuksen 

muodostuvan dynaamisista ja empiirisista toiminnoista ja interaktiosta sekä korostavat 

palvelukokemuksen kollektiivista, yhteistyöhön perustuvaa ja kehittyvää luonnetta. 

He laajentavat perinteistä käsitystä kahdenkeskisestä suhteesta yrityksen ja asiakkaan 

välillä, ja heidän mukaansa myös muut asiakkaat ja palveluntarjoajat osallistuvat 

palvelukokemuksen syntymiseen. Asiakkaat saattavat esimerkiksi verrata 

kokemuksiaan kahdesta toisiaan vastaavasta palvelusta, mikä vaikuttaa uuden 

kokemuksen muodostumiseen.                                                                                                                

Tässä tutkimuksessa palvelukokemusta tarkastellaan fenomenologisesta 

näkökulmasta, sillä tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastaukset asiakkaan 

perspektiivistä. Fenomenologisessa lähestymistavassa fokus on yksilön omissa 

subjektiivisissa arkisissa kokemuksissa, joita leimaavat konteksti- ja 

tapahtumaspesifisyys (Helkkula 2011). Yksilöiden subjektiivisia kokemuksia voidaan 

käyttää datana, ja kokemusten ei tarvitse olla ulkoisesti havaittavissa (Helkkula, ym. 

2012b). Fenomenologiselle perspektiiville on myös ominaista, että asiakkaiden 

nähdään olevan itse aktiivisia todellisten tai kuviteltujen kokemuksien luojina, eikä 

yritys voi yksipuolisesti tarjota asiakkaille kokemuksia (Helkkula & Kelleher 2010).  

Asiakkaan kokemus ja yhteys palveluun voi olla joko suora tai epäsuora. Vaikka 

asiakas ei ole ollut yhteydessä suoraan palvelutarjoajaan tai käyttänyt palvelua, hänellä 

voi silti olla kokemuksia palvelusta epäsuorien kokemusten muodossa. (Helkkula 

2011.) Epäsuoria interaktioita asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä voivat olla 

esimerkiksi mainokset, nettisivut, uutiset, arvostelut tai suusta suuhun leviävä tieto 

(Meyer & Schwager 2007, Ponsignon, Klaus & Maull 2015). Asiakas ei ole 

välttämättä esimerkiksi koskaan käyttänyt mobiilisovellusta, mutta hänellä voi silti 

olla kyseisestä sovelluksesta positiivinen kuva hänen ystävänsä näkemyksien kautta 

(Dube & Helkkula 2015). Koska myös epäsuorat kokemukset kuuluvat vahvasti 

asiakkaiden arkielämään, ne on tärkeää huomioida tässä tutkimuksessa osana 

palvelukokemuksen käsitettä. 
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Helkkulan ja Kelleherin (2010) mukaan palvelukokemuksen käsite sisältää kuluttajan 

aiemmat, nykyiset, tulevat ja kuvitellut kokemukset. Palvelukokemus voidaan siis 

nähdä laajemminkin kuin elettynä ja todellisena kokemuksena, jonka ulkopuolinen voi 

dokumentoida. Klaus & Kaplan (2011) havaitsivat, että esimerkiksi asiakkaiden 

aikaisemmat kokemukset muiden yritysten palveluista vaikuttavat vielä potentiaalisten 

asiakkaiden kokemuksiin. Esimerkiksi uuteen ruokakauppaan mennessään asiakkaat 

voivat verrata palvelua muihin ruokakauppoihin. Palvelukokemus voi myös olla täysin 

tietoisesti tai alitajuisesti kuviteltu ja vielä tulevaisuuteen sijoittuva.  Kokemus voi 

ilmentää asiakkaan preferenssejä, millainen palvelun tulisi olla tai ne voivat olla 

asiakkaan piileviä tarpeita tai mielihaluja. Palvelun kuvitteellinen käyttö, missä 

käyttäjä visualisoi palvelun, voi myös luoda arvoa asiakkaalle. (Helkkula ym. 2012b, 

Dube & Helkkula 2015.) Erityisesti tämä näkökulma on palveluntarjoajien kannalta 

oleellinen, sillä asiakkaiden kokema arvo ja kokemukset eivät ole välttämättä 

ulkoisesti havaittavia tai mitattavia ilmiöitä. (Helkkula & Kelleher 2010). Asiakkaiden 

mielentila käytettäessä palvelua voi myös vaikuttaa palvelukokokemukseen. 

Kokemuksessa voi olla merkittävä ero riippuen esimerkiksi siitä, onko asiakkaalla 

vapaapäivä vai käytetäänkö palvelua kiireisen työpäivän jälkeen. (Helkkula ym. 

2012a.) 

2.5.1 Palvelukokemuksen sosiaalinen ulottuvuus 

Palvelukokemusta määriteltäessä on tärkeää muistaa, että ihmiset eivät elä 

eristyksissä, vaan kokemukset syntyvät myös sosiaalisten tilanteiden kautta (Helkkula 

2011). Asiakkaiden palvelukokemukset eivät synny ainoastaan organisaation ja 

asiakkaiden välillä (Ponsignon ym. 2015: 298), vaan asiakaskokemus voi syntyä myös 

asiakkaan oman sosiaalisen verkoston sisällä tai palveluntarjoajan verkostoon 

kuuluvien muiden yritysten tukemana. Palvelukokemus nähdään siis ennemmin 

dynaamisena, empiirisenä ja osana asiakkaan aktiviteetteja ja interaktiota kuin 

pelkästään kahdenkeskisenä asiakkaan ja palveluntarjoajan välisenä kokemuksena 

(McColl-Kennedy 2015). Hakanen & Jaakkola (2012) tutkivat kokemuksen 

yhteisluontia yrityksen verkoston sisällä. Heidän mukaansa useat palveluntarjoajat ja 

asiakas luovat yhdessä tehokkaan palvelukokemuksen loppuasiakkaalle. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa erityisesti asiakkaiden kesken tapahtuvaa interaktiota 

on korostettu koko ajan enemmän, ja muiden asiakkaiden asenteiden ja käyttäytymisen 
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on nähty vaikuttavan asiakkaan omaan kokemukseen (Lemke 2011, Klaus & Kaplan 

2011).  

Helkkula & Kelleher (2010) mainitsevat asiakkaiden muodostaman yhteisön, jossa 

arvoa luodaan yhdessä. Vaikka arvon tuotanto ja arvon yhteisluonti viittaavat usein 

yksilön havaintoihin ja kokemuksiin, arvonluontiprosessi kietoutuu mahdollisesti 

myös muiden asiakkaiden prosesseihin. Asiakkaat voivat esimerkiksi tukea toisiaan 

ongelman ratkaisussa, vaikuttaa tuleviin ostopäätöksiin ja kulutusprosessiin yhteisön 

sisällä. Asiakkaat voivat vaikuttaa omilla käyttökokemuksillaan muihin asiakkaisiin, 

jotka eivät välttämättä ole vielä edes kokeilleet palvelua.  

Lähtökohta on, että jokainen yksilö kokee ilmiön omasta näkökulmastaan. Yksilöt 

kuitenkin ymmärtävät arvon kokemuksien kautta heidän sosiaalisissa konteksteissaan. 

Vaikka jokaisen yksilön kokemus arvosta olisi erilainen ja yksilöllinen, ryhmän sisällä 

yhdestä käsityksestä voi tulla hallitseva, koska kokemukset ymmärretään sosiaalisessa 

kontekstissa. (Helkkula ym. 2012a.) Koska, yksilöt rekonstruoivat kokemuksia 

sosiaalisessa kontekstissa, aiemmat kokemukset vaikuttavat aina uusiin kokemuksiin, 

ja jokainen yksilö tuo omat menneet kokemuksensa uusiin tilanteisiin (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). Palvelun käyttö voi ensin tuntua asiakkaasta oudolta ja vieraalta, 

tai hän voi olla epävarma sen tuomasta lisäarvosta. Vasta muiden käyttäjien 

positiivisen palautteen jälkeen hänen käsityksensä voi vahvistua palvelun 

positiivisesta vaikutuksesta. (Helkkula ym 2012a.) 

2.5.2 Oppiminen palvelukokemuksen muodostumisessa 

Tässä tutkimuksessa arvon nähdään muodostuvan erityisesti asiakkaiden 

palvelukokemusten kautta ja niiden käytön yhteydessä (Grönroos & Voima 2013). 

Kokemuksien hankkiminen palveluista edellyttää oppimista, mikä vaatii uhrauksia 

asiakkailta. Asiakkaiden on käytettävä aikaa ja panostusta oppimiseen, jotta he voivat 

osallistua palvelun tuottamiseen ja arvon yhteisluontiin sekä kokeakseen arvoa 

palvelusta. (Komulainen 2014.)  

Komulainen (2014) tutki artikkelissaan oppimisen roolia arvon yhteisluonnissa uuden 

business-to-business palvelun kontekstissa. Hänen mukaansa uuden mobiilipalvelun 
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käyttöön ottaminen vaatii molemminpuolista panostusta ja yhteistyötä 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä, jotta he oppivat käyttämään palvelua 

tehokkaasti. Palvelujen uutuus ja niiden teknologinen luonne johtaa siihen, että niiden 

käyttö ja tehokas hyödyntäminen on monimutkaista. Asiakkaiden täytyy uhrata aikaa 

ja panostusta uuden palvelun ja sen ainutlaatuisten ominaisuuksien käytön oppimiseen 

(Trkman & Baloh 2003). Lisäksi palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten asiakkaiden on 

pysyttävä mukana tässä kehityksessä ja opittava käyttämään ja hyödyntämään uusia 

ominaisuuksia (Komulainen 2014). 

2.6 Arvon ja palvelukokemuksen yhteys 

Grönroosin ja Voiman (2013) mukaan arvoa voi syntyä asiakkaalle vasta kokemuksien 

ja havaintojen ohessa. Yritys ei voi näin olleen tuottaa arvoa asiakkaille, vaan 

ainoastaan potentiaalista arvoa, jonka vasta asiakkaat realisoivat omissa 

prosesseissaan kokemustensa kautta. Yritys voi kuitenkin tarjota arvolupauksia 

asiakkaille, sillä he osallistuvat arvontuotantoon ja määrittelevät arvon heidän 

kulutusprosessinsa kautta. Arvoa ei synny asiakkaalle ennen kuin he osallistuvat 

aktiviteetteihin, jotka sisältävät käytettävän palvelun. (Sandström ym. 2008, Grönroos 

& Voima 2013.) Myös Helkkulan ym. (2012b) mukaan arvoa ei voida erottaa 

arvonluonnin kokemuksesta, vaan ne kulkevat käsi kädessä. Tässä tutkimuksessa 

arvon syntymistä tarkastellaan kuitenkin laajemmasta näkökulmasta, ja arvoa voi 

syntyä suorien kokemuksien lisäksi myös kuviteltujen ja vielä tulevaisuudessa olevien 

tilanteiden kautta (Helkkula & Kelleher 2010, Helkkula ym. 2012a). 

Asiakkaan palvelukokemuksen ja asiakkaan kokeman arvon muodostumisen prosessi 

ei ole lineaarinen, vaan kompleksinen jatkuva ilmiö. Se yhdistää dynaamiset 

kokemusten ja arvon muodostumisen prosessit fenomenologista ymmärrystä 

kuvaavaan kehämalliin. Asiakkaat kokevat arvoa käyttäessään palvelua, ja 

kokemukset liittyvät vahvasti aiempiin, nykyisiin ja tuleviin kuviteltuihin 

kokemuksiin. He arvioivat ja muokkaavat jatkuvasti tietoisesti ja alitajuisesti 

käsityksiään, mikä tekee prosessista dynaamisen. Asiakkaiden kokema arvo vaikuttaa 

kumulatiivisesti asiakkaan palvelukokemukseen. Palvelukokemus on dynaaminen ja 

jatkuva ilmiö, joka kehittyy ja muuttuu asiakkaan elämän ja kokemuksien mukaan. 

(Helkkula & Kelleher 2010.) Asiakkaat ovat aktiivisia arvon yhteisluontiprosessissa 
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ja voivat vaikuttaa, missä, milloin ja miten arvo muodostuu ja heidän kokemuksensa 

muodostavat arvon muodostumisen pohjan. Asiakkaiden kokema arvo muodostuu 

fenomenologisesti määritellyissä sosiaalisissa konteksteissa. (Helkkula & Kelleher 

2010.) Asiakkaan palvelukokemuksen ja asiakkaan kokeman arvon muodostumisen 

kehä on kuvattu kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Asiakkaan palvelukokemuksen ja asiakkaan kokeman arvon muodostumisen kehämalli 

(mukaillen Helkkula & Kelleher 2010). 

Tässä tutkimuksessa arvon nähdään syntyvän palvelun asiakkaiden suorien tai 

epäsuorien kokemusten kautta heidän omissa fenomenologisissa konteksteissaan. 

Arvo syntyy myös iteratiivisesti, eli perustuen asiakkaiden aikaisempiin kokemuksiin 

ja ymmärrykseen. Arvoa muodostuu asiakkaille sekä yksilötasolla että heidän omien 

sosiaalisten verkostojensa kautta. (Helkkula ym. 2012a.) Asiakkaat kokevat arvoa ja 

saavat kokemuksilleen luotettavuutta toisten asiakkaiden jaettujen arvokokemuksien 

kautta (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh,& Gremler 2004).  Tässä tutkimuksessa 

kokemusperäinen arvo voi olla myös elettyä ja kuvitteellista. Arvokokemus on suora, 

jos asiakas käyttää itse palvelua. Arvoa voi kuitenkin syntyä myös epäsuorien 

interaktioiden kautta (Dube & Helkkula 2015). Vaikka arvo määritellään tässä 

tutkimuksessa kokemusten kautta, epäsuorasti koettu arvo on myös relevantti osa 

arvon yhteisluonnin prosesseja (Grönroos & Voima 2013). Epäsuorasta kokemuksesta 

on kyse, jos asiakas kuulee esimerkiksi suositteluja muilta asiakkailta, arvosteluja tai 

mainoksia palvelusta (Meyer & Schwager 2007). Lisäksi arvoa voi syntyä täysin 

kuvitteellisten kokemusten kautta ilman todellista kontaktia palveluntarjoajaan 

(Helkkula 2011). Kokemusperäisen arvon määrittelyssä on myös tärkeää, että arvoa 
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syntyy aikaisempien, nykyisten ja kuvitteellisten tulevien kokemusten kautta. 

Arvokokemuksia ei ole tässä tutkimuksessa sidottu mihinkään aikaan, vaan 

kokemuksilla on monta aikaulottuvuutta. (Helkkula ym. 2012a.) 
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3 ASIAKASTIEDON KÄÄNTEINEN KÄYTTÖ  

Tässä luvussa pyritään avaamaan, mitä asiakastiedon käyttö tarkoittaa erityisesti 

mobiilipalveluiden kontekstissa, ja miten käänteinen asiakastiedon käyttö eroaa 

perinteisestä asiakastiedon käytöstä ja asiakassuhteiden johtamisesta. Vaikka CRM 

(customer relationship management) nähdään pääasiassa asiakassuhteiden johtamisen 

työkaluna, se on teoreettinen pohja myös asiakastiedon käytölle (Saarijärvi 2011), ja 

siksi tämä luku aloitetaan tutustumalla aikaisempaan käsitykseen CRM:stä ja 

asiakastiedon käytön perinteisestä tavasta. Käänteisen asiakastiedon määrittelyn 

jälkeen tässä luvussa käsitellään, miten informaatiota voidaan käyttää arvonluonnin 

tukena mobiilipalvelun kontekstissa. Pääluvun lopuksi esitetään tämän tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, jota käytetään tutkimuksen empiirisen aineiston analyysissa. 

3.1 Perinteinen asiakastiedon käyttö 

Asiakastiedon räjähdysmäisen kasvun johdosta 1980-luvulla yrityksille syntyi paljon 

haasteita tietojen organisointiin ja analysointiin liittyen. Silloin alettiin käyttää termiä 

CRM, jolla viitattiin asiakastiedon keräämiseen ja muihin yrityksen ja asiakkaiden 

välisiin johtamiseen liittyviin aktiviteetteihin. (Boulding, Staelin, Ehret & Johnston 

2005.) Myöhemmin CRM:stä kehittyi holistisempi lähestymistapa asiakassuhteiden 

johtamiseen, jossa asiakastiedon käyttö on merkittävässä roolissa (Payne & Frow 

2005). CRM:n ongelma kuitenkin on, että se ei ota huomioon asiakkaiden näkökulmaa 

arvontuotannossa, vaan siinä keskitytään liikaa tukemaan yrityksen arvontuotantoa 

(Saarijärvi 2011, Thaler 2011). 

Asiakastiedon käyttöä ei ole vielä osattu hyödyntää tarpeeksi hyvin palveluihin 

perustuvissa liiketoimintamalleissa, ja se onkin rinnastettu usein asiakassuhteiden 

johtamiseen. Perinteisesti asiakastietoja on käytetty yritysten sisäisten prosessien 

tukemiseen, esimerkiksi segmentointiin, myynnin lisäämiseen, asiakkaiden 

tunnistamiseen, toimitusketjun johtamiseen ja uskollisten asiakkaiden palkitsemiseen 

(Payne & Frow 2005). Asiakastiedon avulla yritykset ovat pystyneet paremmin 

sopeutumaan kysynnän muutoksiin, ymmärtämään kulutuksen kasvua ja johtamaan 

erilaisia asiakasuskollisuusohjelmia. Aikaisemman tutkimuksen perusteella 

voidaankin todeta, että asiakastiedon käytön hyödyt asiakkaille ovat vielä jääneet 
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vähäisiksi, ja asiakastieto on tarjonnut enimmäkseen informaatiota tukemaan yritysten 

jokapäiväisiä liiketoiminnan aktiviteetteja. (Saarijärvi, Grönroos & Kuusela 2014.) 

Voidaankin todeta, että asiakastietoa on käytetty lähes täysin ainoastaan siksi, että 

saataisiin hyötyjä yritykselle (Thaler & Tucker 2013). Vaikka asiakassuhteiden 

johtaminen linkittyy teoreettisesti suhdemarkkinointiin, on se edelleen hyvin tuote- ja 

vaihdantakeskeistä, eikä asiakkaiden arvontuotanto ole aidosti keskiössä. (Saarijärvi, 

Grönroos & Kuusela 2014.) Lisäksi yritysten asiakastiedon käytön motiiveja on 

luonnehdittu hämäräperäisiksi ja niihin on liitetty negatiivisia asioita, kuten 

asiakkaiden taloudellinen hyväksikäyttö, informaation väärinkäyttö ja 

yksityisyydensuojan rikkeet (Frow, Payne, Wilkinson & Young 2011; Boulding, 

Staelin,  Ehret & Johnston, 2005). Yritysten perinteinen asiakastiedon käyttö voi olla 

myös hyödyllistä asiakkaille, mutta se tapahtuu yleensä epäsuorasti. Asiakkaiden 

tarpeet ja yrityksen tuotekategoriat voivat lähentyä toisiaan ja yritys voi luoda 

yksilöityjä markkinointikampanjoita asiakkaille heidän ostokäyttäytymisensä mukaan. 

Näissä tapauksissa asiakastiedot hyödyttävät asiakasta kuitenkin epäsuorasti ja hyödyt 

ovat toissijaisia yrityksen hyötyihin verrattuna. (Saarijärvi ym. 2014.) 

Asiakastiedon roolin kehittymisen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta on 

olennaista tiedostaa, miten asiakastiedon rooli on muuttunut viime vuosina. 

Taulukossa 2 on kuvattu asiakastiedon roolin kehittymistä ajan kuluessa 1990- luvulta 

2010-luvulle kohti tiedon jakamisen aikakautta. CRM:n kehittyminen on jaettu 

taulukossa neljään aikakauteen niiden vaiheiden, ominaisuuksien, fokuksen ja 

tavoitteiden perusteella. Kehityksen aikana asiakastietoa pidettiin pitkään resurssina 

yrityksen prosesseille, mutta nyt palvelukeskeisen ajattelun johdosta asiakastieto 

nähdään asiakkaan resurssina heidän arvoa tuottavissa prosesseissaan. Voidaankin 

sanoa, että asiakasdata on kehittynyt asiakkaan dataksi (Saarijärvi ym. 2013).  
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Taulukko 2. Asiakastiedon roolin kehittyminen (Saarijärvi, Karjaluoto & Kuusela 2013). 

 

3.2 Asiakastiedon käänteinen käyttö 

Asiakastiedon kasvun johdosta on alettu puhumaan Big Data – käsitteestä, jossa on 

kyse kuluttajien päivittäisistä aktiviteeteistä syntyvän datan tuomista 

mahdollisuuksista yrityksille (Mayer-Schönberger & Cukier 2013). Tämä keskustelu 

on ollut kuitenkin hyvin yrityskeskeistä ja se on keskittynyt pitkälti, miten data, jota 

syntyy puhelimista, sosiaalisista verkostoista, elektronisesta kommunikoinnista, 

verkko-ostoksista ja GPS-seurannasta voi auttaa yrityksiä kehittämään 

liiketoimintaprosessejaan (McAfee & Brynjolfsson 2012). Asiakastiedon käänteisen 

käytön on havaittu tuovan hyötyjä yritykselle. Asiakasuskollisuuden lisääntyminen, 

(I) Datan 

hajautuminen

(II) Datan 

organisointi

(III) Datan 

omistaminen
(IV) Datan jakaminen

Evoluutiovaihe

CRM, vaihe 1- 1990-

luvun alku. 

Yrityksillä oli suuri 

määrä dataa. Fokus 

teknologisen 

ratkaisun 

kehittämisessä, jolla 

voidaan hallita 

yritys-asiakas-

rajapintaa.

CRM, vaihe 2- 1990-

luvun puoliväli. 

Asiakastieto 

organisoitu yrityksen 

tarkoituksiin, 

massaräätälöinti, 

yksilöllinen 

markkinointi

CRM, vaihe 3- 

2000–2010. 

Asiakastieto yrityksen 

etu; 

asiakasuskollisuus 

ohjelmat 

asiakassuhteiden 

johtamisen työkaluna

CRM, vaihe 4- 2010. 

Asiakastiedon 

määrittely ja 

tarjoaminen 

asiakkaiden käyttöön; 

asiakastiedon ulkoinen 

käyttö; asiakastieto 

asiakkaiden resurssina

Ominaisuudet

Palvelun 

automaatio, 

puhelinkeskusten 

johtaminen, 

asiakaspalvelu, 

myyntihenkilöstön 

automaatio

Massaräätälöinti, 

yksilöllinen 

markkinointi, palvelu 

ja myynti

Koko organisaation 

integroitu 

kommunikaatio

Sosiaalinen CRM; 

CRM hyödynnetään 

organisaation 

ulkopuolella; asiakas-

asiakas interaktio

Fokus
CRM teknologisena 

ratkaisuna

CRM taktisena ja 

operationaalisena 

työkaluna

CRM strategiana ja 

filosofiana

CRM arvon 

yhteisluojana; 

kokemukset; interaktio; 

keskustelu

Tavoite

Parantunut palvelu, 

myynnin kasvu, 

teknologian 

voimaantuminen

Alemmat 

interaktiokustannuks

et, parempi 

asiakkaiden 

säilyttäminen, 

parempi 

asiakaskokemus, 

datan 

voimaantuminen

Kustannussäästöt ja 

tulojen kasvu; 

kuluttajakäyttäytymis

en ennustaminen; 

kilpailuedun 

saavuttaminen, 

yrityksen 

voimaantuminen

Palvelu tukemalla 

asiakkaan 

arvontuotantoa; 

asiakkaan 

voimaantuminen
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yrityksen erilaistumisen ja uudelleen asemoitumisen helpottuminen sekä arvojen, 

strategian ja imagon kehittyminen ovat esimerkkejä hyödyistä, jotka käänteisen 

asiakastiedon käyttö voi mahdollistaa. (Saarijärvi 2011.) 

Asiakastiedon käänteisellä käytöllä yritykset voivat tarjota asiakkaille ylimääräisiä 

resursseja heidän arvonluontiprosesseihinsa, joissa resurssit integroituvat osaksi 

palvelun käyttöarvoa. Täydentävien resurssien avulla asiakkaat voivat tehdä 

kulutuksestaan vastuullisempaa ja taloudellisempaa, kun heillä on enemmän tietoa 

kulutuksen tueksi. Käänteisen asiakastiedon avulla yritykset voivat siis syventää ja 

monipuolistaa arvoa, jota asiakas luo integroimalla resursseja. Avustavan teknologian 

kehittyneen informaatioinfrastruktuurin avulla asiakastiedosta tulee sellaista 

informaatiota, jota asiakkaat voivat käyttää omiin tarkoituksiinsa. (Saarijärvi ym. 

2014.) Arvon luonnissa onkin olennaista, että asiakkaat integroivat resursseja useista 

eri lähteistä ja yhdistävät ne omaan osaamiseensa (Vargo & Lusch 2008; Grönroos 

2011). 

Asiakastiedon käänteistä käyttöä voidaan havainnollistaa esimerkillä liike-elämästä. 

Esimerkiksi Fortum tarjoaa asiakkailleen Valpas – mobiilipalvelua, jonka avulla 

asiakkaat voivat seurata tarkasti, mihin energiaa kuluu kotitaloudessa. Reaaliaikainen 

kulutustieto voi auttaa asiakkaita muuttamaan kulutustottumuksiaan ja säästämään 

rahaa. (Fortum 2016). Asiakkaista kerättävä kulutustieto käsitellään ja palautetaan 

asiakkaiden käyttöön, mikä tukee asiakkaiden palvelukokemuksia ja 

arvonluontiprosesseja, ja siitä saattaa muodostua selkeää hyötyä ja lisäarvoa. 

Asiakastiedon perinteinen ja käänteinen käyttö on hahmoteltu kuvioon 2. Prosessit on 

jaettu palveluntarjoajan ja asiakkaan alueisiin, joiden välissä ilmenee uutta 

asiakastietoa tuotteen tai palvelun hankinnan ja käytön yhteydessä. Ensiksi, asiakkaan 

hankinnasta tai tuotteen käytöstä syntyvää uutta tietoa voidaan käyttää tukemaan 

palveluntarjoajan prosesseja, esimerkiksi suunnittelua, tuotekehitystä ja valmistusta 

(Payne & Frow 2005), minkä ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa myytyjen 

tuotteiden lukumäärää ja helpottaa asiakassuhteiden johtamista. Fokuksen siirtyessä 

kohti palvelukeskeistä ajattelua asiakastiedon perinteinen käyttö ei kuitenkaan enää 

riitä, jos asiakkaita halutaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla, joka tukisi 

asiakkaiden arvontuotantoa. Palvelukeskeisen ajattelun myötä asiakastiedon käyttö 
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pitää järjestää yrityksissä uudelleen, jotta se palvelisi yritysten strategisia tavoitteita.  

(Saarijärvi ym. 2013.) 

 

Kuvio 2. Asiakastiedon käyttö asiakkaan arvonluonnissa (mukaillen Saarijärvi ym. 2014). 

3.3 Informaation käyttö arvonluonnin tukena 

Asiakkaiden informaation käyttöä arvonluonnissa voidaan luokitella Saarijärven 

(2011) typologian avulla. Luokittelu muodostuu neljästä osasta, jotka ovat 

pelaaminen, oppiminen, välietappien saavuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. 

Luokittelussa on samoja piirteitä kuin Pinen ja Gilmoren (1998) julkaiseman 

kokemusta määrittelevän nelikentän kanssa. Typologiassa informaation käyttö 

arvonluonnissa jaetaan neljään osaan arvon luonteen -hedonistisen ja utilitaristisen- 

sekä informaation instrumentaalisuuden perusteella. Typologian tarkoitus ei ole 

luokitella asiakkaita eri kategorioihin, vaan ainoastaan pyrkiä kuvaamaan, miten 

käänteistä asiakastietoa voidaan käyttää arvonluonnin tukena. (Saarijärvi 2011.) 

Seuraavissa alaluvuissa pyritään avaamaan lukijalle nämä neljä osa-aluetta tarkemmin. 

Informaation käyttö asiakkaiden arvonluonnissa on kuvattu kuviossa 3 (s.33). 

Huomionarvoista on, että osa-alueet eivät ole toisensa poissulkevia, vaan ne voivat 

esiintyä asiakkaiden arvon muodostumisessa rinnakkain (Saarijärvi 2011). 

Pelaamisella viitataan asiakasarvon syntymiseen, jossa käänteisestä asiakastiedosta 

syntyvä informaatio on itsessään arvokasta asiakkaalle, vaikka hän ei pidä sitä 

merkityksellisenä. Tieto on enemmän sellaista, joka on mukava tietää, ja se voi olla 

hauskaa tai jännittävää. Tällainen informaatio luo asiakkaalle enemmän hedonistista 
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kuin utilitaristista arvoa, ja informaatiolla onkin yleensä joku viihteellinen 

käyttötarkoitus. Tärkeä havainto on, että informaatio voi olla asiakkaan 

arvonmuodostumisen kannalta tärkeää, vaikka sillä ei olisikaan syvällistä merkitystä 

asiakkaalle (Saarijärvi 2011).  

Välietappien saavuttamisella tarkoitetaan asiakkaiden vaatimuksia palvelun antamalle 

palautteelle palvelun käytöstä. Asiakkaat voivat palautteen perusteella verrata 

informaatiota esimerkiksi yleisiin suosituksiin tai muihin käyttäjiin. Tässä 

informaatiolla ei välttämättä ole syvällistä merkitystä asiakkaalle, mutta ylimääräisenä 

resurssina se tuo kuitenkin utilitaristista arvoa esimerkiksi turvallisuudentunteen 

muodossa. Elintarvikkeiden vähittäiskaupan kontekstissa asiakkaat saavat 

mobiilipalvelun kautta informaatiota, ovatko heidän ostoksensa ja ruokavalionsa 

auktoriteettien suositusten mukaisia. Tästä syntyvää uutta informaatiota asiakkaat 

käyttävät arvonluontiprosessissaan, mikä ilmenee esimerkiksi turvallisuudentunteena 

tai vahvistuksena asiakkaan käsitykselle. (Saarijärvi 2011.)  

Saarijärven (2011) typologiassa oppimisella viitataan asiakkaiden informaation 

käyttöön lisätäkseen ymmärrystään palvelukontekstiin liittyvistä asioista. Oppimista 

havaitseva asiakas voi näin ollen kehittää kuluttajakäyttäytymistään kasvaneen 

informaatiomäärän ja ymmärryksen avulla. Oppimisen kautta muodostunut arvo 

asiakkaalle on luonteeltaan utilitaristista, sillä siitä on selkeästi hyötyä asiakkaalle, ja 

tieto on instrumentaalista, sillä asiakas kokee informaatiolla olevan hänelle merkitystä. 

Tavoitteiden saavuttamisella viitataan Saarijärven (2011) mukaan asiakkaisiin, jotka 

käyttävät palvelusta saatavaa informaatiota saavuttaakseen jonkun tavoitteensa. Tässä 

typologian osa-alueessa informaatio voi tukea asiakkaiden arvontuotantoa monilla eri 

tavoilla, ja informaatiolla on holistisempi rooli verrattuna pelaamisen, välietappien 

saavuttamisen ja oppimisen dimensioihin. Asiakkaiden tavoitteet voivat olla hyvin 

abstrakteja, ja ne eivät välttämättä liity yksittäiseen palvelukontekstiin. Tavoitteiden 

saavuttamisen osa-alueessa arvo on luonteeltaan enemmän hedonistista viitaten 

tavoitteiden täyttämisestä saatavaan mielihyvään ja informaatio on asiakkaan 

näkökulmasta instrumentaalista heidän tarkoituksiinsa. 
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Kuvio 3. Informaation käyttö arvonluonnin tukena mobiilipalvelussa (mukaillen Saarijärvi 

2011). 

Tässä tutkimuksessa arvon nähdään jakautuvan kuitenkin viiteen ulottuvuuteen: 

funktionaaliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, episteemiseen ja 

kontekstisidonnaiseen (Sheth 1991a, 1991b). Tästä johtuen typologian osa-alueet on 

jaettu utilitaristisesta ja hedonistisesta jaottelusta poiketen näihin edellä mainittuihin 

kategorioihin osana tutkimuksen arvoulottuvuuksia ja teoreettista viitekehystä.  

3.4 Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen mobiilimaksupalvelussa  

Kuviossa 4 (s. 35) on esitetty tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka avataan 

tässä luvussa tarkemmin. Viitekehys pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen 

asiakasarvosta, asiakastiedon käänteisestä käytöstä ja palvelukokemuksesta. Näiden 

käsitteiden lisäksi viitekehykseen on tuotu mobiili-, mobiilipankki- ja 

mobiilimaksupalveluiden kontekstiin liittyviä erityispiirteitä ja tyypillisiä 

arvotekijöitä, jotka on jaettu teoreettisen synteesin kautta arvoulottuvuuksiin. 
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Arvon nähdään muodostuvan asiakkaalle mobiilimaksupalvelussa suorien ja 

epäsuorien palvelukokemusten kautta heidän omissa fenomenologisissa 

konteksteissaan. Tähän liittyy kaikki menneet, nykyiset, tulevat ja kuvitellut 

kokemukset eli arvon muodostumisen ilmiö kattaa kaikki aikaulottuvuudet. Lisäksi 

arvoa voi muodostua palvelukokemuksen kautta sekä yksilötasolla että heidän 

sosiaalisten verkostojensa kautta. (Helkkula 2012b; Dube & Helkkula 2015.) 

Asiakkaan rooli arvon syntymisessä on hyvin keskeinen, sillä arvoa ei synny ilman 

asiakkaan osallistumista yrityksen aktiviteetteihin, ja arvo syntyy asiakkaiden 

arkielämän prosesseissa (Vargo & Lusch 2004; Sandström ym. 2008; Heinonen ym. 

2010). Arvon ja palvelukokemuksen yhteys esitetään kuviossa 4 (s. 35) 

kaksisuuntaisella nuolella, jolla pyritään kuvaamaan sen dynaamista, jatkuvaa ja 

kumulatiivista luonnetta (Helkkula & Kelleher 2010). Tärkeä havainto on myös, että 

kaikki mobiilimaksupalveluiden arvoulottuvuudet ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia 

arvon muodostumisessa, minkä vuoksi ulottuvuudet on kuvattu saman kokoisilla 

kuvioilla myös viitekehyksessä.  

Mobiilipalveluiden kontekstissa arvoa voi syntyä myös asiakastiedon käänteisen 

käytön avulla, kun asiakkaista kerättävää informaatiota tarjotaan takaisin asiakkaiden 

käyttöön mobiilipalveluiden- ja sovellusten välityksellä (Saarijärvi 2011). 

Asiakastiedon käänteisen käytön seurauksena saatava informaatio voi tuottaa 

asiakkaalle arvoa pelaamisen, tavoitteiden saavuttamisen, välietappien saavuttamisen 

ja oppimisen muodossa. Nämä arvotekijät on jaettu tämän tutkimuksen arvon 

määrittelyssä käytettyihin arvoulottuvuuksiin. Pelaaminen nähdään tässä 

tutkimuksessa osana emotionaalista arvoulottuvuutta, koska informaatiolla on 

enemmän viihteellistä käyttöä asiakkaalle. Tavoitteiden ja välietappien saavuttaminen 

voidaan hahmottaa osaksi kaikkia arvoulottuvuuksia, sillä käyttäjällä voi olla 

tavoitteita monella eri osa-alueella. Oppiminen nähdään osana episteemistä sekä 

kontekstisidonnaista arvoulottuvuutta. Asiakastiedon käänteisen käytön avulla 

yritykset voivat tarjota asiakkaille ylimääräisiä resursseja arvonluonnin tueksi. 

Oletuksena voidaan pitää lähtökohtaa, että kun asiakkailla on enemmän tietoa, he 

voivat esimerkiksi kehittää kuluttamistaan ja tehdä siitä taloudellisempaa ja 

vastuullisempaa riippuen asioista, jotka ovat pohjana asiakkaiden arvonluonnille. 

(Saarijärvi ym. 2014). 
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Kuvio 4. Teoreettinen viitekehys: Asiakastiedon käänteinen käyttö asiakkaan arvon 

muodostumisessa. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN 

TOTEUTUS 

Tämä luku keskittyy tutkimuksen empiiriseen toteutukseen eli tutkimusaineiston 

keräämiseen ja analysointiin. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi käytetyt 

menetelmät ja tarkastellaan teoreettisella tasolla, mitä menetelmät pitävät sisällään 

sekä miksi kyseiset menetelmät on valittu tähän tutkimukseen. Toisessa alaluvussa 

käydään läpi, miten empiirinen aineiston analyysi on toteutettu. 

4.1 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, jonka avulla 

tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys, ja 

empiirinen aineisto pyritään kokoamaan luonnollisissa tilanteissa. (Hirsjärvi ym. 

2006: 155). Tutkimus on tutkimusotteeltaan toiminta-analyyttinen, sillä 

tutkimusilmiötä pyritään ymmärtämään entistä paremmin. Toiminta-analyyttisessa 

tutkimusotteessa empiria on mukana harvojen kohdeyksiköiden kautta ja 

tutkimusmenetelmät ovat ei-sidottuja. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

mobiilimaksupalvelun arvotekijöitä palvelun käyttäjien subjektiivisten kokemusten 

kautta. Koska kyseessä on ihmisten toiminta, toiminta-analyyttinen tutkimusote oli 

luonnollinen valinta tälle tutkimukselle. Ei-sidotuilla tutkimusmenetelmillä 

tarkoitetaan, että tutkimussuunnitelmaa voidaan muuttaa tarvittaessa tutkimuksen 

edetessä. (Neilimo & Näsi 1980: 35, 67; Hirsjärvi ym. 2006: 155.) 

Tämän tutkimuksen tyyppi on luonteeltaan etnografinen. Etnografisessa 

tutkimuksessa yhdistellään eri menetelmiä ja eri tilanteissa kerättyjä aineistoja. 

(Hirsjärvi ym. 2006: 181–183.)  Empiirisen aineiston keräämisessä on hyödynnetty 

kahta kvalitatiivista tutkimusmenetelmää: osallistuvaa havainnointia ja 

teemahaastatteluita. Näiden kahden aineistonkeräämismenetelmän käyttö tekee 

tutkimusasetelmasta suhteellisen vapaan ja tutkittavasta toiminnan subjektin, mikä on 

oleellista asiakkaiden arvonmuodostumisen tutkimisessa (Hirsjärvi ym. 2006: 183). 

Useamman kuin yhden menetelmän käyttö johtaa triangulaatioon, joka saattaa 

rikastuttaa tutkimuksen tulkintoja, ja lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi & 

Hurme 2011: 39). Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 
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osallistuvaa laskunmaksun havainnointia, joilla päästään osaksi tutkimuksen kohteena 

olevien henkilöiden aitoa toimintaa. Havainnoinnista ilmeneviä asioita pystyttiin myös 

syventämään teorian pohjalta rakennettujen teemojen lisäksi. 

Etnografiseen tutkimukseen kuuluu kenttätyövaihe, jonka aikana tutkija kokoaa 

aineistonsa osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen kautta. Tutkimuksen 

lähtökohta on tukittavan ilmiön sisältö, ja tutkittavien omat kokemukset ja konteksti 

pyritään pitämään tutkimuksen keskiössä, mutta myös tutkijalla on aktiivinen 

tutkimusta muokkaava rooli. Tutkija pyrkii ymmärtämään tapahtumien merkityksiä 

osallisten omasta näkökulmastaan. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995: 68.) 

4.1.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkittavien henkilöiden valinta 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimuksen kohderyhmä valitaan 

tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksen menetelmää käyttäen, kuten usein 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2006: 183). Kohderyhmän kokoa ei 

myöskään määritelty ennakkoon, vaan tarkoituksena oli tehdä niin monta haastattelua, 

kunnes saavutetaan tutkijaa tyydyttävä aineiston saturaatiopiste. Tällöin 

havainnoitavat ja haastateltavat henkilöt eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta 

uutta tietoa ja aineisto alkaa toistamaan itseään. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 89.)  

Tässä tutkimuksessa haastateltavat valittiin siten, että heillä oli kokemusta 

mobiilimaksamisesta, mobiilipankin käytöstä tai molemmista. Tällä pyrittiin 

varmistamaan, että haastateltavilla on tietoa sekä jonkin verran osaamista ja 

kokemuksia mobiilimaksupalveluista. Omien kokemuksien kautta haastateltavien 

oletettiin tuottavan todennäköisesti myös rikasta ja monipuolista aineistoa. 

Haasteltaviksi pyrittiin lisäksi valitsemaan eri-ikäisiä sekä erilaisen koulutustaustan 

omaavia henkilöitä, jotta kokemukset laskujen maksusta ja verkko-ostoksista olisivat 

erilaisia. Haasteltavien joukossa oli myös molempien sukupuolten edustajia sekä eri 

pankkien asiakkaita. Haastateltavat tunnistettiin tutkijan lähipiiristä selvittämällä, 

mistä mobiilimaksupalveluista henkilöillä on kokemusta, ja minkä pankin asiakkaita 

he ovat. Tutkimuksen kannalta relevantit haastateltavien taustatiedot on esitetty 

taulukossa 3. 
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Taulukko 3: Haastateltavien tiedot 

Haastattelut:     

Sukupuoli Ikä Ammatillinen tausta 

Kesto 

(min) 

Litteroitua tekstiä (Fonttikoko 12, 

rivinväli 1,15) 

Mies 58 Puutalousinsinööri 83 15 

Nainen 28 

Kasvatustieteiden 

maisteri 107 19 

Mies 27 Opiskelija 75 13 

Mies 27 

Kauppatieteiden 

maisteri 52 13 

     

Havainnointi:     

Sukupuoli Ikä Ammatillinen tausta 

Kesto 

(min) 

Litteroitua tekstiä(Fonttikoko 12, 

rivinväli 1,15) 

Mies 58 Puutalousinsinööri 7 2 

Nainen 28 

Kasvatustieteiden 

maisteri 21 6 

Mies 27 Opiskelija 12 3 

 

4.1.2 Osallistuva havainnointi 

Havainnoinnin avulla voidaan saada välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai 

organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä luonnollisissa ympäristöissä. 

Havainnointi on todellisen elämän ja maailman tutkimista ja siinä ei ole samanlaista 

keinotekoisuuden riskiä, kuten muissa tutkimusmenetelmissä. Havainnointi on 

erinomainen menetelmä erityisesti vuorovaikutuksen ja vaikeasti ennakoitavien ja 

nopeasti muuttuvien tilanteiden tutkimisessa. (Hirsjärvi ym. 2006: 202.) Käyttäjien 

kokemuksia ja arvon muodostumista on vaikea ennakoida, joten havainnoinnin käyttö 

on tässä tutkimuksessa perusteltua. Havainnoinnilla pyrittiin saamaan aineistoa 

erityisesti käyttäjien suorista palvelukokemuksista mobiilimaksupalveluissa. 
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Havainnointi voidaan jakaa systemaattiseen ja osallistuvaan havainnointiin. 

Systemaattisessa havainnoinnissa havainnointi on tyypillisesti hyvin jäsenneltyä, 

formaalia ja systemaattista. Havainnoijan rooli on yleensä silloin täysin ulkopuolinen, 

jolloin tutkija kerää tietoja osallistumatta ryhmän toimintaan. Tässä tutkimuksessa 

käytetään kuitenkin osallistuvaa havainnointia, josta on kyse, kun tutkija on itse 

fyysisesti läsnä tutkimuskohteessa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan 

osallistumisen aste vaihtelee tarkkailusta aktiivisempaan osallistumiseen. (Syrjälä ym. 

1995: 84.) Havainnointi oli myös strukturoimatonta, sillä havainnointia ei luokiteltu 

etukäteen, vaan apuna käytettiin tutkittavan ilmiön ennakkotietämystä, joka perustui 

olemassa olevaan teoriaan. Tällöin tiedettiin, mitä ilmiössä oletetaan tapahtuman, ja 

sen mukaan voitiin rekisteröidä havainnoidut asiat. (Anttila 2005: 192–193.)  

Tutkimuksessa käytettiin havainnoinnin tukena kattavia kenttämuistiinpanoja, johon 

kaikki havainnot kirjattiin ylös avainsanojen avulla. Lisäksi havainnointitilanne 

nauhoitettiin videolle, johon pystyttiin palaamaan analyysivaiheessa. (Syrjälä ym. 

1995:85.) Osallistuvan havainnoinnin aikana tapahtuvassa kommunikoinnissa on 

kysymys verbaalisen lisäksi myös eleiden ja ilmeiden avulla tapahtuvasta 

kommunikaatiosta. Tutkijan on tärkeää tiedostaa kaikki kommunikaatiokanavat, jotta 

kaikki olennainen informaatio välittyy tutkimuksessa. Eleitä, ilmeitä ja liikkeitä on 

myös varottava tulkitsemasta väärin. (Anttila 2006: 193.) 

Tässä tutkimuksessa havainnoitavat tilanteet liittyivät joko mobiilisovelluksella tai 

kannettavalla tietokoneella verkkopankissa suoritettavaan laskunmaksuun. 

Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä oli heidän omaan talouteensa liittyviä aitoja 

laskuja, joiden maksua havainnoitiin. Havainnointitilanteet järjestettiin 

kohdehenkilöiden yksityisasunnoissa. Kaikki tilanteet kuvattiin videokameralla, jotta 

havainnointitilanteita pystyttiin käyttämään paremmin hyväksi analyysivaiheessa 

muistiinpanojen ja litteroidun materiaalin tukena. Käyttäjiä pyydettiin toimimaan, 

kuten he toimisivat maksaessaan laskuja ilman ulkoista havainnoijaa. Heitä ainoastaan 

pyydettiin kertomaan samalla kameralle, miten laskunmaksu eteni, ja mitä he 

palvelussa tekivät. Kameralla ei myöskään kuvattu mobiililaitteen tai kannettavan 

tietokoneen näyttöä, jotta käyttäjien yksityisyys ja tietoturvaa pyrittiin varmistamaan. 

Käyttäjiä myös ohjeistettiin pitämään kaikki salasanat ja käyttäjätunnukset omana 

tietonaan, etteivät ne tallentuneet videolle. Havainnointitilanteiden jälkeen siirryttiin 



40 

puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin, jotka rakentuivat ennalta määritettyjen 

teemojen mukaisesti, mutta niiden tarkoituksena oli myös keskustella havainnoinnin 

aikana ilmenneistä asioista sekä syventää havainnoitua laskunmaksutilannetta. 

4.1.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Haastattelujen käyttö empiirisen aineiston hankinnassa vastaa hyvin kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtia, ja haastattelujen käyttö on siten perusteltua myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman 

syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti, mikä myös tukee haastatteluiden käyttöä aineiston 

keräämisessä. (Hirsjärvi ym. 2006: 194–197.) Tutkijan tehtävänä on haastatteluiden 

avulla välittää kuvaa haastateltavien ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista 

(Hirsjärvi & Hurme 2011: 41). Puolistrukturoitua teemahaastattelua voidaan pitää 

avoimen ja lomakehaastattelun välimuotona. Teemahaastattelulle on ominaista, että 

haastattelun teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten muotoilu ja niiden järjestys 

saattaa muuttua haastattelun aikana. Teemahaastattelu kohdennetaan tietynlaisiin 

ennalta määriteltyihin teemoihin, joista keskustellaan. (Hirsjärvi ym. 2006: 197; 

Hirsjärvi & Hurme 2011.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelun teemat valittiin vastaamaan teoreettisen 

viitekehyksen osa-alueita. Kysymykset rakentuivat kolmeen eri teemaan, jotka olivat 

asiakkaan arvon muodostuminen, palvelukokemus ja asiakastiedon käänteinen käyttö. 

Lisäksi haastattelun lopuksi keskusteltiin haastateltavien näkemyksistä 

mobiilimaksupalveluiden tulevaisuudesta. Haastattelutilanteessa haastateltavalle 

esitettiin tarvittaessa kuitenkin tarkentavia ja kysymysrungon ulkopuolelta tulevia 

kysymyksiä. Teemat ja kysymysten järjestys muuttui haastatteluissa sen mukaan, mikä 

juuri siinä tilanteessa tuntui luontevimmalta. Haastateltava saattoi esimerkiksi aloittaa 

keskustelun myöhemmin aiotusta teemasta, jolloin sitä oli käsiteltävä ensin. 

Haastattelija joutui myös tarvittaessa tulkitsemaan tilannetta ja keskeyttämään teeman 

käsittelyn, ja valitsemaan toisen keskustelun ohjaamana. Teemoissa pyrittiin 

etenemään ns. suppilotekniikkaa noudattaen edeten laajemmista kysymyksistä 

täsmällisempiin ja rajatumpiin kysymyksiin. Vastauksia pyrittiin syventämään 

tarvittaessa lisäkysymyksillä tai tarkennuksilla, mutta silti pitämään haastattelu 

keskustelun omaisena (Hirsjärvi & Hurme 1993: 86). 
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4.2 Empiirisen analyysin toteutus 

Analyysimenetelmän valinta tulisi perustua yksinkertaisesti siihen, mikä tapa 

parhaiten tuo vastauksen tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi ym. 

2006: 212). Tässä tutkimuksessa menetelmäksi valittiin teoriaohjaava 

sisällönanalyysi, sillä sen oletettiin parhaiten tuovan vastauksen tutkimusongelmaan – 

ja kysymyksiin. Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tehdä päteviä 

ja toistettavia päätelmiä tutkimusaineiston suhteesta sen asia- ja sisältöyhteyteen. 

Sisällönanalyysilla voidaan tuottaa uutta tietoa, uusia näkemyksiä sekä saattaa esiin 

piileviä tosiasioita. (Anttila 2006: 292.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi valittiin, koska 

empiirisen aineiston analyysissa ei haluttu lukkiutua teoreettisen viitekehyksen 

muodostamaan esikäsitykseen tutkittavasta ilmiöstä. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissa pyritään tekemään teoreettisia kytkentöjä, mutta myös uusia 

teoriaa kehittäviä näkökulmia. Analyysista voidaan tunnistaa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta tiedolla ei ole teoriaa testaavaa merkitystä, vaan sen avulla pyritään 

luomaan uutta ajattelua.  Aineiston analyysivaiheessa edetään aluksi 

aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa teoria ohjaa analyysin etenemistä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 93–101.)  

Aineiston käsittely ja analyysi pyrittiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti 

haastatteluiden ja aineistonkeruuvaiheen jälkeen, jotta aineisto oli vielä tuore ja hyvin 

muistissa (Hirsjärvi & Hurme 1993: 108). Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysin 

mahdollistamiseksi jokainen haastattelu nauhoitettiin matkapuhelimen 

nauhoitustoiminnolla ja jokainen havainnointitilanne videoitiin lisäksi kameralla. 

Analyysin helpottamiseksi aineisto litteroitiin sanatarkasti. Ainoastaan murteellisuutta 

pyrittiin oikaisemaan muuttamatta kuitenkaan vastausten sisältöä. 

Aineiston analyysi on toteutettu hyödyntämällä teemoittelua, joka on luokittelun 

kaltaista, mutta siinä painotetaan, mitä aineistosta ja teoreettisestä viitekehyksestä 

ilmenevistä teemoista on keskusteltu. Lukumäärillä ja esiintymistiheyksillä ei ole 

tämän tutkimuksen analyysissä merkitystä, vaan aineistosta pyrittiin löytämään 

mahdollisimman laajasti teoriaa ja ajattelua kehittäviä näkökulmia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 95.) Analyysin apuna käytettiin NVivo-ohjelmistoa. Aluksi teemat 

muodostettiin aineistolähtöisesti suhteellisen laajasti. Tämän jälkeen teemoja 
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tarkennettiin ja verrattiin teoreettisen viitekehyksessä esitettyihin 

mobiilimaksupalvelun arvotekijöihin, mistä pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Näin ollen tutkimuksen tavoitteen mukaisesti aineistosta pyrittiin 

löytämään sekä teoreettista viitekehystä tukevia että sitä uudistavia näkökulmia. 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein induktiivisesta ja deduktiivisesta 

analyysista, jotka kertovat tutkimuksen päättelyn logiikasta. Tässä tutkimuksessa 

päättelyn logiikka perustuu abduktiiviseen päättelyyn., jossa tutkijan 

ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys sekä valmiit mallit. Päättely 

aloitetaan aineistolähtöisesti mutta teoriaa ei suljeta pois päättelyn edetessä. 

Aineistosta ilmeneviä asioita ja aikaisempaa teoriaa yhdistelemällä on mahdollista 

tuottaa tutkimuksen avulla uutta tietoa tutkimusilmiöstä. Tarkoituksena on, että 

empiiristä aineistoa keskustelutetaan olemassa olevan teoreettisen tiedon kanssa koko 

tutkimusprosessin ajan.  (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98–99.) 
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5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

Tässä luvussa esitellään lukijalle tutkimuksen empiirisen aineiston analyysi. 

Empiirisen aineiston analyysin jälkeen esitetään yhteenveto empiirisestä aineistosta ja 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys muokattuna empiirisen aineiston analyysin 

tulosten perusteella. Empiirisen aineiston analyysissa on hyödynnetty haastateltavien 

suoria lainauksia luotettavuuden lisäämiseksi. Lainaukset ovat sekä laskunmaksun 

havainnointiin että havainnointien jälkeen järjestettyihin haastatteluihin liittyviä. 

Ainoastaan murteellisuutta ja täytesanoja on pyritty muuttamaan enemmän kirjakieltä 

vastaavaan muotoon vastausten sisältöä muuttamatta. Lisäksi laskunmaksun 

havainnointiin perustuvat lainaukset on eroteltu mainitsemalla ne erikseen lainauksien 

perässä. 

5.1 Haastateltavat mobiilipalvelujen käyttäjinä 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää yleistettävissä olevia tutkimustuloksia, eikä 

löytää eroja esimerkiksi haastateltavien demografisten tekijöiden osalta. Kuitenkin 

analyysin luotettavuuden ja tutkimusilmiön avaamisen helpottamiseksi on 

tarkoituksenmukaista kuvailla haastateltavia mobiilimaksupalveluiden käyttäjinä.  

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla haastateltavilla oli aikaisempaa kokemusta 

mobiilimaksupalveluiden käytöstä, vaikkakin palveluiden käytön aktiivisuudessa oli 

eroja. Osa haastateltavista käytti mobiilimaksupalveluita lähes päivittäin, kun taas 

osalla käytössä saattaa tulla jopa useiden viikkojen taukoja. Jokaisen haastateltavan 

kohdalla voitiin todeta, että mobiilipalvelut eivät ole vielä täysin korvanneet 

tietokonetta laskujen ja verkko-ostosten maksamisen välineenä, ja 

mobiilimaksupalveluita pidetään edelleen lisäpalveluina. Koska tässä tutkimuksessa 

kokemukset palvelusta voivat olla myös epäsuoria, analyysissa pyrittiin huomioimaan 

myös haastateltavien näkemykset palveluista, joista he ovat kuulleet, mutta 

varsinainen käyttökokemus vielä puuttui haastattelupäivänä. Suurin osa 

haastateltavista piti itseään tyypillisenä ja nykyaikaisena mobiilipalveluiden 

käyttäjänä, mikä tarkoittaa aineiston mukaan alhaista kynnystä kokeilla palveluita, 

mutta suhteellisen korkeita vaatimuksia, jotta käyttö jatkuisi kokeilun jälkeen. Kaikki 
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käyttäjät kokivat myös tarpeelliseksi ja jopa pakolliseksi perusteellisen perehtymisen 

mobiilipalveluun ja sen käyttöön ennen varsinaista käyttöönottoa. 

”No, mää oon varmaan aika semmonen niinku nuoret yleensäkin, että 

hyvin ottaa vastaan näitä. Toki sillain kohtalaisen valikoiva, että testaan 

kyllä hyvin kaikkea mutta, jos se on vähänkin semmonen niinku nuo 

yleensä aluksi tuppaa olemaan että hankala käyttää, nii sitte en silleen 

välttämättä halua yrittämällä yrittää.” (Mies 27 vuotta) 

5.1.1 Mobiilimaksupalvelun käytön aloittaminen 

Aineiston perusteella monet tekijät voivat vaikuttaa mobiilimaksupalveluiden 

käyttöönottoon. Yleisesti ottaen haastateltavat kertoivat tarvitsevansa useimmiten 

jonkun ärsykkeen, joka motivoi kokeilemaan palvelua. Ärsyke voi tulla 

palveluntarjoajalta itseltään tiedotteiden tai mainonnan muodossa tai muilta palvelun 

käyttäjiltä esimerkiksi ystäviltä tai perheenjäseniltä, kun he jakavat hyviä 

kokemuksiaan palvelusta. Lähipiirin antama palaute oli aineiston mukaan tärkeää 

erityisesti silloin, kun käyttäjällä oli jotain epäilyksiä tai negatiivisia ennakkoluuloja 

palvelua kohtaan. Pelkkä tarve riittää myös aineiston mukaan ärsykkeeksi, esimerkiksi 

silloin, kun mobiilimaksuvaihtoehdon olemassa olo tulee käyttäjän tietoon tai 

käyttäjällä ei päätelaitteiden saatavuuden takia ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa 

lasku mobiililaitteella. Kun ärsykkeen seurauksena käyttäjä kokeilee palvelua, 

ensimmäisillä käyttökerroilla on suuri merkitys. Jos palvelun käyttö ei silloin tunnu 

mukavalta ja helpolta, käyttö saattaa unohtua nopeasti.  

”Eniten varmasti, kun lähipiirissä on ollu ne palvelut käytössä ja sieltä 

on tullut hyviä kokemuksia. Se madaltaa sittä kynnystä. Oon 

kyseenalaistanu sitä luotettavuutta, ja ollaan sitä pohdittu ihmisten 

kanssa, jotka käyttää näitä sovelluksia ja oon sitte tullu tästä Mobile 

Pay:sta ja Nordean mobiilisovelluksesta vakuuttuneeksi, että ne on ihan 

luotettavia ja toimivia sovelluksia.” (Nainen 28 vuotta) 
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5.1.2 Laskunmaksutottumukset 

Haastateltavien laskunmaksutottumuksissa tuli esille myös selkeitä eroja. Osa 

haastateltavista oli tottunut maksamaan laskut keskitetysti pari kertaa kuukaudessa, 

jolloin yhdellä laskunmaksukerralla tulee maksetuksi useampi lasku. Lisäksi laskujen 

toimitustapa vaihteli haastateltavien keskuudessa ja jokaiselle haastateltavalle tuli 

laskuja paperisena, sähköpostilla sekä e-laskuina hyvin vaihtelevassa suhteessa. 

Huomionarvoista oli kuitenkin se, että aineiston mukaan haastateltavilla oli selkeä halu 

minimoida paperisten laskujen määrä, sillä sen nähtiin tuottavan enemmän vaivaa kuin 

muut laskuntoimitustavat.  

”No ehkä mää pääsääntöisesti pari kertaa kuukaudessa ehkä käyn läpi 

nuo laskujenmaksuhommat. Ennen kuun vaihdetta ja ennen puolta kuuta. 

Yleensä silloin tulee tämmöisiä toistuvia maksuja.” (Mies 58 vuotta) 

Pankkien suoraveloituspalvelu, jossa lasku lähtee maksuun asiakkaan tililtä 

automaattisesti eräpäivänä, oli myös käytössä haastateltavien joukossa. 

Laskunmaksutottumuksien toinen yleinen ominaispiirre oli se, että laskut maksetaan 

sitä mukaa, kun ne saapuvat tai ”muistin aikana”. Tällöin maksamiselle ei ole mitään 

säännöllistä rytmiä, eikä yksittäistä aikaa ja paikkaa. 

”No, mulla on semmoset ns. vakituiset laskut suoravelotuksella. Sitten 

yksittäiset laskut on mulla monesti siten, että jos en saman tien maksa 

sitä, niin se saattaa unohtua, kun yleensä ne menee verkkopankin kautta. 

Huomautuksia en oo saanut vielä mutta täpärällä on ollut. Sitten jos 

tilannetta miettii, niin mää maksan tosiaan silloin kun muistaa.” (Mies 

27 vuotta) 

Laskunmaksun havainnoinnin aikana haastateltavien maksukäyttäytymisessä oli 

havaittavissa selkeitä rutiineita, jotka olivat muodostuneet ajan kuluessa sekä 

verkkopankissa että mobiililaitteella maksettaessa. Valmistelut sisälsivät laitteiden 

käynnistämisen, sovelluksen aukaisun mobiililaitteella maksettaessa ja selaimen 

aukaisun verkkopankin yhteydessä. Aineiston perusteella rutiineihin tukeutuminen voi 
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olla yksi selittävä tekijä, miksi käyttäjä ei ole vielä siirtynyt mobiilimaksupalveluiden 

tarjoamiin ominaisuuksiin, sillä palvelun käyttö vaatii opettelua ja totuttelua. 

5.2 Arvoa tuottavat tekijät mobiilimaksupalvelussa 

5.2.1 Funktionaaliset arvotekijät 

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että haastateltavien joukosta 

ilmeni useita mobiilimaksupalvelun funktionaalisia arvotekijöitä, joilla oli suuri 

vaikutusta arvon muodostumiseen. Ensinnäkin haastateltavat arvostivat palveluiden 

nopeutta ja niiden avulla saavutettavaa ajan säästöä verrattuna verkkopankilla 

maksamiseen. Erityisesti manuaalisen maksutietojen näppäilyn väheneminen oli 

aineiston perusteella merkittävä tekijä, mikä teki maksamisesta nopeaa ja sillä säästyi 

aikaa. Myös puhelimen nopeampi valmistelu maksamiseen oli käyttäjien mielestä 

hyvä asia verrattuna kannettavan tietokoneen ja selaimen ja verkkopankin avaamiseen. 

Tätä edisti erityisesti avainlukukortista luopumisen mahdollisuus. Mobiilipankin 

viivakoodinlukuominaisuus vaikutti myös ominaisuus, joka toi nopeutta ja ajan 

säästöä. 

”Nyt kun kokeilin sitä mobiilisovelluksen käyttöä, niin siinä laskussa oli 

se viivakoodi, niin pystyin sillä sovelluksella ottamaan siitä 

viivakoodista kuvan, ja se täytti ne tiedot sinne. Viitenumerot ja 

summan, ja se piti vaan vahvistaa. Ja sen pystyi hoitamaan todella 

nopeasti.” (Nainen 28 vuotta) 

Toiseksi empiirisen aineiston perusteella mobiilimaksupalveluissa arvoa muodostuu 

helppokäyttöisyyttä tukevien ominaisuuksien ja toimintojen kautta. Mobiilisovellusten 

asennuksen ja niihin kirjautumisen tulee olla helppoa, kätevää ja yksinkertaista. 

Lisäksi käyttöjärjestelmän pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, ja käytön 

olisi hyvä onnistua mahdollisimman pienellä määrällä näppäilyä. Aineiston perusteella 

mobiilimaksupalveluita käytetään siis helpottamaan käyttäjien omaa arkipäiväistä 

rahankäyttöä. 
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”Se, että ei tarvitse hirveästi nähdä vaivaa että pystyy kirjautumaan 

sinne. Sitten, että se on se käyttöliittymä mukava ja helppo käyttää.” 

(Mies 27 vuotta) 

”Sitten esimerkiksi oli kätevä tuossa Nordean sovelluksessa, että kun 

sinne kirjautui ja alkoi vahvistamaan laskua, niin se aukaisi itsestään sen 

tunnuslukusovelluksen. Ja sitten siihen tunnuslukusovellukseen laitetaan 

se tietty PIN-koodi ja sitten se on vahvistettu.” (Nainen 28 vuotta, 

havainnointi) 

Helppokäyttöisyyttä voitaisiin edistää empiirisen aineiston perusteella erityisesti 

vähentämällä tunnuslukukortin tarvetta tai korvaamalla se kokonaan jollain toisella 

ratkaisulla. Selkein keino helppokäyttöisyyden lisäämiseksi oli kuitenkin käyttäjien 

mielestä keskittyminen käytettävyyden parantamiseen. Mobiilimaksupalveluiden 

yksinkertaistaminen ja johdonmukainen käyttökokemus mahdollistavat aineiston 

perusteella parhaiten mobiilimaksupalveluiden helpon käyttämisen. Myös ohjeiden ja 

erityyppisten opastusten kautta olisi mahdollista helpottaa käyttöä edelleen. Erityisesti 

ensimmäisten käyttökertojen aikana tapahtuva opastus ja ohjeistus voisi olla aineiston 

mukaan yksi keino käytön helpottamiseksi. 

”Niin kuin näissä peleissä. Niin no mitä peliä mää vaikka pelaan, niin 

aletaan rakentamaan vaikka maatilaa. Niin sitten siinä pelissä ensin 

kerrotaan, että mene tänne kauppaan ja paina tästä. Eikä ole muuta 

vaihtoehtoa. Sitten osta näitä. Ja kerää näitä, niin saat rahaa ja ostat lisää. 

Elikkä missä kerrotaan, miten se etenee, niin semmonen on aika selkeä.” 

(Nainen 28 vuotta) 

Empiirisen analyysin perusteella joustavuus oli yksi tekijä arvon muodostumiselle 

mobiilimaksupalveluissa. Haastateltavat arvostivat sitä, että maksupalvelut ovat 

käytössä ajasta, tilanteesta ja sijainnista riippumatta, kunhan tilanne on rauhallinen ja 

yksityisyys on riittävällä tasolla. Arvoa tuottaa siis aineiston perusteella se, että 

maksupalvelut ovat saatavilla myös kodin ulkopuolella julkisellakin paikalla 

esimerkiksi bussissa, kaupassa tai kävellessä. Mobiililaite kulkee aineiston perusteella 

käyttäjien mukana jatkuvasti, jolloin palvelutkin ovat saatavilla. 
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”Just se että ne on aina..sulla on kännykkä oikeastaan aina mukana, niin 

se on helppo käyttää siinä tilanteessa kun sitä tarvii.” (Mies 27 vuotta) 

”Positiivista on se, että matkoilla ollessa pystyy ne asiat helposti 

hoitamaan.” (Mies 58 vuotta) 

Funktionaalisista tekijöistä mobiilimaksupalvelun kokeiltavuus nousi myös esille 

aineiston analyysissa. Palvelun kokeilemisen on oltava aineiston perusteella helppoa, 

eikä se saa vaatia käyttäjältä liikaa aikaa ja panostusta. Kirjautumisen ja 

rekisteröitymisen tulisi olla nopeaa ja helppoa, kuten mobiilipalvelun käytönkin. 

”Sitten, kun pääsi sitä palvelua käyttämään, niin se ensimmäinen 

käyttökerta sinällään oli hyvä, että sieltä löytyi, mitä lähdin hakemaan, 

ja sain sen asian hoidettua.” (Nainen 28 vuotta, havainnointi) 

Mobiilimaksupalveluiden tarjonta on tällä hetkellä haastateltavien mukaan hyvin 

hajanainen ja erilaisia palveluita vaikuttaa olevan tarjolla paljon eri tarpeisiin. 

Pankkien tarjoaman mobiilipankkisovellukset ovat myös ominaisuuksiltaan ja 

käytettävyydeltään erilaisia, ja suurimmalla osalla haastateltavista olikin käytössä 

useampi mobiilipalvelu laskujen, ostosten ja rahansiirtojen hoitamiseen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että käyttäjillä on oltava valmiuksia hallita kerralla useampi maksutapa 

ja soveltaa eri tilanteissa mahdollisimman sopivaa tapaa. Yhdeksi arvoa tuottavaksi 

tekijäksi aineistosta nousikin palveluiden keskittäminen. Käyttäjälle tuottaisi arvoa, jos 

kaikki rahansiirtoon liittyvät ominaisuudet olisivat yhden mobiilisovelluksen alla, eikä 

tietoja käyttäjätilejä tarvitsisi luoda moneen eri palveluun. 

”Eli käytännössä kaikki tommoset rahansiirtoon liittyvät asiat, ja kun 

mää oon yhen pankin asiakas niin mää toivoisin, että siellä ois kaikki. Ja 

aina kun luovuttaa tietoja joillekki applikaatioille, niin kyllähän sit pyrkii 

vähentään, että sitä ois mahollisimman vähän. Ettei sitä haluais niin 

montaa käyttää.” (Mies 27 vuotta) 

Aineiston mukaan tavoitteiden saavuttaminen on myös yksi funktionaalisista 

arvotekijöistä. Haastateltavat mainitsivat tavoitteita, joiden saavuttamista he pystyvät 
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edistämään mobiilimaksupalveluiden käytön kautta. Käyttäjien arjen helpottaminen 

oli yksi voimakkaasti korostuva tavoite haastateltavien keskuudessa, mikä aineiston 

perusteella pystytään saavuttamaan palveluiden joustavalla, nopealla sekä 

yksinkertaisella käytöllä. 

 ”No joustavampaa elämää.” (Mies 27 vuotta) 

”Arjen helpottaminen ja nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen. Siinä ne 

oikeastaan on.” (Nainen 28 vuotta) 

Empiirisen aineiston perusteella muiden palveluiden korvaamisen mahdollisuus tukee 

asiakkaiden arvon muodostumista. Aineiston mukaan mobiilimaksupalvelut eivät ole 

korvanneet esimerkiksi verkkopankkia täysin, vaan ainoastaan osa mobiilisovelluksen 

ominaisuuksista on tullut hallitsevaksi haastateltavien keskuudessa. 

”No siis sen se on korvannu, kun siirrän rahaa. Ja, jos oon kaupassa, ei 

tarvi tehä etukäteen, nii voi tehä liikkeestä. 90 % korvannu.” (Mies 27 

vuotta) 

Tulevaisuudessa aineiston perusteella asiakkaat olisivat valmiita kuitenkin siirtymään 

pelkästään mobiilipalveluiden käyttöön, jos manuaalinen tietojen näppäily saataisiin 

minimoitua tai poistettua kokonaan. Laskujen maksussa näppäilyä vaativien 

toimintojen suorittaminen johtaa helposti siihen, että laskut halutaan maksaa 

verkkopankissa tietokoneella, jossa näppäimistö mahdollistaa tietojen helpomman 

syöttämisen. 

”No joo. Koska mää käytän sitä verkkopankkia vaan niitten laskujen 

maksamiseen, että jos sen saa automatisoitua, että ei tarvi ite näpytellä, 

niin se vois täysin mobiilissa toimia. Koska sillon mää pystyn maksaan 

ja just tommosia siirrellä rahaa ja näin.” (Mies 27 vuotta) 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että funktionaaliset arvotekijät olivat aineiston 

perusteella hyvin tärkeässä asemassa asiakkaiden kokeman arvon muodostumisessa, 

sillä jokaisella haastateltavalla oli näkökulmia arvon funktionaaliseen ulottuvuuteen. 
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Selkeä havainto oli, että asiakkaat haluavat helpottaa arkeaan, ja laskujen ja verkko-

ostosten maksamisesta ei haluta ylimääräistä taakkaa arkeen, vaan aikaa halutaan 

säästää mahdollisimman paljon esimerkiksi vapaa-aikaan. 

5.2.2 Sosiaaliset arvotekijät 

Empiirisen aineiston mukaan käyttäjät kuuntelevat paljon muiden kokemuksia ja 

mielipiteitä mobiilimaksupalveluista, jonka kautta heille saattaa muodostua 

ennakkokäsitys palvelusta jo ennen varsinaista kokeilua ja käyttöä. Informaatiota 

saatetaan myös etsiä aktiivisesti internetistä tai kyselemällä ystäviltä tai 

perheenjäseniltä. Muiden käyttäjien hyväksynnän hakeminen ei ole itse palveluun 

liittyvä arvotekijä, vaan se saattaa olla enemmänkin edellytys palvelun käyttöönotolle. 

Aineiston perusteella palvelu saattaa jäädä jopa kokeilematta, jos esimerkiksi 

lähipiiristä on kuulunut paljon huonoa palautetta. Toisaalta hyvän palautteen johdosta 

uusia palveluita saatetaan ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti. 

”Jos otan jonkun uuden käyttöön, niin en mää ala suin päin käyttämään, 

vaan tutkin sitä ja googletan ja kyselen kavereilta.” (Mies 27 vuotta) 

”Kyllä sillä on merkitystä, että jos joku kehuu, että on kätevä niin kyllä 

sitä herkemmin kokeilee.” (Mies 58 vuotta) 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan myös todeta, että mobiilimaksupalvelussa 

arvoa voi tuottaa myös käyttäjien pääsy heidän muodostamaan verkostoon. 

Esimerkiksi Danske Bankin Mobile Pay-sovelluksessa sekä maksajalla että rahan 

vastaanottajalla on oltava sovellus päätelaitteessa, jotta sen käyttö on mahdollista. 

Käyttäjien muodostaman verkoston on esimerkiksi helppo tehdä yhteisiä ostoksia, 

kuten konserttilippuja ja lahjoja, jolloin kustannusten jakaminen on helpompaa 

verrattuna asiointiin verkkopankissa. Muut käyttäjät saattavat myös aktivoida ja jopa 

perehdyttää palveluiden käyttöön. 

”Joo, kyllä se hyöty tulee noissa sovelluksissa esiin, kun ympärillä on 

tuttuja käyttäjiä.” (Nainen 28 vuotta) 
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Lisäksi havainto, että sovelluksella on muita tuttuja käyttäjiä ja ylipäätään laaja 

käyttäjäverkosto, luo turvallisuuden tunnetta, ja lisää palvelun luotettavuutta 

empiirisen aineiston perusteella. Tieto siitä, että maksusovellus on tuonut hyötyä 

suurelle käyttäjämäärälle lisää aineiston perusteella todennäköisyyttä sille, että siitä on 

myös uudelle käyttäjälle hyötyä.  

”Se, että ne on rankattu suosituimmiksi sovelluksiksi ja ne on siellä Play-

kaupassa, että tämä on varmistettu ja todettu oikeaksi ja näin paljon on 

ladattu.” (Nainen 28 vuotta) 

”No kyllä se sitä turvallisuuden tunnetta tuo, että muutkin ihmiset 

käyttävät, eikä ite ole ainoa.” (Mies 27 vuotta) 

Aineiston perusteella maksusovelluksilla voi olla myös vahvistavaa vaikutusta 

kuluttajan identiteettiin tai kuluttajakäyttäytymiseen. Sovellusten avulla laskut voivat 

myös tulla maksetuksi nopeammin verrattuna tilanteeseen, jossa ainoastaan 

verkkopankki olisi käytössä. Sovellusten avulla henkilökohtaisia rahansiirtoja voi 

tarvittaessa tehdä nopeasti jopa kaupassa sen mukaan, paljonko ostokset maksavat. 

Tällöin on mahdollista välttää esimerkiksi kuluttajan puolesta noloja tilanteita, jos 

rahat eivät esimerkiksi riittäisikään ostoksiin. 

”No se, että oon saanut siirrettyä omalle tilille nopeasti rahaa, että jos ois 

menny kaupan tiskille ilman rahaa nii ois ollu vähän nolo. Se on 

positiivinen.” (Mies 27 vuotta) 

5.2.3 Emotionaaliset arvotekijät 

Emotionaalisista tekijöistä empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että 

palveluiden luotettavuus ja turvallisuus tuottavat arvoa käyttäjilleen. Palveluiden 

turvallisuus on haastateltavien keskuudessa edellytys maksusovelluksien käytölle ja 

sovellukset, jotka eivät vakuuta käyttäjiä turvallisuuden suhteen unohdetaan nopeasti. 

Talouteen liittyvien tietojen ja rahaliikenteen luonteen takia turvallisen käytettävyyden 

merkitys korostuu aineiston mukaan entisestään. Lähtökohtaisesti haastateltavat 

kuitenkin luottavat pankkeihin maksujen välittäjänä ja kokevat yksityisyytensä olevan 
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turvassa palveluja käytettäessä. Erityisesti verkko-ostosten maksamisessa 

mobiililaitteen ei nähdä vielä tuovan arvoa riittävästi juuri luotettavuuden ja 

turvallisuuden suhteen. Kaikki haastateltavat ilmaisivat huolensa ostosten maksamisen 

luotettavuudesta mobiililaitteella varsinkin tilanteessa, kun maksu täytyy suorittaa 

päätelaitteen selaimen kautta ja se vaatii maksun varmistamisen esimerkiksi 

luottokorttitietojen sekä verkkopankkitunnusten avulla. 

”No normaali verkkopankki on pikkusen edellä, mutta ei ole mitään 

järkevää perustetta että miksi. Ainakin sitten jos pitää maksaa sellasia, 

jossa pitää mennä sen salauksen kautta verkkosivuilta toiselle. Niin 

silloin käytän ilman muuta mieluummin konetta, kun tietää että netti 

toimii ja kaikki toimii. Kun mennään jonkun varmennuksen kautta että 

laitetaan pankkitunnukset. Että se käy periaatteessa pankin sivuilla vaan. 

Niin sitä en tekisi ikinä.” (Mies 27 vuotta) 

Mobiilimaksupalveluiden visuaalisuus loi arvoa aineiston perusteella ja vaikutti myös 

osaltaan haastateltavien mukaan luotettavuuteen ja siitä syntyvään turvallisuuden 

tunteeseen. Palveluiden jatkuvaa päivittämistä arvostetaan, sillä se vahvistaa tunnetta, 

että palveluihin panostetaan palveluntarjoajan puolelta riittävästi. Luotettavuutta ja 

turvallisuuden tunnetta saattaa lisätä myös yrityksen brändin värit, johon käyttäjä on 

tottunut asioidessaan saman palveluntarjoajan sovellusten kautta. Empiirisen aineiston 

mukaan moderni, trendikäs, tyylikäs, yksinkertainen ja selkeä visuaalinen ulkoasu 

miellytti käyttäjiä eniten ja näiden tekijöiden havaitseminen aiheutti positiivisia 

tuntemuksia käyttäjissä. 

”No, jos mietitään vaikka luotettavuutta, mikä on suuri tekijä tällaisessa 

mobiilihommassa, niin sillä on…Jos se on semmonen vanhan näköinen 

ja sitä ei päivitetä niin paljon. Tai se ei oo päivitetyn näkönen, niin siitä 

tulee nopeasti assosiaatioita siihen luotettavuuteen ja tämmöseen.” (Mies 

27 vuotta) 

”Joo, että se, minkä haluaa nähdä, niin yrityksen brändin värit. Jos menee 

OP:lle niin se on oranssi, ja jos käyttää Mobile Pay:ta niin se on sininen.” 

(Mies 27 vuotta) 
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Mobiilimaksupalvelun kontrolloitavuus nousi aineiston perusteella myös arvoa 

tuottavaksi tekijäksi. Haastateltavat arvostivat ja käyttivät niitä palveluita, joiden 

käytön he hallitsevat hyvin. Kaikki ongelmat ja keskeytykset maksuprosessin aikana 

koettiin epämiellyttäviksi, ja erityisesti ne seikat, mihin käyttäjät eivät kokeneet 

voivansa vaikuttaa, olivat ikäviä käyttökokemuksen kannalta. Itseluottamus omiin 

kykyihin palveluiden käyttäjänä havaittiin myös tärkeäksi. Haastateltavat, jotka 

käyttivät maksusovelluksia aktiivisesti jopa päivittäin, kokivat myös hallitsevansa 

palveluiden käytön hyvin ja luottavan omiin kykyihinsä. Harvemmin palveluita 

käyttävät haastateltavat olivat toisaalta hiukan epävarmoja vielä omista kyvyistään ja 

arvioivat yleisellä tasolla olevansa keskivertokäyttäjän alapuolella aktiivisuudessa. 

Kontrolloitavuuden tunteen puute korostui entisestään isompien laskujen ja ostosten 

maksamisen yhteydessä. 

”Mutta ehkä siinä Nordean palvelussa on vielä se, että jos mää maksan 

sillä pienemmät laskut niin, miksi mää en vois maksaa sillä isompia. Jos 

mää siihen luotan ja saan sitä käyttää, niin pitäisihän mun pystyä sillä 

kaikki hoitamaan. Että sinällään en ehkä vielä luota itseeni sen käyttäjänä 

sata prosenttisesti.” (Nainen 28 vuotta) 

5.2.4 Episteemiset arvotekijät 

Kaikkien haastateltavien mukaan mobiilimaksupalveluiden käytön ohessa tapahtuu 

oppimista, joka on osa arvon muodostumista. Ensinnäkin käyttäjät ovat oppineet lisää 

käytössä olleesta palvelusta. Osa haastateltavista oli kuitenkin kokenut, että 

mobiilisovellusten käyttö oli harjaantunut laajemminkin, mitä pystyy hyödyntämään 

missä sovelluksessa tahansa. Aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

tärkeimmäksi oppimiseen liittyväksi asiaksi nousi mobiilimaksupalveluiden käytön 

oppiminen osana jokapäiväistä arkea.  

”…Niin tai oppinut käyttämään sitä palvelua osana arkipäivää.” (Mies 

27 vuotta) 

Toisaalta aineiston perusteella kävi myös ilmi, että palveluiden käyttöönotto ja arvon 

muodostuminen vaatii opettelua ja oppimista. Oppiminen voidaan siis nähdä myös 
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edellytyksenä arvon syntymiselle, sillä palveluiden sujuva käyttö mahdollistaa nopean 

ja vaivattoman käytön, jolloin todellinen potentiaali tulee vasta esiin. Oppimista 

tapahtuu haastateltavien mukaan perusteellisen perehtymisen seurauksena tai 

kantapään kautta, jolloin käyttäjä kokeilun ja mahdollisen erehdyksen kautta saa uusia 

kokemuksia ja oppii käyttämään palvelua. 

”Se on enemmän sillä kokemuksella ja trial and errorilla, että testataan 

ja mitä tapahtuu mistäkin ja jos ei mee, niin koitetaan uudestaan.” (Mies 

27 vuotta) 

”No se vaatii sen sovelluksen lataamisen ja sitten tietynlaisen siihen 

alkuun perehtymisen.” (Mies 58 vuotta) 

Toiseksi suurin osa haastateltavista mielsi mobiilimaksupalvelut vielä uudeksi asiaksi 

nykypäivän palveluiden keskuudessa. Osalle haastateltavista 

mobiilimaksupalveluiden uutuusarvo ja uutuuden viehätys olivat arvoa tuottavia 

tekijöitä. Tähän liittyi vahva halu olla mukana tulevaisuuden palveluissa jo etukäteen 

ja olla mukana todistamassa palveluiden kehitystä. Palvelut nähtiin myös moderneina 

ja nykyaikaan soveltuvina sekä niiden käyttö nähtiin trendikkäänä. 

”Otan käyttöön, että haluan olla siinä aallon harjalla mukana.” (Mies 27 

vuotta) 

 ”Ihan edelleen trendikästä ja modernia käyttää.” (Mies 27 vuotta) 

5.2.5 Kontekstiin liittyvät arvotekijät 

Empiirisen aineiston perusteella kontekstiin liittyvät tekijät tukevat myös käyttäjien 

arvonluonnissa. Mobiilimaksupalveluiden jatkuva ajallinen saatavuus tuotti arvoa 

haastateltavien keskuudessa. Puhelimen ollessa palveluiden käytön päätelaitteena se 

kulkee käyttäjän mukana joka paikkaan, jolloin palvelut ovat käyttäjän saatavilla 

mihin aikaan tahansa. Jos palveluita oli käytetty tabletilla, käyttäjät eivät olleet 

kokeneet samanlaista hyötyä. 
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”Just se että sulla on kännykkä oikeestaan aina mukana. Se on helppo 

käyttää siinä tilanteessa kun sitä tarvii.” (Mies 27 vuotta) 

Toiseksi haastateltavat arvostivat palveluiden saatavuutta sijainnista ja tilanteesta 

riippumatta. Maksupalvelut ovat käytettävissä esimerkiksi lomamatkoilla, bussissa ja 

kauppareissuilla, eikä käyttäjää ole sidottu yhteen sijaintiin, esimerkiksi kotiin tai 

pankkikonttoriin. 

”Mutta toistaiseksi oon aatellut, että nämä mobiilipalvelut palvelee 

parhaiten silloin niinku liikkeellä ollessa.” (Mies 58 vuotta) 

Kolmanneksi käytetyn päätelaitteen ominaisuudet vaikuttivat myös vahvasti arvon 

syntymiseen mobiilimaksupalvelussa. Osa haastateltavista koki, että varsinkin 

näppäilyä vaativat toiminnot ja laskun maksaminen on helpompi hoitaa tietokoneella 

paremman näppäimistön takia. Lisäksi puhelimen pieni näyttö oli tekijä, joka rajoitti 

käyttäjiä näkemästä laajempia kokonaisuuksia. Erityisesti moniajoa eli useamman 

sovelluksen tai selaimen välilehtien rinnakkaista käyttöä vaativissa tilanteissa oli 

ongelmia, mikä heijastui välittömästi palvelun luotettavuuteen. Tällaisia tilanteita 

olivat aineiston perusteella esimerkiksi lento- tai ottelulippujen ostaminen. 

”Osin voi olla laite. Että se ei lataa tarpeeksi nopeasti tai sitten sivuilla ei 

pääse etenemään tai palaamaan takasin kovin helposti. Sitten, jos siellä 

on kaksi välilehteä auki, niin se sovellus ei silloin toimi, vaan se kaatuu 

alkupisteeseen.” (Nainen 28 vuotta)  

Neljänneksi aineiston perusteella voidaan todeta, että arvoa syntyy, jos käyttäjille on 

saatavilla reaaliaikaista informaatiota. Käyttäjät haluavat olla tietoisia tilinsä saldosta 

koko ajan ja mahdollisuus tehdä henkilökohtaisia rahansiirtoja ajasta ja paikasta 

riippumatta on tärkeä asia. Erityisesti oman käyttötilin saldon tarkkailu oli osalle 

haasteltavista jopa päivittäinen aktiviteetti. 

”No se, että oon saanut siirrettyä omalle tilille nopeasti rahaa, että jos ois 

menny kaupan tiskille ilman rahaa nii ois ollu vähän nolo. Se on 

positiivinen.” (Mies 27 vuotta) 
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”Tyypillisin tilanne mobiilin käyttämiseen on, että mää vaan katon paljo 

mulla on tilillä rahaa.” (Mies 27 vuotta) 

5.3 Palvelukokemuksen merkitys arvon muodostumisessa 

Empiirisen aineiston perusteella mobiilimaksupalvelun tarjoava yritys on tärkeä osa 

palvelukokemuksen ja arvon muodostumista, mutta se ei ole kuitenkaan ainut, joka 

voi tukea käyttäjää arvon muodostumisessa. Palvelukokemus nähdään enemmänkin 

koko ekosysteemin tuottamana palveluna, johon kuuluu vähintään 

mobiilimaksusovellus ja laskun toimittava yritys. Jos maksuun sisältyy esimerkiksi 

verkko-ostoksia, verkkokaupan tai sivuston ominaisuudet vaikuttavat myös 

palvelukokemukseen, johon maksaminen kuuluu yhtenä osana. Verkkosivusto ja 

maksamisen sovellukset muodostavat siis kokonaisuuden, ns. ekosysteemin, jota 

käyttäjät arvioivat yhdessä. Molempien on tuotettava miellyttävä kokemus, jotta 

niiden käyttöä halutaan jatkaa. Myös muut käyttäjät vaikuttavat mobiilimaksupalvelun 

palvelukokemuksen muotoutumiseen, ja he ovat myös osana verkostoa, jonka tuella 

asiakas luo arvoa. Haastateltavat ovat hakeneet informaatiota muilta käyttäjiltä ja 

kuulleet mielipiteitä palvelusta, jotka saattavat muokata käsityksiä. Muilta käyttäjiltä 

saatetaan hakea myös tukea ja ohjeita itse palvelun käyttöön. 

…jos se ite alusta on semmonen, että sää kirjaudut sisään ja alat kattoon 

mitä siellä on ja se yhtäkkiä heittää sut pois. En tiiä johtuuko se siitä, että 

siellä on paljon kävijöitä vai mikä. Että jos se tapahtuu useamman kerran 

peräkkäin, nii se alkaa keittämään.” (Mies 27 vuotta) 

”No vaikka näitten..lentolippujen ostaminen tai jotaki tämmösiä isompia 

summia. Niin en tekis sitä puhelimella tai mobiilisovelluksella. Mää 

luotan enemmän siihen tietokoneeseen ja se hahmottaa kokonaisuuksia 

ja saa useamman välilehden auki..se on hankala jos pitää saaha useampi 

välilehti auki, niin se sovellus saattaa sammua tai kaatua. Tai puhelin 

saattaa buutata. Niin se on varmaan syy siihen.” (Nainen 28 vuotta) 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että jokaisella haastateltavalla oli ollut 

negatiivisia kokemuksia mobiilimaksupalveluista, ja ne olivat vaikuttaneet 
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palveluiden käytön aktiivisuuteen jatkossa. Pankki- ja raha-asioiden luonne huomioon 

ottaen ongelmat palvelun käytössä ovat herkkiä haastateltaville ja aiheuttavat 

epävarmuutta ja epäluottamusta palveluita kohtaan.  

”Joo se saatto olla bugi tai käyttäjäkohtanen bugi, mutta se ei onnistunu 

ensimmäisellä kahella kerralla, niin oon masentunu enkä sen jälkeen oo 

kokeillu. Mutta muistaakseni sitten kokeilin niin se toimi. Mutta sillon 

en saanu sitä summaa oikein siihen.” (Mies 27 vuotta) 

Toisaalta positiivisen kokemuksen jälkeen haasteltaville oli jäänyt hyvä mieli ja 

positiivinen kuva palvelusta, joka on taustalla tulevia kokemuksia varten. Aineiston 

perusteella uudet kokemukset rakentuvat aikaisempien päälle, ja positiiviset 

käyttökerrat nostavat merkittävästi todennäköisyyttä, että haastateltavat käyttävät 

palveluita myös jatkossa. Voidaan siis todeta, että aikaisemmat, nykyiset ja vielä 

tulevat kokemukset vaikuttavat palvelukokemuksen syntymiseen ja arvon 

muodostumiseen palvelussa.  

”Oikeastaan se, että siitä jää positiivinen mieli ja kokemus ja sen tietyn 

asian saa silloin unohtaa, eli se ei enää se positiivisuus ehkä pysy 

mielessä mutta se jää sinne taustalle sitä seuraavaa käyttökertaa varten. 

Niin se seuraava käyttökerta on edellisen positiivisen jälkeen, niin on 

helpompi aloittaa se seuraava kerta.” (Nainen 28 vuotta) 

Palvelukokemuksen muotoutumiseen vaikuttaa aineiston perusteella sekä suorat että 

epäsuorat kokemukset mobiilimaksupalvelusta. Erityisesti käyttöönottovaiheessa 

epäsuorat kokemukset ovat tärkeitä, jotta tieto maksusovelluksista saavuttaa 

potentiaaliset asiakkaat. Tietoa etsitään tarkoituksella esimerkiksi muilta käyttäjiltä tai 

hakemalla internetistä. Toisaalta käyttäjät saavat epäsuoraa informaatiota myös 

mainonnan välityksellä tai tiedotteiden muodossa suoraan palveluntarjoajalta. 

Epäsuorien kokemusten kautta syntyvät mielikuvat mobiilimaksupalvelusta luovat 

mahdollisesti myös kuvitteellisen palvelukokemuksen. 

”No mikä tulee mieleen, niin siinä Twitterin feedissä on ollu paljo 

pankkeihin liittyvistä sovelluksista. Tai Mobile Pay:hin liittyviä 
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mainoksia on ainaki ollu. Siellä on jotaki sarjakuvia, missä lukee ainaki 

joku juttu. Ja tota sitte siellä Nordean sivuilla, niin siellä on ainaki 

informoitu ja mainostettu niitten sovelluksia.” (Nainen 28 vuotta) 

Kaikkien haastateltavien mukaan mobiilimaksupalveluiden käyttö vaatii oppimista ja 

totuttelua, jotta niiden käyttö olisi luontevaa ja arvon muodostuminen olisi 

mahdollista. Aineistosta ilmeni myös tilanteita, joissa mobiilimaksupalvelua 

käytetään, mutta niissä on ominaisuuksia, joita haastateltavat eivät olleet vielä 

oppineet käyttämään. Vaikka laskunmaksussa oli edelleen joitakin ikäviltä tuntuvia 

osa-alueita, käyttäjät ovat tottuneet niihin ja muodostuneet rutiinit saattavat olla 

esteenä uusien ominaisuuksien ja maksutapojen käyttöönotolle. 

”Mulla ei oo kokemusta just siitä, että viivakoodista ottaa sen kuvan. Että 

siinä varmaan tulee ne viitteet ja kaikki. Mää en oo siihen oppinu. Että 

oon vielä näppäilly aikalailla. Että tää on ikävä vaikka on valmiina ne 

tiedot ku viite pitää aina uudestaan laittaa.” (Mies 27 vuotta, 

havainnointi) 

5.4 Asiakastiedon käänteinen käyttö arvon muodostumisessa 

Empiirisen aineiston perusteella haasteltavien käsitykset asiakastietojen keräämisestä 

sekä niiden käytöstä olivat vaihtelevia sekä koko asiakastietojen keräämisen käsite 

vaikutti olevan hieman hankala hahmottaa. Osalle haasteltavista ei ollut suurta 

merkitystä keräävätkö palveluntarjoajat ylipäätään tietoja asiakkaistaan. Tässä 

tapauksessa haastateltavilla ei ollut edes tarkkaa kuvaa siitä, mitä tietoja yritykset 

asiakkaistaan keräävät. Käyttäjät lukevat myös esimerkiksi sovellusten käyttöehtoja 

latausten ja päivitysten yhteydessä vaihtelevasti.  Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 

että haastateltavat luottavat pankkeihin asiakastietojen käsittelijänä. Huoli siitä, että 

tietoja käsiteltäisiin väärin, oli aineiston mukaan todella pieni. Toisaalta osalla 

haastateltavista oli hyvä kuva siitä, mitä tietoja heistä kerätään, ja se aiheutti silti heissä 

negatiivisia tuntemuksia. Aineiston perusteella myös asiakastietojen keräämisen 

motiivit aiheuttivat ihmetystä kerättävien tietojen luonteen vuoksi.  
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”Yleensä saattaa ollakin, että se sovellus kerää sijaintitietoja tai 

lähiverkkotietoja, mikä itellä herättää mietintää ja hämmästystä, että 

miksi ihmeessä se tarvii tälläset tiedot.” (Nainen 28 vuotta) 

Aineiston perusteella merkittävin arvoa tuottava tekijä oli haastateltavien mukaan 

mahdollisuus, että palveluntarjoajat kehittävät mobiilimaksupalveluita jatkuvasti 

kerättävien asiakastietojen perusteella. Palvelun jatkuva kehittäminen nähdään osana 

funktionaalisia arvotekijöitä. Tässä tapauksessa käyttäjät olivat myös valmiita 

jakamaan tietojaan, eikä se aiheuttanut negatiivisia tuntemuksia tai epäluottamusta 

palveluntarjoajia kohtaan. Palveluntarjoajien tulisi aineiston perusteella kuitenkin 

tarjottava näkyvyyttä asiakkaille, mitä lisäarvoa tietojen luovuttamisesta on 

mahdollista saada. 

”Kyllä mä luulen, että niitä palveluita pystyy sitä kautta kehittämään 

paremmin.” (Mies 58 vuotta) 

Aineistosta ilmeni myös toive palveluiden paremmasta kohdentamisesta ja 

relevanttien palveluiden markkinoinnista kerättävien asiakastietojen perusteella. Aina 

asiakkaat eivät välttämättä edes tiedä kaikkien palveluiden olemassaolosta. Tällöin 

palveluntarjoajat voisivat tietojen perusteella tuoda asiakkaiden tietoon relevantteja 

palveluita ja sovelluksia. Aineiston joukossa oli toisaalta myös haastateltavia, jotka 

eivät halua lainkaan kohdennettua viestintää palveluntarjoajilta, ja kokevat sen jopa 

ahdistavaksi. Siksi yritysten olisikin huolehdittava siitä, että asiakkaat ovat antaneet 

luvan edellä mainitulle tietojen käytölle.  

”Että esimerkiksi, jos vaikka tällä Mobile Pay:lla siirretään rahaa vaikka 

muutaman henkilön kesken, tai samassa taloudessa asuvien kesken. 

Semmosia tai sitä käytetään vaikka viikottain, että siirretään pieniä 

summia puolin ja toisin, niin sitte joku palveluntarjoaja pystyis 

kohdentamaan, että teillä on tämmösiä tapahtumia, niin ne vois tarjota 

vaikka yhteistä korttia. Niin kyllä uskon, että olisin valmis luovuttamaan 

tietoja.” (Nainen 28 vuotta) 
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Empiirisen aineiston perusteella käyttäjät arvostavat myös reaaliaikaista 

informaatiota, joka on saatavilla mobiilimaksupalvelun kautta. Tieto voi liittyä 

esimerkiksi oman talouden seurantaan, jolloin käyttäjät saavat yksityiskohtaista 

informaatiota ja palautetta kulutuksestaan ja käyttäytymisestään. Tiedon käyttö on 

aineiston perusteella kuitenkin enemmän pelaamiseen liittyvää, jolloin tietoa on 

mukava saada ja katsella, mutta sillä ei ole käyttäjälle kuitenkaan syvällisempää 

merkitystä. Reaaliaikaisen informaation käyttö voidaan siis nähdä enemmänkin 

viihteellisenä käyttönä. 

”No on ehkä..no ehkä ne osuuspankin käyttäjät saa sitä informaatiota 

rahankäytöstä ja muusta. Mutta mää en, kun en oo osuuspankin asiakas, 

niin en saa sitte. Ois ihan mukava tietää ja kattoo sitä.” (Mies 27 vuotta) 

Asiakkaat arvostavat empiirisen aineiston perusteella myös yksilöityä palvelua. 

Palvelun keräämien käyttäjätietojen perusteella sovelluksen sisältöä voitaisiin 

käyttäjien mukaan yksilöllistää enemmän, mikä nopeuttaisi ja selkeyttäisi käyttöä 

edelleen ja tukisi arvon muodostumista. Yksilöintiä voisi olla esimerkiksi valikkojen 

yksilöinti ja asiakaspolkujen muistaminen seuraavaa käyttöä varten. Yksilöidyn 

palvelun osa-alue on aineiston perusteella myös interaktion lisääminen 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä, sillä työkalut sen lisäämiseksi ovat jo olemassa. 

 

”Tietenkin se on mahdollista, että ne pystyy yksilöimään tavallaan sitä 

palvelukokemusta, mutta en sitte tiiä. Tietenki sekin on yksilöintiä että 

sää kirjaudut ja tulee jotkut eniten käytetyt palvelut, että ei tarvi sitä 

vanhaa polkua, vaan se ehottaa haluatko taas maksaa laskun tai jotaki.” 

(Mies 27 vuotta) 

”Se sisällön jakaminen, niin varmasti miettisin sitä mutta jotenkin niitä 

suuria linjoja vois jakaa kyllä. Tai niitä säästöihin liittyviä juttuja, että 

mikä tässä on tavoitteena. Ja se pankki vois kohdentaa, että tämä menee 

surkeasti, että sää et saa toteutettua, että vaihettaisko systeemiä tai tämä 

menee hyvin, että jatketaanko tällä tai lisättäiskö tähän jotaki?” (Nainen 

28 vuotta) 
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Empiirisen aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että käyttäjät eivät 

kokonaisuudessaan koe saavansa vielä tarpeeksi hyötyä vastineeksi asiakastiedon 

luovuttamisesta. Tästä johtuen haastateltavilla ei ollut konkreettisia ehdotuksia tai 

mielipiteitä, minkälaisia palveluita tai hyötyjä he toivoisivat palveluntarjoajilta 

hyödyntämällä käänteistä asiakastietojen käyttöä. Ideoiden puute saattoi heijastua 

myös käänteisen asiakastiedon käsitteen haastavuudesta ja uutuudesta, mikä saattoi 

korostua entisestään haastattelutilanteessa. 

5.5 Empiirisen aineiston yhteenveto 

Kuviossa 5 on esitetty yhteenvetona tämän tutkimuksen empiiriset tulokset eli 

asiakastiedon käänteisen käytön roolista asiakkaan arvon muodostumisessa 

mobiilimaksupalvelussa. Tuloksista käy myös ilmi, mistä tekijöistä asiakkaan kokema 

arvo muodostuu, ja miten palvelukokemus on yhteydessä asiakkaan kokeman arvon 

muodostumiseen. Empiirisestä analyysista saatujen tulosten perusteella teoreettista 

viitekehystä (kuvio 4) on tarkennettu ja päivitetty. Muutokset on esitetty kuviossa 5 

lihavoituna sekä kursivoituna havainnollistamisen helpottamiseksi.  Asiakastiedon 

käänteiseen käyttöön liittyvät mobiilimaksupalvelun arvotekijät on ympyröity eri 

arvoulottuvuuksien sisään ja yhdistetty viivalla havainnollistamisen lisäämiseksi. 
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Kuvio 5. Tutkimustulokset asiakastiedon käänteisestä käytöstä asiakkaan arvon 

muodostumisessa. 

Tutkimuksen tuloksia ja teoreettiseen viitekehykseen tehtyjä muutoksia voidaan 

lähestyä tarkastelemalla ensin asiakastiedon käänteisen käytön merkitystä arvon 

muodostumisessa. Ensiksi, tutkimuksen tulokset tukevat tutkijan päätelmiä siitä, että 

asiakastiedon käänteisellä käytöllä on osuutensa asiakkaiden arvon muodostumisessa. 

Asiakastiedon käänteisen käytön nähtiin luovan ainoastaan funktionaalista, 

emotionaalista ja kontekstisidonnaista arvoa asiakkaille, mitä on havainnollistettu 

viivoilla kuviossa 5. Asiakastiedon käänteisen käytön avulla ei voinut luoda sosiaalista 

eikä episteemistä arvoa tämän tutkimuksen palvelukontekstissa. 

Funktionaalisen arvon ulottuvuudesta pystyttiin analyysin perusteella tunnistamaan 

kolme asiakastiedon käänteiseen käyttöön liittyvää arvotekijää, jotka ovat yksilöity 

palvelu, reaaliaikaisuus ja palvelun jatkuva kehittyminen. Teoreettisesta 

viitekehyksestä poiketen asiakastiedolla ei ollut merkitystä tavoitteiden ja välietappien 

saavuttamisen kannalta. Tämä näkyy kuitenkin kuviossa 5 tummennettuna, sillä se oli 

analyysin mukaan yksi funktionaalisista arvotekijöistä, vaikka asiakastiedon 

käänteisellä käytöllä ei ollut sen kannalta merkitystä. Asiakkaat arvostavat heille 

yksilöityä palvelua maksusovelluksissa sekä niiden tarjoamaa reaaliaikaista 
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informaatiota esimerkiksi talouden seurantaan sekä mahdollisuutta tehdä maksuja ja 

rahansiirtoja ns. reaaliajassa. Lisäksi käyttäjät arvostavat asiakastietojen perusteella 

suoritettavaa palveluiden jatkuvaa kehittämistä, jonka vuoksi pyydettyjä tietoja ollaan 

myös valmiita luovuttamaan palveluntarjoajille. Palveluiden kehittäminen on lisätty 

kuvioon 5 empiriasta nousseena uutena tekijänä. Teorian perusteella palveluiden 

jatkuva kehittäminen ei ollut osa arvoulottuvuuksia, mutta empirian perusteella se 

haluttiin nostaa esille osaksi asiakastiedon käänteisen käytön avulla saavutettuja 

funktionaalisia arvotekijöitä. Yksilöidyn palvelun ja reaaliaikaisuuden ei nähty teorian 

perusteella olevan asiakastiedon käänteisestä käytöstä johtuvaa, mutta empiirisen 

analyysin perusteella näin voidaan todeta. 

Empiirisestä analyysistä ilmeni, että asiakastiedon käänteisen käytön avulla voidaan 

luoda myös emotionaalista arvoa. Pelaaminen oli yksi arvoa tuottavista tekijöistä, jolla 

viitataan sovelluksesta saatavan informaation viihteelliseen käyttöön. Tällaista 

informaatiota olisi analyysin mukaan esimerkiksi käyttäjän omaan talouteen ja 

erityisesti rahan kulutukseen liittyvä tieto, jota tarjottaisiin asiakkaille sovelluksen 

kautta. Analyysin mukaan tällaista informaatiota olisi mukava saada itselle, mutta sillä 

ei ole laajempaa merkitystä asiakkaiden elämässä. Emotionaalisesta 

arvoulottuvuudesta poistettiin tavoitteiden ja välietappien saavuttaminen, sillä se ei 

ollut analyysin mukaan asiakastiedon käänteisestä käytöstä seurannut arvotekijä. 

Asiakastiedon käänteisen käytön avulla voidaan luoda käyttäjille myös 

kontekstisidonnaista arvoa tarjoamalla reaaliaikaista informaatiota ja kehittämällä 

sekä lisäämällä interaktiota asiakkaiden kanssa. Reaaliaikainen informaatio liittyy 

esimerkiksi oman talouden ja rahankäytön seurantaan, mikä olisi ihannetilanteessa 

mahdollista kontekstista eli ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta. Analyysin 

perusteella toivotaan myös interaktion lisääntymistä asiakkaiden ja palveluntarjoajien 

välillä esimerkiksi kohdennetun viestinnän muodossa asiakkaan elämän tilanteeseen 

relevanteista muista palveluista. 

Vaikka analyysin perusteella asiakkaiden kokema arvo muodostuu myös sosiaalisten 

verkostojen ja prosessien kautta, aineiston perusteella asiakastiedon käänteisellä 

käytöllä ei ollut merkitystä sosiaalisen arvon muodostumiseen. Asiakastieto koettiin 

aineiston perusteella vaikeasti hahmotettavaksi ja hiukan arkaluontoiseksi asiaksi, 
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mikä voi olla syynä siihen, että sosiaalista arvoa ei havaittu seuraukseksi asiakastiedon 

käänteisestä käytöstä. Myöskään episteemistä arvoa ei havaittu syntyvän asiakastiedon 

käänteisen käytön johdosta. Haastateltavien joukossa ei välttämättä ollut yksilöitä, 

jotka eivät hakeneet uutuusarvoa ja uutta informaatiota mobiilimaksupalveluiden 

kautta. He eivät myöskään havainneet merkittävää oppimista asiakastiedon käänteisen 

käytön johdosta. Mahdollisesti eri haastateltavien keskuudessa myös sosiaalisen ja 

episteemisen arvon ulottuvuudet olisivat tulleet esille liittyen asiakastiedon käyttöön. 

Tämä otetaan myöhemmin huomioon myös tutkimuksen rajoitteiden ja luotettavuuden 

pohdinnassa. 

Asiakkaan arvon muodostuminen voitiin empiirisen analyysin perusteella hahmottaa 

muodostuvan viiden eri ulottuvuuden kautta, jotka määriteltiin tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen. Empiirisen tutkimuksen kautta saatiin siis vahvistus 

arvon moniulotteiselle tulkinnalle, ja arvoa syntyy muutenkin kuin asiakastiedon 

käänteisen käytön kautta. Mobiilimaksupalvelussa asiakkaille muodostuva arvo 

voitiin jakaa funktionaaliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, episteemiseen ja 

kontekstisidonnaiseen arvoon. Analyysin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

funktionaalinen, sosiaalinen ja emotionaalinen ulottuvuus korostuivat käyttäjien 

keskuudessa ja kyseiset ulottuvuudet koettiin tärkeimmiksi. 

Funktionaalisesta ulottuvuudesta voidaan korostaa ensinnäkin mobiilimaksupalvelun 

helppokäyttöisyyden tärkeyttä asiakkaiden arvon muodostumisessa. Jo käyttöönoton 

pitäisi olla helppoa, jolloin käyttö alkaa positiivisella kokemuksella. Palvelun käyttö 

pitää olla kätevää, ja olisi tärkeää, että se käytöllä säästettäisiin aikaa. Joustavuus 

koettiin myös arvoa tuottavaksi tekijäksi, sillä käyttäjät arvostavat palvelun jatkuvaa 

saatavuutta ajasta ja sijainnista riippumatta. Asiakkailla saattaa olla myös tavoitteita, 

joiden saavuttamista pyritään edistämään palveluiden käytöllä. Tällaisia tavoitteita 

saattoi olla esimerkiksi joustavampi elämä tai arjen kokonaisvaltainen helpottaminen. 

Arvoa tuotti myös mahdollisuus korvata mobiilimaksupalveluilla joitain muita 

palveluita, esimerkiksi joitain ominaisuuksia verkkopankissa. Uutena asiana 

teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelta yhtenä funktionaalisena arvotekijänä kuvioon 

lisättiin palveluiden keskittäminen. Se, että kaikki mobiilimaksamiseen liittyvät 

palvelut olisivat saatavilla yhden ja saman sovelluksen kautta. Maksamiseen liittyvien 

sovellusten määrä on suuri ja kenttä on hajanainen, mikä saattaa aiheuttaa asiakkaiden 
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keskuudessa hämmennystä, kun käytössä täytyy olla yhtä aikaa monia sovelluksia. 

Tällöin käyttäjät eivät välttämättä sitoudu käyttämään palveluita pitkällä aikavälillä. 

Sosiaalinen ulottuvuus osoittautui myös empiirisessä analyysissa myös tärkeäksi. 

Ensinnäkin asiakkaat hakevat mobiilimaksupalveluiden kontekstissa tukea ja 

hyväksyntää muilta käyttäjiltä. Toiseksi palveluiden käyttö vahvistaa käyttäjien 

identiteettiä kuluttajina. Mobiilipalvelut saattavat nopeuttaa laskunmaksua ja 

rahasiirtoja tehdään useammin ja enemmän kuin ennen. Saldon tarkistamisen 

mahdollisuus saa aikaan sen, että käyttäjät pysyvät paremmin tietoisena siitä, paljonko 

heillä on rahaa käytössä esimerkiksi ostoksiin. Kolmanneksi käyttäjäverkoston 

olemassaolo on tärkeä arvoa tuottava tekijä, ja jopa edellytys palvelun käyttöönotolle. 

Osa empiirisen analyysin kontekstina olleista palveluista jopa vaativat tuttujen 

käyttäjien olemassaolon, jotta arvoa syntyy asiakkaille. Käyttäjäverkoston merkitys 

nousi esille empiirisestä aineistosta ja se lisättiin kuvioon 6 teoreettisen viitekehyksen 

ulkopuolelta. 

Emotionaalisella ulottuvuudella nähtiin myös olevan merkitystä arvon 

muodostumisessa. Arvoa tuottavina tekijöinä mobiilimaksupalvelun luotettavuus, 

turvallisuus ja käyttäjien yksityisyys olivat tärkeitä asioita arvon muodostumisen 

kannalta. Omaan talouteen liittyviä tietoja pidetään arkaluonteisena, mikä korostaa 

entisestään edellä mainittujen asioiden merkitystä. Mobiilimaksupalvelun 

visuaalisuutta arvostettiin myös käyttäjien keskuudessa, sillä visuaalisesti tyylikäs ja 

moderni ulkoasu teki palvelun käyttämisestä miellyttävää. Asiakkaat arvostavat myös 

analyysin perusteella kontrolloitavuuden tunnetta, mikä syntyy, kun palvelu on 

käyttäjien hallinnassa. Mielihyvä sekä palveluiden viihteellisyys poistettiin kuviosta, 

sillä niiden ei empiirisen analyysin perusteella havaittu tukevan arvon muodostumista 

tässä kontekstissa. 

Episteemisestä ulottuvuudesta arvoa tuottavina tekijöinä korostuivat oppiminen ja 

uutuuden viehätys. Oppiminen vaikutti olevan analyysin perusteella sekä arvoa 

tuottava tekijä että edellytys arvon muodostumiselle. Oppimisen kautta käyttäjät 

harjaantuvat mobiilimaksupalveluiden käytössä osana heidän arkielämäänsä. 

Uutuuden viehätys liittyy vaikutelmaan, että palveluiden käyttö on uutta, modernia ja 
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trendikästä ja se tuottaa osaltaan arvoa käyttäjille. Tiedonhalu poistettiin kuviosta, sillä 

analyysin perusteella se ei ollut asiakkaiden keskuudessa arvoa tuottava tekijä. 

Kontekstisidonnaisesta arvon ulottuvuudesta ensinnäkin mobiilimaksupalveluiden 

käytön tilanne, aika ja käytön sijainti vaikuttivat arvon muodostumiseen. Se, että 

mobiilimaksupalvelut ovat asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, lisää 

empiirisen analyysin perusteella arvoa asiakkaille. Kuitenkin palveluiden käytön 

tilanne, aika ja sijainti tekevät arvon muodostumisesta aina erilaisen ja käyttäjän 

kokeman subjektiivisen kokemuksen. Toiseksi myös päätelaitteen ominaisuudet 

vaikuttavat arvon muodostumiseen, mikä pitäisi ottaa myös palveluntarjoajien 

toimesta huomioon palveluja kehitettäessä. Reaaliaikaisen informaatiolla ei havaittu 

olevan merkitystä analyysin perusteella, joten se poistettiin kuviosta. 

Empiirisen analyysin jälkeen voitiin myös todeta, että palvelukokemus 

mobiilimaksupalvelussa on vahvasti yhteydessä arvon muodostumiseen. Sekä suorat 

kokemukset palvelun käytön ohessa että epäsuorat kokemukset esimerkiksi 

mainonnan ja muiden käyttäjien kommenttien muodossa vaikuttavat aineiston 

perusteella palvelukokemukseen ja arvon muodostumiseen. Kokemukset muotoutuvat 

myös ns. iteratiivisesti ottaen huomioon kokemusten kaikki aikaulottuvuudet. 

Aikaisemmilla kokemuksilla on suuri merkitys palvelun käyttöön ja arvon 

muotoutumiseen jatkossa. Negatiiviset kokemukset aiheuttavat epäluottamusta ja 

nostavat kynnystä kokeilla uusia ominaisuuksia jatkossa. Myös käyttäjien kuvitelmat 

tulevista kokemuksista vaikuttavat arvon muodostumiseen. Esimerkiksi muiden 

käyttäjien negatiivinen palaute saattaa synnyttää kuvitelmia, että mobiilimaksupalvelu 

ei toimi, ja lasku saatetaan siksi maksaa verkkopankissa. Näin arvoa ei pääse 

syntymään lainkaan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin asiakkaiden palvelukokemukseen 

mobiilimaksupalvelussa, ja miten asiakastiedon käänteinen käyttö voi kyseisessä 

palvelussa luoda arvoa asiakkaalle. Tutkimuksen tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä 

kokonaisvaltaisesti asiakastiedon käänteisen käytön merkityksestä asiakkaiden arvon 

muodostumisessa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin päätutkimuskysymyksen kautta, johon 

vastaamalla tavoitteena oli selvittää, miten asiakastiedon käänteinen käyttö voi luoda 

arvoa asiakkaalle mobiilimaksupalvelussa? Päätutkimuskysymykselle asetettiin 

kolme sitä tukevaa alatutkimuskysymystä: Ensimmäisen tavoitteena oli selvittää, 

millaisia erityispiirteitä mobiilimaksupalveluun liittyy palvelukontekstina? Toisella 

kysymyksellä pyrittiin selvittämään, mistä tekijöistä asiakkaan kokema arvo koostuu 

mobiilimaksupalvelussa? Kolmannen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli 

tarkastella, miten palvelukokemus on yhteydessä asiakkaan arvon muodostumiseen 

mobiilimaksupalvelussa? Tutkimukselle rakennettiin teoreettinen viitekehys, joka 

rakentui monien eri tutkijoiden suorittamaan aikaisempaan tutkimukseen 

mobiilimaksupalveluista, arvosta, palvelukokemuksesta sekä asiakastiedosta, ja sen 

käänteisestä käytöstä. Teoreettista viitekehystä käytettiin pohjana empiiriselle 

tutkimukselle. 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset yhdistelemällä empiirisen analyysin 

tuloksia aikaisempaan teoriaan. Tutkimustuloksia tarkastellaan tutkimuskysymysten 

sekä teoreettisen viitekehyksen osatekijöiden kautta, minkä tavoitteena on peilata 

empiirisiä tuloksia aiemmin luotuun teoriaan tutkimusilmiöstä. Tässä luvussa esitetään 

myös tutkimuksen teoreettinen sekä liikkeenjohdollinen kontribuutio, arvioidaan 

tutkimuksen rajoitteita ja esitellään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 

6.1 Tutkimuksen tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, millaisia 

erityispiirteitä mobiilimaksupalveluihin liittyy palvelukontekstina. Aikaisemmasta 

teoriasta pystyttiin jo tunnistamaan useita erityispiirteitä, jotka ovat tyypillisiä juuri 

mobiilimaksupalveluille ja myös laajemmin mobiilipalveluille. Näistä erityispiirteitä 

ja arvotekijöitä koottiin tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, ja niitä käytettiin 
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myös pohjana empiiriselle tutkimukselle. Ensinnäkin pankki- ja raha-asioiden luonne 

huomioon ottaen, turvallisuus ja yksityisyys nousevat asiakkaiden keskuudessa esille 

enemmän verrattuna muihin mobiilipalveluihin. Tästä osoituksena oli se, että 

palveluiden luotettavuus nousi keskeisimmäksi yksittäiseksi arvoa tuottavaksi 

tekijäksi tutkimuksen empiirisessä aineistossa. Asiakkaat vaikuttavat olevan 

kokonaisuudessaan tarkempia tietojensa kanssa, kun kyse on maksamiseen liittyvistä 

mobiilipalveluista. Toinen keskeinen mobiilimaksupalveluiden erityispiirre on 

tuloksien perusteella funktionaalisten arvotekijöiden korostuminen. Laskujen 

maksaminen nähdään monissa tapauksissa epämiellyttävänä ja raskaana asiana arjen 

keskellä. Siksi käyttäjät haluavat helpottaa arkeaan mobiilimaksusovellusten avulla 

mahdollisimman paljon, jonka vuoksi käytettävyyden ja sitä kautta 

palvelukokemuksen maksimointi tukee asiakkaiden arvon muodostumista. 

Mobiilimaksupalveluiden tulisi siis tuottaa enemmän funktionaalista arvoa verrattuna 

esimerkiksi verkkopankkiin, jotta käyttäjät siirtyisivät maksamaan pelkästään 

mobiilisovelluksien kautta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vasta 

tämän jälkeen muilla arvotekijöillä on merkitystä asiakkaille.  

Toisen alatutkimuskysymyksen kautta tarkasteltiin, mistä tekijöistä asiakkaan kokema 

arvo koostuu mobiilimaksupalvelussa. Tähän kysymykseen pystyttiin osittain 

vastaamaan jo teoreettisen viitekehyksen avulla, johon saatiin tukea empiirisen 

analyysin kautta. Arvon nähtiin jakautuvan viiteen eri ulottuvuuteen, joten arvo 

nähdään tässä tutkimuksessa moniulotteisena käsitteenä asiakkaiden näkökulmasta. 

Arvo muodostuu asiakkaalle funktionaalisten, sosiaalisten, emotionaalisten, 

episteemisten ja kontekstisidonnaisten arvotekijöiden kautta, jotka on esitetty kuviossa 

5 (s. 62). Tulokset kuitenkin osoittavat, että funktionaaliset, sosiaaliset ja 

emotionaaliset tekijät korostuivat muita ulottuvuuksia enemmän. Asiakkaat haluavat, 

että mobiilimaksupalveluiden käyttö on helppoa ja nopeaa, jotta se toisi lisäarvoa 

rutiininomaiselle laskun maksamiselle verkkopankissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

laskut pitäisi pystyä maksamaan muutamalla klikkauksella ilman pitkien 

numerosarjojen näppäilyä ja mieluiten ilman pankkitunnuksia. Myös sosiaaliset tekijät 

erottuivat empiirisessä analyysissa. Asiakkaat hyödyntävät paljon sosiaalista 

ympäristöään mobiilimaksupalveluiden käytössä. Verkosta ja lähipiiristä haetaan 

tukea palveluiden käyttöönotolle ja olemassa oleva mobiilimaksupalvelun 

käyttäjäverkosto saattaa olla jopa edellytys arvon muodostumiselle. Muiden 
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mielipiteillä ja hyväksynnällä vaikuttaa olevan suuri merkitys palveluiden 

valitsemiselle ja niiden käytön jatkamiselle. Emotionaaliset tekijät liittyivät ennen 

kaikkea mobiilimaksupalveluiden luotettavuuteen, turvallisuuteen ja käyttäjien 

yksityisyyden varmistamiseen, mikä kertoo pankki- ja rahoitusalan palveluiden 

luonteesta ja käyttäjien huolesta heidän talouttaan koskevaan informaatioon.  

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten palvelukokemus 

on yhteydessä asiakkaan arvon muodostumiseen mobiilimaksupalvelussa. 

Palvelukokemuksella voidaan tutkimustulosten perusteella todeta olevan suuri 

merkitys arvon muodostumisen kannalta. Arvo muodostuu asiakkaalle 

mobiilimaksupalvelussa aikaisempien, nykyisten ja tulevien palvelukokemusten 

kautta, jotka voivat olla sekä suoria että epäsuoria. Suora kokemus sisältää palvelun 

konkreettisen kokeilun ja käytön. Epäsuora kokemus voi liittyä kuulopuheisiin ja 

esimerkiksi keskusteluihin muiden käyttäjien kanssa. Kokemus voi olla itse eletty ja 

koettu esimerkiksi palvelun käytön kautta tai täysin kuviteltu, jolloin siihen saattavat 

vaikuttaa merkittäväksi esimerkiksi muiden käyttäjien kommentit tai palvelun kuvailu. 

Palvelukokemus ei rajoitu myöskään pelkästään mobiilimaksupalveluun, vaan siihen 

liittyy myös muut ns. ekosysteemiin kuuluvat palveluntarjoajat. Asiakkaat arvioivat 

palvelua kokonaisuutena, jolloin yhden tekijän kaatuessa käyttäjä ajattelee 

kokonaisuudesta negatiivisesti.  

Alatutkimuskysymysten pohjalta voidaan vastata päätutkimuskysymykseen, jonka 

tavoitteena oli selvittää, miten asiakastiedon käänteisellä käytöllä voi luoda arvoa 

asiakkaalle mobiilimaksupalvelussa. Mobiilimaksupalveluiden kontekstissa tässä 

tutkimuksessa asiakastiedon käänteisellä käytöllä voidaan luoda asiakkaalle 

funktionaalista, emotionaalista ja kontekstisidonnaista arvoa. Funktionaalisista 

arvotekijöistä asiakkaat arvostavat palvelun jatkuvaa kehittämistä, joka perustuu 

kerättäviin asiakastietoihin.  Lisäksi asiakastietojen käänteinen käyttö mahdollistaa 

asiakkaiden mukaan yksilöidyn palvelun tarjoamisen, jota arvostetaan 

mobiilipalveluissa paljon. Myös reaaliaikainen palvelu on yksi arvoa tuottava tekijä, 

joka voi esiintyä esimerkiksi mahdollisuutena seurata reaaliajassa omaa taloutta ja 

rahan kulutusta sekä tilien saldoa. Reaaliaikainen palvelu luo myös emotionaalista 

arvoa asiakkaalle pelaamisen muodossa. Tällöin esimerkiksi talouden seurannan 

muodossa tarjottava palvelu antaa asiakkaalle reaaliaikaista informaatiota, jota on 
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mukava seurata ja sitä pidetään viihteellisenä. Tutkimuksen empiirisessä aineistossa 

ei kuitenkaan havaittu, että tiedolla olisi käyttäjille syvällisempää, esimerkiksi 

kulutuskäyttäytymistä ohjaavaa merkitystä. Asiakastiedon käänteinen käyttö voi lisätä 

myös kontekstisidonnaista arvoa tarjoamalla asiakkaalle reaaliaikaista informaatiota 

ja esimerkiksi lisäämällä tilannekohtaista interaktiota asiakkaan ja palveluntarjoajan 

välillä. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että asiakkaat eivät kuitenkaan 

hahmota vielä täysin asiakastiedon käänteisen käytön tarjoamia mahdollisuuksia 

palveluiden kehittämisessä, mikä heijastui osittain myös havaittuihin arvotekijöihin ja 

tutkimuksen tuloksiin. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin asiakastiedon käänteisen käytön hyödyntämistä 

asiakkaan arvon muodostumisessa mobiilimaksupalvelun kontekstissa. Tutkimuksen 

perusteella havaittiin sekä yhtymäkohtia että erottavia tekijöitä aiemman teorian 

kanssa. Tässä luvussa vertaillaan näitä yhtäläisyyksiä ja eroja aiemman tutkimuksen 

kanssa sekä esitellään, mitä uutta teoreettista ymmärrystä tutkimuksella pystyttiin 

luomaan. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta tulosten tukevan aikaisempaa 

tutkimuksesta arvon yhteisluonnista ja asiakkaan roolista arvon muodostumisessa, 

mutta tutkimuksen kautta havaittiin myös uusia näkökulmia. Grönroosin & Voiman 

(2013) mukaan arvoa voi muodostua asiakkaalle ainoastaan vuorovaikutuksessa 

palveluntarjoajan kanssa palvelusta tehtävien havaintojen ohessa. Tämä tutkimus 

tukee kuitenkin laajempaa näkökulmaa, jossa suorien kokemusten lisäksi myös 

kuvitellut ja vielä tulevaisuudessa olevat kokemukset vaikuttavat arvon 

muodostumiseen, kuten myös Helkkula & Kelleher (2010) ja Helkkula ym. (2012a) 

ovat havainneet. Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi empiirisessä analyysissa esille 

tulleet muiden käyttäjien tuki ja hyväksyntä mobiilimaksupalveluiden käytölle. Arvon 

muodostuminen ja palvelukokemus nähdään tässä tutkimuksessa 

mobiilimaksupalveluiden kontekstissa dynaamisena ja jatkuvana ilmiönä, johon 

asiakkaiden elämäntilanteet ja sosiaaliset kontekstit vaikuttavat vahvasti, mikä tuki 

myös aiempaa tutkimusta (Helkkula & Kelleher 2010). Tutkimus tuki myös 

aikaisempaa teoriaa eri aikaulottuvuuksien vaikutuksesta palvelukokemuksen ja arvon 
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muodostumiseen. Tulosten mukaan aiemmat, nykyiset ja vielä tulevat kokemukset 

vaikuttavat arvon muodostumiseen. Kokemukset voivat olla sekä suoria palvelun 

käytöstä kertyviä kokemuksia että epäsuoria, jotka voivat olla esimerkiksi muiden 

käyttäjien jakamia kommentteja palvelusta tai mainontaa. (Helkkula & Kelleher 2010; 

Dube & Helkkula 2015.) 

Arvo muodostui tässä tutkimuksessa moniulotteisesti asiakkaiden omissa sosiaalisissa 

konteksteissa. Tutkimuksen tulokset siis tukivat aiempaa teoriaa arvon 

moniulotteisuudesta (Sheth 1991a, 1991b; Pura 2005; Yang & Jolly 2006; Pihlström 

& Brush 2008; Ruiz ym. 2008; Gummerus & Pihlström 2011), sillä arvon 

muodostumisen nähtiin jakautuvan funktionaaliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, 

episteemiseen ja kontekstisidonnaiseen arvoulottuvuuteen. Vaikka kaikki viisi 

arvoulottuvuutta voitiin hahmottaa tulosten perusteella, funktionaalinen, sosiaalinen ja 

emotionaalinen arvo korostuivat, mikä saattaa heijastua mobiilimaksupalvelun 

kontekstin ominaispiirteistä. Asiakkaat arvostavat maksupalveluissa funktionaalisia 

tekijöitä, ja sosiaalinen verkosto tukee vahvasti arvon muodostumista. 

Maksupalveluiden käyttö herättää myös paljon tunteita, varsinkin silloin, jos niissä 

syntyy ongelmia. Kun kyse on käyttäjien omaisuudesta, se herättää tunteita enemmän 

verrattuna joihinkin toisiin palveluihin. Tutkimustuloksia pohtiessa täytyy ottaa myös 

huomioon palvelukontekstin ja empiirisen aineiston vaikutus arvoulottuvuuksien 

muotoutumiseen. Myös tutkijan havainnot arvoulottuvuuksista analysoidessaan 

aineiston ovat saattaneet vaikuttaa ulottuvuuksien muotoutumiseen, vaikka 

analyysissa on pyritty objektiivisuuteen. Kaiken kaikkiaan tutkimuksella pystyttiin 

kuitenkin luomaan uutta ymmärrystä arvoulottuvuuksista ja arvon muodostumisesta 

tässä spesifissä ja ajankohtaisessa kontekstissa. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti mobiilimaksupalvelulle oli ominaista, että 

palvelukokemus ja arvo muodostuivat asiakkaille monien tekijöiden summana. Arvon 

muodostumisessa voidaankin puhua jopa ekosysteemistä, joka sisältää asiakkaiden, 

kilpailijoiden, partnereiden ja toimittajien välistä yhteistyötä palvelun kehittämiseksi. 

Monia toimijoita ja tasoja sisältävä ekosysteeminäkökulma erottuu perinteistä 

arvoketjuajattelusta ja transaktioihin perustuvista verkostoista. Toisin sanoen 

ekosysteemissä tai ns. palvelusysteemissä on useita taloudellisia ja sosiaalisia 

toimijoita, jotka luovat arvoa itsellensä sekä muille integroimalla resursseja 
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vastavuoroisesti. (Maglio, Vargo, Caswell & Spohrer 2009; Wieland, Polese, Vargo 

& Lusch 2012; Ben Lataifa 2014.) Tässä tutkimuksessa maksupalvelut, tuotteiden ja 

palveluiden tarjoajat ja joissain tapauksissa myös muut käyttäjät nähtiin tällaisena 

palvelusysteeminä, jota käyttäjät arvioivat kokonaisuutena. Kokonaisuudessa kaikkien 

tekijöiden on toimittava, jotta arvon muodostuminen on mahdollista. 

Asiakastiedon käänteisen käytön osalta tutkimus tuki aiempaa teoriaa, jonka mukaan 

asiakastiedon käänteisen käytön avulla voidaan luoda arvoa asiakkaalle (Saarijärvi 

2011). Tulosten perusteella voidaan todeta, että tarjoamalla asiakkaille esimerkiksi 

heidän omasta kulutuskäyttäytymisestään kertyvää dataa, voidaan tukea arvon 

muodostumista. Palveluntarjoajat eivät kuitenkaan voi ennalta määritellä, kuinka 

asiakkaat käyttävät informaatiota, ja millaista arvoa informaation avulla pystytään 

luomaan, vaan asiakkaat määrittelevät sen omissa arjen arvonluontiprosesseissaan 

(Sandström ym. 2008). Tämä tutkimus ei tukenut Saarijärven (2011) jakoa 

hedonistiseen ja utilitaristiseen arvoon, vaan asiakastiedon käänteisen käytön 

seurauksena syntynyt arvo nähtiin moniulotteisempana jakautuen funktionaaliseen, 

emotionaaliseen ja kontekstisidonnaiseen arvoon. Tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että asiakastiedon rooli on muuttunut enemmän datan jakamisen suuntaan, 

mikä tukee Saarijärven ym. (2013) tutkimuksessa esitettyä asiakastiedon roolin 

kehittymistä yrityksissä. Informaatiota tarjotaan asiakkaan arvonluonnin tueksi, mutta 

mahdollisuuksia ei hyödynnetä tämän tutkimuksen kontekstissa vielä tarpeeksi. 

Asiakastiedon käänteinen käyttö on asiakkaille vielä uusi asia, ja sen tarjoamien 

mahdollisuuksien hahmottaminen on asiakkaille vielä vaikeaa tämän tutkimuksen 

perusteella. Tämä tutkimus luo ensimmäisten joukossa uutta ymmärrystä tästä 

ilmiöstä, vaikka jatkotutkimusta luonnollisesti vielä tarvitaan eri palvelukonteksteissa. 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen avulla erityisesti finanssi- ja rahoitusalan, mutta myös muiden 

alojen mobiilipalveluiden tarjoajat voivat tunnistaa tekijöitä, jotka asiakkaat kokevat 

tärkeiksi ja arvoa muodostumista tukeviksi. Tutkimuksen teoreettista viitekehystä, jota 

täydennettiin ja muokattiin tämän tutkimuksen tuloksilla, voidaan käyttää mallina ja 

tukena mobiilimaksupalvelun asiakkaille arvoa luovien tekijöiden hahmottamiseksi 

palveluiden kehittämisessä. Viitekehyksen avulla voidaan tunnistaa sekä asiakastiedon 
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käänteisen käytön tuomia mahdollisuuksia sekä arvoa tuottavia tekijöitä yleisellä 

tasolla mobiilimaksupalveluiden kontekstissa. Tutkimus korostaa myös 

palvelukokemuksen merkitystä arvon muodostumisessa, mikä palveluntarjoajien tulisi 

myös ottaa huomioon kehitettäessä mobiilipalveluita. 

Tämän tutkimuksen johdannossa jo korostettiin asiakaslähtöisen näkökulman tärkeyttä 

finanssi- ja rahoitusalan palveluiden kehittämisessä (Puustinen ym. 2014). Tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että arvo syntyy asiakkaiden omissa arjen prosesseissa, ja 

yritykset voivat tarjota ainoastaan arvolupauksia asiakkaille (Sandström 2008). Siksi 

olisikin tärkeää, että yritykset ottaisivat asiakkaat mukaan palveluiden 

kehitysprosessiin. Esimerkiksi Nordea ottaa käyttäjät mukaan palveluiden 

kehittämiseen tarjoamalla Nordea Pay - mobiilimaksupalvelun beta-version 

asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat saavat kokeilla palvelua ja kehittää sitä yhdessä 

palveluntarjoajan kanssa. (Nordea 2016.) Erityisesti asiakastiedon käänteisen käytön 

hyödyntämisessä tämä olisi tärkeää, jotta yritys saa tietoa siitä, mitä informaatiota 

asiakkaat arvostaisivat, ja mikä edistäisi arvon muodostumista. Puustisen ym. (2014) 

mukaan palveluntarjoajien tulisi lisätä ymmärrystä asiakkaista ja tilanteista, jotka eivät 

liity pelkästään pankkipalveluihin tai maksamiseen. Asiakastiedon käänteisellä 

käytöllä pystytään laajentamaan palveluvalikoimaa, mutta se vaatii syvällistä 

ymmärrystä asiakkaiden omista arvoa tuottavista prosesseista.  

Sosiaalisen arvon merkitys korostui arvon muodostumisessa tämän tutkimuksen 

tuloksissa, sillä käyttäjät hakevat palveluiden käytölle muiden hyväksyntää ja tukea. 

Muiden positiivisten kokemusten johdosta palveluita lähdetään kokeilemaan 

helpommin. Palvelun tarjoajien olisikin hyvä tukea tätä käyttäjien välistä verkostoa 

aktivoimalla asiakkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kokemuksien jakamiseen 

esimerkiksi sosiaalisen media alustoilla tai muissa palveluissa, vaikka riskinä on 

luonnollisesti myös negatiivisten kokemusten leviäminen. Yksi tutkimuksessa 

havaituista arvotekijöistä oli asiakkaiden tavoitteiden saavuttaminen palveluiden 

avulla. Palveluntarjoajat voisivat keskittyä markkinoinnissaan jakamaan käyttäjien 

kokemuksia erilaisista arkisista tilanteista, joissa maksupalveluita käytetään. Tätä 

kautta asiakkaat saattavat saada ideoita omaan arkeensa ja löytää palveluiden kautta 

helpotusta arjen prosesseihin. 
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Erilaiset mobiilimaksupalvelut, jotka olivat mobiililaitteissa käytettäviä sovelluksia, 

olivat tämän tutkimuksen palvelukontekstina. Mobiilisovellusten käytössä, kuten 

palveluiden käytössä yleensäkin, voidaan tunnistaa asiakkaalle kriittisiä pisteitä, joilla 

on erityisen suuri merkitys palvelukokonaisuuden onnistumisen kannalta. 

Palveluntarjoajien tulisi tunnistaa tarkasti asiakkaan polku maksusovelluksessa, jotta 

käyttökokemuksen kannalta kriittiset pisteet on mahdollista tunnistaa ja kehittää 

kokonaisuutta. Yhdeksi kriittiseksi pisteeksi voitiin tämän tutkimuksen perusteella 

tunnistaa palvelun käytön aloitus, jolloin käyttäjän on opittava käyttämään palvelua. 

Palvelun käyttö osana asiakkaiden arkipäivää vaatii oppimista ja totuttelua ja tämän 

vaiheen tukeminen erilaisilla toiminnoilla olisi palveluntarjoajille tärkeä osa 

palveluiden kehittämistä. 

Asiakastiedon käänteinen käyttö on asiakkaille vielä uusi käsite, eikä sen yhteyttä 

arvon muodostumiseen ja palvelukokemukseen välttämättä hahmoteta vielä täysin. 

Palveluntarjoajayrityksen johdon tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota 

mobiilipalveluiden markkinointiin, jossa perustellaan asiakastietojen keräämisen tarve 

arvon lisäämiseksi asiakkaalle. Asiakastietojen kerääminen ilman perusteluja 

aiheuttaa käyttäjissä epäluuloisuutta ja negatiivisia tuntemuksia, mikä ei tue arvon 

muodostumista. Markkinoinnin läpinäkyvyys olisi tärkeä asia erityisesti pankki- ja 

raha-asioiden palveluiden kontekstissa, jossa käyttäjät ovat erityisen huolissaan 

luotettavuudesta, turvallisuudesta ja omasta yksityisyydestään. 

6.4 Tutkimuksen rajoitteet 

Laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että tutkijan sukupuoli, ikä, uskonto, virka-

asema tms. saattavat vaikuttaa tutkimuksen objektiivisuuteen, kun tieto suodattuu 

tutkijan oman kehyksen läpi. Tutkija luo tutkimusasetelmansa ja tulkitsee sitä 

parhaaksi katsomallaan tavalla mahdollisimman objektiivisesti ja kuulemaan sekä 

ymmärtämään tiedonantajia. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 133.) Tutkija ei voi sanoutua 

irti omista arvolähtökohdistaan, sillä arvot muokkaavat sitä, miten tutkittavia ilmiöitä 

pyritään kuvaamaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää tai 

paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. Tutkimusilmiötä on 

siis pyritty kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2006: 

152.) Myös tässä tutkimuksessa hyväksytään se tosiasia, että tutkijan omat arvot ja 
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kokemukset mobiilimaksupalveluista ovat saattaneet vaikuttaa objektiivisuuteen 

aineiston tulkinnassa. Erityisesti haastateltavien vastausten tulkinnassa eri 

haastattelijat olisivat voineet tulkita vastauksia eri tavalla ja haastattelujen sisältö olisi 

voinut olla tulkinnan kautta erilainen. Tutkimuksen läpinäkyvyyttä on pyritty 

lisäämään tarkoilla kuvauksilla tutkimuksen etenemisen eri vaiheista. Tutkimuksen 

tarkka dokumentointi mahdollistaakin tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin 

tutkimusprosessin jälkeen, mikä yksi tärkeimmistä tieteellisen tutkimuksen 

kriteereistä (Kananen 2008: 16). 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tuottaa yleistettäviä tuloksia, vaan tarkastella 

tutkimusilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tähän vaikutti osaltaan 

tutkimukseen valittu fenomenologinen näkökulma, jonka mukaan tutkimuksen 

kohteena ovat yksilöiden subjektiiviset kokemukset ja näkemykset arvon 

muodostumisesta. Toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen ei ole yleensä tarkoituskaan 

löytää yleistettäviä tuloksia toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Kananen 

2008: 21). Kokonaisuutena tutkimus kuitenkin loi syvällistä ja kokonaisvaltaista 

ymmärrystä tästä spesifistä, mielenkiintoisesta ja erittäin ajankohtaisesta 

tutkimusaiheesta. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden 

kautta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli 

tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2006: 216). 

Reliabiliteettia eli toistettavuutta pyrittiin tässä tutkimuksessa parantamaan tarkalla 

tutkimusprosessin dokumentoinnilla. Haastattelut ja käyttäjien havainnoinnit 

nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Lisäksi käytetyt menetelmät ja aineiston 

keräämistilanteet on kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Toistettavuuden 

mahdollistamiseksi teemahaastattelun kysymykset on esitetty tutkimuksen liitteenä. 

Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. 

Esimerkiksi voidaan pohtia, miten hyvin haastateltavat käsittävät haastattelussa 

esitetyt kysymykset vai voidaanko niitä tulkita usealla eri tavalla. 

Monitulkinnallisuutta on pyritty vähentämään keskustelunomaisilla haastatteluilla, 

joissa kysymyksiä voitiin tarvittaessa selventää. Validiteettia on pyritty myös 

lisäämään käyttämällä aiempien tutkimusten teoriasta koostettua teoreettista 

viitekehystä haastattelujen teemojen pohjana. Lisäksi aineistoa on kerätty sekä 
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haastattelujen että maksupalveluiden käyttäjien havainnoinnin avulla, eli voidaan 

puhua validiteettia tarkentavasta triangulaatiosta. 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tätä tutkimusta voidaan käyttää pohjana mobiilimaksusovellusten sekä muiden 

mobiilisovellusten tutkimuksessa, joka liittyy erityisesti asiakastiedon käänteiseen 

käyttöön arvon muodostumiseen ja palvelukokemukseen. Tutkimus voi tukea osaltaan 

useiden tieteenalojen, esimerkiksi markkinoinnin, pankki- ja rahoitusalan ja tekniikan, 

jatkotutkimusta. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu demografisten tekijöiden vaikutusta arvon 

muodostumiseen hyödyntämällä asiakastiedon käänteistä käyttöä, vaikka empiirisen 

tutkimuksen kohderyhmään pyrittiin valitsemaan erilaisia taustoja omaavia henkilöitä. 

Jatkossa olisi kuitenkin mielenkiintoista keskittyä siihen löytyykö 

mobiilimaksupalveluiden asiakkaiden keskuudessa eroja arvon muodostumisessa 

esimerkiksi iän, sukupuolen ja ammatillisen taustan omaavien henkilöiden välillä. 

Samankaltaisen tutkimuksen voisi jatkossa toteuttaa myös toisessa maassa ja vertailla 

tuloksia tämän tutkimuksen kanssa. Mobiilisovellusten käyttötottumukset ja 

sovellustarjonta vaihtelevat eri maissa ja näin ollen tulokset saattavat olla myös täysin 

erilaisia.  

Jatkossa tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin täydentää esimerkiksi kvantitatiivisella 

tutkimuksella, jossa käyttäjien subjektiivisia näkemyksiä kerättäisiin esimerkiksi 

kyselylomakkeiden avulla. Kvantitatiivisella tutkimuksella päästäisiin paremmin 

tutkimaan riippuvuussuhteita eri asiakastiedon käänteisen käytön ja eri 

arvoulottuvuuksien kanssa laajemmassa tutkimusjoukossa. Myös palvelukokemuksen 

eri aikaulottuvuuksien vaikutusta arvon muodostumiseen voitaisiin tutkia 

kvantitatiivisen lähestymistavan kautta. 

Tutkimusilmiöstä tarvitaan myös lisää tutkimusta erilaisissa palvelukonteksteissa, sillä 

mobiilisovellusten palvelu- ja käyttökokemuksia ei ole tutkittu vielä riittävästi (Dube 

& Helkkula 2015). Tämä tutkimus pyrki osaltaan täyttämään tuota tutkimusaukkoa 

keskittymällä kokemuksiin mobiilimaksupalveluiden kontekstissa. Erityisesti eri 
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alojen konvergenssi olisi tämän tutkimuksen perusteella hyvä jatkotutkimusaihe. Eri 

alojen palveluntarjoajat voisivat oppia myös toisiltaan, jotta entistä 

asiakaslähtöisempiä palveluita saadaan markkinoille. Vertailua voitaisiin tehdä 

esimerkiksi terveyspalveluiden ja vähittäiskaupan mobiilisovellusten kanssa erityisesti 

asiakastiedon käänteisen käytön hyödyntämisen kannalta. 

Tämän tutkimuksen empiirisessä analyysissa havaittiin, että asiakkaat olivat 

lähtökohtaisesti skeptisiä asiakastiedon hyödyntämisen tuomiin mahdollisuuksiin 

digitaalisen palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Mielenkiintoinen tutkimusaihe 

olisikin tutkia mahdollisia esteitä asiakastiedon käänteiselle käytölle asiakkaiden 

arvon luonnin tukena. Osalla aloista asiakkaista kerättävää informaatiota pidetään 

arkaluonteisempana verrattuna toisiin aloihin, mistä pankki- ja rahoitusalan palvelut 

vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella olevan yksi esimerkki.  

Tutkimuksen empiirisessä osiossa havaittiin myös, että mobiilimaksupalvelut eivät ole 

vielä täysin korvanneet esimerkiksi verkkopankissa asiointia. Käyttäjät esimerkiksi 

tekevät pienet rahasiirrot ja maksut mobiilisovelluksella, mutta suurempien 

rahasummien maksamisessa voidaan käyttää verkkopankkia. Jatkossa olisikin syytä 

tutkia maksamisen monikanavaisuutta, ja mikä sen rooli on arvon muodostumisessa. 

Palveluntarjoajien olisi palvelujen kehittämiseksi tärkeää tietää syitä, miksi käyttäjät 

valitsevat jonkun yksittäisen maksamisen alustan yksittäisissä tilanteissa. 

Monikanavaisuutta on tutkittu esimerkiksi vähittäiskaupan alalla, jossa sen havaittiin 

tukevan paremmin asiakkaiden arvonluontia (Saarijärvi, Mitronen & Yrjölä 2014).  
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LIITTEET 

Liite 1 Puolistrukturoidun teemahaastattelun kysymysrunko 

 

Haastateltavan taustatiedot: 

Kerro hiukan itsestäsi. Ikä, ammatti yms.? 

Kuvaile itseäsi mobiilipalveluiden käyttäjänä. 

Kuvaile laskunmaksutottumuksiasi.  

Kuinka usein käytät mobiilimaksu- ja mobiilipankkipalveluita? Entä verkkopankkia? 

Kerro tyypillisestä tilanteesta, jossa käytät (mobiili)pankki- tai maksupalveluita. 

 

Käyttöönotto ja arvon muodostuminen: 

Mitkä asiat vaikuttivat palvelun käyttöönottoon? Mitkä asiat sinulla yleensäkin 

vaikuttavat uusien mobiilipalvelujen käyttöönottoon? 

Millaisia esteitä näet mobiilipalvelujen käyttöön liittyen kohdallasi ja millaisin 

keinoin voitaisiin helpottaa mobiilipalvelujen käyttöönottoa ja käyttöä kohdallasi? 

Miksi käytät mobiilipankkipalveluita? Onko jotain mitä et käytä/halua käyttää? 

Miksi? 

Mitä hyötyjä koet saavasi palvelujen käytöstä?  

Ovatko mobiilimaksupalvelut sinulle tärkeitä? Miksi? Tai miksi eivät ole? 

 

Funktionaalinen 

Mitä toimintoja käytät? 

Kuinka helppoa/vaikeaa mobiilipalveluiden käyttö on mielestäsi? 

Oletko korvannut mobiilipalveluilla joitain pankkiin ja maksamiseen liittyviä muita 

palveluita? Mitä? 

Koetko säästäväsi rahaa mobiilipalveluiden käytöllä? Miten? 

Koetko säästäväsi aikaa? Miten? 

Koetko saavasi yksilöityä palvelua? Millaista? 

Mitä hyötyjä koet saavasi palveluiden käytöstä? 

Verrattuna muihin palveluihin mitä etua koet saavasi käyttäessäsi mobiilipalveluita? 

Ovatko mobiilipalvelut muuttaneet kulutuskäyttäytymistäsi? Miten? 

Mitä palveluiden käyttö vaatii? 

Miten kuvailisit palveluiden yhteensopivuutta nykyiseen elämäntilanteeseesi? 

Kuvaile tilannetta, kuin ensimmäistä kertaa käytit palvelua? Oliko se 

helppoa/vaikeaa? 

 

Sosiaalinen 

Oletko huomannut muutoksia kulutuskäyttäytymisessäsi palvelun käyttöönoton 

jälkeen? Mitä?  

Millaisia mielipiteitä olet kuullut mobiilimaksupalveluista? Miten ne ovat 

vaikuttaneet sinuun? 

Kuinka tärkeänä pidät muiden mielipidettä mobiilipalvelusta? 

Ovatko muiden mielipiteet vaikuttaneet palveluiden käyttöön? Miten? 

Koetko saavuttavasi palveluiden avulla joitain tavoitteita? 

Koetko, että mobiilimaksupalvelut helpottavat kommunikaatiota palveluntarjoajan 

kanssa? Miten? 

Miten mobiilipalveluiden käyttö vaikuttaa imagoosi lähipiirissäsi? Miten lähipiirisi 

suhtautuminen on muuttunut sen jälkeen, kun aloitit mobiilipalveluiden käytön? 
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Emotionaalinen 

Herättääkö palveluiden käyttö sinussa joitain tunteita? Millaisia? 

Mitä mieltä olet palvelun visuaalisesta ilmeestä?  

Kuinka nautinnolliseksi koet palveluiden käytön? 

Mitä mieltä olet palveluiden turvallisuudesta ja luotettavuudesta? 

Koetko, että yksityisyytesi on turvattu? 

Koetko hallitsevasi palvelun käytön? 

 

Episteeminen 

Vaatiko palvelun käyttö opettelua? Kuinka paljon? 

Oletko kokenut oppineesi käyttäessäsi palvelua? Mitä opit? 

Koetko, että mobiilipalvelut ovat uusi asia pankki- ja maksupalveluiden 

kontekstissa? 

 

Kontekstiin liittyvä 

Milloin ja missä tilanteissa käytät palveluita? 

Missä käytät palveluita? (sijainti) 

Millaisella päätelaitteella käytät palveluita? 

Oletko käyttänyt käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita? 

Mitä mieltä olet käyttäjien sijaintiin perustuvasta sisällöstä? 

 

Palvelukokemus: 

Ovatko mobiilipalvelut muuttaneet palvelukokemustasi pankki- ja maksupalveluihin 

liittyen? Miten? 

Miltä palvelun käyttö tuntuu? 

Oletko nähnyt palveluihin liittyvää mainontaa/uutisia/arvosteluita? Kuinka se on 

vaikuttanut sinuun? 

Kertoisitko jonkun hyvän/huonon palvelukokemuksen pankki- ja maksupalveluihin 

liittyen?  

Ajattele jotain erityistä tilannetta tai tapahtumaa, joka teki sinut 

tyytyväiseksi/iloiseksi/synnytti elämyksen tms. käyttäessäsi pankkipalveluja. 

Voisitko kuvailla sitä? 

 

Asiakastiedon käänteinen käyttö: 

Tiedätkö mitä tietoja palveluntarjoajat keräävät asiakkaistaan/sinusta? 

Koetko hyötyväsi informaation keräämisestä? Miten? Mieti/kuvaile miten voisit itse 

hyötyä siitä, että yritys kerää sinusta tietoa? 

Mitä informaatiota toivoisit saavasi mobiilipalveluiden kautta? 

Mitä informaatiota pidät kaikista tärkeimpänä mobiilipalveluissa? 

Miten mobiilipalveluiden kautta saatava informaatio eroaa muista palveluista 

saatavaan informaatioon? 

Olisitko valmis jakamaan mobiilipalveluun kertyvää asiakastietoa muille 

palveluntarjoajille?  

Olisitko valmis jakamaan palveluntarjoajille muuta kuin talouteen liittyvää tietoa? 

Millaista tietoa voisit jakaa?  

Millaisille organisaatioille/kenelle olisit valmis jakamaan talouteen liittyviä tietojasi? 

Millaisia tietoja ylipäänsä olisi valmis jakamaan itsestään? 
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Jos olisi mahdollista yhdistellä sinusta eri rekistereissä olevaa tietoa ja sen 

perusteella luoda uusia palveluja (esimerkiksi mobiilipalveluja), millaisia ne voisivat 

olla, ja mistä olisi sinulle hyötyä? 

 

Haluaisitko itse hallinnoida omaa digitaalista datamassaasi vai haluaisitko 

esimerkiksi ulkoistaa sen jollekin ulkopuoliselle toimijalle (kuten tällä hetkellä 

tehdään varallisuuden suhteen, eli ulkoistetaan sijoitussalkun hallinta esim. 

pankille)? (jos oletetaan, että tällainen tietovaranto olisi jossain kokonaisuutena 

olemassa) 

 

Palveluiden kehittäminen: 

Onko mielipiteesi palvelusta muuttunut ajan kuluessa? 

Miten mobiilimaksupalveluita tulisi kehittää? 

Mitä toimintoja haluaisit mobiilimaksupalveluihin tulevaisuudessa? 

Miten palveluiden käyttö voisi olla helpompaa? 

Miten koet pysyväsi mukana palveluiden kehityksessä? 

Millaisena näet mobiilipalveluiden roolin tulevaisuudessa? 

Mitä odotat palveluilta tulevaisuudessa? 

Miten haluaisit maksaa laskuja tulevaisuudessa? Visioi rohkeasti. 

 


