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Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä mobiilipalveluiden ja arvon ulottuvuuksiin 

asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Asiakasarvon muodostumista tarkastellaan arvoulottuvuuksissa 

mobiilipalveluiden käytön kautta, jolloin arvon havaitsemisessa huomioidaan eri ulottuvuudet: 

tekninen, ajallinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja arvon yhteisluonti. Arvo on subjektiivista 

asiakkaille, joten tutkimuksessa hyödynnetään fenomenologista lähestymistapaa asiakkaiden 

yksilöllinen konteksti ja käyttökokemukset huomioiden.  

 

Tutkimusongelman tarkastelu tapahtuu asiakkaan arvonluonnin ja mobiilipalveluiden teorioiden 

pohjalta, joihin tutkimuskysymykset ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys myös pohjautuvat. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu mobiilipalveluiden tasot ja asiakkaan 

arvonluonnin ulottuvuudet yhdistämällä, jolloin ulottuvuuksissa esiintyy asiakasarvoa 

mahdollistavia arvotekijöitä mobiilipalveluiden kontekstissa. Teorian muodostuksessa 

hyödynnetään monipuolista asiakasarvon teoriaa ja mobiilipalveluiden ominaisuuksiin ja käyttöön 

liittyvää teoriaa. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu laadullisella menetelmällä, ja tutkimuksen aineisto on 

kerätty teemahaastatteluja sekä havainnointia hyödyntäen. Tutkimuksen tyyppi on etnografinen, 

koska aineisto on kerätty eri tilanteissa ja eri menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen kohderyhmä on 

nuoret, aktiiviset, useita mobiilipalveluja käyttävät aikuiset. Tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin 

nuoret aikuiset, koska aiemman tutkimuksen pohjalta heidän tiedetään yleensä käyttävän useita 

mobiilisovelluksia aktiivisesti. Tutkimuksen raportoinnin lähestymistapa on abduktiinen, ja 

empiirisessä aineiston analyysissä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä teemoittelua 

hyödyntämällä. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkaan mobiilipalveluiden käytössä vaikuttavat 

arvon eri ulottuvuudet. Mobiilipalveluiden käyttöönotossa esiintyy teknistä arvoa, joka riippuu 

ajallisesta arvosta mobiilipalveluiden käyttökontekstissa. Sosiaalista arvoa esiintyy 

mobiilipalveluiden sosiaalisia ominaisuuksia hyödyntäessä ja emotionaalinen arvo liittyy 

mobiilipalveluiden käytön positiivisiin tai negatiivisiin kokemuksiin. Mobiilipalveluiden suhteen 

arvotekijät, kuten yksityisyys ja luottamus mahdollistavat arvon yhteisluonnin syntymisen. Tämä 

tutkimus tarkentaa arvoulottuvuuksien arvotekijöitä mobiilipalveluiden käytössä, jolloin asiakkaan 

arvon muodostumista voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti. Tutkimuksen teoreettisten ja 

liikkeenjohdollisten johtopäätösten myötä voidaan tarkentaa asiakkaan arvoulottuvuuksien 

havaitsemista eri mobiilipalveluiden konteksteissa. 

 

Tutkimustulosten yleistettävyys arvon yksilöllisyyden ja rajatun kohderyhmän vuoksi on 

rajoittunutta. Tutkimuksen tavoitteeseen, eli mobiilipalveluiden arvotekijöiden havaitsemiseen 

asiakkaan arvoulottuvuuksissa, voidaan vastata tutkimuksen pohjalta. 
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu –tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä mobiilipalveluiden 

käytön kautta muodostuvasta asiakasarvosta. Pyrkimyksenä on tuottaa 

mobiilipalveluiden tarjoajille holistinen käsitys asiakasarvojen ulottuvuuksista, jotta 

mobiilipalveluita ja suhdetta asiakkaaseen voidaan kehittää edelleen 

kokonaisvaltainen asiakasarvo huomioiden. Tutkielma toteutetaan osana Oulun 

yliopiston markkinoinnin tutkimusryhmä SHARP:in ReDo –tutkimusprojektia, jonka 

tarkoituksena on ymmärtää digitaalisen arvonluonnin hyödyntämistä uuden 

palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Tässä luvussa lukija johdatellaan aiheeseen ja 

perustellaan aiheen valinta. Luvussa kerrotaan myös tutkimuksen tavoite ja asetetaan 

tutkimuskysymykset sekä esitetään tutkimusmetodologia. Lopuksi käydään läpi 

tutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Mobiilisovellusala on tullut viime vuosina kasvavasti yhä tärkeämmäksi. 

Mobiilisovellukset ovat olleet osana mainontaa, bisnestä, terveyttä ja lukuisia muita 

aloja jo useita vuosia. Mobiilisovelluksista on tullut oleellinen vuorovaikutuksen ja 

palvelujen toimittamisen muoto asiakkaalle. (Dube & Helkkula 2015, Carter & Yeo 

2016.) Sovellukset tarjoavat useita palveluja, joilla on vaikutus palvelunkäyttäjien 

jokapäiväiseen elämään (Dube 2014). Esimerkiksi Apple tarjoaa yli 750 000 

sovellusta asiakkailleen App Storen kautta (Monti 2013). Käytetyimpiin 

mobiilisovelluksiin kuuluvat e-mail, kalenteri, pikaviestintä, henkilökohtainen 

tuottavuus, webkonferenssit ja verkkokauppa (Columbus 2013).  Songn ja Leen (2012) 

tutkimuksessa havaittiin, että yleisimmin mobiilisovelluksia käytettiin 

kommunikaatioon (esim. teksteihin), sosiaaliseen kanssakäymiseen (esim. Facebook), 

viihteeseen (esim. pelaaminen), tietoon (esim. tietokannat) ja muuhun tarkoitukseen 

(esim. ostokset). Käyttäjät ovat herkkiä myös trendeille, joten jotkut sovellukset 

noudattavat muotia (Ding & Chai 2015). Viime aikojen yksi trendikkäimmistä 

ilmiöistä on ollut Pokémon Go -pelisovellus, joka nousi ladatuimpien pelien listalle 

Android ja Apple sovelluskaupoissa nopeammin kuin mikään muu peli aiemmin 

historiassa (Lewis 2016). Pokémon Go on Niantic-yhtiön kehittämä mobiilipeli, jossa 

pelaaja voi pyydystää ja kouluttaa reaalimaailmassa ilmestyviä Pokémon-hahmoja 
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älypuhelimensa kameran avulla. Pokémon Go ilmiön suosiota selittää osaltaan 

teknologinen uutuudenviehätys, jossa yhdistyy paikkatietoinen pelaaminen, 

motivaatio liikkumiseen sekä kontaktien luominen toisiin käyttäjiin. Pokémon Go 

antaa viitteitä tulevaisuuden mahdollisuuksista mobiilisovellusten kehityksessä. 

(Vahtera 2016.) 

Mobiilipalveluiden tutkimusta on tehty palveluiden johtamisen näkökulmasta (mm. 

Balasubramanian, Peterson & Jarvenpaa 2002, Heinonen & Andersson 2003, 

Nysveen, Pedersen & Thorbjørnsen 2005a, 2005b, Pura 2005), mutta virallinen 

mobiilipalveluiden luokittelu on silti niukka. Smura, Kivi ja Töyli (2009) ovat 

tutkineet mobiiliselailun käyttöä palvelutieteen näkökulmasta. Useimmat 

mobiilipalveluiden tutkimukset keskittyvät kuitenkin enemmän tuottajan 

näkökulmaan (mm. Giaglis, Kourouthanassis & Tsamakos 2003, Mitchell & 

Whitmore 2003, Hyvönen & Repo 2005, Sullivan, Mort & Drennan 2005), joten 

käyttäjänäkökulman tutkimiselle on tarvetta. Mobiilipalveluiden tutkimukselle 

asiakasarvon näkökulmasta on tarvetta, koska palvelut kehittyvät jatkuvasti ja tarjonta 

on niin laajaa, että vain todellista arvoa tuottavat sovellukset jäävät käyttöön. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään erityisesti mobiilipalveluiden käytön myötä havaittavaan 

asiakasarvoon ja asiakkaan näkökulmaan, koska arvonluonnista ja 

arvonyhteisluonnista ei ole tehty tarkkoja analyysejä asiakkaan näkökulmasta 

(Grönroos & Voima 2013). Asiakaspalvelulogiikkaa on tutkittu aiemmin (mm. 

Grönroos 2008, Vargo & Lusch 2008, Grönroos & Voima 2013), mutta markkinoinnin 

terminologiassa viitataan yhä yrityksen hallitsevaan asemaan arvonluonnissa 

(Strandvik, Holmlund & Edvardsson 2012).  Asiakas ei ainoastaan keskity yrityksen 

tarjoamiin arvon funktionaalisiin tai ekonomisiin hyötyihin (Nordin & Kowalkowski 

2010), vaan myös eettisiin, sosiaalisiin, emotionaalisiin ja ympäristön ulottuvuuksiin 

(Barnes 2003, Norman & MacDonald 2004), joten asiakkaan arvon ulottuvuuksia tulee 

tutkia kokonaisvaltaisen ymmärryksen saamiseksi.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on muodostaa käsitys mobiilipalveluiden käytön 

myötä muodostuvasta arvosta asiakkaalle eri arvoulottuvuuksissa. Tässä 

tutkimuksessa mobiilipalveluita ei ole haluttu rajoittaa yksittäiseen alaan tai 
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kontekstiin, koska tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen käsitys asiakasarvoa 

tuottavista arvotekijöistä. Tätä tavoitetta lähestytään päätutkimuskysymyksen ja 

kahden alatutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäinen alatutkimuskysymys tarkastelee 

asiakkaan arvonmuodostumista arvoulottuvuuksissa ja toinen alatutkimuskysymys 

keskittyy mobiilipalveluista havaittuihin arvotekijöihin. Tutkimuksen teoriaosuudet 

on myös jaoteltu alatutkimuskysymysten pohjalta asiakkaan arvonluontiin ja 

mobiilipalveluihin. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

Miten mobiilipalveluiden arvotekijöitä voidaan havaita asiakkaan 

arvoulottuvuuksissa?  

Päätutkimuskysymystä syvennetään alatutkimuskysymyksillä. Tutkimuksen 

alatutkimuskysymykset ovat:  

Mistä ulottuvuuksista asiakkaan arvonmuodostus koostuu? 

Mitä arvotekijöitä liitetään mobiilipalveluihin? 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusta, joka 

pyrkii toimijoiden näkökulmien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kvalitatiivisen otteen 

mukaan todellisuus on subjektiivinen ja moninainen tutkittavien kokemusten mukaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2014: 22.) Kvalitatiivinen menetelmä soveltuu hyvin asiakkaan 

arvon tutkimiseen, koska arvo on myös subjektiivista ja yksilöllisten kokemusten 

mukaan määräytyvää. Tutkimus on metodiltaan fenomenologis-hermeneuttinen, 

koska tutkimusilmiötä tarkastellaan ihmiskäsityksen ymmärtämisen kautta. Tähän 

liittyy keskeisesti merkityksen, kokemuksen ja yhteisöllisyyden käsitteet, jotka tässä 

tutkimuksessa ilmenevät mobiilisovellusten kontekstissa käyttäjien subjektiivisessa 

arvojen tulkinnassa. (Valli & Aaltola 2015b: 29–32.) 

Tutkimus on luonteeltaan etnografinen. Etnografisen tutkimuksen juuret liittyvät 

antropologiaan ja ihmisten tutkimiseen, mikä soveltuu myös yksilöiden arvojen 

tutkimiseen. Tutkimuskysymykset ovat tässä tutkimuksessa asiakkaan arvoihin ja 
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käytäntöihin liittyviä, mikä kuuluu myös etnografisen tutkimuksen luonteeseen. 

(Metsämuuronen 2008: 20, 45.) Etnografinen tutkimus yhdistää eri menetelmiä ja eri 

tilanteissa kerättyjä aineistoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006: 181–183). 

Etnografisen tutkimuksen yksi päämenetelmistä on haastattelu (Hirsjärvi & Hurme 

2014: 160), mitä käytetään myös pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä tässä 

tutkimuksessa. Täydentävänä empirian keruumenetelmänä on havainnointi, mikä 

liitetään etnografiseen tutkimukseen yleensä kenttätutkimuksen muodossa 

(Metsämuuronen 2008: 20). Tässä tutkimuksessa käytetään tarkemmin osallistuvaa 

havainnointia, jossa tutkija osaltaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun (Tuomi & 

Sarajärvi 2003: 84). Havainnointia käytetään tässä tutkimuksessa mobiilisovellusten 

käyttöönottotilanteessa. 

Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysiin käytetään teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysin menetelmää. Teoriasidonnainen analyysi tarkoittaa analyysissa 

esiintyviä teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysi ei suoraan pohjaudu teoriaan tai 

nouse teoriasta. (Valli & Aaltola 2015b: 188.) Teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

päättelylogiikka on usein abduktiivinen, kuten myös tässä tutkimuksessa. Tutkijan 

ajatteluprosessissa vuorottelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, joita tutkija pyrkii 

yhdistelemään. Tulkinnallisesti pyritään fenomenologiseen päättelyyn sekä 

yhdistelemällä paljastamaan ilmiöstä myös uusia, odottamattomia asioita. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003: 98–99.)  

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Arvoulottuvuuksilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arvon tarkastelemista 

moniulotteisesti asiakkaan palvelunkäytöstä, käyttökontekstista, sosiaalisesta 

ympäristöstä, tunteista ja palveluntarjoasta riippuen. Tässä tutkimuksessa asiakkaan 

arvon muodostuminen on jaettu viiteen ulottuvuuteen: tekniseen, ajalliseen, 

sosiaaliseen, emotionaaliseen ja arvon yhteisluontiin Teoreettisena pohjana on 

käytetty Voiman, Heinosen ja Strandvikin (2010) arvon muodostumisen jaottelua 

kysymyksillä miten, missä, milloin, mitä ja kuka. Arvon muodostumista tarkastellaan 

holistisesti asiakaslähtöisestä näkökulmasta, jolloin päämääränä on saada laaja 

ymmärrys asiakkaan arvon muodostumisesta mobiilipalveluiden kontekstissa. 

Moniulotteisen havaitun arvon teoriaa tukee myös Shethin, Newmanin ja Grossin 
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(1991) tutkimus arvokonseptin jakamisesta viiteen eri ulottuvuuteen (tunteelliseen, 

sosiaaliseen, toiminnalliseen, ehdolliseen ja episteemiseen).  

Arvotekijät ovat tässä tutkimuksessa arvon ulottuvuuksissa ilmeneviä 

mobiilipalveluiden (arvon) ominaisuuksia, jotka mahdollistavat arvon muodostumista 

asiakkaalle. Arvotekijät voivat aiheuttaa positiivista tai negatiivista arvoa asiakkaalle. 

Arvotekijöitä on koottu teoreettisen viitekehyksen pyramidin eri ulottuvuuksille ja 

niitä täydennetään tutkimustuloksissa.  

Asiakasarvolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa asiakkaalle mobiilipalveluiden 

käytössä muodostuvaa (positiivista tai negatiivista) arvoa. Tähän liittyvät käsitteet 

kuten käyttöarvo ja havaittu arvo. Käyttöarvo (value-in-use) syntyy asiakkaan 

aikaisemmista ja potentiaalisista tulevista kokemuksista, sekä niiden yhdistämisestä 

tämän hetkisiin prosesseihin ja sosiaalisiin kokemuksiin (Grönroos 2011). Käyttöarvo 

muodostuu asiakkaan palvelukokemusten kautta ilmenevän positiivisen tai 

negatiivisen kokemuksen pohjalta. Käyttöarvo luodaan palvelun käytössä, jolloin sitä 

ei voi arvioida ennen palvelun käyttöä. (Grönroos & Voima 2013.) Kuluttajan 

havaitsema arvo (CPV=customer perceived value) on kuluttajan kokonaisarvio 

palvelun tai tuotteen hyödystä, ja se perustuu hyötyjen ja uhrauksien summaan 

(Zeithaml 1988). 

Mobiilipalvelut (mobile service) eroavat perinteisistä palveluista, koska 

palveluntarjonta ei ole riippuvainen tilallisista tai ajallisista rajoituksista. 

Mobiilipalvelut käsittävät kaikki palvelut, joita voidaan käyttää itsenäisesti ajasta ja 

paikasta riippumatta mobiililaitteen kautta (esim. matkapuhelin, älypuhelin, 

kannettava tietokone). (Pura & Heinonen 2008.) Mobiilipalvelut eroavat 

onlinepalveluista neljän edun kautta eli kätevyydessä, jatkuvassa läsnäolossa, 

paikantamisessa ja personoinnissa (Clarke & Flaherty 2003). Mobiilipalveluita 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa mobiilisovellusten käytön kautta. Mobiilipalvelut 

toimivat siis yläkäsitteenä eri alojen ja palveluntarjoajien mobiilisovelluksille, ja siksi 

on tärkeää saada laaja ymmärrys mobiilisovellusten käytön mahdollisuuksista. 

Mobiilisovellukset (mobile applications) ovat ohjelmistosovelluksia, jotka 

suunnitellaan toimimaan tietyssä alustassa. Kaikki sovellukset eli applikaatiot ovat 
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saatavilla useisiin mobiilikäyttöalustoihin kuten älypuhelimiin, tabletteihin, 

kannettaviin tietokoneisiin ja e-lukijoihin yleensä Apple tai Android alustoilla. 

Sovelluksista on tullut oleellinen vuorovaikutuksen ja palvelujen toimittamisen muoto 

asiakkaalle. (Dube & Helkkula 2015, Carter & Yeo 2016.) Sovellukset tarjoavat useita 

palveluja, joilla on vaikutus palvelunkäyttäjien jokapäiväiseen elämään (Dube 2014). 

Ilmaiset ja maksulliset sovellukset ovat laajalti korvanneet muiden mobiilipohjaisten 

palveluiden käytön (Dube & Helkkula 2015). Yleisimmin mobiilisovelluksia 

käytetään kommunikaatioon (esim. teksteihin), sosiaaliseen kanssakäymiseen (esim. 

Facebook), viihteeseen (esim. pelaaminen), tietoon (esim. tietokannat) ja muuhun 

tarkoitukseen (esim. ostokset) (Sogn & Lee 2012). 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä Pro Gradu –tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta, joiden tarkoitus on 

saavuttaa tutkimukselle asetettu tavoite ja löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Johdannon jälkeen tarkastellaan asiakkaan arvonluonnin muodostumista arvon 

määritelmien ja viiden arvoulottuvuuden eli teknisen, ajallisen, sosiaalisen, 

emotionaalisen ja arvon yhteisluonnin kautta. Kolmannessa luvussa tutustutaan 

mobiilipalveluihin, niiden ominaisuuksiin ja viiteen käytön tasoon eli käyttöön, 

kontekstiin, sosiaalisuuteen, emootioihin ja suhteeseen. Tässä luvussa luodaan myös 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Neljännessä luvussa esitetään tutkimuksessa 

käytetyt tutkimusmenetelmät eli haastattelut ja havainnointi sekä kuvataan empiirisen 

analyysin toteutus. Viidennessä luvussa tutustutaan empiirisen aineiston analyysiin. 

Kuudennessa eli viimeisessä luvussa vastataan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja 

teoreettisiin sekä liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin. Tässä luvussa myös arvioidaan 

kriittisesti tutkimuksen luotettavuutta ja esitellään jatkotutkimusehdotukset sekä 

tutkimuksen rajaukset. Tutkimuksen lopussa esitetään lisäksi lähdeluettelo ja 

teemahaastatteluissa käytetty kysymysrunko.  
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2 ASIAKKAAN ARVONLUONTI 

Tämä luku käsittelee asiakkaan arvonluontia. Ensiksi tarkastellaan asiakkaan 

arvonluonnin määritelmiä. Sitten perehdytään asiakkaan arvonmuodostumisen viiteen 

arvoulottuvuuteen: tekniseen arvoon, ajalliseen arvoon, sosiaaliseen arvoon, 

emotionaaliseen arvoon ja arvon yhteisluontiin palveluntarjoajan kanssa. Luvun 

lopussa kootaan vielä asiakkaan arvoulottuvuudet yhteen.   

2.1 Asiakkaan arvonluonnin määritelmät 

Asiakkaan arvonluonti perustuu yleisesti kulutuksen kautta ilmenevään käyttöarvoon. 

Käyttöarvossa (value-in-use) arvo syntyy asiakkaan aikaisemmista ja potentiaalisista 

tulevista kokemuksista, sekä niiden yhdistämisestä tämän hetkisiin prosesseihin ja 

sosiaalisiin kokemuksiin (Grönroos 2008, Grönroos 2011). Käyttöarvo muodostuu 

asiakkaan palvelukokemusten kautta ilmenevän positiivisen tai negatiivisen 

kokemuksen pohjalta positiiviseksi tai negatiiviseksi arvoksi. Käyttöarvo luodaan 

palvelunkäytössä, jolloin sitä ei voi arvioida ennen palvelun käyttöä. (Grönroos & 

Voima 2013.) Ballantynen ja Vareyn (2006) mukaan arvo on sosiaalinen päätös 

haluttavuudesta yhteisön hyötyjen ja kustannusten perusteella, ja siihen vaikuttavat 

myös teknologia- ja ympäristötekijät. Eri toiminnot vaikuttavat arvon 

muodostumiseen eri tavoilla, jotkut mahdollistavat arvon syntyä, jotkut luovat arvoa 

yksinään ja jotkut ovat yhteisiä arvon muodostumiseen johtavia ja jotkut suoria 

interaktioita arvon yhteisluontiin (Grönroos 2012). Kuluttajan havaitsema arvo 

(CPV=customer perceived value) on kuluttajan kokonaisarvio palvelun tai tuotteen 

hyödystä, ja se perustuu havaintoihin siitä, mitä on saatu ja annettu eli hyötyjen ja 

uhrauksien summaan (Zeithaml 1988). Havainnot vaihtelevat kuluttajien mukaan, 

mutta yleisesti CPV kuvaa hyötyjen ja uhrauksien välistä kompromissia tuotteen 

osatekijöissä. Arvo on konteksti ja tilanne riippuvaista, jolloin kontekstin ja tilanteen 

erityisyys on otettava huomioon kokonaisarvoa määritettäessä. Kokonaisarvo 

vaihtelee palveluiden (terveys, taloudellinen, koulutus, vakuutus) ja tilanteiden (eri 

alueet) mukaan. (Chahal & Kumari 2012.) Perinteinen käsitys havaitusta arvosta 

(perceived value) on tarkoitettu aineettomille tuotteille ja yleensä se käsittää lisäksi 

laatuun liittyviä tekijöitä. Myös Costa (2007) painottaa havaitun arvon määritelmässä 

kuluttajien tarvetta maksetun summan välillä siihen nähden mitä rahalla on saatu. 



13 

Kuluttajat aloittavat havaitun arvon luonnin, kun suhde palveluntarjoajaan on luotu 

(Parente, Costa & Leocádio 2015). 

Asiakkaan haluama arvo (customer desired value) tarkoittaa asiakkaan näkemystä 

siitä, mitä hän haluaa tarjoaman avulla tapahtuvan tietyssä tilanteessa (Flint & 

Woodruff 2001, Ulaga & Chacour 2001). Asiakkaan kokema toteutunut arvo 

(customer value judgement) on asiakkaan arvio siitä, miten häntä varten luotu arvo on 

toteutunut, huomioiden kaikki uhraukset ja hyödyt (Ulaga & Chacour 2001).  

Tuotekeskeisissä teorioissa keskitytään yleensä vaihdanta-arvoon (value-in-

exchange). Vaihdanta-arvon peruste on se, että vaihdannan jälkeen asiakkaan arvo on 

suurempaa kuin ennen vaihdantaa (Lapierre 1997). Grönroosin ja Voiman (2013) 

mukaan arvo ei voi olla pelkästään käyttöarvoa tai vaihdanta-arvoa, koska niin 

asiakkaan kuin toimittajankin toimet käytön aikana vaikuttavat arvon syntyyn. Toisin 

sanoen, jos vaihdantaa ei tapahdu, ei käyttökään muutu, eikä hyötyä voida näin ollen 

kokea. Toisaalta käyttöarvoa ei voi syntyä ennen varsinaista käyttöä, jolloin arvoa ei 

myöskään voi arvioida etukäteen. (Grönroos & Voima 2013.) Palvelulogiikan (S-D 

logic) mukaan asiakkaat nähdään arvon yhteisluojina. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna asiakkaan rooli arvonluonnissa noudattaa käyttöarvoa, pikemmin kuin on 

sitoutunut palveluiden tai tuotteiden vaihdanta-arvoon. (Grönroos 2008.) 

Asiakaspalvelulogiikka (customer service logic) kuvailee sitä, miten asiakkaat luovat 

arvoa itselleen. Se on näkökulma siitä, miten asiakkaat luovat arvoa kuluttamalla 

palvelua. (Grönroos 2008.) Grönroosin ja Voiman (2013) sekä Vargo ja Luschin 

(2008) mukaan asiakas luo arvoa itselleen yrityksen tarjoamaa hyödyntämällä, kuten 

palveluita, informaatiota ja tuotteita. Asiakaspalvelulogiikan mukaan palvelu 

tarkoittaa prosesseja ja resursseja, jotka on hankittu toimittajalta asiakkaan käyttöön. 

Resursseja käytetään asiakkaan itsepalveluprosessissa, jolloin ne yhdistetään muiden 

oleellisten käytettävissä olevien resurssien kanssa. Asiakkaan omat taidot lisäämällä 

palveluun luodaan arvoa itselle. (Grönroos 2011.) Arvo voi muodostua suoran 

interaktion ulkopuolella, ja sen muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan 

läheiset ja tuttavat, muu sosiaalinen verkosto, fyysinen ympäristö, asiakkaan mielen 

sisäiset asiat ja kulloinen tilanne (Grönroos & Voima 2013). Yrityksen rooli on olla 

aktiivinen fasilitaattori asiakkaan arvonluomisen prosessissa, riippuen siitä onko yritys 

suoraan vuorovaikutuksessa asiakkaaseen vai ei. Vuorovaikutukset ovat tilanteita, 
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joissa osapuolet osallistuvat toisten toimintoihin. (Grönroos & Ravald 2011.) 

Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus ei automaattisesti tarkoita sitä, että 

arvoa luodaan, vaan tilanteesta riippuen vuorovaikutus voi kääntyä positiiviseksi tai 

negatiiviseksi arvon muodostumisen kannalta (Grönroos & Voima 2013). Taulukkoon 

1 on koottu asiakkaan arvon määritelmiä ja miten arvo ilmenee niissä. 

Taulukko 1. Asiakkaan arvon määritelmiä 

Tutkija(t)                                 Arvon määritelmä                    Arvon ilmeneminen 

  Zeithaml (1988) Kuluttajan havaitsema arvo Hyötyjen ja uhrauksien summa 

  Lapierre (1997) Vaihdanta-arvo   Tuotteen oston jälkeen asiakkaalle 

    muodostunut kasvanut arvo 

Ulaga & Chacour (2001)  Asiakkaan haluama arvo Asiakkaan haluamat arvot  

                                                     tarjoamalta 

Grönroos (2008)  Asiakas arvon yhteisluojana Palvelulogiikassa käytön myötä 

ilmenevää asiakkaan ja 

palveluntuottajan yhdessä 

muodostavaa arvoa 

  Grönroos (2008, 2011) Käyttöarvo  Palvelun käytön myötä asiakkaalle 

muodostuvaa positiivista tai 

negatiivista arvoa 

  Grönroos (2008, 2011) ja Asiakas luo arvoa itselle Asiakaspalvelulogiikassa asiakas luo 

  Grönroos & Voima (2013) arvoa itselleen yrityksen tarjoamaa 

hyödyntämällä suoran interaktion 

ulkopuolella 

 

2.2 Arvon ulottuvuudet 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tähän tutkimukseen valitut arvon ulottuvuudet. 

Arvon ulottuvuuksilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arvon tarkastelemista 

moniulotteisesti asiakkaan palvelun käytöstä, käyttökontekstista, sosiaalisesta 

ympäristöstä, tunteista ja palveluntarjoasta riippuen. Tässä tutkimuksessa arvon 

muodostuminen on jaettu viiteen ulottuvuuteen: tekniseen, ajalliseen, sosiaaliseen, 

emotionaaliseen ja arvon yhteisluontiin Teoreettisena pohjana on käytetty Voiman, 

Heinosen ja Strandvikin (2010) arvon muodostumisen jaottelua kysymyksillä miten, 

missä, milloin, mitä ja kuka. Arvon muodostumista tarkastellaan holistisesti 

asiakaslähtöisestä näkökulmasta, jolloin päämääränä on saada laaja ymmärrys 
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asiakkaan arvon muodostumisesta mobiilipalveluiden kontekstissa. Arvon 

ulottuvuudet on lopuksi koottu yhteen kuviossa 2.  

2.2.1 Tekninen arvo 

Asiakkaan kokemat hyödyt voidaan jakaa utilitaristisiin ja hedonistisiin arvoihin 

palvelun käytöstä aiheutuvan positiivisen seurauksen mukaan (Solomon 1995: 145, 

Chandon, Wansink & Laurent 2000). Hyödyt ovat henkilökohtaisia ja perustuvat 

asiakkaan subjektiiviseen arvioon palvelusta, joten eri asiakkaiden kokemia hyötyjä 

on mahdoton vertailla objektiivisesti keskenään (Kuusela & Rintamäki 2002: 29). 

Hyötyihin liittyy asiakkaan henkilökohtaiset arvot, asiakkaan persoonallisuus ja 

demografiset tekijät sekä palvelukonteksti (Lai 1995). Palvelun käyttötilanteet voivat 

tuottaa samaan aikaan sekä utilitaristisia että hedonistisia arvoja (Babin, Darden & 

Griffin 1994) eli sisältää molempien hyötyjen ominaisuuksia, jolloin hyödyt saattavat 

täydentää toisiaan (Okada 2005). Sähköinen ympäristö tuo myös uusia hedonistisia ja 

utilitaristisia kulutusmahdollisuuksia (Childers, Carr, Peck & Carson 2001). 

Utilitaristisiin arvoihin liittyvät funktionaaliset ja ekonomiset tekijät (Chiu, Wang, 

Fang & Huang 2014) sekä kognitiiviset tekijät, jotka liittyvät esimerkiksi palvelun 

käytettävyyteen ja suorituskykyyn (Kuusela & Rintamäki 2002: 30, Smith & Colgate 

2007). Utilitaristinen arvo liittyy käytännönläheisyyteen ja palvelun lopputuloksesta 

saatavaan arvoon (Babin ym. 1994) eli esimerkiksi palvelun ostamiseen tai 

käyttämiseen. Toiminnallinen (funktionaalinen) arvo määritellään tuotteiden ja 

palveluiden ominaisuuksista havaittuna hyötyinä ja on siten utilitaristista arvoa 

tuottavaa. Episteeminen eli tietoa koskeva arvo on tuotteen tai palvelun kapasiteetti 

herättää kiinnostusta, yllättää tai täyttää tiedonhalu. (Roig, Garcia, Tena & Monzonis 

2006.) Tietoa tuottavat palvelut liitetään tässä yhteydessä myös utilitaristisen arvon 

muodostumiseen.  

Hedonistinen arvo on elämyksellistä, tunteisiin ja aistimuksiin liittyvää, käyttäjän 

subjektiivisesti kokemaa hyötyä (Kuusela & Rintamäki 2004: 30). Hedonistiseen 

arvoon liittyy kokemuksellisuus palvelusta ja sen herättämät tunteet, kuten huvi, 

mielihyvä ja jännitys (Holbrook & Hirschman 1982, Babin ym. 1994, Chandon ym. 
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2000). Aiemman tutkimuksen mukaan sosiaaliset ja emotionaaliset arvon ulottuvuudet 

tuottavat kokemuksellisuuden kautta hedonistista arvoa käyttäjälle (Babin ym. 1994). 

Tekniseen arvoon liittyy myös uuden palvelun tai tuotteen käytön oppiminen. 

Hyödyillä ja uhrauksilla on menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuuden ulottuvuudet. 

Oppiminen vaatii panostusta ja aikaa, joten se on käyttäjälle merkittävä uhraus. 

Toisaalta oppiminen voidaan ajatella myös investointina. Oppimisen muoto muuttuu 

ajan kanssa, jolloin tänään tehdyt uhraukset oppimiseen voivat tuottaa hyötyjä 

huomenna, vaikka oppimisen hetkellä palvelun nettoarvo hetkellisesti laskee. Jos 

asiakas on valmis uhraamaan aikaa ja vaivaa uuden palvelun käytön opetteluun, ovat 

odotetut hyödyt korkeampia kuin lyhyellä aikavälillä laskenut arvo uhrauksista. 

Asiakkaat voivat siis kuvitella optimaalisen ja kehittyneen palvelun tulevaisuudessa, 

jolloin palvelu herättää parhaan mahdollisen arvon eli potentiaalisen arvon. Näin 

oppiminen nähdään investointityyppisenä uhrauksena, joka määrittää laajasti 

tulevaisuuden potentiaalista arvoa. (Komulainen, Mainela & Tähtinen 2013.) 

Oppiminen liittyy pitkälti utilitaristiseen arvoon, koska oppimisen tuottama arvo 

ilmenee vasta palvelunkäytön lopputuloksesta.  

2.2.2 Ajallinen arvo 

Asiakkaan kulutusprosessit mahdollistavat käyttöarvon (value-in-use) syntymisen 

(Grönroos 2008), jossa arvo syntyy asiakkaan aikaisemmista ja potentiaalisista 

tulevista kokemuksista, sekä niiden yhdistämisestä tämän hetkisiin prosesseihin ja 

sosiaalisiin kokemuksiin (Grönroos 2011). Käyttöarvoa muodostuu siis palvelun 

käytön hetkellä. Käyttöarvon käsitettä on laajennettu myöhemmin kattamaan myös 

palvelunkäytön konteksti. Kontekstiarvossa (value-in-context) otetaan huomioon 

käyttäjän eletty elämä (Vargo, Maglio & Akaka 2008, Edvardsson, Tronvoll & Gruber 

2011, Gummerus 2013), jolloin keskitytään kontekstiin tai käyttäjän ympäristöön ja 

ympärillä oleviin toimijoihin käyttöarvon määrittämisessä (Dube & Helkkula 2015). 

Yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat demografiset tekijät kuten kulttuuriset, 

sosiaaliset, taloudelliset, psykologiset ja yksilön persoonallisuuden piirteet 

(Constantinidesin 2004). Arvotutkimuksessa on keskitytty viime aikoina suoriin 

(Grönroos 2007, Edvardsson, Enquist & Johnston 2010, Klaus & Maklan 2012) ja 

epäsuoriin vuorovaikutuksiin (Helkkula, Kelleher & Pihlström 2012a) 
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arvokokemuksen kontekstin ymmärtämisessä. Epäsuorat käyttökokemukset 

vaikuttavat arvonluontiin mobiilisovellusten käytössä. Kontekstiarvoon liittyy 

palvelun epäsuora käyttö, jossa kontekstin muut osapuolet ovat osallisena käyttöarvon 

luonnissa. Asiakkaat voivat kokea mobiilisovellukset suoraan tai epäsuorasti 

(esimerkiksi ystävien kautta) käyttämällä sovellusta. Epäsuoralla käyttäjällä voi 

esimerkiksi olla hyvin vahvoja käyttöarvokokemuksia sovelluksesta, jota ei ole edes 

käyttänyt. (Dube & Helkkula 2015.) Kuvitteellinen palvelun käyttö tarkoittaa siis 

tilannetta, jossa käyttäjä visualisoi palvelunkäytön mielessään ja saattaa siten luoda 

uudelleen käyttöarvoa ilman konkreettista palvelunkäyttötilannetta (Helkkula ym. 

2012a). 

Arvon määrittelyssä lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmien tasapainoilu on otettava 

huomioon, koska arvoa muodostuu kerääntyen eri hetkissä pitkällä aikavälillä 

(Lapierre 1997). Käyttöarvo ei ole olemassa vain tiettyyn aikaan, vaan sitä ilmenee 

asiakkaan henkisten ja fyysisten toimintojen kautta menneissä, nykyisissä ja tulevissa 

kokemuksissa (Grönroos & Voima 2013). Asiakassuhteen arvo muodostuu myös 

ajansaatossa tapahtuvista vuorovaikutuskokemuksista (Ballantyne & Varey 2006). 

Kertyvä ja ajan kuluessa paljastuva arvon luonne on suhteellista, koska molempien 

toimijoiden kehitetyt toiminnot ja interaktiot yhdistyvät vastavuoroisesti, jotta ne 

voisivat luoda lisää arvoa ajan kuluessa (Vargo 2009).  

2.2.3 Sosiaalinen arvo 

Yksilön sosiaalisen arvon kokemiseen liittyvät sosiaalinen konteksti ja tilanne sekä 

muiden ihmisten kanssa jaetut kokemukset. Arvo on subjektiivista yksilölle, mutta 

myös yksilöiden välistä sosiaalisessa kontekstissa. (Helkkula ym. 2012a, 2012b.) 

Sosiaalinen arvo on yksilön suhteiden hyväksymisen tai hyötyjen taso sosiaalisessa 

ympäristössä (Roig ym. 2006). Sosiaalista arvoa muodostuu myös, kun asiakas kokee 

minäkuvansa laajentuneen palvelun kuluttamisen avulla (Sweeney & Soutar 2001). 

Omat subjektiiviset kokemukset arvosta heijastavat yksilön mieltymyksiä ja mitä 

asioita hän pitää sosiaalisesti hyväksyttävänä. Näitä kokemuksia kerrotaan eteenpäin 

sosiaalisessa ympäristössä. (Helkkula ym. 2012a.) Näin ollen muiden ihmisten 

kertomat kokemukset vaikuttavat myös yksilön käsitykseen esimerkiksi palvelusta.  
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Holbrookin (2006) mukaan sosiaalista arvoa ilmenee yksilön kulutuskäyttäytymisen 

myötä imagollisena ja sosiaalisena arvostuksena joko lähipiirin kautta tai oman 

identiteetin muotoutumisessa. Ihminen ilmaisee ja kehittää statustaan mm. 

kulutuskokemusten kautta (Kuusela & Rintamäki 2002: 24). Sosiaalinen arvo 

jakaantuu itseen suuntautuneeseen ja toisiin suuntautuneeseen arvoon. Itseen 

suuntautunut arvo liittyy palvelun arvostamiseen sen itsensä vuoksi ja siihen, miten se 

käyttäjään vaikuttaa. Toisiin suuntautunut arvo liittyy palvelun arvostamiseen sen 

vuoksi, miten se vaikuttaa muihin tai miten muut arvostavat palvelua. 

Kulutuskäyttäytyminen voi esimerkiksi luoda statusta parantavia myönteisiä 

vaikutuksia (esim. Rolex kellon käyttäminen) tai kunnioitusta aiheuttavaa materian 

omistamista (esim. pihalla oleva Ferrari). (Holbrook 2006.)  

2.2.4 Emotionaalinen arvo 

Emotionaalinen arvo liitetään yleensä tuotteiden tai palveluiden kuluttamisesta 

johtuviin tunteisiin ja olotiloihin (Sheth ym. 1991, Roig ym. 2006). Emotionaalinen 

arvo kytkeytyy tunnetiloihin, jotka voivat olla positiivisia (esim. itsevarmuus) tai 

negatiivisia (esim. pelko). Myönteisiä tunteita herättävä palvelu voi tuottaa asiakkaalle 

emotionaalisen arvokokemuksen. (Sheth ym. 1991.) Emotionaalista arvoa syntyy, kun 

palvelun käyttö synnyttää asiakkaassa hedonistisia tunteita, kuten hauskoja 

kokemuksia tai mielikuvia (Holbrook & Hirschman 1982). Esteettiset nautinnot, kuten 

leikki ja hauskanpito, synnyttävät myös emotionaalista arvoa (Holbrook 1994). 

Palvelua käyttäessään asiakas voi kokea emotionaalista arvoa kommunikoimalla ja 

hauskanpidon kautta. Esimerkiksi teknologian käyttö voi synnyttää emotionaalista 

arvoa kognitiivisten tehtävien suorittamisessa. (Laukkanen 2006.)  

Mielihyvää ja nautintoa voi syntyä miellyttävän tunnelman aistimisesta tai hetkessä 

olemisesta, joten emootiot eivät aina edellytä asiakkaalta aktiivista toimintaa. Myös 

rentoutuminen ja kiireettömyyden tunne voivat olla osa emotionaalista 

kulutuskokemusta. (Kuusela & Rintamäki 2002: 118–119.) Emotionaalisten asioiden 

kautta asiakas voidaan saada nauttimaan kulutuskokemuksesta, jolloin hän käyttää 

palvelua pidempään. Tällöin kuluttaminen itsessään luo emotionaalista arvoa eikä 

pelkästään ole väline asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. (Rintamäki, Kuusela & 

Mitronen 2007.) 
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2.2.5 Arvon yhteisluonti 

Yhteisluonti (co-creation) on samanaikainen, yhdistävä, yhteistyössä tehty uuden 

arvon tuottamisen prosessi, niin materiallisesti kuin symbolisesti. Yhteisluonnin tulee 

tarjota etuja yrityksille ja asiakkaille erilaisissa tarkoituksissa, kuten parantamalla 

kulutusta ja kokemusten käyttöä ja herättämällä palveluiden ja tuotteiden 

innovaatioita. (Galvagno & Dalli 2014.) Yhteisluonti on olennaista 

palveluliiketoiminnassa, jossa markkinoilla olevat tuotteet (määrä, laatu, 

ominaisuudet) on luotu palvelukohtaamisissa (Solomon, Surprenant, Czepiel & 

Gutman 1985, Bitner, Brown & Meuter 2000).  

Grönroos (2012) tutkii arvonsyntymistä asiakkaan ja toimittajan näkökulmasta, 

jaettuna kolmeen eri alaan (sphere), toimittajan, asiakkaan ja yhteiseen alueeseen. 

Käyttöarvoteorian mukaan arvo syntyy asiakkaan alueella. Asiakkaan itsenäinen 

arvonluonti on usein erillään arvon yhteisluonnista, koska kokemukset eivät ilmene 

heti resurssien käytön yhteydessä eivätkä yhteistoiminnassa, vaan ajan kuluessa. 

(Grönroos 2012.) Asiakkaan alueella asiakas hyödyntää yrityksen virtuaalisia, 

fyysisiä, kuvitteellisia tai henkisiä resursseja. Asiakas käyttää itsenäisesti resursseja 

hyväkseen käyttökontekstista riippuen, ja mahdollistaa näin arvon luonnin. Arvon 

luontiin voivat vaikuttaa muutkin toimijat kuin yritys, kuten perhe, ystävät tai 

sosiaalinen media. (Grönroos & Voima 2013.) 

Yhteisellä alueella voi syntyä arvoa, kun toimittaja on suorassa interaktiossa asiakkaan 

kontekstiin ja kulutukseen. Interaktiot tarjoavat alustan arvonyhteisluonnille. Yhteinen 

alue jakaantuu alueelle, jossa arvoa syntyy ja sellaiselle alueelle, jossa toimittaja ei 

pysty vaikuttamaan suoranaisesti arvonluontiprosessiin, mutta tarkkailee asiakkaan 

prosesseja ja resurssien käyttöä (Grönroos & Voima 2013). Jos suoraa interaktiota ei 

tapahdu, ei arvon yhteisluontikaan ole mahdollista (Grönroos 2011, Grönroos & 

Ravald 2011).  

Yritykset vaikuttavat omalla alueellaan asiakkaan jokapäiväisiin toimiin arvonluontia 

mahdollistamalla ja siten myös epäsuorasti vaikuttavat arvon syntymiseen ja 

toteutumiseen. Arvonluonnin mahdollistaminen ei ole arvonluontia tai käyttöarvoa, 

vaan toimittajan alueella tapahtuvia prosesseja, joiden seurauksena asiakkaalla on 
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mahdollisuus luoda potentiaalista arvoa itselleen. (Grönroos 2008, Grönroos & Voima 

2013.) Ensisijaisesti yritys toimii arvon mahdollistajana (value facilitator). Yritys voi 

osallistua epäsuorasti asiakkaan arvonluontiin tarjoamalla asiakkaille arvoa 

mahdollistavia palveluja resursseina, jolloin asiakas käyttää niitä 

itsepalveluprosessissaan. (Grönroos & Voima 2013.) Palvelulogiikan (service logic) 

lisäämällä yritys luo mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutusta asiakkaisiin heidän 

arvonmuodostusprosessin aikana. Näin yritys voi suorasti sitoa itsensä asiakkaan 

arvon täydentämiseen toimimalla arvon yhteisluojana. (Grönroos 2008.)  

Suhteet ovat luonnostaan ilmeneviä ja seurausta ajan myötä oppimisesta, joten arvon 

yhteisluontia tarkastellessa on palveluita tarkasteltava suhteiden kautta. Toimivat, 

kokonaisratkaisuja tarjoavat suhteet, joissa on huomioitu asiakkaan 

arvonluontiprosessi, auttavat kehittämään kestävämpiä asiakassuhteita. (Ballantyne & 

Varey 2006.) Kokonaisratkaisujen tarjoaminen asiakkaalle mahdollistaa yritykselle 

myös kaupanteon kasvun olemassa olevien asiakkaiden kanssa. 

Kokonaisratkaisuajattelua noudattamalla asiakassuhteita voidaan syventää, kun 

asiakkaiden uskollisuutta kasvatetaan ja yrityksen riskiä tulla korvatuksi pienennetään. 

(Sawhney 2006.) 

Interaktiivisella aikakaudella asiakas vaikuttaa yrityksen osaamiseen ja prosesseihin 

suuresti, joten heidät on huomioitava yrityksen ydinosaamisen ja prosessien 

kehittämisessä (Vargo & Lusch 2004). Covan ja Sallen (2008) mukaan arvon 

yhteisluonti ja suhteet ovat ratkaisujen tarjoamisen peruspilareita. Palvelulogiikan 

avulla yrityksillä on mahdollisuus osallistua asiakkaidensa arvonluontiprosesseihin ja 

lisätä tarjoamaansa asiakasinteraktiot (Grönroos 2008). Uutena kilpailuedun lähteenä 

ovat korkeatasoiset interaktiot, joiden avulla asiakas voi luoda yhdessä yrityksen 

kanssa yksilöllisiä kokemuksia (Prahalad & Ramaswamy 2004a). Seuraavassa 

kuviossa 1 on havainnollistettu arvon yhteisluonnin alueet.  
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Kuvio 1. Arvon yhteisluonti (mukaillen Grönroos & Voima 2013). 

2.3 Arvon ulottuvuuksien yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa arvon ulottuvuuksien viitekehyksen pohjalla on käytetty Voiman, 

Heinosen ja Strandvikin (2010) arvon muodostumisen jaottelua kysymyksillä miten, 

missä, milloin, mitä ja kuka. Arvon muodostumista tarkastellaan moniulotteisesti 

asiakaslähtöisestä näkökulmasta, jolloin päämääränä on saada laaja ymmärrys 

asiakkaan arvon muodostumisesta mobiilipalveluiden kontekstissa. Moniulotteisen 

havaitun arvon teoriaa tukee myös Shethin, Newmanin ja Grossin (1991) tutkimus 

arvokonseptin jakamisesta viiteen eri ulottuvuuteen (tunteelliseen, sosiaaliseen, 

toiminnalliseen, ehdolliseen ja episteemiseen). Tässä tutkimuksessa arvon 

muodostuminen on myös jaettu viiteen ulottuvuuteen: tekniseen, ajalliseen, 

sosiaaliseen, emotionaaliseen ja arvon yhteisluontiin (kuvio 2, s. 23). Ulottuvuudet on 

nimetty kolmion ulkopuolelle. Kolmion sisällä on eriteltyinä asiakkaan 

arvonmuodostumiseen liittyvät tekijät, jotka on koostettu teorian pohjalta. Kuvio on 

kolmion muotoinen, koska se ilmentää arvon etenemistä teknisestä tasosta lopulta 

ylimpään suhteen muodostumisen tasoon. Asiakkaan arvon ulottuvuudet yhdistämällä 

saadaan käsitys asiakkaalle muodostuvasta kokonaisarvosta.  

Ensimmäinen arvon ulottuvuuden taso muodostuu teknisestä arvosta, johon kuuluvat 

utilitaristiset ja hedonistiset hyötyjen jaottelut. Utilitaristinen arvo tarkoittaa palvelusta 

saatavia funktionaalisia ja ekonomisia tekijöitä (Chiu ym. 2014) sekä kognitiivisia 
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tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi palvelun käytettävyyteen ja suorituskykyyn 

(Kuusela & Rintamäki 2002: 30, Smith & Colgate 2007). Myös oppiminen 

(Komulainen ym. 2013) luo utilitaristista arvoa. Hedonistiseen arvoon liittyy 

kokemuksellisuus palvelusta ja sen herättämät tunteet, kuten huvi, mielihyvä ja 

jännitys (Holbrook & Hirschman 1982, Babin ym. 1994, Chandon ym. 2000). 

Toinen arvon ulottuvuuden taso käsittää ajallisen arvon eli arvon kontekstin ja arvon 

muodostumisen aikavälin. Arvoa määritellessä lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmat 

on otettava huomioon (Lapierre 1997). Kontekstiarvossa huomioidaan käyttäjän eletty 

elämä (Vargo ym. 2008. Edvardsson ym. 2011, Gummerus 2013), jolloin keskitytään 

kontekstiin tai käyttäjän ympäristöön ja ympärillä oleviin toimijoihin käyttöarvon 

määrittämisessä (Dube & Helkkula 2015). Suorat ja epäsuorat suhteet vaikuttavat 

myös palvelun kontekstiin.  

Kolmas arvon ulottuvuus sisältää sosiaalisen arvon. Yksilön sosiaalisen arvon 

kokemiseen liittyvät sosiaalinen konteksti ja tilanne sekä muiden ihmisten kanssa 

jaetut kokemukset. Arvo on subjektiivista yksilölle, mutta myös yksilöiden välistä 

sosiaalisessa kontekstissa. (Helkkula ym. 2012a, 2012b.) Neljäs arvon ulottuvuus 

koostuu emotionaalisesta arvosta. Emotionaalinen arvo liitetään yleensä tuotteiden tai 

palveluiden kuluttamisesta johtuviin tunteisiin ja olotiloihin (Sheth ym. 1991, Roig 

ym. 2006), jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia (Sheth ym. 1991). 

Viides arvon ulottuvuus koostuu suhteista eli arvon yhteisluonnin ulottuvuuksista. 

Arvon yhteisluonti tarkoittaa yhteisiä toimia asiakkaan ja toimittajan välillä, jotka 

tapahtuvat suorien interaktioiden aikana (Grönroos 2012).  Yhteisellä alueella voi 

syntyä arvoa, kun toimittaja on suorassa yhteydessä asiakkaan kontekstiin ja 

kulutukseen. Yhteinen alue jakaantuu alueelle, jossa arvoa syntyy ja sellaiselle 

alueelle, jossa toimittaja ei pysty vaikuttamaan suoranaisesti arvonluontiprosessiin, 

mutta tarkkailee asiakkaan prosesseja ja resurssien käyttöä (Grönroos & Voima 2013). 

Kuvioon 2 on koostettu eri arvoulottuvuudet ja asiakkaan arvon muodostumiseen 

liittyvät tekijät. 
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Kuvio 2. Asiakkaan arvon ulottuvuudet 
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3 MOBIILIPALVELUT 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi mobiilipalveluiden ominaisuuksia ja niiden 

luokittelua arvon ulottuvuuksiin. Sen jälkeen lukija johdatellaan mobiilipalveluiden 

käytöstä muodostuvaan viiteen tasoon: käyttöön, kontekstiin, sosiaalisuuteen, 

emootioihin ja suhteeseen. Luvun lopuksi luodaan tässä tutkimuksessa käytetty 

teoreettinen viitekehys, jossa yhdistyvät asiakkaan arvon ulottuvuudet ja 

mobiilipalveluiden käytön tasot.  

3.1 Mobiilipalveluiden ominaisuudet 

Mobiilipalvelut eroavat perinteisistä informaatiotekniikan luokittelusta uniikkien 

piirteiden avulla eli interaktiivisuuden, läsnäolon ja monipuolisuuden kombinaatioista 

(Larivière, Joosten, Malthouse, Birgelen, Aksoy, Kunz & Huang 2013). Nämä piirteet 

yhdessä tuottavat mobiilisovelluksen käyttäjille ainutlaatuisen arvoehdotuksen, mihin 

yhdistyy kokemuksellisia, laitteellisia, identiteettiin liittyviä ja sosiaalisia elementtejä 

(Ding & Chai 2015). Mobiilipalvelut eroavat perinteisistä palveluista, koska 

palveluntarjonta ei ole riippuvainen tilallisista tai ajallisista rajoituksista (Pura & 

Heinonen 2008). Mobiilipalvelut eroavat onlinepalveluista neljän edun kautta eli 

kätevyydessä, jatkuvassa läsnäolossa, paikantamisessa ja personoinnissa (Clarke & 

Flaherty 2003). Mobiilipalvelut käsittävät Puran ja Heinosen (2008) mukaan kaikki 

palvelut, joita voidaan käyttää itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta mobiililaitteen 

kautta (esim. matkapuhelin, älypuhelin, kannettava tietokone). Mobiililaitteiden 

kehitys mahdollistaa uudenlaiset palvelut, jotka esimerkiksi hyödyntävät sijainti ja 

sisältökeskeistä tietoa ja kehittyneempää laitteen personoinnin astetta (Smura ym. 

2009). Mobiililaitteita hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin kuten mainontaan 

(Leppäniemi & Karjaluoto 2005) ja käyttäjistä kerättyyn dataan (Eagle & Pentland 

2006, González, Hidalgo & Barabási 2008).  

Mobiilipalveluiden ominaisuudet on jaoteltu loppukäyttäjien arvojen mukaan 

ulkoisiin (extrinsic) ja olennaisiin (intrinsic) piirteisiin (Methlie & Pedersen 2007). 

Olennaisimpiin mobiilipalveluiden piirteisiin kuuluvat saatavuus eli aika ja paikka – 

milloin vain, missä vain (Balasubramanian ym. 2002, Watson, Pitt, Berthon & 

Zinkhan 2002). Myös ”yksilöllisyys” on uniikki mobiilipalveluiden olennainen 
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ominaisuus (Doyle 2001, Kannan, Mei Chang & Whinston 2001). Pedersenin ja 

Nysveenin (2003) tutkimuksen mukaan hyödyllisyys, kuten myös saatavuus ja 

toimivuus ovat tärkeitä palvelun sisältöjä. Lisäksi nautinto on yksi tärkeistä oleellisista 

ominaisuuksista mobiilipalveluiden käyttöönotossa (Nysveen ym. 2005b, 2005c). 

Tekniset määrittelyt, kuten nopeuteen ja kapasiteettiin liittyvät, ovat myös oleellisia 

palveluominaisuuksia (Methlie & Pedersen 2007). Mobiilipalveluiden laadussa 

olennaisimpia ominaisuuksia ovat nopeus ja kokoonpano asetukset (Nordman & 

Liljander 2003). Olennaisten mobiilipalveluiden ominaisuuksien ryhmään liittyvät 

vielä yhteensopivuus muihin laitteisiin ja alustoihin sekä innovatiivisuus (Methlie & 

Pedersen 2007).  

Ulkoisiin ominaisuuksiin kuuluvat suorat ja epäsuorat verkostovaikutukset (Methlie & 

Pedersen 2007). Suora verkostovaikutus tarkoittaa palvelun arvon nousua riippuen 

käyttäjäverkoston koosta ja kasvusta (Liebowitz & Margolis 1998). Epäsuorat 

verkostovaikutukset käsittävät useimmiten tiedon, vaihdon ja laite-vuorovaikutteiset 

palvelut. Mobiilidatapalvelut voidaan jakaa suorien verkostovaikutusten, epäsuorien 

verkostovaikutusten ja olennaisten ominaisuuksien tärkeyden mukaan asiakkaan 

arvonluonnissa. Erityisesti mobiilispesifeihin ulottuvuuksiin tulisi jatkossa kiinnittää 

huomiota. On havaittu myös, että loppukäyttäjiltä puuttuu tietoa tai vaadittua 

kokemusta ottaa käyttöön mobiilidatapalveluiden ulkoiset ominaisuudet. Eniten 

huomiota saavat olennaiset ominaisuudet arvon arvioinnissa. (Methlie & Pedersen 

2007.)  

Nopea älypuhelinten leviäminen ja korkea käyttöaste ovat muuttaneet nopeasti 

digitaalisen jaottelun piirteitä (Park & Lee 2015). Älypuhelimien myötä tullut 

digitaalinen jaottelu on saanut huomiota tutkijoissa hiljattain (Verdegem & Verhoest 

2009, Verkasalo 2010, Hargittai & Kim 2012). Älypuhelimen ominaisuuksiin 

kuuluvat mm. kamerat, kosketusnäytöt, GPS-navigointi, Wi-Fi ja mobiililaajakaista. 

Mobiiliapplikaatioiden avoin ympäristö mahdollistaa uusien toimintojen luonnin. Mitä 

lahjakkaampi ihminen on älypuhelimen käytössä, sitä suurempi mahdollisuus hänellä 

on käyttää hyväksi laitteen teknisiä mahdollisuuksia. Uusi ”älypuhelinjaottelu” on 

luotu perustuen käyttäjien mahdollisuuteen käyttää erilaisia palveluita. (Park & Lee 

2015.) Digitaalista jaottelua matkapuhelinten käytössä ovat tutkineet mm. Rice & Katz 

2003, Wareham, Levy & Shi 2004, Wu, Chan, Chen & Ishii 2006, Hargittai & Kim 
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2012. Älypuhelimen erilaisiin ominaisuuksiin kuuluvat välittömyys (välitön 

läheisyys), liikkuvuus, instrumentaalisuus ja ajan sekä paikan ”ylitys” (Verna 2012). 

Älypuhelimella onnistuu helposti myös personointi ja itseilmaisu (Park & Lee 2015). 

Taulukkoon 2 on koottu mobiilipalveluiden ominaisuudet jaoteltuna arvon 

ulottuvuuksiin. 

Taulukko 2. Mobiilipalveluiden ominaisuudet 

Tutkija(t)                                          Mobiilipalveluiden                                         Arvon ulottuvuus 

                                                           ominaisuudet 

  Balasubramanian ym. (2002)         Saatavuus      Ajallinen 

  Clarke & Flaherty (2003)         Läsnäolo, Paikannus, Kätevyys,    Ajallinen 

           Personointi     Sosiaalinen 

  Larivière ym. (2013)         Interaktiivisuus,      Arvon yhteisluonti 

        Monipuolisuus,        Tekninen   

          Läsnäolo      Ajallinen 

  Liebowitz & Margolis (1998)         Suora verkostovaikutus     Sosiaalinen  

 Methlie & Pedersen (2007)        Nopeus, Kapasiteetti     Tekninen 

  Nysveen ym. (2005)         Nautinto       Emotionaalinen 

  Park & Lee (2015)         Personointi, Itseilmaisu     Sosiaalinen 

  Pedersen & Nysveen (2003)         Hyödyllisyys, Toimivuus,     Tekninen 

          Saatavuus      Ajallinen 

 

3.2 Mobiilipalveluiden käytön tasot 

Mobiilipalveluiden käytön tasot on tässä tutkimuksessa muodostettu Puran ja 

Heinosen (2008) viitekehyksen pohjalta, jossa mobiilipalveluiden käyttö on jaettu 

neljään eri tasoon. Tässä tutkimuksessa mobiilipalveluiden käytön tasot on laajennettu 

viidelle tasolle: käyttöön, kontekstiin, sosiaalisuuteen, emootioihin ja suhteeseen. 

Näihin tasoihin tutustutaan tarkemmin seuraavaksi.  

3.2.1 Käyttö 

Mobiiliapplikaatioita on olemassa lukuisia määriä ja ne tarjoavat viihdettä, koulutusta, 

tietoa ja taloudellisia toimintoja. Käyttäjien motivaatio on ainoa yksilöllisen 

kokemuksen ratkaiseva tekijä. Aktiiviset käyttäjät laajentavat luonnollisesti 

älypuhelimen toimintoja lataamalla ja hyödyntämällä erilaisia sovelluksia, kun 
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vähemmän aktiiviset käyttäjät saattavat rajoittaa käyttönsä vain perus sovelluksiin. 

(Park & Lee 2015.) Sosiaalisten yhteydenpitosivustojen käytön tietäminen määrittää 

onko käyttäjä aktiivinen vai ei (Kim, Shin, Kho & Lee 2011). Esimerkiksi yli 425 

miljoonaa aktiivikäyttäjää kirjautui Facebookiin mobiililaitteella vuonna 2012 

(Facebook 2012). Joillakin ihmisillä ei ole tarvetta hankkia ja opetella uutta 

teknologiaa, ja joskus digitaalista mediaa saatetaan vastustaa (Facer & Furlong 2001). 

NTIA:n (2003) mukaan taloudellisten syiden lisäksi tarpeen puute ja riskin 

vastenmielisyys ovat syitä miksi teknologiaa ei haluta ottaa käyttöön.  

Mobiilipalvelut voidaan luokitella neljään kategoriaan asiakaslähtöisestä 

näkökulmasta (Pura & Heinonen 2008). Käytännöllinen (utilitarian) arvo liittyy 

ulkoiseen motivaatioon, mikä näkyy palvelunkäytön tavoitehakuisuudessa (Babin ym. 

1994). Nautintoihin liittyvä (hedonic) arvo tarkoittaa sitä vastoin olennaista 

motivaatiota, mikä ilmenee esimerkiksi hauskassa, kokemuksellisessa ja 

nautinnollisessa palvelunkäytössä (Novak, Hoffman & Duhachek 2003). 

Mobiilipalveluissa hedonistinen arvo viittaa viihdetarpeisiin ja käytännöllinen arvo 

suorituskyvyn tarpeisiin (Anckar & D’Incau 2002, Pura & Brush 2005, Cotte, 

Tilottama, Ratneshwar & Ricci 2006). Uuden teknologian käyttö palveluissa voi olla 

jännittävää ja hauskaa, ja samalla palvelut voivat luoda sekä hedonistista että 

käytännöllistä arvoa. Korkea hedonistinen arvo saavutetaan palveluilla, joita käytetään 

hauskan kokemuksen saamiseksi. Esimerkiksi viihdepainotteiset palvelut kuten pelit, 

mobiilichatit ja musiikin lataus kuuluvat tähän. Hedonistisen arvon saavuttamista 

voidaan helpottaa kuvilla ja kuvailemalla millaiset tunteet tai viihdesisältö käyttäjän 

on odotettu muodostavan. Utilitaristiset palvelut edustavat tietoon perustuvia 

palveluita, kuten aikatauluja, säätiedotteita ja hakupalveluita, joiden tarkoituksena on 

saavuttaa tehtävä tehokkaasti säästämällä aikaa ja löytämällä tieto helposti.  

Hedonistinen ja utilitaristinen palvelutyyppien luokittelu antaa päätelmiä kuinka 

viestittää tietyn tyyppistä palvelua asiakkaalle. (Pura & Heinonen 2008.) 

Markkinoinnillisia tarkoituksia varten mobiilisovellukset tulisi suunnitella ja 

markkinoida sekä utilitarististen että hedonististen arvojen avulla (Yang 2013). 

Mobiilisovellukset tuottavat hyötyjä neljästä eri tyypistä: kokemuksellisia, 

välineellisiä (instumental), identiteetillisiä ja sosiaalisia hyötyjä (Lavière ym. 2013). 

Instrumentaaliset hyödyt liittyvät parempaan tehtävien suorittamiseen tai 
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tuotteliaisuuden kasvuun mobiilisovelluksen käytössä (Yoo 2010). Tästä ovat 

esimerkkinä kalenterisovellukset ja sanakirjasovellukset, jotka auttavat käyttäjää 

saavuttamaan asetetut tavoitteet (Ding & Chai 2015). Loput kolme hyötyä 

(identiteetillinen, sosiaalinen ja kokemuksellinen) ovat sovelluksessa itsessään eli 

päinvastoin kuin instrumentaalisissa ulkopuolisissa tavoitteissa (Yoo 2010). 

Kokemukselliset hyödyt määritellään mobiilisovelluksen käytön kautta ilmeneväksi 

hauskaksi käyttökokemukseksi (Venkatesh, Thong & Xu 2012). Identiteetilliset 

hyödyt liittyvät sosiaalisen tai persoonallisen identiteetin ilmaisuun mobiilisovellusten 

käytössä. Sosiaaliset hyödyt taas osoittavat, miten yksilö liittyy muihin 

mobiilisovellusten kautta. Kaikki neljä hyötyä voidaan luokitella kahteen eri 

kategoriaan: instrumentaalisiin ja olennaisiin hyötyihin, joihin kolme viimeisintä 

kuuluvat. (Ding & Chai 2015.) Mobiilisovellukset aiheuttavat myös uhrauksia tai 

haittoja käyttäjilleen. Mobiilisovellusten käytössä huolen aiheena ovat käytettävyys, 

markkinointi, liitettävyys, ”spämmi” ja luottamus (Ku 2012, Persaud & Azhar 2012, 

Tan, Qin, Kim & Hsu 2012).  

3.2.2 Konteksti 

Ajallinen ja tilallinen palveluidenkäyttökonteksti erottaa mobiilipalvelut muista 

palveluista (mm. Anckar & D’Incau 2002, Balasubramanian ym. 2002, Mennecke & 

Strader 2003, Yoo & Lyytinen 2005). Ajallinen kriittisyys kuvaa kuluttajan 

palveluntarpeen kiireellisyyttä. Tilallinen kriittisyys tarkoittaa käyttötilanteen 

tärkeyttä, esimerkiksi voidaanko palvelua käyttää missä tahansa, ja onko 

internetyhteyttä saatavilla. Käyttöpaikannus voi olla tärkeä, jos käyttäjä on liikkeessä 

tai tarvitaan paikannukseen perustuvaa tietoa. (Pura & Heinonen 2008.) Ajalliset ja 

tilalliset käyttäjäkontekstin elementit edustavat tärkeintä hyötyä teknologiaan 

perustuvista palveluista (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner 2000).  

Palveluiden käyttö kiireellisessä tilanteessa riippuu käyttäjän kohtaamispisteestä ja 

käyttäjän muistamisesta miten palvelu saavutetaan. Tässä suhteessa suusta suuhun 

leviävällä markkinointistrategialla (word-of-mouth) voi olla tärkeä rooli. Palvelut, 

jotka vaativat vähemmän aikaa ja eivät ole paikkasidonnaisia ja joissa käyttäjällä on 

enemmän aikaa käyttää palvelua, voidaan suunnitella lisäpalveluominaisuuksilla, jotta 

palvelunarvo nousisi. (Pura & Heinonen 2008.) 
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3.2.3 Sosiaalisuus 

Mobiiliteknologian käytön tarkoituksena on seurallisuus (sociability) (Yoo & 

Lyytinen 2005). Tutkijat ovat myös havainneet, että sosiaaliset näkökulmat vaikuttavat 

mobiilipalveluiden käyttöön (mm. Heinonen & Andersson 2003) ja aikomuksiin 

käyttää niitä (Nysveen ym. 2005b). Sosiaaliset puitteet jälleenmyynnin kontekstissa 

keskittyvät muiden läsnäoloon tai poissaoloon yhdessä sosiaalisten roolien kanssa sekä 

vuorovaikutuksen mahdollisuuteen (Nicholson, Clarke & Blakemore 2002). 

Sosiaaliset puitteet voivat muuttaa tai rajoittaa mobiilipalveluiden käyttöä jossain 

tilanteessa (Isoniemi & Wolf 2001). Sosiaalisia puitteita voidaan luokitella myös 

perustuen sosiaalisen ympäristön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osuuteen palvelua 

käytettäessä. Sosiaalinen ympäristö käsittää ympäristön, jossa käyttäjä on silloin kun 

palvelunkäytön tarve tulee. Se jakaantuu jatkumoon yksin tai ryhmässä. Sosiaalinen 

ympäristö ryhmässä voi motivoida seurustelemaan ihmisten kanssa pelaamalla 

monipelejä tai sijaintiinperustuvia pelejä, jotka käsittävät sosiaalista kanssakäymistä. 

(Pura & Heinonen 2008.) Vuorovaikutus voidaan saavuttaa jakamalla ladattua 

digitaalista sisältöä ja vastaanotettuja viestejä (Maier 2005, Van Camp 2005). Ihmiset 

haluavat olla tavoitettavissa ja ottaa itse yhteyttä ystäviin (Andrews, Drennan & 

Russell-Bennett 2012), jolloin ystävien ja perheen käyttämien sovellusten ja neuvojen 

vaikutus heijastuu omaan sovellusten käyttöön. Vaikutukset ovat tärkeitä viestinnässä, 

sosialisaatiossa ja yhteydenpidossa. (Carter & Yeo 2016.)  

Sosiaaliset ominaisuudet voivat lisätä tunneperäisiä kokemuksia sovellusta kohtaan ja 

siten edistää käytön jatkuvuutta. Esimerkiksi fitness sovellus voi kehittää 

sosiaalisuutta, kun käyttäjä jakaa sovelluksen kautta aktiviteettejaan myös reaaliajassa. 

Ihmiset, joilla on samat kiinnostuksen kohteet, voivat kirjoittaa kommentteja ja 

motivoida sovelluksen käyttäjää saavuttamaan korkeampia tavoitteita. Tunneperäinen 

liittyminen sosiaaliseen ympäristöön antaa eniten arvoa käyttäjille. Kannustava 

ympäristö voi auttaa esimerkiksi päivittäisen aktiivisuuden kirjaamisessa ja 

laihduttamisessa. Niinpä kannustaminen terveellisiin sosiaalisiin kanssakäymisiin 

olisi tärkeää ottaa huomioon sovelluksissa. (Ding & Chai 2015.) Mobiilipalveluiden 

käytön syy voi olla myös vieraiden läsnäolo esimerkiksi julkisessa liikenteessä, jossa 

halutaan luoda henkilökohtainen tila sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tällöin 

palveluita käytetään yleensä yksin. Henkilökohtaisen kontaktin välttely voi myös 
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motivoida käyttämään mobiilipalveluita, koska joskus käyttäjät haluavat pysyä 

anonyymeinä. (Pura & Heinonen 2008.)  

Mobiilipalveluita pidetään henkilökohtaisempina kuin muita etäpalveluita (Kleijnen, 

Wetzels & De Ruyter 2004) ja ne voidaan helposti yksilöidä käyttäjän mukaan (mm. 

Watson ym. 2002). Persoonallinen ominaisuus sovelluksissa liittyy osittain sosiaalisiin 

ominaisuuksiin. Tiedon jakaminen virtuaalisesti muokkaa ihmisen virtuaalista 

sosiaalimaailmaa ja virtuaalisia mielikuvia. Monilla sovelluksilla voi helposti 

kustomoida käyttäjäprofiilia, kuten kuvilla ja väreillä. Käyttäjät ovat herkkiä myös 

trendeille, joten jotkut sovellukset noudattavat muotia. Esimerkiksi Facebookin käyttö 

saatetaan vaihtaa Twitteriin tai WhatsAppiin. (Ding & Chai 2015.) 

3.2.4 Emootiot 

Samojen demografisten ryhmien sisällä saattaa olla suuria eroja asenteissa digitaalista 

mediaa kohtaan. Digitaalisen jaottelun tutkimus olettaa, että samaa demografista 

ryhmää edustavat jakavat yhdenmukaiset asenteet tai piirteet, ja siten käyttäytyvät 

samantyylisesti uusien teknologioiden käyttöönotossa. Samojen demografisten ja 

sosioekonomisten ryhmien välillä on kuitenkin paljon vaihtelua riippuen yksilön 

ympäristöstä, kyvykkyydestä ja psykologisista tekijöistä. (Park & Lee 2015.) Kaikkia 

nuoria käyttäjiä ei voida olettaa digitaalinatiiveiksi tai kyber lapsiksi (Facer & Furlong 

2001).  

Mieliala ja eettiset näkökohdat ovat hallitsevimpia asenteita mobiilisovellusten 

käyttöä kohtaan. Lisäksi käytön yleisyys, tuttuus, addiktiot, kulut ja varsinaiset 

fyysiset välineet vaikuttavat asenteisiin. (Carter & Yeo 2016.) Yangin (2013) 

tutkimuksen mukaan nuoret amerikkalaiset kuluttajat havaitsivat mobiilisovellusten 

olevan hauskuuden ja nautinnon lähde. Ding ja Chai (2015) ovat tutkineet tunteiden 

vaikutusta osana mobiilisovellusten käytön jatkuvuutta. Informaatiotekniikan alalla on 

keskitytty tutkimaan pääasiassa kahden tyyppisiä tunteita it-kokemuksen yhteydessä 

eli ahdistuneisuutta (Brown, Fuller & Vician 2004) ja koettua nautintoa (Koufaris 

2002). Informaatiotekniikkaan liittyvä ahdistuneisuus on pääasiallisin käyttämisen 

esto, mutta ahdistuneisuuden vaikutus ei ole niin huomattava (Ding & Chai 2015). 

Ahdistuneisuuden vaikutus on rajoittunut alkuvaiheeseen, koska yksi syy 
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ahdistuneisuuteen on matala käyttöaste, mikä kuitenkin paranee kun kokemusta 

karttuu käyttökertojen myötä (Agarwal, Sambamurthy & Stair 2000). Koettu nautinto 

on positiivinen tunne, joka herättää hedonistisia hyötyjä informaatiotekniikan käytöstä 

(Ding & Chai 2015).  

Dingin ja Chain (2015) tutkimus antaa ymmärryksen erityisistä tunteiden hyötyjen 

vaikutuksista mobiilisovellusten käytössä. Sovelluksiin liittyviä etuja on erotettu neljä 

kappaletta mobiilisovellusten ominaisuuksien perusteella. Sovelluksia tarjoavien 

yritysten tulee siis keskittää kykynsä vaikuttamiseen, identiteettiin, 

kokemuksellisuuteen ja sosiaalisiin aspekteihin. Emotionaaliset kokemukset ovat 

kasvavasti keskeisiä kun informaatioteknologia kehittyy interaktiivisemmaksi, 

henkilökohtaisemmaksi ja hedonistiseksi. Persoonalliset, kokemukselliset ja 

sosiaaliset elementit tulisi liittää sovellusten suunnitteluun ja mainontaan, koska ne 

välittävät positiivisia tunteita. (Ding & Chai 2015.)  

Käytännöllisesti katsottuna kokemusperäinen sovellus on helppokäyttöinen, 

interaktiivinen ja joskus myös hauska (Ding & Chai 2015). Paranneltu interaktiivisuus 

lisää sovellusten houkuttelevuutta ja sitä kautta positiivisia tunteita (Vodanovich, 

Sundaram & Myers 2010). Myös valikoidut värit voivat saada aikaan erilaisia 

tunnekokemuksia. Lisäksi pelillisyys toimii yhtenä metodina käyttäjien 

sitouttamisessa, eikä sitä tulisi rajoittaa vain pelien tai viihdesovellusten 

ominaisuuksiin. Esimerkiksi forsquare käyttää pelillisyyttä nautinnollisemman 

kokemuksen luomisessa. (Ding & Chai 2015.) 

3.2.5 Suhde 

Mobiililaitteet saavat aikaan yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä (Johnson 2004, Curry, 

Phillips & Regan 2004, Shilton 2009). Ne mahdollistavat datan keruun paikoista, 

viestintäympäristöstä, liikkumisesta, sovellusten toiminnoista ja muista mahdollisista 

mobiilin käytöistä, joilla voidaan ymmärtää ja vaikuttaa käyttäjien käyttäytymiseen. 

Mobiilisovellukset mahdollistavat uudet datankeruutoimijat, kuten 

sovellustenkehittäjät (esim. Rovio), palveluntarjoajat (esim. Google), mobiilitarjoajat 

ja laitteiden tuottajat (esim. Apple). Kerättyä dataa voidaan jakaa myös kolmansille 

osapuolille tai markkinointiyrityksille. (Martin & Shilton 2016.) Tutkimukset 
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osoittavat, että yksilöt tekevät päätelmiä yksityisyysoletuksista ja -rikkomuksista 

riippumatta yksityisyysilmoitusten sisällöstä (Milne, Culnan & Greene 2006, Beales 

& Muris 2008, McDonald & Cranor 2008, Nissebaum 2011, Martin 2013). Uusi 

lupaava menettelytapa on yksityisyys kontekstuaalisena loukkaamattomuutena 

(privacy as contextual integrity), jonka mukaan yksityisyysoletukset tiedonsiirrosta ja 

tiedon käytöstä ovat sosiaalisesta kontekstista riippuvaisia (Nissenbaum 2009). Tässä 

yksilöt tarjoavat tietoa tietyssä kontekstissa, jonka yksityisyyssäännöt he tietävät 

(Martin & Shilton 2016). Olennaisin asia ei ole tiedon julkisuus tai yksityisyys, ja onko 

tieto yksityisestä vai julkisesta ympäristöstä, vaan saavuttaako teko kontekstuaalisen 

loukkaamattomuuden (Nissenbaum 2004).  

Yrityksen rooli kehittyy jatkuvasti passiivisesta mahdollistajasta aktiiviseen asiakkaan 

arvoprosessien tukijaan (Saarijärvi, Grönroos & Kuusela 2014). Teknologisen 

edistymisen nousu ja voimaantuneet asiakkaat (Firat & Verkatesh 1995, Bendapudi & 

Leone 2003, Prahalad & Ramaswamy 2004a, 2004b) liittyvät käänteisen 

asiakastiedon tarpeeseen (reverse use of customer data). Siinä on kyse yrityksen 

mahdollisuudesta jalostaa asiakastietoja ja saada ne asiakkaan käyttöön, jolloin 

asiakastieto muuttuu asiakkaan arvoprosessissa käytettäväksi tiedoksi (Saarijärvi 

2011). Saarijärvi, Karjaluoto ja Kuusela (2013) ovat tutkineet asiakastiedon roolia 

asiakassuhteiden johtamisessa (CRM). Tutkimuksen tarkoituksena on uudelleen 

muotoilla asiakastiedon rooli asiakassuhdejohtamisen mallilla. Uusia ja innovatiivisia 

tapoja asiakastiedon käyttöön tarvitaan, kuten tiedon jalostus ja antaminen takaisin 

asiakkaiden käyttöön. (Saarijärvi ym. 2013.) Yksityiset ja julkiset hankkeet ovatkin 

haastaneet perinteisen asiakastiedon käytön yrityksen tavoitteisiin siirtämällä huomion 

asiakastiedon jakamiseen asiakkaiden kanssa (Thaler 2011).  

Asiakkaasta kerättyä tietoa voidaan käyttää alkuresurssina (input) asiakkaan 

arvonluonnissa. Tieto voidaan ymmärtää tiedoksi vain kun sillä on vaikutusta 

asiakkaan käyttäytymiseen ja päätöksiin (Davenport & Prusak 1998: 3). Asiakastiedon 

käänteinen käyttö avaa uusia mahdollisuuksia palveluyrityksille, koska ne tarjoavat 

mekanismeja, joilla yritykset voivat sitouttaa itsensä asiakkaan prosessien tukemiseen 

(Saarijärvi ym. 2014). Yritykset voivat suunnitella palvelukeskeisiä malleja 

tarjotakseen asiakkailleen resursseja arvoa tukevalla tavalla eli organisoimalla tukea 

asiakkaan prosesseihin resursseilla, jotka ulottuvat perinteisen tavara rahaa vastaan 
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vaihdannan yli (Grönroos 2011). Näin ajateltuna käänteinen asiakastiedon käyttö tulisi 

ajatella tavaksi tarjota asiakkaille täydentäviä resursseja arvonluontiprosessiin, jossa 

useat resurssit yhdistyvät käyttöarvona. Tavaroiden myymisen tai palveluiden 

tarjoamisen sijaan yritys voi jalostaa asiakastiedon täydentäväksi resurssiksi asiakkaan 

arvonluontiprosessiin. (Saarijärvi ym. 2014.) 

Asiakastiedon käänteinen käyttö määrittelee uudelleen asiakastiedon roolin. Se ei 

palvele vain yritystä, vaan tukee myös asiakkaan prosesseja. (Saarijärvi 2011.) 

Asiakastiedon käänteinen käyttö tukee asiakkaan käyttöarvon luontia. Yrityksen 

näkökulmasta asiakastiedon käänteinen käyttö tarjoaa tukea yrityksen arvoehdotuksiin 

tarjoamalla asiakkaille resursseja eli ajantasaista tietoa, mikä tukee ja parantaa 

yritysten arvoehdotusten tarjontaa. Yrityksestä tulee näin myös palveluntarjoaja. 

Esimerkiksi finanssi- ja vakuutusalat, pankit, terveydenhuolto ja energiasektorit voivat 

saada eroavuutta hyödyntämällä asiakkaan omaa tietoa palvellessaan asiakkaita. 

Identifioimalla ja tarkentamalla asiakastiedon käänteisen käytön 

arvonluontipotentiaali eri alojen välillä, voi tarjota käytännöllisen oppaan 

asiakastiedon mahdollisuuksien laajentamiseen eri tilanteissa. (Saarijärvi ym. 2014.)  

3.3 Mobiilipalveluiden arvon viitekehys 

Kuviossa 3 (s. 35) on esitetty tässä tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys, 

jossa yhdistyvät asiakkaan arvonluonnin ulottuvuudet ja mobiilipalveluiden tasot. 

Asiakkaan arvon ulottuvuuksien viitekehys esitettiin aiemmin (kuvio 2, s.23) 

asiakkaan arvonluonnin teoriaosuudessa. Asiakasarvon ulottuvuudet käsittävät 

teknisen arvon, ajallisen arvon, sosiaalisen arvon, emotionaalisen arvon ja arvon 

yhteisluonnin, jotka on esitetty kuviossa pyramidin vasemmalla puolella. Pyramidista 

on tehty moniulotteinen (verrattuna aikaisempaan arvon ulottuvuuksien kuvioon 2), 

koska lopulliseen teoreettiseen viitekehykseen on lisätty mobiilipalveluiden tasot, 

jotka yhdistyvät arvon ulottuvuuksiin pyramidin oikealla puolella. Pyramidissa on 

viisi tasoa eli arvon ja mobiilipalveluiden ulottuvuutta, jotka vastaavat toisiaan.  

Pyramidin sisällä on käsitteitä, jotka ovat teoriasta nousseita arvotekijöitä. 

Vasemmalla puolella on arvon ulottuvuuksiin liittyviä arvotekijöitä ja oikealla puolella 

mobiilipalveluihin liittyviä arvotekijöitä. Kaksisuuntainen nuoli pyramidin alla 
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kuvastaa asiakkaan arvoulottuvuuksista poimittujen arvotekijöiden ja 

mobiilipalveluiden arvotekijöiden yhdistymistä ulottuvuuksissa. Pyramidin 

kolmiomuoto kuvastaa arvon etenemistä käyttöarvosta aina asiakkaan arvon 

yhteisluontiin asti, joka toimii päämääränä pysyvän asiakassuhteen muodostumiselle. 

Mobiilipalveluiden ylin taso on pyramidissa suhteen muoto, jossa mobiilipalveluiden 

arvotekijöihin liitetään pidemmälle edennyt luottamussuhde palveluntarjoajaan, joka 

käsittää yksityisyyden ja asiakastiedon hyödyntämisen arvon yhteisluonnissa. 

Pyramidia siis luetaan alhaalta ylöspäin, jolloin teknisen arvon ja sitä vastaavan 

mobiilipalveluiden käytön ulottuvuus on alin ja laajin taso, koska mobiilipalveluiden 

käyttöönoton hyödyt määrittävät otetaanko sovellus ylipäänsä käyttöön vai ei.  

Teoreettinen viitekehys pohjautuu Puran ja Heinosen (2008) muodostamaan neljän 

mobiilipalvelun luokittelun tasoon, jossa tasot on jaoteltu kulutuksen tyyppiin, 

kontekstiin, sosiaalisuuteen ja suhteeseen. Puran ja Heinosen (2008) viitekehystä on 

käytetty aiemmin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta siihen on yhdistynyt 

kvalitatiivinen osuus palveluntarjoajien haastatteluissa. Tässä tutkimuksessa 

teoreettinen viitekehys sisältää viisi tasoa: käytön, kontekstin, sosiaalisuuden, 

emootiot ja suhteen, joihin yhdistyvät arvon ulottuvuudet. Ulottuvuudet eli 

pyramidissa näkyvät tasot liittyvät toisiinsa ja jokaisen tason kautta asiakas kokee 

käyttöarvoa. Käyttö liittyy siihen, miksi palvelu otetaan käyttöön eli se sisältää myös 

piileviä arvoehdotuksia. Konteksti kuvastaa käyttötilanteen tärkeyttä, kiireellisyyttä ja 

käytön paikannukseen liittyviä arvotekijöitä. Sosiaalisuus käsittää palvelun 

seurallisuudesta muodostuvaa arvoa ja toisaalta yksilön henkilökohtaisuuteen liittyviä 

arvotekijöitä. Emootiot koostuvat palvelun aiheuttamista hedonistisista arvotekijöistä, 

kuten nautinnollisuudesta, pelillisyydestä ja toisaalta myös ahdistusta aiheuttavasta 

tunteesta. Nämä mielihyvät heräävät asiakkaan kulutuskokemuksen kautta, joka on 

subjektiivinen.  

Viimeinen eli viides pyramidin taso käsittää mobiilipalveluista muodostuneen suhteen 

palveluntarjoajaan. Siinä tarkastellaan, miten suhteen muodostumista voidaan 

edesauttaa yksityisyyden suojalla ja asiakastiedon käänteisellä käytöllä arvon 

yhteisluonnin ulottuvuudessa. Lopputuloksena viitekehys antaa holistisen 

näkökulman asiakkaan mobiilipalveluiden käytöstä muodostuvan arvon näkökulmasta 

sekä on oleellinen mobiilipalveluiden tarjoamien differoinnin ja ryhmittelyn työkalu. 
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Pääpaino on siinä mitä voidaan tarjota ja miten asiakkaat voivat vastaanottaa arvoa 

mobiilipalveluiden tarjoamien avulla. (Pura & Heinonen 2008.) Asiakkaan 

arvonluonnin ulottuvuudet lisäämällä teoreettiseen viitekehykseen saadaan 

syvennettyä ymmärrystä asiakkaalle muodostuvasta arvosta mobiilipalveluiden 

kontekstissa.  

 

Kuvio 3. Mobiilipalveluiden arvon viitekehys  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimuksen neljäs luku käsittää empiirisen tutkimuksen toteutuksen, eli 

mobiilisovellusten käyttäjien kokemuksista kerätyn aineiston ja analysoinnin. Tässä 

luvussa lukijalle kerrotaan käytetyistä tutkimus- ja analyysimenetelmistä ja miksi ne 

on valittu tähän tutkimukseen. Lisäksi tutustutaan empiirisen aineiston analyysin 

toteutukseen.  

4.1 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusta, joka pyrkii toimijoiden 

näkökulmien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

merkitysten tutkiminen korostaa suuntauksen hermeneuttista (tulkitsevaa) luonnetta. 

Kvalitatiivisen otteen mukaan todellisuus on subjektiivinen ja moninainen tutkittavien 

kokemusten mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2014: 22.) Tutkimus on metodiltaan 

fenomenologis-hermeneuttinen, koska tutkimusilmiötä tarkastellaan ihmiskäsityksen 

ymmärtämisen kautta. Tähän liittyy keskeisesti merkityksen, kokemuksen ja 

yhteisöllisyyden käsitteet, jotka tässä tutkimuksessa ilmenevät mobiilisovellusten 

kontekstissa käyttäjien subjektiivisessa arvojen tulkinnassa. Tutkimus keskittyy 

asiakkaiden näkökulmien ymmärtämiseen, jolloin yksilöiden erilaiset arvomaailmat, 

ympäristö ja tunteet luovat subjektiivisia arvokokemuksia mobiilisovellusten käytöstä. 

Fenomenologian mukaan ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan on 

intentionaalinen eli kokemamme merkitsee meille jotain, siksi merkitysteoriaa 

hyödyntävä tutkimusote soveltuu hyvin yksilöiden arvojen tulkintaan. (Valli & Aaltola 

2015b: 29–32.) Yksilöiden arvoja tarkastellaan eri arvoulottuvuuksissa, jotta pystytään 

tunnistamaan merkittävimpiä arvotekijöitä mobiilisovellusten käytössä.  

Tämä tutkimus on luonteeltaan etnografinen. Etnografisen tutkimuksen juuret liittyvät 

antropologiaan ja ihmisten tutkimiseen, mikä soveltuu myös yksilöiden arvojen 

tutkimiseen. Tutkimuskysymys on tässä tutkimuksessa arvoihin ja käytäntöihin 

liittyvä, mikä kuuluu myös etnografisen tutkimuksen luonteeseen. (Metsämuuronen 

2008: 20, 45.) Käytäntöä tutkitaan haastattelemalla asiakkaita heidän 

mobiilisovellusten käyttötottumuksista ja havainnoimalla mobiilisovellusten 
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käyttöönottotilannetta. Näin pyritään selvittämään yksilöiden taustalla vaikuttavat 

arvotekijät mobiilipalveluiden kontekstissa.  

Etnografinen tutkimus yhdistää eri menetelmiä ja eri tilanteissa kerättyjä aineistoja 

(Hirsjärvi ym. 2006: 181–183). Tässä tutkimuksessa yhdistyy myös eri tilanteissa 

kerätyt aineistot. Etnografisen tutkimuksen yksi päämenetelmistä on haastattelu 

(Hirsjärvi & Hurme 2014: 160), mitä käytetään myös pääasiallisena 

aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa. Täydentävänä empirian 

keruumenetelmänä on havainnointi, mikä liitetään etnografiseen tutkimukseen yleensä 

kenttätutkimuksen muodossa (Metsämuuronen 2008: 20). Tässä tutkimuksessa 

käytetään tarkemmin osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija osaltaan vaikuttaa 

tapahtumien kulkuun (Tuomi & Sarajärvi 2003: 84). Useampia menetelmiä 

yhdistelemällä saadaan esille laajempia näkökulmia aiheesta ja voidaan parantaa 

tutkimuksen luotettavuutta (mm. Brannen 1992, Robson 1995), joten on perusteltua 

käyttää teemahaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia yhdessä. Teemahaastatteluja 

käytettiin, koska niiden avulla pystyttiin parhaiten selvittämään mobiilipalveluiden 

käyttöä eri arvoulottuvuuksissa. Havainnoinnin avulla tarkkailtiin mobiilisovellusten 

käyttöönottotilannetta ja miten yksilöiden kuvailut itsestään vastasivat käyttäytymistä. 

Teemahaastattelujen avulla tutkittavasta joukosta saatiin kattava aineisto, jota 

osallistuvan havainnoinnin avulla pystyttiin vielä tarkentamaan ja parantamaan 

aineiston luotettavuutta.  

4.1.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkittavien henkilöiden valinta 

Laadullinen tutkimus perustuu yleensä tarkoituksenmukaisesti poimittuihin näytteisiin 

eli haastateltaviin. Tutkimusaineisto valitaan sillä perusteella, että se olisi 

mahdollisimman informatiivinen tutkimusongelman kannalta. (Koskinen, Alasuutari 

& Peltonen 2005: 273–276.) Tässä tutkimuksessa haastateltavat ovat 

tarkoituksenmukaisesti valittuja, jotta tutkimuskysymyksiin löydetään vastaukset 

halutussa kohderyhmässä. 

Tässä tutkimuksessa kohderyhmäksi valikoitui useita mobiilisovelluksia säännöllisesti 

käyttävät, 20-30 –vuotiaat ihmiset. Kohderyhmäksi haluttiin nuoret aikuiset, koska 

aiemmin on tutkittu, että ikä vaikuttaa käytettäviin mobiilisovelluksiin ja 
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käyttöaktiivisuuteen, jolloin nuoret latailevat enemmän sovelluksia ja käyttävät 

enemmän esimerkiksi viihteeseen liittyviä sovelluksia (mm. Ding & Chai 2015, Park 

& Lee 2015). Tässä tutkimuksessa tutkitaan useiden sovellusten käyttöä, jolloin nuoret 

aikuiset ovat luonteva valinta kohderyhmäksi monipuolisten sovellusten käytön osalta. 

Tässä tutkimuksessa nuoriksi aktiivisiksi käyttäjiksi määriteltiin päivittäin 

mobiilisovelluksia käyttävät henkilöt, joilla on käytössään ainakin viisi eri 

mobiilisovellusta. Toiveena oli myös Oulun lähialueella asuvat henkilöt, jotta 

haastattelut saadaan helpommin toteutettua kasvotusten. Vapaaehtoiset ilmoittivat 

halukkuudestaan osallistua tutkimukseen, joista kuusi henkilöä valittiin mukaan 

haastatteluihin. Tämä määrän ajateltiin saavuttavan saturaatiopisteen eli useampi 

haastateltava ei olisi enää tuottanut tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (Tuomi & 

Sarajärvi 2003: 89). Tutkimukseen osallistuneet ovat iältään 23-27 –vuotiaita, 

tasaisesti molempien sukupuolten edustajia sekä taustoiltaan erilaisista 

ammattiryhmistä. Taulukkoon 3 on koottu tutkittavien henkilöiden tiedot sukupuolen, 

iän ja ammattitaustan mukaan.  

Taulukko 3. Haastateltavien taustatiedot 

Sukupuoli                              Ikä                                                Ammattitausta 

  Nainen                         27 vuotta  Kauppatieteellinen 

  Nainen                         26 vuotta   Opiskelija 

  Mies                         23 vuotta  Metalliala 

  Nainen                         25 vuotta  Logistiikka-ala 

  Mies                         26 vuotta  Yrittäjä 

  Mies                         27 vuotta  Lvi-ala 

 

Osallistuva havainnointi suoritettiin kahden henkilön kanssa, jotka ovat listan 

ensimmäinen eli 27 –vuotias nainen kauppatieteellisellä ammattitaustalla ja listan 

kolmas henkilö eli 23 –vuotias mies metallialalta.  

4.1.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja 

ehdoilla vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Tutkija pyrkii saamaan selville 

häntä kiinnostavat asiat, jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin eli teema-alueeseen, 

joka on etukäteen määrätty. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat 
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kaikille samat, joihin haastateltava saa vastata omin sanoin. (Valli & Aaltola 2015a: 

27–29.)  

Teemahaastattelu soveltuu yksilöiden ajatusten, kokemusten, uskomusten ja tunteiden 

tutkimiseen, joten myös hyvin yhteen fenomenologisen lähestymistavan kanssa, jota 

tässä tutkimuksessa käytetään. Yksilöiden arvoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa 

fenomenologisesti mobiilipalveluiden käytön kautta ilmenevissä arvoulottuvuuksissa. 

Metodologisesti teemahaastattelussa korostuu ihmisten merkitykset ja tulkinnat 

asioista, sekä miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Tutkijan tehtävänä on 

haastatteluiden avulla välittää kuvaa haastateltavien käsityksistä, ajatuksista, 

kokemuksista ja tunteista. (Hirsjärvi & Hurme 2014: 41, 48.) Haastattelun etu on siinä, 

että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla tiedetään olevan kokemusta tai tietoa 

tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2003: 76). Tässä tutkimuksessa 

haastateltavat valittiin sillä perusteella, että heidän tiedettiin käyttävän useampaa 

mobiilisovellusta päivittäin. Mahdollisimman neutraalin haastattelutilanteen 

varmistamiseksi haastattelut suoritettiin yksityisasunnoissa haastateltavien tai tutkijan 

luona ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä. Näin pyrittiin varmistamaan mahdollisimman 

luottamuksellinen ilmapiiri, jotta haastateltavat uskaltaisivat kertoa henkilökohtaisista 

asioistaan. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla myöhempää litterointia 

varten. Haastattelurunkoa (löytyy liitteestä 1) ei annettu haastateltaville etukäteen 

nähtäväksi, koska nähtiin, että haastateltaville riitti ennakkotiedoksi haastattelun aihe 

mobiilisovelluksista. Haastattelutilanteessa haastateltavat saivat selailla 

älypuhelimiaan halutessaan, jotta muistaisivat paremmin käyttämiään 

mobiilisovelluksia. Tutkija halusi myös samalla havainnoida vaikuttaako puhelimen 

läsnäolo haastattelutilanteessa haastateltavan käytökseen.  

Teemat haastatteluihin on etsitty kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista, kuten 

suositellaan (Valli & Aaltola 2015a: 35). Tässä tutkimuksessa käytettiin teemoina 

teoreettisen viitekehyksen viittä osa-aluetta eli mobiilipalveluiden ja arvon 

ulottuvuuksien teknistä, sosiaalista, emotionaalista, ajallista ja suhteen teemaa. 

Haastattelun rungossa jokaisen teeman alussa on avauskysymyksiä, joista edetään 

spesifimpiin kysymyksiin. Näin haastateltava saadaan johdateltua uuteen teemaan 

helposti. (Hirsjärvi & Hurme 2014: 107.) Haastateltaville esitettiin lisäkysymyksiä 

tarpeen mukaan ja teemojen järjestystä muutettiin, jos se tuntui luontevimmalta. 
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Teemoissa toistuu osittain samantyylisiä kysymyksiä, jolloin tutkijan tehtäväksi jää 

päättää mihin teemaan vastaukset luokitellaan lopullisessa analyysissä. Tutkija 

huolehti myös, että jokainen teema saatiin läpikäytyä kaikkien haastateltavien 

kohdalla.  

4.1.3 Havainnointi 

Tässä tutkimuksessa käytetään haastattelujen lisäksi havainnointia empiirisen 

aineiston keräämisessä. Haastattelun ja havainnoinnin yhdistäminen 

aineistonkeruumenetelmiksi on hedelmällistä (Aarnos 2001, Grönfors 2001), joten 

yhdistäminen haluttiin liittää myös tähän tutkimukseen mahdollisimman syvällisen 

ymmärryksen saamiseksi. Havainnoinnilla pyrittiin tarkentamaan teemahaastatteluista 

nousseita arvotekijöitä mobiilisovellusten käyttöönottotilanteessa ja havaitsemaan 

arvoulottuvuuksia, kuten käyttöönottoon liittyviä tunteita. Havainnoimalla voidaan 

vertailla haastattelun tulosten paikkansapitävyyttä suhteessa mitä haastateltavat ovat 

sanoneet tekevänsä ja mitä he oikeasti tekevät (Järvinen & Järvinen 2004: 155), siksi 

havainnoinnit päätettiin suorittaa teemahaastattelujen jälkeen. Osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkijan osallistumisen aste vaihtelee osallistumattomuudesta 

täydelliseen osallistumiseen (Tuomi & Sarajärvi 2003: 84). Tässä tutkimuksessa 

käytetään osallistavaa havainnointia, jossa tutkija ei kuitenkaan vaikuta tapahtumien 

kulkuun vaan saattaa esittää tarvittaessa kysymyksiä.  

Havainnointitilanteet ovat etukäteen määritelty, koska havainnoinnit suoritetaan 

uuden puhelimen käyttöönottotilanteessa, jolloin uudet sovellukset ladataan 

puhelimeen. Näin pyrittiin selvittämään, mitkä arvotekijät liittyvät 

käyttöönottotilanteeseen. Havainnoinneista sovittiin etukäteen haastateltavien kanssa 

ja havainnointitilanteet videoitiin myöhempää litterointia sekä eleiden analysoimista 

varten. Havainnoinneista tehtiin lisäksi kenttämuistiinpanoja viitekehyksen viiden 

osa-alueen avainsanojen avulla (tekninen, ajallinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja 

suhde). (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995: 85.) Havainnoinnit suoritettiin 

yksityisasunnossa ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä mahdollisimman luonnollisen 

lopputuloksen saamiseksi. Taulukkoon 4 on koottu tutkimuksessa kerätty empiirinen 

aineisto, johon kuuluvat haastattelut (6kpl) ja havainnoinnit (2kpl), niiden kesto 

minuutteina ja litteroidun tekstin määrä. Lisäksi tutkija havainnoi kaikkien 
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haastateltavien käyttäytymistä ja eleitä teemahaastattelutilanteessa, mutta tästä ei 

erikseen kerrottu haastateltaville. Tällä pyrittiin myös varmistamaan tutkimuksen 

luotettavuutta, että vastaako haastateltavien kuvaukset itsestään heidän 

käyttäytymistään. 

Taulukko 4. Tutkimuksen empiirinen aineisto 

Sukupuoli      Ikä                  Haastattelu                Havainnointi           Litteroitu teksti 

                                                kesto (minuuttia)        kesto (minuuttia)      (fonttikoko 12, riviväli 1,15) 

  Nainen 27 vuotta                62                  25  16 (yhteensä)  

  Nainen 26 vuotta      55                     12 

  Mies 23 vuotta      40                  19                      11 (yhteensä) 

  Nainen 25 vuotta      62   13 

  Mies 26 vuotta      26   8 

  Mies 27 vuotta      94   17  

 

4.2 Empiirisen analyysin toteutus 

Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysiin käytetään teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysin menetelmää. Teoriasidonnainen analyysi tarkoittaa analyysissa 

esiintyviä teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysi ei suoraan pohjaudu teoriaan tai 

nouse teoriasta. (Valli & Aaltola 2015b: 188.) Teoriasidonnaisessa analyysissä teoria 

voi auttaa analyysin etenemisessä, mutta johtopäätöksissä halutaan tuoda esiin myös 

uusia teoriaa kehittäviä näkökulmia. Aikaisemman tiedon merkitys ei siis ole teoriaa 

testaava vaan analyysissa pyritään aukomaan uusia ajatusuria. Aineiston 

analyysivaiheessa voidaan edetä aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa 

viitataan määriteltyyn teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 98–101.) 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin päättelylogiikka on usein abduktiivinen, kuten myös 

tässä tutkimuksessa. Tutkijan ajatteluprosessissa vuorottelevat aineistolähtöisyys ja 

valmiit mallit, joita tutkija pyrkii yhdistelemään. Tulkinnallisesti pyritään 

fenomenologiseen päättelyyn sekä yhdistelemällä paljastamaan ilmiöstä myös uusia, 

odottamattomia asioita. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 98–99.) Tässä tutkimuksessa 

arvotekijöitä määrittelemällä nostettiin aiemmasta teoriasta nousseita tekijöitä, mutta 

analyysin kautta ilmeni myös uusia arvotekijöitä.  
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Etnografisessa tutkimuksessa aineiston analyysi voidaan aloittaa jo ensimmäisestä 

kenttäpäivästä (Hirsjärvi & Hurme 2014: 161) tai mahdollisimman nopeasti 

aineistonkeruun jälkeen, jotta aineisto on hyvin muistissa (Hirsjärvi & Hurme 1993: 

108). Tässä tutkimuksessa jokainen teemahaastattelu nauhoitettiin ja havainnoinnit 

videoitiin, jotta aineistoon on helppo palata. Empiirisen aineiston analyysi pyrittiin 

aloittamaan heti haastattelujen suorittamisen jälkeen litteroimalla yksi haastateltava 

kerrallaan ennen seuraavaa haastattelua. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti, mutta 

analyysivaiheessa jotain täytesanoja karsittiin. Näin sisällön analyysi saatiin 

tiivistettyä ymmärrettävään muotoon.  

Teemahaastatteluaineisto analysoitiin litteroinnin jälkeen jäsentämällä aineisto 

teemojen mukaisesti (teemoittamalla) (Valli & Aaltola 2015a: 43). Teemoittelussa 

aineistosta pyritään löytämään piirteitä, joita esiintyy useamman haastateltavan 

puheessa. Tutkijan tulee löytää merkitykset haastateltavien puheesta, koska usein 

kaksi tai useampi ihminen eivät ilmaise merkityksiä samoin sanoin. Tarkastelussa 

voidaan löytää lisäksi muista poikkeavia tapauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2014: 149, 

173.) Kaikkien haastateltavien vastaukset järjesteltiin viitekehyksestä johdettujen 

viiden teeman alle, jotka analysoitiin teema kerrallaan. Teemojen avulla tavoitellaan 

tekstin merkityksenantojen ydintä eli keskitytään tekstin sisältöön. Tutkija voi lähteä 

teemoittamaan aineistoaan tutkimuskysymysten kautta, jolloin keskeiseksi nousee 

tutkittavien antamien merkitysten löytäminen kunkin teeman kohdalla. (Valli & 

Aaltola 2015b: 61.) Analyysissä hyödynnettiin NVivo-ohjelmistoa. Aluksi teemoina 

käytettiin laajoja viitekehyksestä nousevia teemoja: käyttöä, kontekstia, sosiaalisuutta, 

emootioita ja suhdetta. Tämän jälkeen teemoja tarkennettiin merkitystasoille, joista 

muodostettiin arvotekijöitä eri arvoulottuvuuksiin päätutkimuskysymyksen pohjalta. 

Lopuksi analysoituja teemoja ja arvotekijöitä vertailtiin teoreettisen viitekehyksen 

elementteihin, jolloin pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tällä 

tavoin pyrittiin löytämään viitekehystä tukevia, kuin myös uudistavia elementtejä.  
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5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen empiirinen analyysi, joka on jaettu viiteen 

mobiilipalveluiden tasoon: käyttöön, kontekstiin, sosiaalisuuteen, emootioihin ja 

suhteen muodostumiseen. Empiirinen analyysi noudattaa pitkälti aineistosta esiin 

nousseita mobiilipalveluiden arvon ulottuvuuksia ja viitekehyksen teemoittelua. 

Empiirisessä aineistossa hyödynnetään haastateltavien suoria lainauksia, joita on 

muutettu helpommin luettavaan muotoon poistamalla täytesanoja, kuten “niinku” ja 

“että tota”. Haastateltavien murteet on pyritty säilyttämään lainauksissa niiden 

alkuperäisessä muodossa.  

5.1 Mobiilipalveluiden käyttö 

Mobiilipalveluiden käyttötarkoituksesta kysymällä pyrittiin selvittämään 

haastateltavien motiiveja ja demografisia tekijöitä sovellusten käytön taustalla. 

Haastateltavilla tyypilliseen päivään kuuluu töitä ja sitä myötä vaihtelevaa kiirettä. 

Suurimmalla osalla on iltaisin vapaa-aikaa, joka kuluu erilaisten harrastusten parissa. 

Haastateltavat mainitsivat viettävänsä vapaa-aikaa kavereiden tai perheen kanssa ja 

harrastellen. Osa myös matkustelee, kun siihen on aikaa. Haastateltavien vastauksissa 

ei ole merkittäviä eroavaisuuksia demografisten tekijöiden osalta, koska kaikilla 

vaikuttaisi olevan melko kiireinen päiväsykli, johon kuuluu töitä, harrastuksia, 

sosiaalisia suhteita ja vapaa-ajan viettoa. Mobiilipalveluiden käyttöä tapahtuu 

vastaajilla pitkin päivää.  

 

Laitevalinnalla on merkitystä mobiilisovellusten selailun käyttömukavuuteen. 

Vastaajat käyttävät tällä hetkellä mobiilisovelluksia ainoastaan älypuhelimella. 

Mobiilisovellukset voivat korvata Internet selaimella tapahtuvaa palvelunkäyttöä. 

Yksi vastaaja esimerkiksi kertoi mobiilipankin korvanneen kokonaan verkkopankin 

käytön tietokoneella. Tabletin käyttö mobiilisovellusten selailussa voisi tehdä 

selailusta miellyttävämpää, kuten eräs vastaaja totesi. 

 



44 

” -- Jos miettii vaikka shoppailua ni kyllä mää edelleen tykkään läppärillä 

enempi sitä käyttää. Sit se vois muuttua siinä vaiheessa, jos ois vähän isompi 

näyttöki tuossa käytettävissä, tabletti tai vastaava.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Laitevalinnat tai ruudun koko eivät näyttäisi vaikuttavan kuitenkaan sovellusten 

käyttöaktiivisuuteen. Vastaajat kuvailivat itseään aika aktiivisiksi käyttämiensä 

mobiilisovelluksien kohdalla. Yksi haastateltavista kertoi olevansa jopa liian 

aktiivinen sovellusten käyttäjä.  

 

Yleisimmin käytettyihin mobiilisovelluksiin kuuluu jokin viestinnän sovellus. 

Yleisimmin haastatelluilla on käytössään WhatsApp. Lisäksi viestimiseen käytetään 

muitakin sovelluksia, kuten Snapchattia, Tinderiä ja Facebookin Messengeriä. 

Sosiaalisen median sovelluksista suosituin on Instagram. Myös Facebookkia käytetään 

usein. Vastaajat kuuntelevat musiikkia jostakin mobiilisovelluksesta. Yleisimmin 

musiikinkuunteluun käytetään Spotify ja Youtube sovelluksia. Usea vastaaja käyttää 

myös jotain mobiilipankkisovellusta. Pelisovelluksia ei käytetä kovin aktiivisesti. 

Ostamiseen liittyviä sovelluksia käytetään joskus, kuten Ebayta. Omiin harrastuksiin 

liittyviä sovelluksia käytetään harvemmin. 

 

Yleisimpiä syitä mobiilisovelluksen käyttöönottoon ovat kavereiden suositukset, 

sovelluksen tarpeellisuus, sosiaalinen kanssakäyminen ja tekniset asiat. Sovelluksen 

tulee olla helposti ladattava ja viedä vain vähän puhelimen muistia. Tärkeimmäksi 

käyttöönoton syyksi vastaajat mainitsevat kavereiden ja tuttavien suositukset. Vain 

yksi vastaaja kertoo oman kiinnostuksensa ja ”huvin pidon” olevan yksi syy 

sovellusten lataamisessa. Havainnoinnissa selvisi myös, että käyttäjät muuttuvat 

kärsimättömäksi, jos sovellusten lataamiseen kuluu liikaa aikaa. Applen laitteilla 

synkronointi tietokoneeseen nopeuttaa huomattavasti uuden puhelimen käyttöönottoa 

ja sovellukset saadaan siirrettyä uuteen puhelimeen kätevästi pilvipalveluiden kautta, 

jolloin niitä ei tarvitse uudelleen etsiä sovelluskaupasta. 

 

Esteiksi mobiilisovellusten käyttöönotossa muodostuvat usein sovellusten 

maksullisuus ja vaikeaselkoisuus, hyödyttömyys, oma laiskuus ja puhelimen tila. 

Vastaajat kokevat maksullisuuden olevan suurin este sovelluksen käyttöönottoon. 

Myös puhelimen tilanpuute vaikuttaa vastaajien halukkuuteen ladata uusia 

sovelluksia. Yksi vastaaja ei muista kohdanneensa esteitä sovellusten käyttöönotossa. 
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Havainnoinnissa kävi ilmi, että uuden puhelimen käyttöönottotilanteessa sovellusten 

lataamisen esteeksi voivat muodostua kiireellisyys ja ajan puute, jolloin vain 

tärkeimmät sovellukset ladataan uuteen puhelimeen heti ja loput ladataan ”sitten kun 

on aikaa”.  

5.1.1 Hedonistinen ja utilitaristinen käyttöarvo 

Mobiilisovelluksia käytetään yleensä viihdetarkoituksiin eli hedonistisen käyttöarvon 

vuoksi. Vastaajat mainitsivat viihdekäyttöön kuuluviksi sovelluksiksi esimerkiksi 

Facebookin, Instagramin, Spotifyn, Youtuben, Tinderin ja ostamiseen tarkoitetut 

sovellukset, kuten Ebay. Myös ostamiseen liittyviä sovelluksia käytetään usein, joko 

ostamismielessä tai kuvien ja ideoitten hakemiseen.  

 

”Varmaan lähtökohtasesti melkeen kaikkia sovelluksia käytän viihteen 

kannalta.” (Mies, 26 vuotta) 

 

Viestimet, kuten WhatsApp määritellään pitkälti viihdekäyttöön, mutta myös tiedon ja 

hyödyn kannalta käytettäviksi sovelluksiksi. Muutama vastaaja luokitteli viestimien 

käytön pelkästään viihteeseen, kun taas osa vastaajista pohti omaa WhatsAppin 

käyttöään sekä viihteen että tiedon näkökulmasta. Luokittelua on tässä suhteessa 

vaikea tehdä, koska sovelluksessa käydyt keskustelut eli sisältö määrittää pitkälti onko 

kyseessä viihdettä vai tietoa ja hyötyä tuovaa käyttöarvoa. 

 

”WhatsAppiki mennee vähän kummassaki, että saa sitä tietoa mutta sit se on 

vähän semmosta tietynlaista viihdettäki.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Utilitaristista käyttöarvoa syntyy tiedon ja hyödyn kautta mobiilisovelluksissa. Tiedon 

ja hyödyn vuoksi vastaajat käyttävät sovelluksia, kuten pankki, erilaiset viestimet, 

navigointi, sää, nettiselain, urheilutulosten seuranta, sähköposti ja uutissovellukset. 

Vastaajien mielestä Iltapäivälehtien sovelluksia on vaikea puhtaasti luokitella tietoon 

tai viihteeseen. Samoin Youtube sovelluksesta löytyvä sisältö voi tuoda tiedon ja 

hyödyn kannalta tärkeää utilitaristista arvoa esimerkiksi opetusvideoiden kautta tai 

pelkästään viihdekäytöllistä hedonistista arvoa, kuten musiikinkuuntelua. Vastaajasta 

riippuu mieltääkö hän sovelluksen tiedoksi vai viihteeksi käyttämänsä sisällön kautta. 
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” -- Youtube itse asiassa aika paljon totta kai musiikin takia – Sit se on sen tiedon 

takia, että viimeks eilen kattoin jonku purkuohjeen jostain moottoripyörän 

jutusta. Niin Youtube mennee varmaan fifty fifty siihen viihteen ja tiedon.” 

(Mies, 23 vuotta) 

 

Hyötykäyttöön tarkoitetut seurantasovellukset ovat harvemmalla käytöllä. 

Seurantasovelluksiin luokitellaan esimerkiksi urheilun kehittymiseen, urheilutuloksiin 

ja kuukautiskiertoon liittyvät mobiilisovellukset. Tämän tyyliset sovellukset vaativat 

käyttäjältä omaa aktiivisuutta, jolloin niistä saisi eniten utilitaristista arvoa. 

 

”Harvemmin mitään sellasia seurantasovelluksia -- niinku naisten kuukautisiin 

liittyvä sovellus -- sitä haluais hyödyntää, mutta ei tuu sitten kuitenkaan 

käytettyä aktiivisesti.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Seurantasovellukset mielletään hyödyllisiksi, mutta samalla ne myös vaativat 

käyttäjältä opettelua ja seurannan aktiivisuutta. Tällaisiin sovelluksiin pitää yleensä 

myös syöttää omia tietojaan, jolloin sovellusten käyttöönottoa saatetaan harkita 

pidempään.  

5.1.2 Mobiilisovellusten käytön opettelu 

Vastaajat luottavat omiin teknisiin mobiilisovellusten käyttötaitoihinsa. He kuvailevat 

itseään normaaleiksi, hyviksi, keskitason käyttäjiksi. Näin ollen voidaan ajatella, että 

jokaisella on hyvät lähtökohdat uusien sovellusten käyttöönottoon, jolloin teknisellä 

epävarmuudella ei pitäisi olla osuutta sovellusten käyttöönottotilanteessa. Vastaajat 

kertovat kuitenkin jonkin kokemuksen, jolloin ovat joutuneet opettelemaan 

sovelluksenkäyttöä. Yleisesti sovellusten käyttöönottoa pidetään silti hyvin helppona 

ja uudet sovellukset omaksutaan nopeasti. Näin ollen ei ole havaittavissa oppimisesta 

kertyvää pitkän aikavälin havaittua käyttöarvoa, koska vastaajat kertovat oppivansa 

sovellusten käytön yleensä päivässä. 

 

”Nojoo, kyllä. Kyllähän piti WhatsAppiki sillon ku se tuli ja kyllähän Mapsiki. 

Instaaki piti kyllä sillon opetella. Ne on semmosia, että ne on tosi noppeita, että 

kyllä sää päiväsä opit. --  kyllähän ne on kaikki pitäny silleen opetella mutta tosi 

nopiaa ne on oppinu kyllä.” (Nainen, 27 vuotta) 
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Mielenkiintoista on, että vastaajat kuitenkin lykkäävät joidenkin sovellusten 

käyttöönottoa, jos niiden käyttö vaatii vähäistä opettelua. Haastateltavat kertovat 

tilanteita, jolloin ovat lykänneet jonkun sovelluksen käyttöönottoa, jos sen käyttö 

vaatii opettelua. Syitä käyttöönoton lykkäämiseen ovat esimerkiksi se, että sovellus 

vaikuttaa hankalalta, vaikeakäyttöiseltä tai monimutkaiselta. Lisäksi vastaajat 

mainitsevat SnapChatin ja Instagrammin olevan sellaisia sovelluksia, joiden 

käyttöönottoa ovat lykänneet. Tällaiset sovellukset vaativat yleensä enemmän aikaa 

perehtymiseen, jolloin sovellus otetaan käyttöön hiljalleen. Käyttäjän oma arkuus voi 

olla syynä käyttöönoton lykkäämiseen, koska itseilmaisua vaativissa sovelluksissa 

halutaan ensiksi katsoa muiden käyttäjien toimintaa ennen kuin on valmis tuottamaan 

omaa sisältöä sovellukseen. Yksi käyttäjistä kuvailee sovellustenkäyttöönoton 

lykkäämistä esimerkiksi näin: 

 

”Sillon ku Instagram tuli, ni en mää alakuun laittanu sinne mittään. Katoin vaan 

mitä siellä on ja ketä kaikkia siellä on, mutta varmaan lykkään, että ensin 

tutustun (sovellukseen).” (Mies, 27 vuotta) 

 

Mobiilisovellusten käyttöä voitaisiin vastaajien mielestä helpottaa selkeällä 

ohjeistuksella, jollain introtekstillä, selkeyttämisellä ja helpolla liikkumisella 

sovelluksessa. Vastaajat myös toivovat asetusten olevan selkeästi esillä ja joissain 

sovelluksissa hakukenttä voisi helpottaa tiedonetsimistä. Sovellusten 

helppokäyttöisyyttä ei siis voi liikaa korostaa sovelluksissa, koska se on yleisin tekijä 

mikä luo käyttöarvoa käyttäjille. 

5.2 Mobiilipalveluiden käytön konteksti 

Yleisesti mobiilisovelluksia käytetään pitkin päivää ajasta ja paikasta riippumatta. 

Päivä voidaan aloittaa selailemalla uutissovelluksia ja lukemalla WhatsApp viestit. 

Vastaajat käyttävät sovelluksia myös töissä tauoilla lähinnä nopeaan uutisten, 

Facebookin ja Instagramin selailuun. Vastaajilla on iltaisin eniten aikaa käyttää 

sovelluksia, mutta silloin on myös muuta tekemistä kuten harrastuksia. 

Mobiilisovellusten käyttö koetaan viihteellisenä ajankäyttönä, kun siihen on sopiva 

hetki. 
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”-- Se toimii vähän semmosena virikkeenä. Et jos ei oo mitään erityisempää 

tekemistä, nii on helppo alkaa viettään aikaa sillä puhelimella. Et se aikalailla 

rytmittyy sen mukaan, miten paljon on paikallaan.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

”Sillon ku sattuu olemaan aikaa nii tullee selattua.” (Mies, 26 vuotta) 

 

Mobiilisovelluksia käytetään eniten töissä ja vapaa-ajalla. Yrittäjän on vaikeaa eritellä 

mikä on vapaa-aikaa ja mikä työaikaa, jolloin sovellusten käyttö ajoittuu kaikkiin 

tilanteisiin. Yksi vastaaja käyttää kausiluontoisia sovelluksia syksyisin ja keväisin 

Nhl-kaudella. Vastaajat käyttävät sovelluksia myös matkustaessaan, yleensä 

musiikinkuunteluun. Matkustelu ja työmatkat ovat yleensä hetkiä, jolloin ei ole 

tärkeämpää tekemistä ja sovellusten käytölle jää luppoaikaa. Vastaajien mielipiteet 

jakautuvat mobiilisovellusten käytöstä vapaa-ajalla. Mobiilisovelluksia käytetään 

vapaa-ajalla viihteen vuoksi, mutta osa vastaajista mainitsee pyrkivänsä minimoimaan 

vapaa-ajalla sovellusten selailuun käytetyn ajan. 

 

”Aina ennemmin jos on jotain muuta vaihtoehtoo liikuntaa tai jotain porukalla 

ajanviettämistä, ni enemmin semmosia suosin.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Samoin ongelmanratkaisutilanteissa apu voi löytyä sovelluksen avulla, esimerkiksi 

Youtube videoiden kautta. Opetusvideoita käytetään erilaisten rakennusprojektien 

loppuunsaattamiseen tai viihteellisempään käyttöön esimerkiksi kampauksien 

harjoitteluun. Videot nopeuttavat huomattavasti ongelmanratkaisutilannetta verrattuna 

esimerkiksi perinteiseen tiedonhankintaan kirjoista.  

 

”Projektien lomassa tullee katottua sieltä Youtubesta ynnä muista niitä ohjeita ja 

neuvoja, jos muut ovat olleet samoissa ongelmissa.” (Mies, 23 vuotta) 

 

Yksi vastaaja mainitsi myös käyttävänsä sääsovellusta päivittäin, jotta tietää miten 

pukeutuu töihin lähtiessään. Sovellusten tarpeellisuus korostuu siis tietyissä 

tilanteissa, jolloin kyseinen sovellus koetaan hyvin hyödylliseksi. 

Ongelmanratkaisutilanteissa vastaajat tietävät minkä sovelluksen kautta lähtevät 

hakemaan ratkaisua ongelmaan, oli kyseessä sitten navigointi, sää tai tiedonhankinta.  

 

Jokainen vastaajista pitää jatkuvaa pääsyä palveluiden ja sovellusten äärelle tärkeänä. 

Sovellusten äärelle pääsy ajasta ja paikasta riippumatta varmistaa käyttäjille 

katkeamattoman käyttöarvon, mutta haittapuolena voi ilmetä myös liiallista 
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riippuvuutta sovellusten selailuun. Vastaajat kokevat ajoittain riippuvuutta sovellusten 

selailuun ja he haluaisivat vähentää sovellusten käyttöä. Riippuvuus aiheuttaa myös 

vastareaktiota, jolloin usea vastaaja haluaisi, että sovellusten äärelle pääsy ei hallitsisi 

niin paljon elämää. Sovellusten jatkuva käyttö aiheuttaa vastaajille noloutta myöntää 

kuinka tärkeitä sovellukset ovat. Eräs vastaaja kutsuu itseään jopa 

puhelinriippuvaiseksi. Jatkuvaan pääsyyn palveluiden äärelle on niin totuttu, että 

toimimattomuus voi aiheuttaa jopa turvattomuutta. Vastaajat myös mainitsevat, että 

muut ihmiset saattavat huolestua jos eivät saa sovelluksen kautta yhteyttä tai näkevät, 

että henkilö ei ole tunteihin ollut paikalla sovelluksessa.  

 

”-- Mää en edelleenkään haluais että se asianlaita ois näin, mutta kyllähän se on 

tärkeää että pääsee --, että vähän turvattomuuttakin luo, jos ei saa yhteyttä.” 

(Nainen, 26 vuotta) 

 

”En haluais myöntää kuinka tärkeetä se on.” (Mies, 23 vuotta) 

 

Vastaajilta kysyttiin missä paikoissa tai tilanteissa he kokevat jonkun 

mobiilisovelluksen käytön erittäin tärkeäksi. Vastaajat kokevat matkusteluun liittyvät 

sovellukset erittäin tärkeiksi matkustustilanteessa. Matkustustilanteeseen liittyy 

epävarmuus esimerkiksi perille löytämisestä tai hyvän ruokapaikan löytämisestä. 

Tällöin tietyt mobiilisovellukset voivat helpottaa epävarmuuden tunnetta näyttämällä 

reitin perille tai näyttämällä muiden käyttäjien antamat hotellien tai ravintoloiden 

tähtisuosittelut. Sovellukset luovat siis varmuuden tunnetta oudossa tilanteessa. 

Haastateltavat ilmoittavat käyttävänsä navigointisovellusta, yleisimmin 

GoogleMapsia. Lisäksi GoogleMapsia voidaan käyttää bussiaikataulujen seurantaan. 

Karttasovelluksia voi myös käyttää ilman nettiä, jos kartta on tallennettu etukäteen 

sovellukseen. Kriittisellä hetkellä vastaajat kokevat navigoinnin mahdollisuuden 

sovelluksen avulla erittäin tärkeäksi. Muita ajan tai paikan seurantaan liittyviä 

sovelluksia on vastaajilla käytössä vaihtelevasti, esimerkiksi kalenteri työpuhelimessa 

ja paikkakunnan mukaan vaihtuva sääsovellus. 

 

”-- TripAdvisor sovellus oli ainaki tosi hyvä sillonko kävi ulkomailla, ni sit pysty 

kattomaan aina mitä on esimerkiks suositeltu.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

”-- vierailla paikkakunnilla se Mapsi on tosi hyvä.” (Mies, 23 vuotta) 
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Mobiilisovellusten paikka- ja tilannesidonnaisuuteen liittyvät myös tilanteet, joissa 

mobiilisovellus voi korvata esimerkiksi laitteen käytön kuten kaukosäätimen tai 

skannerin. 

 

”GeniousScan (sovellus) on ainaki semmonen mitä on tarvinu, ku esimerkiks 

jotaki papereita on pitäny sähköpostiin saaha nopeasti pdf-muodossa ja sitten 

sähköpostilla etteenpäin. Kun ei ole sitä oikeeta scanneria kotona, ni se on ainaki 

ollu semmonen tosi tärkeä.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan erityinen tilanne, jolloin jostain sovelluksesta on 

ollut erityisesti hyötyä. Esille nousevat yhteydenpitoon liittyvät tilanteet ja sovellukset 

kuten WhatsApp. Erilaiset puskaradiot koetaan hyödyllisiksi, kuten Facebookin ja 

WhatsAppin ryhmät, joissa tieto on saatavissa nopeasti. Tässä suhteessa sovellusten 

kautta saatu tiedon nopeus päihittää esimerkiksi lehdet. 

 

”-- Facebookista Oulun puskaradiosta löytyy asioita nopeammin entä kun että 

ne tulis johonki yleisille, esimerkiksi Kalevan sivuille.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Selkeästi yleisin ajankäyttöä helpottava sovellus on kalenteri. Lisäksi muistiinpanot 

ja kalenterin ja sähköpostin synkronoinnin koetaan helpottavan ajankäytön 

suunnittelua. Myös WhatsApp -keskusteluissa tapaamisten sopimisen koetaan 

helpottavan ajankäyttöä. Vain yksi vastaaja kertoo sovellukset hyödyttömiksi 

ajankäytön suunnittelussa, koska harvoin pitäytyy suunnittelemissaan aikatauluissa. 

Mobiilisovellukset tehostavat ajankäyttöä esimerkiksi tiedonhaun muodossa, 

sähköpostin nopeuden vuoksi ja WhatsAppin keskusteluissa. Sisällön jakamisen 

koetaan tehostavan ajankäyttöä, koska videoiden ja kuvien jakaminen usealle 

henkilölle onnistuu nopeasti. Myös ääniviestien hyödyntämisellä nähdään olevan 

vaikutusta ajankäytön tehostamiseen, koska vastaanottaja pystyy kuuntelemaan viestit 

silloin kun ehtii. Kuvien laittaminen auttaa myös havainnollistamaan verrattuna siihen, 

että kuvailun yrittää tehdä puhelun aikana. Ajankäyttöä saatetaan myös tehostaa 

esimerkiksi töissä, jotta sovellusten käyttöön jäisi enemmän aikaa. 

 

”Semmosissa tilanteissa (tehostaa ajankäyttöä), joissa pittää kuvailla jotaki. Sie 

pystyt lähettään sen kuvan WhatsAppissa ja saat heti vastauksen, entä kun sie 

soitat esimerkiksi, joka kestää sitten vähän kauemmin.” (Nainen, 25 vuotta) 
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5.3 Mobiilipalveluiden sosiaalisuus 

Vestaajien sosiaalinen ympäristö koostuu pitkälti kavereista, joiden kanssa vietetään 

aikaa. Myös harrastuskavereiden ja perheen koetaan olevan tärkeä osa sosiaalista 

ympäristöä. Lisäksi työkaverit ovat osana sosiaalista ympäristöä, mutta lähinnä vain 

töissä. Vastaajat viettävät myös aikaa yksin mahdollisuuksien mukaan. Yleensä 

yksinollessa katsotaan televisiota, selaillaan sovelluksia, harrastetaan ja rentoudutaan. 

Vastaajien mielestä mobiilisovellus ei korvaa sosiaalista kanssakäymistä. He 

mieluummin tapaavat ihmisiä kasvotusten eivätkä sovelluksen vuoksi vietä aikaansa 

enemmän yksin. Joskus mobiilisovellusten koetaan jossain määrin vaikuttavan 

lisääntyneeseen yksin vietettyyn aikaan, koska sosiaalinen kanssakäyminen onnistuu 

sovelluksenkin avulla. 

 

”Ei se kyllä korvaa sitä mitenkää. Et mää ite huomaan, että vaikka ois hyvin 

aktiivisesti viestitelly ihmisten kanssa, niin ei silti oo semmonen olo päivän 

päätteeksi, että ois oikeesti nähny ihmisiä.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa vastaajien mobiilisovellusten käyttöön kun ihmisiä 

tavataan kasvotusten. Vastaajat eivät mielellään käytä sovelluksia sosiaalisessa 

ympäristössä kavereiden tai perheen läsnä ollessa. Riippuu myös sosiaalisesta 

kontekstista milloin on soveliasta käyttää mobiilisovelluksia. Erityisesti vanhempien 

ihmisten seurassa sovellusten selaaminen koetaan häiritseväksi. 

 

”-- vanhempien ihmisten tai perheen kanssa ei viitti kokoajan olla puhelimella. 

Se on niin normaalia vaikka oman ikästen seurassa et välillä käy silleen kaks 

minuuttia tsekkaan jonku –” (Nainen, 27 vuotta) 

 

Vastaajat kokevat mobiilisovellusten käytön sosiaalisessa kontekstissa välillä 

hyödylliseksi, jos sovelluksia voidaan käyttää yhdessä tai sovelluksen avulla voi 

esimerkiksi tarkistaa tilanteeseen liittyviä asioita. Jos sovelluksista on hyötyä 

tilanteessa, luovat ne myös sosiaalista arvoa.  

 

”Porukalla on joskus sitäki et etsitään jotain kohdetta, niin sillonhan se on kätevä 

et jokainen voi sitä kohdetta etsiä omalla puhelimellaan tai yhdessä tuumin 

voidaan niitä hyödyntää.” (Nainen, 26 vuotta) 
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”Vaikuttaahan se sillain, että esimerkiks jos ollaan jossaki kaveriporukassa ja 

joku puhuu jostaki ihmisestä, ni useasti tulee katsottua se sieltä Facebookista, 

että kenestä puhutaan –” (Nainen, 25 vuotta) 

5.3.1 Sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen 

Vastaajien mielestä mobiilisovellukset edistävät sosiaalista kanssakäymistä jollain 

tapaa. Vastaajat ajattelevat, että mobiilisovellusten avulla voi edistää kanssakäymistä 

kauempana asuviin ystäviin tai ystäviin, joiden kanssa ei muuten ehtisi viettää aikaa. 

Sosiaalista kanssakäymistä edistää siis se, että viestimet eivät ole aika- ja 

paikkasidonnaisia. Toisaalta taas paikannusta käyttävät sovellukset voivat auttaa 

uusien ihmisten tapaamisessa, kuten Tinder sovellus, jossa ihmisiä etsitään 

lähietäisyydeltä. 

 

”Jos ajatellaan Tinder ilmiötä, että ite oon lähteny siihen mukaan ihan sillä vaan, 

että ois semmosta spontaanimpaa tutustumista ihmisiin. -- Erinäiset viestimet, ni 

kyllä se on mun mielestä aktivoinu sitä, että on enemmän tullu vietettyä aikaa 

kavereitten kanssa ja ikään kun ollu helpommin saatavilla se kontakti.” (Nainen, 

26 vuotta) 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen mobiiliviestimissä ei välttämättä edistä suhteita jo 

valmiiksi läheisiin ystäviin tai perheeseen. Mobiilisovellukset kuitenkin helpottavat 

viestintää, jolloin yhteydenpitoa voi tapahtua enemmän mitä ilman viestimiä 

tapahtuisi. Vastaajat eivät koe olevansa läheisempiä perheeseensä mobiilisovellusten 

vuoksi, mutta he kokevat olevansa läheisempiä ystäviensä kanssa, koska erilaiset 

ryhmäkeskustelut helpottavat viestintää. Viestintäsovellukset voivat edistää 

kanssakäymistä perheeseen, jos vanhemmatkin ovat aktiivisia sovellusten käyttäjiä. 

 

”-- mummu, ni eihän sillä oo mittään mobiilisovelluksia, mutta esimerkiksi äitin 

kanssa laitetaan tosi paljon Facebookin messengerissä.” (Nainen, 27 vuotta) 

 

Viestintämuotona kirjoittaminen, ääniviestit tai kuvien lähettäminen tuovat erilaisen 

ilmaisullisen tavan viestiä. Tämä voi edistää sosiaalista kanssakäymistä ja lähentää 

ihmisiä verrattuna kasvokkain tapahtuvaan puheviestintään. 

 

”-- perheen kanssa on sitä, että joitaki asioita helpompi ehkä niinkun kirjottaa, 

kun että puhuttais kasvotusten tai puhelimessa. Siinä mielessä ylipäänsä 



53 

tommonen viestittely on ehkä tarjonnu semmosen mahollisuuden, että asioita voi 

vähän eri tavalla ilmaista.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Jotkut mobiilisovellukset tuovat näennäisesti lisää sosiaalisuutta tai ainakin uusia 

kontakteja. Vastaajat kokevat sosiaalisuutensa lisääntyneen jonkin 

mobiilisovelluksen avulla. Vastaajat mainitsivat sosiaalisiksi sovelluksiksi 

Facebookin, Instagramin, WhatsAppin ja Tinderin. Sosiaalinen hyöty tulee 

mahdollisuudesta pitää yhteyttä vanhoihin kavereihin, vaihtokavereihin ja 

puolituttuihin. Sovellukset mahdollistavat nopean viestien lähettelyn ilmaiseksi, mikä 

koetaan suurimmaksi syyksi kanssakäymisen lisääntymiseen. Kuvien jakamisen 

helppous ja ääniviestit tuovat myös uudet ulottuvuudet verrattuna esimerkiksi 

perinteisiin tekstiviesteihin. Sosiaalisen median sovellusten välillä koetaan myös 

jotain eroja, vaikka molemmissa saatetaan seurata samoja kavereita. 

 

”WhatsAppi oli se isoin sillon kun se tuli. Se mahollisti sen, ettei tarvi laittaa 

viestiä eikä niistä tarvi maksaa. Se muuttu ihan täysin, että pysty jakkaan kuvia 

ja videoita tosi nopiasti ja nykyään laittaan ääniviestejä ja näin.” (Nainen, 27 

vuotta) 

 

Mobiilisovelluksia voidaan käyttää yksin tai ryhmässä. Vastaajat käyttävät sovelluksia 

pääasiassa yksinollessaan, mutta joitakin sovelluksia käytetään sekä yksinollessa että 

ryhmässä sosiaalisessa kontekstissa. Tällaisia sovelluksia ovat vastaajien mukaan 

musiikintoisto, jotkut pelit ja viestintäsovellukset. Vastaajat eivät mainitse pelaavansa 

mobiilipelejä yksin, vaan pelitilanne on ennemmin sosiaalinen tilanne kavereiden 

kanssa. Tällöin pelisovellukset toimivat mukavana sosiaalisena tapahtumana luoden 

hedonistista arvoa. 

 

”Joskus oli semmonen visa, Nhl tai joku. Kaverin kans kokkeiltiin, että se oli 

tuosta jaettu puoliksi ja samalla puhelimella piti pelata sitä. Toisella oli 

kysymykset väärinpäin.” (Mies, 27 vuotta) 

 

Yksin käytettäviä sovelluksia ovat pääasiassa pankki, sää, tiedonhaku, lehdet ja 

sosiaalisen median palvelut. Näitä vastaajat mielellään käyttävätkin yksin. Yksin 

käytettävät sovellukset ovat pääasiassa utilitaristista arvoa luovia sovelluksia.  
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5.3.2 Suosittelu 

Vastaajat käyttävät mobiilisovelluksia sovellusten sosiaalisen ympäristön vuoksi. 

Yhteydenpito on suurin syy, mihin sosiaalinen ympäristö vaikuttaa. Haastateltavat 

ovat joskus alkaneet käyttää jotain sovellusta muiden suosituksesta. Vastaajat 

mainitsivat sovelluksia kuten WhatsApp, kuvanmuokkaus, Instagram ja TripAdvisor, 

jotka ovat tulleet käyttöön muiden suosituksesta. Joskus sovellus on ollut sosiaalisten 

suhteiden ja kanssakäymisen vuoksi ja joskus sovellusta on suositeltu tarpeellisena 

tiettyyn tilanteeseen kuten matkusteluun. Käyttäjästä on kuitenkin kiinni kokeeko hän 

sovelluksen tarpeelliseksi pidemmällä aikavälillä. Vastaajat mainitsevat myös erilaiset 

vertailut/arvioinnit syyksi käyttää mobiilisovellusta, koska niiden avulla voi arvioida 

esimerkiksi sovelluksen paremmuutta muihin vastaaviin verrattuna. 

 

”Mää katon niitä eri vertauksia, että montako tähtee ja paljonko on äänestäny, 

jos on samankaltaisia sovelluksia, että minkä sieltä sitten lataa.” (Nainen, 26 

vuotta) 

 

”-- jotaki pelejä, mitkä saattaa olla käressä noissa reitingeissä, ni lataa.” (Mies, 

26 vuotta) 

 

”-- esimerkiksi kattoo Appstoresta nuita tähtiarviointeja. Ja Ebay yms, jossa 

samantien maksetaan jolleki niin kattoo sen myyjän arviot.” (Mies, 27 vuotta) 

 

Muiden ihmisten mielipiteillä ei koeta olevan vaikutusta omien mobiilisovellusten 

käyttöön, jos sovellukset on ladattu omia henkilökohtaisia tarpeita varten. Muutoin 

vastaajat ajattelevat toisten ihmisten suosittelun vaikuttavan vahvasti omaan 

mobiilisovellusten käyttöönsä. Varsinkin sosiaalisuuteen liittyvissä sovelluksissa 

oman kaveripiirin vaikutus koetaan tärkeäksi, koska muuten sovelluksen käytöllä ei 

olisi merkitystä. 

 

”Jossain määrin vaikuttaa. Lähinnä se, että esimerkiks ei oo tullu ikinä käytettyä 

Snapchattia, koska ei oo kettää tuttuja, jotka sitä käyttäis, niin tuntuis vähän 

turhalta sitten ite sitä käyttää. Vaikuttaa niin, että niitä mitä muutkin käyttää, niin 

tullee käytettyä iteki, lähinnä siis omat tutut.” (Mies, 23 vuotta) 



55 

5.3.3 Itseilmaisu ja informaation jakaminen 

Haastateltavat myöntävät ilmaisevansa itseään mobiilisovellusten avulla. Väyliä 

itsensä ilmaisuun tarjoavat sosiaalisen median sovellukset, kuten Instagram,ja 

Facebook sekä viestintäsovellukset, kuten WhatsApp. Näistä sovelluksista vastaajat 

kertovat ilmaisevansa itseään ainakin yhden avulla. Yleisimpiä ilmaisemisen muotoja 

ovat kuvien lataus ja muokkaaminen, viestit sekä tilannepäivitykset (juttujen 

postaaminen). Muutama vastaaja kertoo olevansa sovelluksissa aktiivisempi seuraaja 

kuin itsensä ilmaisija. 

 

” -- vaikka Facebookissa olenkin, nii en sinne ikinä mittään laita. Ei oo mittään 

kerrottavvaa tai siis mielummin seuraa muita ku laittaa itestä sinne mittään, että 

joskus harvoin tullee laitettua ehkä joku kuva.” (Mies, 23 vuotta) 

 

Haastateltavat kokevat saavansa informaatiota nopeammin mobiilisovelluksen avulla. 

Vastaajista kertovat myös itse jakavansa informaatiota nopeammin verrattuna 

esimerkiksi tietokoneella tapahtuvaan informaationjakoon. Vastaajat mainitsevat 

informaation väyliksi mobiilisovellukset, kuten Twitter, Youtube, Iltalehti, WhatsApp 

ja Facebook. Facebookissa erityiset ryhmät, kuten Puskaradio Oulu, nopeuttavat 

informaation saantia ja jakamista. Informaation nopeaa jakamista mahdollistavat 

esimerkiksi puhelimen käyttö joka paikassa ja päivittämisen helppous sekä 

ryhmäkeskustelut. Informaatiota saadaan ystäviltä ja tutuilta nopeammin kuin 

esimerkiksi paikallislehti Kalevasta. 

 

”Puskaradio Oulu tullee ekana mieleen. Sieltä saattaa tosi nopiasti lukea, että 

joku juttu on linkattu Oulusta tai jostaki tapahtumasta. Sää tavallaan kerkiät sen 

lukia ennen kun luet Kaleva lehden.” (Nainen, 27 vuotta) 

 

”-- oon ollu tilaisuuksissa, missä on näkyny Twitter virta näytöllä ja ihmiset on 

sinne twiitannu. -- Kommentteja tulee ja ihmiset reagoi nopeasti. Jos mää laitan 

jonkun asian sinne ja tägäyksen siitä itse tilaisuudesta niin tuntemattomat ihmiset 

saattaa muutaman sekunnin päästä tykätä siitä mun julkasusta siellä twitterissä. 

Se on semmonen mitä ei vieläkään oikeen oo hahmottanu et miten valtavan 

nopeasti se on kaikkien näkösällä se mitä laittaa.” (Nainen, 26 vuotta) 
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5.4 Mobiilipalveluiden emootiot 

Vastaajien emotionaaliset luonnehdinnat itsestään vaikuttavat heidän sovellusten 

käyttöönsä. Rauhalliseksi itseään luonnehtivat ovat myös harkitsevia, mikä voi näkyä 

esimerkiksi uusien sovellusten lataamisessa siten, että päätöksiä halutaan harkita 

pidempään. Tunteelliseksi itseään kuvailevat ottavat sovellusten ikävän sisällön 

itseensä tai jäävät herkemmin pohtimaan asioita. Itseään impulsiiviseksi kuvaileva 

vastaaja kertoo hermostuvansa helposti, jos netti ei toimi tai applikaatiot eivät toimi 

silloin kun niitä tarvitsee. 

 

Vastaajia pyydettiin kertomaan mobiilisovellusten herättämistä tunteista. Vastaajat 

mieltävät sovellukset neutraaleiksi teknisesti ja ulkonäöltä. Huonosti toimivat 

sovellukset herättävät suuttumusta, mutta hyvin toimivia sovelluksia ei eritellä. 

Sovellusten sisällön koetaan eniten aiheuttavan tunteita. Iltapäivälehtien sovellukset 

herättävät positiivisia tunteita tiedonjanon sammuttamisen suhteen eli utilitaristista 

arvoa. Toisaalta ikävät uutissisällöt herättävät myös ikäviä tunteita. Sovellusten kautta 

koetaan myös yhteenkuuluvuuden tunteita, jännitystä ja iloa muiden ihmisten 

päivityksiä seuraamalla. 

 

”Tinderin käyttöön liittyy semmonen jännitys tavallaan että kun siellä on ihan 

oikeita ihmisiä ketä on samassa tilanteessa ku minä. -- tavallaan saa tarvittaessa 

yhteyden niihin kaikkiin muihin, että jos on semmonen vaara, että meinaa 

jossain vaiheessa tuntee ittensä sillain eristäytyneeksi tai yksinäiseksiki . – 

Facebookissaa ihmiset laittaa kuvia vaikka vastasyntyneistä lapsista tai 

tämmöstä, ni kyllähän se tunteita herättää.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Vastaajat kertovat mobiilisovellusten aiheuttavan välillä positiivisia ja välillä 

negatiivisia tunteita. Haastateltavat ovat kokeneet erilaisia tunteita sovelluksista 

johtuen ja yleensä tunteet ovat heränneet sovelluksen sisällöstä johtuen. Positiivisia 

tunteita aiheuttavat sovellusten toimivuus ja asioiden nopea hoitaminen sovelluksen 

avulla kuten mobiilipankissa. Lisäksi sovelluksen avulla oppiminen ja tiedonjanon 

sammuttaminen aiheuttavat positiivisia onnistumisen tunteita. Positiiviset tunteet 

heräävät esimerkiksi tietyissä rauhallisissa tilanteissa tai ongelmanratkaisutilanteissa, 

jolloin sovellus auttaa ongelman ratkaisemisessa esimerkiksi videoiden avulla. 
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”Esimerkiksi positiivinen... Itelleni se, että pyssyy asioista kartalla. Ja se, että jos 

sulla on ollu pähkäilyssä joku mitä et oo oikeen keksiny niinku esimerkiks 

autoon laitoin semmosen Aux piuhan, nii mää en osannu ottaa sitä 

autosoittimesta käyttöön. Youtubesta löysin videon, nii se kaveri näytti sieltä 

valikosta, että mistä se otetaan käyttöön. Nii sillon tuli tietenki semmonen että 

hyvä mää osasin.” (Mies, 23 vuotta) 

 

”-- jotkut semmoset pelit, hyvin yksinkertaset, ni niistä on saattanu saada hyvinki 

myönteisiä onnistumisen kokemuksia. Lähinnä ne on semmosia rauhallisia 

tilanteita ollu, missä ei oo hirveesti muuta aktiviteettia ympärillä. On vaan ollu 

mahollisuus keskittyä siihen itse sovellukseen ja ikäänkun olla täysin hetken sen 

tunteen vietävissä.” (Nainen, 26 vuotta) 

 

Vastaajat kertovat myös kokeneensa negatiivisia tunteita mobiilisovelluksista johtuen. 

Negatiiviset tunteet heräävät jos sovellus ei toimi tai sovellus aiheuttaa 

informaatioähkyä. Myös liiallisen mainonnan koetaan aiheuttavan ärtymystä, jos omia 

tietojaan joutuu luovuttamaan liikaa sovelluksen käyttöön. Lisäksi tietoturva-asiat 

voivat aiheuttaa pelkoa viruksista. 

 

”Ärsyttää, jos ne (sovellukset) ei toimi ja se, että mulla oli joskus semmonen 

matka/nopeus gps juttu, jossa tuli hulluna kaikkia mainoksia ja muuta. Aattelin, 

että varmaan tullee jotaki viruksia, nii mää sitten poistin sen koko sovelluksen. 

Sitten kun joutuu antaa nii paljon lupia niille sovelluksille että mitä ne saa 

käyttää, että kaikki puhelimen mikrofoonit, kamerat ja paikkatiedot. Se jonku 

verran ärsyttää.” (Mies, 23 vuotta) 

 

”Välillä Iltalehti pukkaa liikaa uutisia, niin tullee semmonen informaatioähky 

kun joka tuutista tullee niitä.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Mobiilisovelluksista aiheutuvat negatiiviset tunteet eivät yleensä aiheuta sovelluksen 

poistamista. Vastaajat kertovat kokeneensa jotain negatiivisia tunteita, mutta ovat silti 

jatkaneet sovelluksen käyttöä. Joskus sovellukset ovat aiheuttaneet negatiivisia 

tunteita, jotka ovat johtaneet sovelluksen poistoon. Syinä sovelluksen käytön 

lopettamiseen on ollut tarpeettomiksi koetut sovellukset, ikävät käyttökokemukset tai 

sovelluksen aiheuttama riippuvuus. Vastaajasta riippuu kuinka negatiiviset tunteet 

vaikuttavat sovelluksen käytön jatkumiseen. 

 

”Facebookista on saanu myöskin niitä negatiivisia tunteita, että jotaki semmosia 

ikäviä keskusteluja sieltä lukenu tai ikäviä kommentteja, ni kumminkaa sitä ei 

oo lähteny poistamaan sitä koko sovellusta. Sitte jos on ollu semmosia ikäviä 

käyttökokemuksia että on vaikka liikaa syöny akkua tai jotain tämmöstä ni 

sittenhän ne on tullu poistettua.” (Nainen, 26 vuotta) 
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Haastateltavat ovat kokeneet olonsa joskus epämukavaksi, jos eivät pääse sovelluksen 

äärelle. Tällaiset tilanteet ilmenevät esimerkiksi silloin, jos netti ei toimi tai puhelimen 

akku on vähissä. Myös yleiset tilat, kuten odotushuone, voi aiheuttaa epämukavan 

olon, jolloin sovellusten selailu tuo helpotusta tilanteeseen. Vastaajat kuvailevat 

oloaan ärtyneeksi, jos sovelluksen käyttö ei onnistu haluamassaan tilanteessa. 

Vastaajien mielipiteet mobiilisovelluksista johtuvasta ahdistuneisuudesta jakaantuvat. 

Ahdistuneisuutta herättävät tilanteet ilmenevät liian intensiivisenä sovellusten 

käyttönä tai sovelluksen sisällöstä johtuen. Sovellus voi esimerkiksi lähettää liikaa 

ilmoituksia, mikä aiheuttaa ahdistusta. 

 

Vastaajat kertovat tunteensa jotain mobiilisovelluksia kohtaan muuttuneen. Tunteet 

vaihtelevat vastaajasta riippuen. Tunteet voivat muuttua sovellusten käytön jälkeen 

positiivisemmiksi, kun sovelluksen hyödyllisyys on osoittautunut paikkansapitäväksi 

tai tunteet voivat myöhemmin kääntyä jopa negatiivisiksi. Aluksi sovelluksien 

käytöstä ollaan innoissaan, mutta myöhemmin innostus laantuu ja sovelluksia 

saatetaan poistaa. Esimerkiksi pelit aiheuttavat aluksi innostusta ja myöhemmin jopa 

liiallista riippuvuutta tai kiinnostus peliä kohtaan loppuu kun pelaamisessa ei enää 

kehity. 

 

”No joo ehkä jotku (tunteet) on muuttunu. Esimerkiksi just jotku pelit, 

Bubbleshooter, on peli, joka koukutti yhteen välliin pahasti. Nii se kyllä muuttu, 

että se oli aluks mukavaa, mutta sitten ku siitä tuli semmosta että sitä oli pakko 

koko ajan jauhaa, ni se on muuttunu ja poistin sen.” (Mies, 23 vuotta) 

 

Onnistunut mobiilisovellus on vastaajien mielestä helppokäyttöinen, selkeä, 

käyttäjäystävällinen, yksinkertainen, tunnepuoleen vetoava, tarpeeksi visuaalinen ja 

tarpeellinen. Käyttötarkoituksesta on paljon kiinni millainen sovellus mielletään 

onnistuneeksi. 

 

”Helppokäyttösyys on varmaan kaikista isoin. -- Tottakai se ulkoasuki on tärkiä, 

mutta se riippuu aivan mihin tarkotukseen se on, että ei pankilla oo vaikka niin 

silleen tärkiää. Se on jollaki tämmösellä ehkä tietosovelluksella enemmänki se 

selkeys. Ja sitte vaikka viihdesovelluksella tietenki tullee tämmöset 

värimaailmat ja muut.” (Nainen, 27 vuotta) 
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Sovelluksesta tekee vastaajien mukaan epäonnistuneen vaikeakäyttöisyys, liiallinen 

kustomointi ja sitoutuminen, mainokset, maksullisuus, muistiltaan suuret sovellukset, 

sovelluksen hidas päivitys, hyödyttömyys ja tylsyys. Epäonnistuneeseen sovellukseen 

liittyy paljon teknisiä ongelmia hitauden, sovelluksen suuren koon ja 

vaikeakäyttöisyyden muodossa. 

5.5 Suhde mobiilipalveluntarjoajan ja asiakkaan välillä 

Vastaajat kertovat, etteivät huomaa eroa mobiilisovellusten käytössään ajan kuluessa. 

He kertovat pitäytyvänsä tietyissä hyödyllisiksi kokemissaan sovelluksissa. Jossain 

tapauksissa alkuun oli enemmän innostusta sovellusten latailuun, mutta nykyisin vain 

tarpeellisimmat sovellukset ovat käytössä. Suhteen sovellusten palveluntarjoajiin ei 

siis yleisesti koeta muuttuvan ajan myötä. Vastaajat kuitenkin kertovat lopettaneensa 

jonkun sovelluksen käytön eli katkaisseensa suhteen johonkin palveluntarjoajaan. 

Yleisin syy lopettamiselle on sovelluksen hyödyttömyys. Muiksi syiksi vastaajat 

mainitsivat sovelluksen vievän liikaa tilaa ja akkua puhelimesta, viruksien 

mahdollisuuden, tylsyyden tai liiallisen koukuttavuuden ja että sovellus on ollut 

huonompi kuin joku vastaavanlainen. Vastaajat mainitsevat lopettaneensa joidenkin 

pelien käytön yleensä näistä syistä johtuen. 

5.5.1 Tietojen luovuttaminen ja asiakastietojen käänteinen käyttö 

Vastaajat kertovat yksityisyyden olevan heille tärkeää. Joskus yksityisyys mielletään 

tärkeäksi asiayhteydestä riippuen. Haastateltavat ovat valmiita luovuttamaan 

perustietojaan itsestään useimpien sovellusten käyttöön. He kertovat olevansa valmiita 

kertomaan nimensä, ikänsä ja sähköpostiosoitteensa. Osa vastaajista ei ole valmis 

antamaan henkilötunnusta, pankkitietoja, osoitetta tai puhelinnumeroaan useimpiin 

sovelluksiin. Tietysti riippuu sovelluksesta miten paljon siihen luotetaan ja mitä tietoja 

se tarvitsee toimiakseen. Aina sovelluksentarjoajalle ei kuitenkaan mielellään 

luovuteta omia tietoja. Syy tähän on useimmiten luottamuksen puute 

sovelluksentarjoajaan. 
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”Aika vähän. Mie oon jotenki nuitten tietoturva-asioitten takia vähän semmonen 

aika arkaki käyttään et mulla ei esimerkiks oo pankkisovellusta puhelimessa.” 

(Nainen, 25 vuotta) 

 

”En haluais mielellään antaa mittään, mutta sitten jos pittää tehä se valinta, että 

joko olla käyttämättä niitä sovelluksia tai antaa ne tiedot, ni ei siinä oo 

käytännösä ees vaihtoehtoa. Että tavallaan sovelluksentarjoajala on kumminki 

ylivalta siinä mielessä.” (Mies, 23 vuotta) 

 

Vastaajien mielipiteet sijainnin tarkkailusta vaihtelevat. Yleensä vastaajat suhtautuvat 

sijaintitietojen luovutukseen sovelluksissa vähän kielteisesti. Se koetaan ärsyttävänä, 

pelottavana ja ei mieleisenä asiana. Ajoittain sijaintitietojen sallimista pidetään myös 

hyvänä asiana esimerkiksi sääsovelluksissa, poliisin ja 112:sen sovelluksissa ja 

puhelimen katoamistilanteessa. Lisäksi osa sovelluksista tarvitsee sijaintitiedot 

toimiakseen, jolloin tietojen luovuttamisen ajatellaan olevan hyödyllistä. 

 

”En mie usko että se niin tarkkaan pystyy kattoon sitä sinun sijaintia. Onhan se 

tietyllä tavalla aika ahistavaa miettiä, että joku Facebookki tietää missä sie oot. 

On se sillain vähän pelottava ajatus. Ei se minun toimintaa estä, mutta minulla 

ei oo se sijainti päällä puhelimessa, mikä ois toisaalta hyvä esimerkiks siinä 

tilanteessa kun puhelin katoaa.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Vastaajat mieltävät asiakkaasta kerätyn tiedon ja sen hyödyntämisen kohdennetuksi 

markkinoinniksi. Tietojen keräämiseen suhtaudutaan epäilevästi, mutta usein 

ymmärretään miksi tietoja kerätään ja miten niitä yleensä hyödynnetään. Asiakkaasta 

kerätyn tiedon hyödyntäminen kohdennetun markkinoinnin muodossa ärsyttää 

vastaajia, mutta joskus mainokset nähdään myös hyödyllisinä. Vastaajat myös 

kertovat, etteivät tule tietoisesti miettineeksi asiakastietojen keräämistä vasta kun 

kysyttäessä. 

 

”Mää ehkä mietin niitä ihan liian vähä, koska niitä pitäis varmaan paljon 

enemmän miettiä. Ärsyttää kun ei tiiä mitä kaikkia tietoja ne sieltä sit noukkii. 

Sitten jos on sovelluksia mitkä ei oo niin tärkeitä ja ne kalastelis jotaki tai alkais 

vaikka lähettään sen perusteella mainontaa tai muuta. Sitten mää voisinki vaikka 

poistaa sen sovelluksen, jos se ahistais mua.” (Nainen, 27 vuotta) 

 

”Ärsyttää suunnattomasti. Se kohdemarkkinointi on nykyään pelottavan tarkkaa, 

että ne saman tien esimerkiksi Facebookkiin tullee ne mainokset. Sinällään on 

hyvä, että siellä on niitä juttuja mitkä ittiäki kiinnostaa, mainostettaan, mutta 

sitten taas toisaalta ärsyttää kuinka tarkasti ne seuraa sovelluksesta saatavaa 

käyttäjätietoa et mitä se käyttäjä tekkee sillä laitteela.” (Mies, 23 vuotta) 
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”Se on osaltaan ärsyttävää, mutta taas toisaalta ne on vähän niinku tehny sen 

pakolliseksi. Sehän on niinku mainontaa vaan. Onhan siitä hyötyäkin et kiva ku 

mää olin käyny kattoon noita vaatteita ja nyt mulle joka sivusto lykkää, että 

ootko nähny nämä ja muistatko nämä.” (Mies, 26 vuotta) 

 

Yksi vastaaja mieltää asiakkaasta kerätyn tiedon epäilyttäväksi datan kalasteluksi eikä 

luota useaan sovellukseen. Hän epäilee mobiilisovellusten tietoturvallisuutta jopa 

isoimpien palveluidentarjoajien kohdalla kuten mobiilipankin. 

 

”En luota mobiilipankkiin. Puhelimiin pääsee varmasti seuraamaan jotaki kautta 

mitä teet. En laittais pankkitunnuksiani tuommoseen.” (Mies, 27 vuotta) 

 

Vastaajat kuitenkin luottavat yleisesti tunnettuihin isoihin palveluntarjoajiin ja heidän 

sovelluksiin. Haastateltavat ilmoittavat luottavansa niihin sovelluksiin mitä käyttävät. 

Toisaalta Gmail ja Facebook aiheuttavat pientä epäluottamusta siinä mielessä, että 

näillä palveluntarjoajilla on sovellusten myötä paljon käyttäjistä kerättyä tietoa 

hallussaan. Vastaajat ovat joskus olleet tilanteessa jossa palveluntarjoaja on 

vaikuttanut epäluotettavalta. Tällaisia tilanteita aiheuttavat pienempien toimijoiden 

sovellukset, joissa on paljon mainoksia ja jotka käyttäytyvät oudosti puhelimessa. 

 

”Joskus joku sovellus on käyttäytyny tosi oudosti puhelimessa ja epäilyttäny et 

on jopa joku virus. Kyllähän ne semmoset sovellukset, missä mainokset tulee 

jotenki tosi silleen aggressiivisesti, nii neki on vähän semmosia et niihin 

suhtautuu jotenki epäilyttävästi.” (Nainen, 26 vuotta) 

5.5.2 Kehittäminen 

Vastaajat kertovat palvelun ja sovelluksen kehittämisideoiksi esimerkiksi 

päivittämisen ajan tasalle, edelläkävijyyden esimerkiksi sovelluksien yhdistämisessä 

ja sovelluksen pitämisen suosittuna keksimällä jatkuvasti jotain uutta sisältöä 

sovellukseen. Sovelluksen tulee erottua monipuolisuudellaan muista vastaavista. 

Sovellukset saisivat vastaajien mielestä pysyä ilmaisina ja mainoksia tulisi rajoittaa. 

 

”Juurikin tällänen nippelitieto ja monipuolisuus ja tämmönen erilainen kun 

toinen vastaava, koska aika paljon samanlaisia sovelluksia on. Joku oma pieni 

juttu, vähän niinkö tää Pokemon Go sovelluspohja, mitä mää uskon että tullaan 

kohta käyttämään joka pelissä.” (Mies, 27 vuotta) 
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Vastaajilta kyseltiin mielipiteitä palveluntarjoajan mahdollistamiin kasvokkain 

tapahtuviin palvelutilanteisiin. Vastaajien mielipiteet kasvokkain hoidettavasta 

palvelusta ja sovelluksen avulla tapahtuvasta vaihtelevat. Mobiilisovelluksia pidetään 

nopeampana tapana hoitaa asioita, mutta tilanteesta riippuu paljon mitkä asiat on 

järkevää hoitaa sovelluksen avulla. Esimerkiksi chat –palvelut koetaan hyödyllisiksi, 

kun asiaa ei tarvitse lähteä selvittämään liikkeeseen. Vastaajat hoitavat pankkiasiansa, 

kuten lainat, kuitenkin mieluummin kasvotusten. 

 

”Ne viralliset jutut mielummin livenä. Ja sitten epävirallisiin käy 

mobiilisovellukset paremmin.” (Mies, 23 vuotta) 

 

”Henkilökohtaisia, kasvokkaintapahtuvia! Esimerkiksi työvoimatoimistossa, 

Kelalla, kaikissa tämmösissä.” (Mies, 27 vuotta) 

 

Vastausten perusteella näyttää siltä, että vastaajat kuitenkin arvostavat kasvokkain 

tapahtuvia palvelutilanteita, jolloin mobiilisovellusten avulla ei voida korvata kaikkia 

kohtaamisia.  

 

Käyttäjän ja palveluntarjoajan suhdetta tulee kehittää ajan kuluessa, koska muuten 

käyttäjät kyllästyvät ja vaihtavat toiseen palveluntarjoajaan. Vastaajilta kysyttiin, 

miten he näkevät mobiilisovellusten kehittyvät tulevaisuudessa ja mitä toiveita heillä 

olisi palveluiden kehittämiseksi. Vastaajat uskovat mobiilisovellusten kehittyvän 

tulevaisuudessa. Yleensäkin teknologian uskotaan kehittyvän, mikä mahdollistaa 

sovellustenkin kehittymistä. 

 

”Tuliskohan tämmösiä kaikkia lukijoita lissää. Esimerkiksi kun on noita kaiken 

maailman viivakoodinlukijoita. Voisko tulla jotaki semmosia, että pystyy jotenki 

tunnistautumaan, että sormenjäljellä pääset johonki pankkiin. Ihan varmasti 

tämmösiä konkreettisia elämää helpottavia asioita tullee niinkö 

tulevaisuudessa.” (Nainen, 27 vuotta) 

 

Myös terveyspalvelujen uskotaan varmasti kehittyvän tulevaisuudessa 

mobiilisovellusten avulla hyödyntämällä laitteita tai keräämällä ja hyödyntämällä 

vielä paremmin asiakkaista kerättyä tietoa. 

 

”Terveyteen painottuvia tulee enemmän olemaan ja sehän riippuu ihan, että 

alkaako laitteetki vaikka eleilläki reagoimaan. Kyllähän sovellusten myötä 

varmaan koko elämäänsä pystyy jossain vaiheessa ohjailemaan, telkkaria 
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laittaan päälle ja maksamaan ostoksensa. Näähän on kaikki ihan tätä päivää. 

Varmaan autoa ohjaamaan, ettei tarvis mitään erillisiä esineitä tai ohjaimia.” 

(Nainen, 26 vuotta) 

 

”Esimerkiksi tätä terveyspuolta ni on jo joitaki, mutta mie uskon että siellä tullee 

olemaan vielä enemmän näitä sovelluksia. Varmaan ihmisten seuraaminen 

jatkuu vielä enemmän ja kerätään yhä enemmän sitä tietoa. Tietyllä tavallahan 

niistä voi tulla semmosia käyttäjäystävällisempiä.” (Nainen, 25 vuotta) 

 

Myös kartta- ja paikannussovellusten uskotaan tulevaisuudessa kehittyvän ja toivotaan 

myös sosiaalisen kanssakäymisen kehittyvän entisestään sovellusten avulla. 

Mobiilisovellusten kerrotaan edistävän elämänlaatua esimerkiksi sosiaalisen 

kanssakäymisen ja nopean yhteydenpidon avulla. Ylipäänsä asioiden hoitamisen 

helppous ja viihde-elementit tuovat iloa arkeen. Sovellukset voivat myös rohkaista 

ottamaan enemmän sosiaalista kontaktia ihmisiin tai muuten rohkaisemaan oman 

elämänlaadun edistämistä. 

 

”Ne rohkasee tekemään jotaki muuta, vaikkapa urheilusovellukset. Ne pystyy 

oikeesti edistään sitä, että lähtee liikkumaan. Sitten se sosiaalinen puoli. Ne on 

oikeestaan tosi hyviä sosiaalisen elämän kohentamisessa.” (Nainen, 26 vuotta) 

5.6 Empiirisen analyysin yhteenveto 

Arvon muodostuminen käytössä. Empiirisen aineiston perusteella mobiilipalveluiden 

käyttöönottoon vaikuttavat kavereiden suositukset, sovelluksen tarpeellisuus, 

sosiaalinen kanssakäyminen ja tekniset asiat. Sovelluksen tulee olla helposti ladattava 

ja viedä vain vähän puhelimen muistia. Esteiksi mobiilisovellusten käyttöönotossa 

muodostuvat usein sovellusten maksullisuus ja vaikeaselkoisuus, hyödyttömyys, oma 

laiskuus, ajan puute ja puhelimen tila. Yleisimmin käytettyihin mobiilisovelluksiin 

kuuluvat jokin viestinnän sovellus, sosiaalisen median sovellus, musiikinkuunteluun 

käytettävä sovellus ja mobiilipankkisovellus. Omiin harrastuksiin, ostamiseen ja 

pelaamiseen liittyviä sovelluksia käytetään harvemmin. Selkeästi eniten 

mobiilisovelluksia käytetään viihdetarkoituksiin eli hedonistisen käyttöarvon vuoksi. 

Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Spotify, Youtube, Tinder 

ja ostamiseen tarkoitetut sovellukset, kuten Ebay. Utilitaristista käyttöarvon vuoksi 

vastaajat käyttävät sovelluksia, kuten pankki, erilaiset viestimet, navigointi, sää, 

nettiselain, urheilutulosten seuranta, sähköposti ja uutissovellukset. Hedonistista sekä 

utilitaristista arvoa tuovat sovellukset ovat WhatsApp, uutissovellukset ja Youtube. 
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Kuvion 4 (s.69) alalaitaan on koottu empiirisen aineiston pohjalta yleisimmin käytetyt 

sovellukset jaoteltuna hedonistisiin ja utilitaristisiin arvoihin ja viivoilla on osoitettu, 

mitkä sovellukset tuottavat kumpaakin arvoa. 

 

Aineiston perusteella sovellustenkäyttöä joudutaan opettelemaan, vaikka yleisesti 

sovellusten käyttöönottoa pidetään silti hyvin helppona ja uudet sovellukset 

omaksutaan nopeasti. Vastaajat kuitenkin lykkäävät joidenkin sovellusten 

käyttöönottoa, jos niiden käyttö vaatii vähäistä opettelua. Syitä käyttöönoton 

lykkäämiseen ovat se, että sovellus vaikuttaa hankalalta, vaikeakäyttöiseltä tai 

monimutkaiselta. Myös käyttäjän oma arkuus on syy käyttöönoton lykkäämiseen. 

Mobiilisovellusten käyttöä voitaisiin vastaajien mielestä helpottaa selkeällä 

ohjeistuksella ja asetuksilla, hakukentällä, introtekstillä, selkeyttämisellä ja helpolla 

liikkumisella sovelluksessa.  

Arvon muodostuminen käyttökontekstissa. Aineiston perusteella mobiilisovelluksia 

käytetään pitkin päivää ajasta ja paikasta riippumatta, Mobiilisovellusten käyttö 

koetaan viihteellisenä ajankäyttönä, kun siihen on sopiva hetki. Matkustelu ja 

työmatkat ovat yleensä hetkiä, jolloin ei ole tärkeämpää tekemistä ja sovellusten 

käytölle jää luppoaikaa. Ongelmanratkaisutilanteissa sovellusten utilitaristinen arvo 

korostuu. Vastaajat tietävät minkä sovelluksen kautta lähtevät hakemaan ratkaisua 

ongelmaan, oli kyseessä sitten navigointi, sää tai tiedonhankinta. Sovellukset luovat 

myös varmuuden tunnetta oudossa tilanteessa, kuten matkusteltaessa. Paikka- ja 

tilannesidonnaisuuteen liittyvät vastaajien mainitsemat tiedonhakutilanne ja tilanteet, 

joissa mobiilisovellus voi korvata esimerkiksi laitteen käytön kuten kaukosäätimen tai 

skannerin. Aineiston mukaan jatkuvaa pääsyä palveluiden ja sovellusten äärelle 

arvostetaan. Haittana voi ilmetä myös liiallista riippuvuutta sovellusten selailuun. 

Sovellusten kautta saatu tiedon nopeus aiheuttaa erityistä hyötyä, esimerkiksi 

yhteydenpidon ja puskaradioiden kautta. Ajankäyttöä helpottavia sovelluksia ovat 

kalenteri, muistiinpanot sekä kalenterin ja sähköpostin synkronointi. Myös 

tapaamisten sopimisen sovelluksissa koetaan helpottavan ajankäyttöä. Aineiston 

perusteella mobiilisovellusten koetaan tehostavan ajankäyttöä esimerkiksi tiedonhaun 

muodossa, sähköpostin nopeuden vuoksi ja WhatsAppin keskusteluissa. Myös sisällön 

jakaminen, kuten kuvat ja ääniviestit, tehostavat ajankäyttöä. 
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Arvon muodostuminen sosiaalisessa kontekstissa. Empiirisen aineiston perusteella 

mobiilisovellukset eivät voi korvata kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista 

kanssakäymistä. Vastaajat eivät mielellään käytä sovelluksia sosiaalisessa 

ympäristössä kavereiden tai perheen läsnä ollessa. Jos sovelluksista on kuitenkin 

selkeää hyötyä sosiaalisessa tilanteessa, luovat ne myös sosiaalista arvoa. Aineiston 

perusteella mobiilisovellukset edistävät sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi 

kauempana asuviin ystäviin. Mobiilisovellukset myös lisäävät sosiaalisuutta. 

Aineiston mukaan sosiaalisia sovelluksia ovat Facebookin, Instagramin, WhatsAppin 

ja Tinderin. Sosiaalinen kanssakäyminen mobiiliviestimissä ei välttämättä edistä 

suhteita jo valmiiksi läheisiin ystäviin tai perheeseen, mutta ne helpottavat viestintää, 

jolloin yhteydenpitoa voi tapahtua enemmän. Toisaalta taas paikannusta käyttävät 

sovellukset voivat auttaa uusien ihmisten tapaamisessa, kuten Tinder sovellus, jossa 

ihmisiä etsitään lähietäisyydeltä. Viestintämuotona kirjoittaminen, ääniviestit tai 

kuvien lähettäminen tuovat erilaisen ilmaisullisen tavan viestiä. Tämä voi edistää 

sosiaalista kanssakäymistä. Sovellukset mahdollistavat nopean viestien lähettelyn 

ilmaiseksi, mikä koetaan suurimmaksi syyksi kanssakäymisen lisääntymiseen. 

 

Aineiston perusteella sovelluksia käytetään pääasiassa yksinollessaan, mutta joitakin 

sovelluksia käytetään sekä yksinollessa että ryhmässä. Tällaisia sovelluksia ovat 

vastaajien mukaan musiikintoisto, jotkut pelit ja viestintäsovellukset. Esimerkiksi 

pelisovellukset toimivat mukavana sosiaalisena tapahtumana luoden hedonistista 

arvoa. Yksin käytettäviä sovelluksia ovat pääasiassa pankki, sää, tiedonhaku, lehdet ja 

sosiaalisen median palvelut. Yksin käytettävät sovellukset ovat pääasiassa 

utilitaristista arvoa luovia sovelluksia. Vastaajat käyttävät mobiilisovelluksia 

sovellusten sosiaalisen ympäristön vuoksi. Yhteydenpito on suurin syy, mihin 

sosiaalinen ympäristö vaikuttaa verkoston koon myötä. Varsinkin sosiaalisuuteen 

liittyvissä sovelluksissa oman kaveripiirin vaikutus koetaan tärkeäksi, koska muuten 

sovelluksen käytöllä ei olisi merkitystä. Sovellusten käyttöönoton tärkein syy onkin 

muiden suositukset. Myös erilaiset vertailut/arvioinnit luovat sosiaalista arvoa. 

Muiden ihmisten mielipiteillä ei kuitenkaan koeta olevan vaikutusta omien 

mobiilisovellusten käyttöön, jos sovellukset on ladattu omia henkilökohtaisia tarpeita 

varten.  
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Itsensä ilmaisua tapahtuu mobiilisovellusten avulla yleensä sosiaalisen median 

sovelluksissa. Yleisimpiä ilmaisemisen muotoja ovat kuvien lataus ja muokkaaminen, 

viestit sekä tilannepäivitykset (juttujen postaaminen). Haastateltavat kokevat saavansa 

informaatiota nopeammin mobiilisovelluksen avulla. Informaation väylinä ovat 

mobiilisovellukset, kuten Twitter, Youtube, Iltalehti, WhatsApp ja Facebook. 

Facebookissa erityiset ryhmät, kuten Puskaradio Oulu, nopeuttavat informaation 

saantia ja jakamista. Informaation nopeaa jakamista mahdollistavat esimerkiksi 

puhelimen käyttö joka paikassa ja päivittämisen helppous sekä ryhmäkeskustelut.  

 

Arvon muodostuminen emootioiden kautta. Empiirisen aineiston perusteella 

sovellukset mielletään neutraaleiksi teknisesti ja ulkonäöltä. Sovellusten sisällön 

koetaan eniten aiheuttavan tunteita. Aineiston perusteella sovellukset herättävät 

välillä positiivisia ja välillä negatiivisia tunteita. Positiivisia tunteita aiheuttavat 

sovellusten toimivuus ja asioiden nopea hoitaminen sovelluksen avulla kuten 

mobiilipankissa. Lisäksi sovelluksen avulla oppiminen ja tiedonjanon sammuttaminen 

aiheuttavat positiivisia onnistumisen tunteita. Positiiviset tunteet heräävät esimerkiksi 

tietyissä rauhallisissa tilanteissa tai ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellusten kautta 

koetaan myös yhteenkuuluvuuden tunteita, jännitystä ja iloa muiden ihmisten 

päivityksiä seuraamalla. Negatiiviset tunteet heräävät, jos sovellus ei toimi tai sovellus 

aiheuttaa informaatioähkyä. Myös liiallisen mainonnan koetaan aiheuttavan 

ärtymystä, jos omia tietojaan joutuu luovuttamaan liikaa sovelluksen käyttöön. 

Lisäksi tietoturva-asiat voivat aiheuttaa pelkoa viruksista. Vastaajat kertovat 

kokeneensa jotain negatiivisia tunteita, mutta ovat yleensä jatkaneet sovelluksen 

käyttöä. Jos sovelluksen käyttö on jouduttu lopettamaan, niin yleisimmät syyt 

sovelluksien käytön lopettamiseen ovat tarpeettomiksi koetut sovellukset, ikävät 

käyttökokemukset tai sovelluksen aiheuttama riippuvuus.  

 

Empiirisen aineiston perusteella olo voi olla joskus epämukava, jos sovelluksen äärelle 

ei ole pääsyä. Tällaiset tilanteet ilmenevät esimerkiksi silloin, jos netti ei toimi tai 

puhelimen akku on vähissä. Myös yleiset tilat, kuten odotushuone, voi aiheuttaa 

epämukavan olon, jolloin sovellusten selailu tuo helpotusta tilanteeseen. Aineiston 

perusteella mobiilisovellukset ovat myös joskus herättäneet ahdistuneisuutta. 

Ahdistuneisuus ilmenee liian intensiivisenä sovellusten käyttönä tai sovelluksen 

sisällöstä johtuen. Sovellus voi esimerkiksi lähettää liikaa ilmoituksia, mikä aiheuttaa 
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ahdistusta. Vastaajien tunteet jotain mobiilisovelluksia kohtaan ovat muuttuneet. 

Tunteet voivat muuttua sovellusten käytön jälkeen positiivisemmiksi, kun sovelluksen 

hyödyllisyys on osoittautunut paikkansapitäväksi. Tunteet voivat muuttua myös 

negatiiviseksi, jolloin sovelluksista ollaan aluksi innoissaan, mutta myöhemmin 

innostus laantuu ja sovelluksia saatetaan poistaa. Esimerkiksi pelit aiheuttavat aluksi 

innostusta ja myöhemmin jopa liiallista riippuvuutta tai kiinnostus peliä kohtaan 

loppuu kun pelaamisessa ei enää kehity. Onnistunut mobiilisovellus on 

helppokäyttöinen, selkeä, käyttäjäystävällinen, yksinkertainen, tunnepuoleen vetoava, 

tarpeeksi visuaalinen ja tarpeellinen riippuen käyttötarkoituksesta. Sovelluksesta tekee 

epäonnistuneen vaikeakäyttöisyys, liiallinen kustomointi ja sitoutuminen, mainokset, 

maksullisuus, muistiltaan suuret sovellukset, sovelluksen hidas päivitys, 

hyödyttömyys ja tylsyys. Epäonnistuneeseen sovellukseen liittyy paljon teknisiä 

ongelmia hitauden, sovelluksen suuren koon ja vaikeakäyttöisyyden muodossa. 

 

Arvon muodostuminen suhteessa. Empiirisen aineiston perusteella mobiilisovellusten 

käytössä ei huomata eroa ajan kuluessa. Tietyissä hyödyllisiksi koetuissa sovelluksissa 

pitäydytään. Alussa havaitaan enemmän innostusta sovellusten latailuun, mutta 

nykyisin vain tarpeellisimmat sovellukset ovat käytössä. Suhde sovellusten 

palveluntarjoajiin ei siis yleisesti muutu ajan myötä. Aineiston mukaan yksityisyys on 

tärkeää asiayhteydestä riippuen. Haastateltavat ovat valmiita luovuttamaan 

perustietojaan itsestään useimpien sovellusten käyttöön. Sovelluksen luotettavuudesta 

riippuu mitä tietoja halutaan antaa palveluntarjoajalle ja mitä tietoja sovellus tarvitsee 

toimiakseen. Esimerkiksi sijaintitietojen luovutukseen sovelluksissa suhtaudutaan 

vähän kielteisesti. Se koetaan ärsyttävänä, pelottavana ja ei mieleisenä asiana. 

Sijaintitietojen salliminen nähdään myös hyvänä asiana esimerkiksi sääsovelluksissa, 

poliisin ja 112:sen sovelluksissa ja puhelimen katoamistilanteessa. Lisäksi osa 

sovelluksista tarvitsee sijaintitiedot toimiakseen, jolloin tietojen luovuttamisen 

ajatellaan olevan hyödyllistä. 

 

Asiakkaista kerätty tieto ja sen hyödyntämisen mielletään kohdennetuksi 

markkinoinniksi. Tietojen keräämiseen suhtaudutaan epäilevästi, mutta tietojen 

kerääminen myös ymmärretään ja yleensä tiedetään miten tietoa hyödynnetään. 

Asiakkaasta kerätyn tiedon hyödyntäminen kohdennetun markkinoinnin muodossa 

ärsyttää vastaajia, mutta joskus mainokset nähdään myös hyödyllisinä. Asiakastietojen 
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keräämistä ei myöskään tietoisesti mietitä. Yleisesti omassa käytössä oleviin 

sovelluksiin luotetaan. Toisaalta epäluottamusta aiheuttaa palveluntarjoajien 

käyttäjistä kerätyn tiedon laajuus.  Haastateltavat ovat joskus olleet tilanteessa jossa 

palveluntarjoaja on vaikuttanut epäluotettavalta. Tällaisia tilanteita aiheuttavat 

pienempien toimijoiden sovellukset, joissa on paljon mainoksia ja jotka käyttäytyvät 

oudosti puhelimessa. 

 

Suhteen kannalta kehittämisideoita ovat sovellusten päivittäminen ajan tasalle, 

edelläkävijyys esimerkiksi sovelluksien yhdistämisessä ja sovellusten pitäminen 

suosittuna keksimällä jatkuvasti uutta sisältöä sovellukseen. Sovelluksen tulee erottua 

monipuolisuudellaan muista vastaavista. Sovellukset saisivat pysyä ilmaisina ja 

mainoksia tulisi rajoittaa. Kasvokkain tapahtuvia palvelutilanteita ei tule täysin 

unohtaa, vaikka yleiseesti mobiilisovelluksia pidetään nopeampana tapana hoitaa 

asioita. Esimerkiksi chat –palvelut koetaan hyödyllisiksi, mutta pankkiasiat, kuten 

lainat, hoidetaan kuitenkin mieluummin kasvotusten. Vastaajat kuitenkin arvostavat 

kasvokkain tapahtuvia palvelutilanteita, jolloin mobiilisovellusten avulla ei voida 

korvata kaikkia tilanteita. Käyttäjän ja palveluntarjoajan suhdetta tulee kehittää ajan 

kuluessa, koska muuten käyttäjät kyllästyvät ja vaihtavat toiseen palveluntarjoajaan. 

Mobiilisovellusten uskotaan kehittyvän tulevaisuudessa. Yleensäkin teknologian 

uskotaan kehittyvän, mikä mahdollistaa sovellustenkin kehittymistä. 

Terveyspalvelujen ajatellaan kehittyvän varmasti tulevaisuudessa mobiilisovellusten 

avulla hyödyntämällä laitteita tai keräämällä ja hyödyntämällä vielä paremmin 

asiakkaista kerättyä tietoa. Myös kartta- ja paikannussovellusten uskotaan 

tulevaisuudessa kehittyvän ja toivotaan myös sosiaalisen kanssakäymisen kehittyvän 

entisestään sovellusten avulla. Mobiilisovellusten kerrotaan edistävän elämänlaatua 

esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen ja nopean yhteydenpidon avulla. Ylipäänsä 

asioiden hoitamisen helppous ja viihde-elementit tuovat iloa arkeen. Sovellukset 

voivat myös rohkaista ottamaan enemmän sosiaalista kontaktia ihmisiin tai muuten 

rohkaisemaan oman elämänlaadun edistämistä esimerkiksi seurantasovellusten avulla. 

 

Sauraavalla sivulla olevassa kuviossa 4 on esitetty empiirisen aineiston tulokset 

suhteessa aiempaan teoriaan. Tässä tutkimuksessa havaittuja lisäyksiä teoreettiseen 

viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin on esitetty pyramidin sisällä lihavoidusti 

(arvotekijät). Hedonistista ja utilitaristista arvoa muodostavat sovellukset on jaoteltu 
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kuviossa kahteen laatikkoon kuvion alareunassa. Viivat sovellusten välillä kuvaavat 

sovellusten tuottamaa molemminpuolista arvoa. Lisäksi teoreettiseen viitekehykseen 

on lisätty käyttöarvoa kuvaava katkoviivallinen nuoli havainnollistamaan käyttöarvon 

kulkua jokaisessa ulottuvuudessa. 

 

 

Kuvio 4. Mobiilipalveluiden havaitut arvotekijät 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käydään aluksi läpi tutkimuksen tulokset ja vastaukset 

tutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen todetaan tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset. 

Sitten kerrotaan liikeenjohdolliset johtopäätökset ja arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Luvun lopuksi käydään läpi tutkimuksen rajoitteet ja 

jatkotutkimusehdotukset.  

6.1 Tutkimuksen tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää mistä ulottuvuuksista 

asiakkaan arvonmuodostus koostuu? Kaikki teoriassa mainitut arvon ulottuvuudet ja 

ulottuuksissa esiintyvät arvotekijät liittyvät asiakkaan arvon muodostumiseen. Arvon 

ulottuvuudet koostuvat teknisestä arvosta, ajallisesta arvosta, sosiaalisesta arvosta, 

emotionaalisesta arvosta ja arvon yhteisluonnista. Jokaisessa ulottuvuudessa arvon 

muodostuminen voi olla asiakkaalle arvotekijöiden mukaan positiivista tai 

negatiivista. Teknisen arvon ulottuvuus liittyy mobiilipalveluiden käyttöön ja käytössä 

havaittaviin arvotekijöihin. Ajallisen arvon ulottuvuus liittyy ajasta ja paikasta 

riippumattomaan mobiilipalveluiden käyttöön. Arvon muodostuminen riippuu 

asiakkaan kontekstiarvosta, jolloin arvon muodostuminen on hyvin subjektiivista. 

Sosiaaliseen arvon ulottuvuuteen liittyy mobiilipalveluiden käytön sosiaalinen tilanne, 

jolloin palvelua voidaan käyttää yksin tai ryhmässä ja palvelukokemuksia jaetaan 

muiden kanssa. Emotionaalinen arvo muodostuu asiakkaiden kulutuskokemuksista ja 

niiden herättämistä positiivisista tai negatiivisista tunteista. Arvon yhteisluonti liittyy 

asiakkaan ja palveluntarjoajan arvon muodostumiseen joko omilla arvoalueillaan tai 

yhteisellä alueella. Mobiilipalveluissa asiakas luo arvoa usein itselleen omalla 

arvoalueellaan, jota palveluntarjoaja mahdollistaa antamalla resursseja asiakkaan 

käyttöön.  

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää mitä arvotekijöitä liitetään 

mobiilipalveluihin? Mobiilipalveluita tarkastellaan tässä tutkimuksessa eri tasoissa, 

jotka liittyvät mobiilipalveluiden käyttöön, kontekstiin, sosiaalisuuteen, emootioihin 

ja suhteeseen. Näistä jokaisessa esiintyy arvotekijöitä, jotka voivat tuottaa positiivista 

tai negatiivista arvoa asiakkaalle. Mobiilipalveluiden käyttöön liittyvät arvotekijät 
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koostuvat teknisistä ominaisuuksista, kuten nopeudesta ja kapasiteetista. Laiteellisiin 

ja sovelluksiin liittyviin ominaisuuksiin liitetään arvotekijät, kuten hyödyllisyys, 

toimivuus ja monipuolisuus. Sovellusten käytön myötä havaittaviin arvotekijöihin 

liittyy viihdetarpeista muodostuva hedonistinen arvo ja suorituskyvyn tarpeista 

muodostuva utilitaristinen arvo tai näiden yhdessä muodostama arvo asiakkaalle.   

Mobiilipalveluita käytetään tietyssä asiakkaan kontekstissa. Konteksti tasoon liittyvät 

arvotekijät ovat käyttötilanteen tärkeys, ongelmanratkaisutilanteet, ajankäytön 

suunnittelu ja ylimääräinen aika, jolloin palveluita käytetään. Negatiivinen arvotekijä 

on riippuvuus, mitä koetaan liiallisesta mobiilisovellusten käytöstä. Laitteellisiin 

ominaisuuksiin liittyvät arvotekijät ovat: läsnäolo, saatavuus, paikannus, kiireellisyys 

ja kätevyys.  

Mobiilipalveluiden sosiaaliset arvotekijät sisältävät itseilmaisun, seurallisuuden, 

vuorovaikutuksen, verkostovaikutuksen, suosittelun ja arvioinnit palvelusta. 

Laitteellisiin ja sovelluksen käyttöön liittyvät sosiaaliset arvotekijät ovat 

henkilökohtaisuus ja personointi. Näitä arvotekijöitä ilmenee käyttäjän sosiaalisessa 

kontekstissa mobiilisovellusten käytön myötä.  

Mobiilipalveluiden emootioihin liittyvät hedonistiset arvotekijät kuten pelillisyys ja 

nautinto. Käyttäjän omat asenteet ja tunteiden muuttuminen mobiilisovellusten käyttöä 

kohtaan ovat käyttäjästä riippuen positiivisia tai negatiivisia arvotekijöitä. 

Negatiivinen arvotekijä on ahdistuneisuus, jota voi ilmetä sovellusten käytön 

yhteydessä. Mobiilisovellusten sisältö on tutkimuksen mukaan eniten tunteita 

herättävä arvotekijä.  

Mobiilipalveluiden käytön kautta muodostuva suhde palveluntarjoajaan käsittää 

suhteen syntymistä mahdollistavat arvotekijät kuten interaktiivisuuden, luottamuksen 

ja yksityisyyden. Asiakkaan arvon muodostumista mahdollistava arvotekijä on 

sovellusten kehittäminen. Asiakkaan näkökulmasta hieman negatiivisina arvotekijöinä 

havaittiin tässä tutkimuksessa käänteisen asiakastiedon hyödyntäminen, joka 

ymmärrettiin kohdennettuna markkinointina.  
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Alatutkimuskysymysten pohjalta voidaan vastata tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen, jonka tavoitteena oli selvittää miten mobiilipalveluiden 

arvotekijöitä voidaan havaita asiakkaan arvoulottuvuuksissa? Tämän tutkimuksen 

perusteella asiakkaan arvoulottuvuudet yhdistyvät mobiilipalveluiden eri tasoihin 

asiakkaan käyttäessä mobiilisovelluksia. Asiakkaan arvoulottuvuuksia tarkastelemalla 

havaitaan mobiilipalveluiden käytöstä muodostuneita arvotekijöitä, jotka voivat olla 

positiivisia tai negatiivisia.  

Asiakkaan teknistä arvoulottuvuutta tarkastelemalla havaitaan mobiilipalveluiden 

käytöstä muodostuvan hedonistisia, viihdetarpeisiin liittyviä arvotekijöitä ja 

utilitaristisia, suorituskyvyn tarpeisiin liittyviä arvotekijöitä. Mobiilipalveluiden 

käyttöönottoa joudutaan tämän tutkimuksen mukaan opettelemaan, mistä seuraa 

käyttäjien mukaan negatiivinen arvotekijä, käyttöönoton lykkääminen. Tutkimuksen 

mukaan laitteelliset ja tekniset mobiilipalveluiden ominaisuudet vaikuttavat myös 

positiivisina tai negatiivisina arvotekijöinä mobiilisovellusten käytössä.  

Asiakkaan ajallista arvoa tutkitaan mobiilipalveluiden kontekstissa, jolloin 

mobiilisovellusten käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tämän tutkimuksen 

perusteella havaittiin ongelmanratkaisutilanteiden ja ylimääräinen ajan olevan 

tärkeimpiä arvoa tuottavia tekijöitä. Sovellusten käytön todettiin parantavan 

ajankäyttöä, mutta negatiivisena arvotekijänä havaittiin riippuvuutta sovellusten 

käyttöä kohtaan. Laitteiden ja sovellusten ominaisuudet (läsnäolo, saatavuus, 

paikannus, kätevyys) ovat asiakkaan arvon muodostumisen mahdollistavia 

arvotekijöitä. 

Asiakkaan sosiaalista arvoa tarkastelemalla havaitaan mobiilipalveluiden käytön 

myötä ilmeneviä sosiaalisuuteen liittyviä arvotekijöitä. Tässä tutkimuksessa 

tärkeimmiksi mobiilipalveluiden käyttöönoton arvotekijöiksi nousivat suosittelu ja 

arvioinnit. Sosiaalisuuteen liittyviä oleellisia arvotekijöitä havaittiin sosiaalisuuden 

lisäämisessä, verkostovaikutuksessa ja itseilmaisussa mobiilisovelluksessa 

viestimällä.  

Emotionaalista arvoa tarkastelemalla sovellusten sisällön havaitaan aiheuttavan eniten 

tunteita mobiilisovellusten käytössä. Tämän tutkimuksen perusteella havaitaan 
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tunteiden muuttumista sovellusten käytössä joko positiivisista negatiivisiin tai toisin 

päin. Emotionaalista arvoa muodostuu asiakkaan kulutuskokemusten kautta, joihin 

liittyvät mobiilipalveluiden arvotekijät kuten ahdistuneisuus, nautinto, asenteet ja 

sovellusten ominaisuudet kuten pelillisyys.  

Arvon yhteisluontia tarkastelemalla havaitaan asiakkaan ja palveluntarjoajan suhteen 

arvotekijöitä. Suhdetta mahdollistavia arvotekijöitä ovat tämän tutkimuksen 

perusteella interaktiivisuus, luottamus ja yksityisyys. Sovellusten kehittäminen, 

luottamus ja yksityisyys ovat pidempi aikaista suhdetta luovia arvotekijöitä. Tässä 

tutkimuksessa negatiivisia suhteen arvotekijöitä ilmenee asiakkaille käänteisen 

asiakastiedon hyödyntämisessä ja kohdennettuna markkinointina, koska asiakkaat 

suhtautuivat näihin epäilevästi. 

6.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa muodostettu teoreettinen viitekehys pohjautuu Puran ja Heinosen 

(2008) muodostamiin mobiilipalveluiden luokittelun tasoihin. Tässä tutkimuksessa 

teoreettinen viitekehys sisältää viisi tasoa: käytön, kontekstin, sosiaalisuuden, 

emootiot ja suhteen, joihin yhdistyvät arvon ulottuvuudet. Arvon ulottuvuuksien 

teoreettisena pohjana on käytetty Voiman, Heinosen ja Strandvikin (2010) arvon 

muodostumisen jaottelua kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa arvon ulottuvuudet ovat: 

tekninen arvo, ajallinen arvo, sosiaalinen arvo, emotionaalinen arvo ja arvon 

yhteisluonti. Arvon muodostumista tarkastellaan moniulotteisesti asiakaslähtöisestä 

näkökulmasta, jolloin päämääränä on saada laaja ymmärrys asiakkaan arvon 

muodostumisesta mobiilipalveluiden kontekstissa. Teoreettisia johtopäätöksiä 

tarkastellaan seuraavissa kappaleissa, joissa arvoulottuvuuksien vaihtumista kuvaa 

kappaleiden alussa olevat kursivoidut lauseet. Tässä tutkimuksessa ilmenneitä uusia 

mobiilipalveluiden arvotekijöitä (positiivisia tai negatiivisia) kuvataan kappaleiden 

sisällä kursivoidusti. 

Arvon muodostuminen käytössä. Tutkimuksen mukaan mobiilipalveluiden 

käyttöönottoon vaikuttaa kavereiden suositukset, sovelluksen tarpeellisuus, 

sosiaalinen kanssakäyminen ja tekniset asiat. Sovelluksen tulee olla helposti ladattava 

ja viedä vain vähän puhelimen muistia. Esteiksi mobiilisovellusten käyttöönotossa 
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muodostuvat usein sovellusten maksullisuus ja vaikeaselkoisuus, hyödyttömyys, oma 

laiskuus, ajan puute ja puhelimen tila. Käyttöönotto/esteet tukevat pitkälti aikaisempaa 

teoriaa mobiilipalveluiden ominaisuuksista. Utilitaristinen arvo liittyy ulkoiseen 

motivaatioon, mikä näkyy palvelunkäytön tavoitehakuisuudessa (Babin ym. 1994). 

Utilitaristista käyttöarvon vuoksi vastaajat käyttävät sovelluksia, kuten pankki, 

erilaiset viestimet, navigointi, sää, nettiselain, urheilutulosten seuranta, sähköposti ja 

uutissovellukset. Nautintoihin liittyvä hedonistinen arvo tarkoittaa sitä vastoin 

olennaista motivaatiota, mikä ilmenee esimerkiksi hauskassa, kokemuksellisessa ja 

nautinnollisessa palvelunkäytössä (Novak ym. 2003). Selkeästi eniten 

mobiilisovelluksia käytetään viihdetarkoituksiin eli hedonistisen käyttöarvon vuoksi, 

kuten sosiaalisen median sovelluksia, musiikin kuuntelua ja ostamiseen tarkoitettuja 

sovelluksia. Sovellukset voivat luoda yhtä aikaa hedonistista sekä utilitaristista arvoa, 

kuten tässä tutkimuksessa kävi myös ilmi.  

 

Oppiminen nähdään investointityyppisenä uhrauksena, joka määrittää laajasti 

tulevaisuuden potentiaalista arvoa (Komulainen ym. 2013). Tutkimuksessa selvisi, että 

sovellustenkäyttöä joudutaan opettelemaan, vaikka yleisesti sovellusten käyttöönottoa 

pidetään silti hyvin helppona ja uudet sovellukset omaksutaan nopeasti. Vastaajat 

kuitenkin lykkäävät joidenkin sovellusten käyttöönottoa, jos niiden käyttö vaatii 

vähäistä opettelua. Syitä käyttöönoton lykkäämiseen ovat se, että sovellus vaikuttaa 

hankalalta, vaikeakäyttöiseltä tai monimutkaiselta. Myös käyttäjän oma arkuus on syy 

käyttöönoton lykkäämiseen.  

 

Arvon muodostuminen käyttökontekstissa. Aineiston perusteella mobiilisovelluksia 

käytetään pitkin päivää ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin yksilöiden 

käyttökonteksteissa ei havaittu juurikaan eroavaisuuksia.  Käyttöarvoa muodostuu 

palvelun käytön hetkellä. Käyttöarvon käsitettä on laajennettu myöhemmin kattamaan 

myös palvelun käytön konteksti, jolloin otetaan huomioon mm. käyttäjän eletty elämä 

(Vargo ym. 2008, Edvardsson ym. 2011, Gummerus 2013). Mobiilisovellusten käyttö 

koetaan viihteellisenä ajankäyttönä, kun siihen on sopiva hetki. Matkustelu ja 

työmatkat ovat yleensä hetkiä, jolloin ei ole tärkeämpää tekemistä ja sovellusten 

käytölle jää ylimääräistä aikaa. Ongelmanratkaisutilanteissa sovellusten 

utilitaristinen arvo korostuu. Vastaajat tietävät minkä sovelluksen kautta lähtevät 

hakemaan ratkaisua ongelmaan, oli kyseessä sitten navigointi, sää tai tiedonhankinta. 
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Palveluiden käyttö kiireellisessä tilanteessa riippuu käyttäjän muistamisesta miten 

palvelu saavutetaan (Pura & Heinonen 2008), joten tutkimuksen havainnot tukevat 

teoriaa. Sovellukset luovat myös varmuuden tunnetta oudossa tilanteessa 

paikannuksen avulla, kuten matkusteltaessa. Tämä tukee myös Puran ja Heinosen 

(2008) teoriaa. Paikka- ja tilannesidonnaisuuteen liittyvät vastaajien mainitsemat 

tiedonhakutilanne ja tilanteet, joissa mobiilisovellus voi korvata esimerkiksi laitteen 

käytön kuten kaukosäätimen tai skannerin. Aineiston mukaan jatkuvaa pääsyä 

palveluiden ja sovellusten äärelle arvostetaan. Negatiivisena arvona voi ilmetä myös 

liiallista riippuvuutta sovellusten selailuun. Sovellusten kautta saatu tiedon nopeus 

aiheuttaa erityistä hyötyä, esimerkiksi yhteydenpidon ja puskaradioiden kautta. 

Teoriaa tukee myös sovellusten käytön tavoitehakuisuus, mikä ilmenee tässä 

tutkimuksessa ajankäytön helpottamisena ja tehostamisena sovellusten käytön kautta. 

Ajankäyttöä helpottavia sovelluksia ovat kalenteri, muistiinpanot sekä kalenterin ja 

sähköpostin synkronointi. Myös tapaamisten sopimisen sovelluksissa koetaan 

helpottavan ajankäyttöä. Aineiston perusteella mobiilisovellusten koetaan tehostavan 

ajankäyttöä esimerkiksi tiedonhaun muodossa, sähköpostin nopeuden vuoksi ja 

WhatsAppin keskusteluissa. Myös sisällön jakaminen, kuten kuvat ja ääniviestit, 

tehostavat ajankäyttöä. Teoriassa mainittua pitkän ja lyhyen aikavälin arvoa (Lapierre 

1997) ei ollut havaittavissa tässä tutkimuksessa, koska haastateltavien vastaukset 

noudattivat pitkälti käyttötilanteessa muodostuvaa arvoa. Myöskään kuvitteellista 

palvelunkäyttöä (Helkkula ym. 2012a) ei ollut havaittavissa tässä tutkimuksessa, 

koska haastateltavat kertoivat pääasiassa käytössä olevista ja käytöstä poistetuista 

mobiilisovelluksista.  

 

Arvon muodostuminen sosiaalisessa kontekstissa. Empiirisen aineiston perusteella 

mobiilisovellukset evät voi korvata kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä. 

Vastaajat eivät mielellään käytä sovelluksia sosiaalisessa ympäristössä kavereiden tai 

perheen läsnä ollessa. Jos sovelluksista on kuitenkin selkeää hyötyä kasvotusten 

tapahtuvassa sosiaalisessa tilanteessa, luovat ne myös sosiaalista arvoa. Aineiston 

perusteella mobiilisovellukset edistävät sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi 

kauempana asuviin ystäviin. Mobiilisovellukset myös lisäävät sosiaalisuutta. 

Sosiaalinen kanssakäyminen mobiiliviestimissä ei välttämättä edistä suhteita jo 

valmiiksi läheisiin ystäviin tai perheeseen, mutta ne helpottavat viestintää, jolloin 

yhteydenpitoa voi tapahtua enemmän. Toisaalta taas paikannusta käyttävät sovellukset 
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voivat auttaa uusien ihmisten tapaamisessa, kuten Tinder sovellus, jossa ihmisiä 

etsitään lähietäisyydeltä. Viestintämuotona kirjoittaminen, ääniviestit tai kuvien 

lähettäminen tuovat erilaisen ilmaisullisen tavan viestiä. Tämä voi edistää sosiaalista 

kanssakäymistä. Sovellukset mahdollistavat nopean viestien lähettelyn ilmaiseksi, 

mikä koetaan suurimmaksi syyksi kanssakäymisen lisääntymiseen. 

 

Aineiston perusteella sovelluksia käytetään pääasiassa yksinollessaan, mutta joitakin 

sovelluksia käytetään sekä yksinollessa että ryhmässä. Tällaisia sovelluksia ovat 

vastaajien mukaan musiikintoisto, jotkut pelit ja viestintäsovellukset. Esimerkiksi 

pelisovellukset toimivat mukavana sosiaalisena tapahtumana luoden hedonistista 

arvoa. Yksin käytettäviä sovelluksia ovat pääasiassa pankki, sää, tiedonhaku, lehdet ja 

sosiaalisen median palvelut. Yksin käytettävät sovellukset ovat pääasiassa 

utilitaristista arvoa luovia sovelluksia. Vastaajat käyttävät mobiilisovelluksia 

sovellusten sosiaalisen ympäristön vuoksi. Yhteydenpito on suurin syy, mihin 

sosiaalinen ympäristö vaikuttaa eli verkoston koolla nähdään olevan vaikutusta myös 

tässä tutkimuksessa (Methlie & Pedersen 2007). Varsinkin sosiaalisuuteen liittyvissä 

sovelluksissa oman kaveripiirin vaikutus koetaan tärkeäksi, koska muuten sovelluksen 

käytöllä ei olisi merkitystä. Sosiaaliset sovellukset luovat siis toisiin suuntautunutta 

arvoa (Holbrook 2006), johon verkostonkoko vaikuttaa. Sovellusten käyttöönoton 

tärkein syy onkin muiden suositukset. Myös erilaiset vertailut/arvioinnit luovat 

sosiaalista arvoa. Muiden ihmisten mielipiteillä ei kuitenkaan koeta olevan vaikutusta 

omien mobiilisovellusten käyttöön, jos sovellukset on ladattu omia henkilökohtaisia 

tarpeita varten eli itseen suuntautuneen arvon vuoksi (Holbrook 2006). Itsensä 

ilmaisua tapahtuu mobiilisovellusten avulla yleensä sosiaalisen median sovelluksissa. 

Yleisimpiä ilmaisemisen muotoja ovat kuvien lataus ja muokkaaminen, viestit sekä 

tilannepäivitykset (juttujen postaaminen). Haastateltavat kokevat saavansa 

informaatiota nopeammin mobiilisovelluksen avulla. Informaation nopeaa jakamista 

mahdollistavat esimerkiksi puhelimen käyttö joka paikassa ja päivittämisen helppous 

sekä ryhmäkeskustelut.  

 

Arvon muodostuminen emootioiden kautta. Empiirisen aineiston perusteella 

sovellukset mielletään neutraaleiksi teknisesti ja ulkonäöltä. Sovellusten sisällön 

koetaan eniten aiheuttavan tunteita. Aineiston perusteella sovellukset herättävät välillä 

positiivisia ja välillä negatiivisia tunteita, kuten aikaisemmassa teoriassa on todettu 
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(Sheth ym. 1991). Positiivisia tunteita aiheuttavat sovellusten toimivuus ja asioiden 

nopea hoitaminen sovelluksen avulla kuten mobiilipankissa. Lisäksi sovelluksen 

avulla oppiminen ja tiedonjanon sammuttaminen aiheuttavat positiivisia onnistumisen 

tunteita. Teoriaa tukee positiivisten tunteiden ilmeneminen esimerkiksi tietyissä 

rauhallisissa tilanteissa (Kuusela & Rintamäki 2002: 118–119) tai 

ongelmanratkaisutilanteissa. Positiiviset tunteet herättävät pääasiassa utilitaristista 

arvoa. Sovellusten kautta koetaan myös hedonistista arvoa, kuten yhteenkuuluvuuden 

tunteita, jännitystä ja iloa muiden ihmisten päivityksiä seuraamalla. Empirian mukaan 

negatiiviset tunteet heräävät jos sovellus ei toimi tai sovellus aiheuttaa 

informaatioähkyä. Myös liiallisen mainonnan koetaan aiheuttavan ärtymystä, jos omia 

tietojaan joutuu luovuttamaan liikaa sovelluksen käyttöön. Lisäksi tietoturva-asiat 

voivat aiheuttaa pelkoa viruksista. Tämän tutkimuksen perusteella negatiivisia tunteita 

koetaan, mutta sovelluksen käyttöä yleensä jatketaan. Jos sovelluksen käyttö on 

jouduttu lopettamaan, niin yleisimmät syyt sovelluksien käytön lopettamiseen ovat 

tarpeettomiksi koetut sovellukset, ikävät käyttökokemukset tai sovelluksen aiheuttama 

riippuvuus.  

 

Empiirisen aineiston perusteella olo voi olla joskus epämukava, jos sovelluksen äärelle 

ei ole pääsyä. Tällaiset tilanteet ilmenevät esimerkiksi silloin, jos netti ei toimi tai 

puhelimen akku on vähissä. Myös yleiset tilat, kuten odotushuone, voi aiheuttaa 

epämukavan olon, jolloin sovellusten selailu tuo helpotusta tilanteeseen. Tämä tukee 

aiempaa teoriaa sovellusten käytön henkilökohtaisesta tilasta (Pura & Heinonen 2008). 

Aineiston perusteella mobiilisovellukset ovat myös joskus herättäneet 

ahdistuneisuutta (Brown ym. 2004). Ahdistuneisuus ilmenee liian intensiivisenä 

sovellusten käyttönä tai sovelluksen sisällöstä johtuen. Sovellus voi esimerkiksi 

lähettää liikaa ilmoituksia, mikä aiheuttaa ahdistusta. Vastaajien tunteet jotain 

mobiilisovelluksia kohtaan ovat muuttuneet. Tunteet voivat muuttua sovellusten 

käytön jälkeen positiivisemmiksi, kun sovelluksen hyödyllisyys on osoittautunut 

paikkansapitäväksi. Tunteet voivat muuttua myös negatiiviseksi, jolloin sovelluksista 

ollaan aluksi innoissaan, mutta myöhemmin innostus laantuu ja sovelluksia saatetaan 

poistaa. Esimerkiksi pelit aiheuttavat aluksi innostusta ja myöhemmin jopa liiallista 

riippuvuutta tai kiinnostus peliä kohtaan loppuu kun pelaamisessa ei enää kehity.  
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Empiirisen aineiston perusteella onnistunut mobiilisovellus on helppokäyttöinen, 

selkeä, käyttäjäystävällinen, yksinkertainen, tunnepuoleen vetoava, tarpeeksi 

visuaalinen ja tarpeellinen riippuen käyttötarkoituksesta. Sovelluksesta tekee 

epäonnistuneen vaikeakäyttöisyys, liiallinen kustomointi ja sitoutuminen, mainokset, 

maksullisuus, muistiltaan suuret sovellukset, sovelluksen hidas päivitys, 

hyödyttömyys ja tylsyys. Epäonnistuneeseen sovellukseen liittyy paljon teknisiä 

ongelmia hitauden, sovelluksen suuren koon ja vaikeakäyttöisyyden muodossa. 

 

Arvon muodostuminen suhteessa. Empiirisen aineiston perusteella suhde sovellusten 

palveluntarjoajiin ei yleensä muutu ajan myötä, vaan käyttäjät pitäytyvät hyödyllisiksi 

kokemissaan sovelluksissa. Aineiston mukaan käyttäjät arvostavat yksityisyyttä 

mobiilipalveluissa asiayhteydestä riippuen, mikä tukee aiempaa teoriaa, jonka mukaan 

yksityisyysoletukset tiedonsiirrosta ja tiedon käytöstä ovat sosiaalisesta kontekstista 

riippuvaisia (Nissenbaum 2009).  Sovelluksen luotettavuudesta riippuu mitä tietoja 

halutaan antaa palveluntarjoajalle ja mitä tietoja sovellus tarvitsee toimiakseen. 

Esimerkiksi sijaintitietojen luovutukseen sovelluksissa suhtaudutaan vähän 

kielteisesti. Se koetaan ärsyttävänä, pelottavana ja ei mieleisenä asiana, mutta osa 

sovelluksista tarvitsee sijaintitiedot toimiakseen, jolloin tietojen luovuttamisen 

ajatellaan olevan hyödyllistä. Arvonyhteisluonnin kannalta palveluntarjoajan tulee 

vakuuttaa käyttäjä luotettavuudestaan, jotta käyttäjätiedot saadaan resursseina mukaan 

arvonluontiin.  

 

Asiakkaista kerätty tieto ja sen hyödyntämisen mielletään tämän tutkimuksen 

perusteella kohdennetuksi markkinoinniksi. Tietojen keräämiseen suhtaudutaan 

epäilevästi, mutta tietojen kerääminen myös ymmärretään ja yleensä tiedetään miten 

tietoa hyödynnetään. Toisaalta epäluottamusta aiheuttaa palveluntarjoajien käyttäjistä 

kerätyn tiedon laajuus.  Tämän tutkimuksen perusteella asiakkaista kerätyn tiedon 

hyödyntäminen ei täytä tavoitteita yrityksen mahdollisuudesta jalostaa asiakastietoja 

ja saada ne asiakkaan käyttöön (Saarijärvi 2011), koska käyttäjät eivät täysin ymmärrä 

miten tietoja hyödynnetään ja suhtautuvat asiaan epäilevästi.  

 

Suhteen kannalta kehittämisideoita ovat sovellusten päivittäminen ajan tasalle, 

edelläkävijyys, esimerkiksi sovelluksien yhdistämisessä ja sovellusten pitäminen 

suosittuna keksimällä jatkuvasti uutta sisältöä sovellukseen. Sovelluksen tulee erottua 
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monipuolisuudellaan muista vastaavista. Vastaajat arvostavat kasvokkain tapahtuvia 

palvelutilanteita, jolloin mobiilisovellusten avulla ei voida korvata kaikkia tilanteita. 

Käyttäjän ja palveluntarjoajan suhdetta tulee kehittää ajan kuluessa, koska muuten 

käyttäjät kyllästyvät ja vaihtavat toiseen palveluntarjoajaan.  

 

Kuviossa 5 on esitetty tutkimuksen tulokset. Tässä tutkimuksessa havaittuja lisäyksiä 

teoreettiseen viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin on esitetty pyramidin sisällä 

lihavoidusti (arvotekijät). Kursivoidusti on esitetty ne arvotekijät, jotka eivät tämän 

tutkimuksen perusteella täysin tue teoriaa tai joita ei havaita tässä tutkimuksessa. 

Käyttöarvoa kuvaava katkoviivallinen nuoli havainnollistaa käyttöarvon kulkua 

jokaisessa ulottuvuudessa.  

 

Kuvio 5. Tutkimustulokset: Mobiilipalveluiden arvotekijät asiakkaan arvoulottuvuuksissa 
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6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen avulla voidaan edistää markkinoinnin käytäntöä esimerkiksi 

mobiilipalveluiden suunnittelussa asiakasarvo huomioiden ja sovellusten edelleen 

kehittämisessä tulevaisuudessa. Tutkimuksessa havaittuja mobiilipalveluiden 

arvotekijöitä voidaan yhdistellä sovellusten kehittämisessä alasta riippumatta. 

Mobiilipalveluiden ulottuvuuksien arvotekijät voivat auttaa jatkossa sovellusten 

differoinnissa ja ryhmittelyssä. Tutkimuksen empiirinen aineisto paljastaa käyttäjien 

hedonistiset ja utilitaristiset arvotekijät, joita palveluntarjoaja voi käyttää 

arvoehdotuksina mobiilipalveluita suunniteltaessa.  

Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olivat 23-27 –vuotiaat aktiivisesti useampaa 

mobiilisovellusta käyttävät nuoret, joten tutkimus antaa viitteitä mobiilipalveluiden 

segmentointiin iän ja sovellusten käyttöaktiivisuuden pohjalta. Mobiilipalveluiden 

käyttöönottotilanteessa havaittiin negatiivista arvoa palvelunkäytön lykkäämisessä, 

joten palveluntarjoajan tulee siis jatkossa kiinnittää enemmän huomiota sovellusten 

käyttöönottotilanteen helpottamiseksi. Sovellustenkäytön jatkuvuuden ja suhteen 

kehittämisen kannalta käyttäjien tunteet tulee huomioida. Palveluntarjoajien tulee 

miettiä asiakkaiden tunteiden muuttumista osana sovellusten kehitystä, jotta 

tylsistymistä ei ehtisi tapahtua ja sovellusten käyttöä ei lopetettaisi. 

Vastaajat mielsivät asiakkaista kerätyn tiedon ja sen hyödyntämisen lähinnä 

kohdennetuksi markkinoinniksi, joten asiakassuhdetta kehitettäessä palveluntarjoaja 

voi miettiä, miten asiakkaista kerätyn tiedon hyödyntämistä voidaan paremmin viestiä 

käyttäjille. Suhteen jatkuvuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota 

yksityisyyteen ja asiakkaan luottamuksen saamiseen. Erityisesti arkaluontoisten 

tietojen luovuttamisessa yksityisyyden merkitys korostuu. Sovellusten ja laitteiden 

kehittyessä tulevaisuudessa, voidaan mobiilisovellusten avulla hyödyntää vielä 

paremmin asiakkaista kerättyä tietoa. 

Mobiilisovellusten sosiaalisia ominaisuuksia ei tule rajoittaa vain virtuaaliseen 

ympäristöön. Mobiilisovelluksia voitaisiin hyödyntää sosiaalisuuden edistämisessä 

myös reaalimaailmassa, jolloin palveluntarjoajat voivat huomioida molemmat 

ympäristöt osaksi mobiilisovellusten sosiaalisuutta. Yksityisyyden huomioiminen 
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sovellusten käytössä on tärkeä osa sosiaalista arvoulottuvuutta, koska tutkimuksen 

perusteella sovelluksia käytetään eniten yksinollessa. Palveluita kehitettäessä useat 

arvotekijät samasta arvoulottuvuudesta on hyvä ottaa huomioon. 

Tutkimuksessa selvisi, että asiakkaat arvostavat esimerkiksi sosiaalisuutta, 

sovelluksen edelläkävijyyttä, monipuolisuutta ja rohkaisevuutta toimintaan. 

Palveluntarjoajat voivat miettiä, miten pystyisivät yhdistelemään eri 

arvoulottuvuuksien hyötyjä omissa sovelluksissaan. Miksi Pokémon Go-

mobiilipelistä tuli niin suosittu? Tämän tutkimuksen perusteella Pokémon Go –

sovelluksessa yhdistyy nerokkaasti eri arvon ulottuvuuksien hyödyt. Teknisen arvon 

ulottuvuudesta katsottuna peli tuottaa hedonistista arvoa, mutta myös utilitaristista 

arvoa tavoitehakuisuudessa, kuten hahmojen kehittämisessä ja liikkumiseen 

kannustamisessa. Peli koetaan hauskana, mutta myös hyödyllisenä. Ajalliseen arvoon 

liittyy pelin paikannusta hyödyntävät ominaisuudet ja muiden pelaajien kohtaaminen 

paikannuksen avulla. Peliä voi myös pelata ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalista 

arvoa luo vuorovaikutus muihin pelaajiin ja pelaajien tapaaminen reaalimaailmassa. 

Perheet voivat myös saada yhteistä ajanvietettä pelaamisesta. Toisiin suuntautunutta 

arvoa luo taistelujen voittaminen ja pokéstoppien valtaaminen. Käyttäjät ovat myös 

jakaneet kuvia pyydystämistään Pokémoneista sosiaaliseen mediaan, mikä on lisännyt 

osaltaan sosiaalisuutta ja keskustelua ilmiöstä. Pokémon Go:ta voidaan pelata sekä 

yksin että monipelinä, joten käyttäjien tarpeet on huomioitu tässäkin suhteessa. 

Emotionaalista arvoa lisää sisällön muuttuminen uusien Pokémonien ja kehityksen 

myötä, jolloin peli pysyy mielekkäänä käyttäjille. Lisäksi sovelluksen pelillisyys luo 

hedonistista arvoa käyttäjille.  

Arvon yhteisluonnin näkökulmasta muut yritykset (kuten ravintolat ja kahvilat) voivat 

käyttää Pokémon peliä markkinoinnillisiin tarkoituksiin ostamalla pokémon 

houkuttimia, jolloin pelaajat hyötyvät tulemalla paikanpäälle. Ravintolat ja kahvilat 

hyötyvät pelistä myynnin ja kävijämäärän kasvun myötä. Myös muut yritykset voivat 

hyötyä pelistä pelaamiseen tarkoitettuja lisälaitteita myymällä. (Kopakkala 2016.) 

Palveluntarjoajan näkökulmasta sovellusten myötä voi tapahtua konvergenssia eri 

aloilla ja tulevaisuudessa sovellusten kehittämistä tuleekin ajatella laajasti eri 

mahdollisuudet huomioiden. Sovelluksia voidaan hyödyntää myös markkinoinnillisiin 

tarkoituksiin. Mitä enemmän palveluntarjoaja pystyy hyödyntämään eri 
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arvoulottuvuuksia sovelluksessaan, sitä monipuolisempaa arvoa sovellus luo 

käyttäjille. Palveluntarjoajien tehtäväksi jää miettiä, miten he pystyvät hyödyntämään 

eri arvoulottuvuuksia käyttäjien kokonaisvaltaisen arvon muodostumisen huomioon 

ottaen. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelut ja havainnoinnit toteutettiin kasvokkain tilassa, 

jossa pyrittiin minimoimaan häiriötekijöiden vaikutus haastateltavien vastauksissa. 

Näin pyrittiin luomaan luottamusta haastattelijan ja haastateltavan välille, jotta 

teemahaastattelut etenisivät mahdollisimman avoimen keskustelun kautta. 

Teemahaastatteluissa vaarana on, että haastattelija saattaa tahtomattaan vaikuttaa 

keskustelun edetessä haastateltavan vastauksiin tai johdatella häntä haluamiinsa 

päätelmiin. Tämä riski pyrittiin minimoimaan valmiiksi määritellyillä 

haastattelurungon teemoilla ja kysymyksillä. Haastattelukysymyksiä ei lähetetty 

haastateltaville ennakkoon, mutta haastateltavat tiesivät haastattelun koskevan 

mobiilipalveluiden käyttöä, joten he osasivat varautua aiheeseen. Haastateltavien 

vastaukset olivat melko spontaaneja, koska välillä vastauksia pohdittiin pidempään tai 

joihinkin kysymyksiin palattiin myöhemmin. Havainnointitilanteista oli sovittu 

etukäteen, jolloin haastateltavat tiesivät tilanteen koskevan mobiilisovellusten 

käyttöönottoa.  

Tutkija tiedostaa sen, että hänen omat mobiilipalveluiden käyttökokemukset ja 

näkemykset sovelluksista vaikuttavat tutkimuksen ja tulkintojen taustalla. Tutkijalla ei 

kuitenkaan ole kokemusta kaikista sovelluksista, joten hän pystyy tarkastelemaan 

aineistoa hyvinkin objektiivisesti. Fenomenologisesta lähestymistavasta käsin on 

hyvä, että tutkija on käyttänyt jotain samoja sovelluksia kuin haastateltavat, jotta hän 

pystyy paremmin tulkitsemaan käyttäjien kokemuksia. Laadullisessa tutkimuksessa 

täysin objektiivisen tarkastelun luominen on kuitenkin mahdotonta (Hirsjärvi ym. 

2006: 161), eikä tässäkään tutkimuksessa voida saada täysin objektiivista kuvaa 

ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset tulisi voida yleistää tai ainakin pystyä tiedostamaan 

virheellisyyden todennäköisyys. (Grönfors 1982: 173–179; Koskinen ym. 2005: 254.) 

Yksilön arvojen tutkiminen on subjektiivista ja tilannesidonnaista, joten täysin 

tarkkoja ja yleistettäviä päätelmiä on vaikea luoda. Tutkittavien maailmaa pyritään 
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kuitenkin heijastamaan mahdollisimman tarkasti (Hirsjärvi & Hurme 2014: 18) 

esimerkiksi empirian analyysissä suoria lainauksia käyttäen ja kuvailemalla 

haastateltavien ammattitaustat. Tutkittavien ääni on pyritty tuomaan tasapuolisesti 

esille analyysissä ja poikkeavat vastaukset on myös otettu huomioon.  

Etnografisen tutkimuksen luotettavuutta lisää monipuolisten tutkimusmenetelmien 

käyttö (Metsämuuronen 2006: 271), joita tässäkin tutkimuksessa on käytetty. 

Haastatteluilla saatiin laaja ymmärrys mobiilipalveluiden arvon ulottuvuuksista, mitä 

täydennettiin havainnoimalla mobiilipalveluiden käyttöönottotilannetta. Tutkija 

suoritti piilohavainnointia myös haastatteluissa, jolla pyrittiin varmistamaan 

vastaavatko henkilöiden kuvailut ja mobiilipalveluiden käyttö sitä mitä sanotaan. 

Luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi maantieteelisen sijainnin perusteella 

(Metsämuuronen 2006: 273). Haastateltavat olivat Oulusta tai lähiympäristöstä, mutta 

ammattitaustoiltaan eri aloilta. Yleistettävyyttä pyrittiin parantamaan eri 

ammattitaustoilla, mutta kuitenkin samaan ikäryhmään kuulumisella. Maantieteellinen 

vaikutus on huomioitava siinä, että esimerkiksi trendit voivat rantautua Suomeen 

myöhemmin kuin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä voi näkyä mobiilisovellusten 

käyttöönotossa. Tutkimustulokset voidaan mahdollisesti yleistää Suomen tasolla, 

mutta Yhdysvalloissa voi olla käytössä erilaisia mobiilisovelluksia, joten 

tutkimustuloksia ei voida yleistää. 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, miltä osin väite tai tulkinta ilmaisevat 

kohteena olevaa ilmiötä. Sisäisellä validiteetilla ilmaistaan tulkinnan sisäistä 

ristiriidattomuutta ja loogisuutta. Ulkoinen validiteetti sitä vastoin tarkoittaa tulosten 

yleistettävyyttä. (Grönfors 1982: 173–179, Koskinen ym. 2005: 254.) Tutkimukseen 

valittujen haastateltavien ehtoina olivat useiden mobiilisovellusten käyttö, 

käyttöaktiivisuus ja ikä. Ulkoiseen validiteetiin vaikuttaa aktiivisten haastateltavien 

valinta, koska vähemmän aktiivisten tai vanhemman kohderyhmän keskuudessa 

tutkimustulokset voisivat olla erilaiset. Tutkimuksen ulkoista validiteettia tukee se, 

että mobiilipalveluita ei rajoitettu tiettyihin sovelluksiin vaan alun perinkin pyrittiin 

luomaan mobiilipalveluiden arvotekijät kokoava teoreettinen viitekehys. Sisäiseen 

validiteettiin vaikuttaa tutkijan muodostama teoreettinen viitekehys aikaisempiin 

tutkimuksiin perustuen, jolloin tutkimus etenee loogisesti valittujen viiden teeman 

mukaan. Haastattelut noudattavat myös valittuja teemoja. 
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Reliaabeliuteen eli tutkimuksen toistettavuuteen kvalitatiivisessa tutkimuksessa liittyy 

aineiston laatu eli kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on. Reliaabelius 

liittyy kaikkeen käytettävissä olevan aineiston huomioonottoon, kuten tietojen 

litteroimiseen oikein. (Hirsjärvi & Hurme 2014: 188–189.) Toistettavuuteen on tässä 

tutkimuksessa pyritty haastattelujen ja havainnointien nauhoituksella ja tarkalla 

litteroinnilla. Käytetyt tutkimusmenetelmät on myös kerrottu mahdollisimman 

tarkasti. Tutkija on pyrkinyt kuvaamaan aineistonkeruun ja analyysin selkeästi 

toistettavuuden mahdollistamiseksi. Aineiston perusteella tutkimus saavutti 

saturaatiopisteen (Tuomi & Sarajärvi 2003: 89), jolloin haastateltavien vastaukset 

alkoivat toistaa itseään. Näin ollen haastateltavien määrä oli riittävä tutkimuksen 

toteuttamiseksi.   

6.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda holistinen teoreettinen viitekehys 

mobiilipalveluiden asiakasarvon tarkasteluun. Tutkimusta ei rajattu yksittäiseen alaan 

tai sovellukseen, joten tutkimus rajoittuu mobiilipalveluista muodostuvan arvon 

havaittujen arvotekijöiden tarkasteluun. Näin ollen tutkimuksen tuloksia voidaan 

käyttää laajasti eri aloilla mobiilipalveluiden tarkasteluun ja sovellusten tuottaman 

arvon kehittämiseen asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Jatkossa tutkimuksen tuloksia 

voitaisiin hyödyntää yksittäisten mobiilisovellusten tarkastelussa tai sovellusten 

vertailussa. Tietystä mobiilisovelluksesta voitaisiin etsiä tärkeimmät arvotekijät 

jokaisessa arvoulottuvuudessa, ja siten pyrkiä havaitsemaan sovelluksen suurimmat 

hyödyt käyttäjille. Tämä tutkimus rajoittuu asiakkaan arvon näkökulman tarkasteluun, 

mutta jatkossa samaa teoreettista viitekehystä voisi hyödyntää myös palveluntarjoajan 

näkökulman ymmärtämiseen tai asiakkaan ja palveluntarjoajan arvojen vertailuun.  

Tutkimuksessa keskityttiin asiakkaan käyttöarvon ymmärtämiseen eri arvon 

ulottuvuuksissa, mikä pyrittiin saamaan selville haastattelujen ja havainnointien 

avulla. Käyttöarvo on palvelun käytön hetkellä muodostuvaa arvoa, jolloin olisi 

tärkeää päästä tutkimaan juuri näitä hetkiä. Haastattelut rajoittuvat haastateltavien 

omaan kertomukseen mobiilipalveluiden käyttötilanteista, mutta he kertovat jo 

menneistä havaitun arvon kokemuksistaan. Tutkimuksessa tehdyt havainnoinnit 

rajoittuivat vain yhteen kontekstiin eli mobiilisovellusten käyttöönottotilanteeseen. 
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Jatkotutkimusehdotuksena havainnointia olisi mielenkiintoista suorittaa käyttäjien 

arkisissa mobiilipalveluiden käyttötilanteissa tai käyttäjät voisivat pitää esimerkiksi 

videopäiväkirjaa sovellusten käytön eri tilanteista, jolloin käyttöarvon reaaliaikaisuus 

saataisiin tallennettua. Tällöin saataisiin varmasti enemmän materiaalia esimerkiksi 

tunnetiloista osana käyttöarvon muodostumista. 

Jatkossa mobiilisovellusten tutkimusta voitaisiin täydentää kvantitatiivisella 

aineistolla, jolloin eri sovellusten käytöstä ja arvotekijöistä saataisiin laajemman 

käyttäjäryhmän otos. Näin eri sovellusten arvotekijöitä pystyttäisiin vertailemaan ja 

tekemään yleistettävimpiä tuloksia kuin pelkällä laadullisella tutkimuksella. Tämän 

tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin 23-27 –vuotiaat nuoret käyttäjät, mutta jatkossa 

kvantitatiivisella menetelmällä pystyttäisiin helpommin myös vertailemaan eri 

ikäisten käyttäjien arvotekijöitä ja ikäryhmien eroavaisuuksia mobiilisovellusten 

käytössä.  

Tutkimuksessa demografisia tekijöitä (esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinpaikka, 

ammattitausta) tarkasteltiin jonkin verran, mutta vertailua esimerkiksi ammattitaustan 

tai sukupuolen perusteella mobiilisovellusten käytössä ei tehty. 

Jatkotutkimusehdotuksena demografisia tekijöitä voitaisiin vertailla tarkemmin sekä 

ihmisten tunteita sovellusten käytön taustalla. Tässä tutkimuksessa havaittiin tunteiden 

muuttuvan mobiilisovelluksien käytössä joko positiivisesta negatiiviseksi tai 

toisinpäin. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, miten tunteet tai demografiset tekijät 

auttavat mobiilipalveluiden trendien luomisessa.  
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                       Liite 1  

Teemahaastattelurunko 

Käyttö/Tekninen arvo 

 Kerro itsestäsi? Ikä ja ammatti? 

 Kuvaile, millainen on tyypillinen päiväsi? kiireinen/kiireetön? 

 Miten vietät vapaa-aikaasi? 

 Millä laitteilla käytät mobiilisovelluksia? tablet, älypuhelin? 

 Mitä mobiilisovelluksia käytät? esim. WhatsApp, Facebook, sähköposti, sää, 

uutiset, pelit. Voit selailla ja katsoa puhelimestasi.  

 Mitä sovelluksia käytät viihteen vuoksi? esim. pelit, musiikki, chat 

 Mitä sovelluksia käytät tiedon ja hyödyn vuoksi? esim. sää, uutiset, pankki 

 Mitä luettelemistasi mobiilisovelluksista käytät säännöllisesti? Mitä 

harvemmin? 

 Mihin tarkoitukseen käytät pääasiassa mobiilisovelluksia? esim. ostaminen, 

sähköposti, yhteydenpito, tiedon hankinta, viihde (videot, uutiset, musiikin 

kuuntelu), kuvat/kuvien muokkaus, terveyden seuranta, mobiilimaksaminen? 

 Millainen mobiilisovelluksien käyttäjä olet mielestäsi? 

Käyttökonteksti/Ajallinen arvo 

 Kertoisitko, miten mobiilisovellukset ovat osana päivittäisiä rutiinejasi? esim. 

aamu, päivä, ilta 

 Missä tilanteessa yleensä käytät mobiilisovelluksia? esim. työ, opiskelu, 

vapaa-aika, matkustaminen 

 Voitko eritellä missä tilanteessa käytät tiettyjä sovelluksia? 

 Kuinka tärkeää on mielestäsi jatkuva pääsy palveluiden äärelle? 

 Missä paikoissa koet jonkun mobiilisovellusten käytön erittäin tärkeäksi? 

Missä et?  

 Mihin aikaan päivästä ehdit eniten käyttää mobiilisovelluksia?  
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 Käytätkö jotain sovelluksia ajan tai paikan seurantaan liittyen, mitä? esim. 

navigointi, kalenteri, aikataulujen seuranta 

 Koetko jostain mobiilisovelluksesta olevan hyötyä ajankäyttösi 

suunnittelussa, miten? 

 Tuleeko mieleesi tilanne, jolloin olisit erityisesti hyötynyt jostain 

mobiilisovelluksen käytöstä? 

 Käytätkö aikaasi tehokkaammin jonkun mobiilisovelluksen vuoksi? 

Sosiaalinen konteksti/Sosiaalinen arvo 

 Millainen on sosiaalinen ympäristösi? Keiden kanssa vietät aikaasi? 

 Vietätkö aikaa yksin? Mitä silloin teet? 

 Vietätkö enemmän aikaa yksin, koska mobiilisovellus mahdollistaa 

yhteydenpidon muihin?  

 Miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa mobiilisovellusten käyttöösi? 

 Edistävätkö mobiilisovellukset sosiaalista kanssakäymistäsi? Miten? 

 Tunnetko olevasi läheisempi ystäviisi tai perheeseen mobiilisovelluksen 

vuoksi? 

 Käytätkö sovelluksia yksin vai ryhmässä? Pystytkö erittelemään mitä 

sovelluksia käytät erityisesti yksinollessasi ja mitä muiden ihmisten kanssa? 

 Vaikuttavatko muiden ihmisten mielipiteet mobiilisovellusten käyttöösi? 

 Oletko alkanut käyttämään jotain mobiilisovellusta muiden suosituksesta? 

Missä tilanteessa? 

 Käytätkö jotain mobiilisovellusta sen sosiaalisen ympäristön vuoksi, esim. 

pelaaminen kaverin kanssa, yhteydenpito, muiden arviot tuotteesta? 

 Ilmaisetko itseäsi älypuhelimen tai mobiilisovelluksen avulla? Miten? 

 Oletko jonkin mobiilisovelluksen kautta sosiaalisempi ja/tai saat enemmän 

uusia ystäviä? 

 Saatko informaatiota nopeammin tai koetko itse jakavasi informaatiota 

paremmin mobiilisovelluksen avulla?  

 Onko sosiaalinen kanssakäymisesi lisääntynyt jonkin sovelluksen myötä? 

 



101 

Tunnetilat/Emotionaalinen arvo 

 Millaisena ihmisenä pidät itseäsi tunnetasolla? esim. rauhallinen, 

impulsiivinen, harkitseva, luottavainen 

 Millaisia tunteita mobiilisovellukset herättävät sinussa? Voit kertoa 

esimerkkejä. 

 Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että otat käyttöön mobiilisovelluksen? 

 Muistatko jotain esteitä, miksi et ole alkanut käyttämään jotain sovellusta? 

 Voitko kertoa esimerkin mobiilisovelluksen aiheuttamasta positiivisesta 

tunteessa/JA negatiivisesta ja missä tilanteessa koit tunteet? 

 Oletko jatkanut mobiilipalvelun käyttöä, vaikka se olisi aiheuttanut sinussa 

negatiivisia tunteita? Miksi et/olet? 

 Onko olosi joskus epämukava, jos et pääse mobiilisovelluksen äärelle? 

 Oletko joskus kokenut ahdistuneisuutta mobiilisovelluksista johtuen? Missä 

tilanteessa? 

 Ovatko tunteesi jotain sovellusta kohtaan muuttuneet myöhemmin, 

millaisiksi? 

 Millainen on mielestäsi onnistunut mobiilisovellus? käyttö, ulkonäkö yms? 

Voit antaa esimerkkejä.  

 Mikä mielestäsi tekee mobiilisovelluksesta epäonnistuneen? 

 Mitä ajattelet asiakkaasta kerätystä tiedosta ja sen hyödyntämisestä? 

 Mitä tietoja olet valmis antamaan itsestäsi palveluntarjoajan käyttöön? ja 

missä yhteydessä?  

 Onko yksityisyys sinulle tärkeää? 

 Mitä ajattelet sijaintisi tarkkailusta mobiilisovelluksissa?  

 Mihin sovelluksiin/palveluntarjoajiin luotat eniten? 

 Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa palveluntarjoaja on vaikuttanut 

epäluotettavalta? Miten tämä ilmeni? 

Suhde/Arvon yhteisluonti 

 Pidätkö itseäsi teknisesti hyvänä mobiilisovellusten käyttäjänä? 

 Oletko joutunut opettelemaan jotain palvelun/sovelluksen käyttöä?  
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 Saatatko lykätä jonkun sovelluksen käyttöönottoa, jos sen käyttö vaatii 

opettelua? 

 Miten mobiilisovellusten käyttöä voitaisiin mielestäsi helpottaa? 

 Miten mobiilisovellusten käyttö on sinun kohdallasi muuttunut ajan kuluessa?  

 Oletko lopettanut jonkun sovelluksen käytön? Miksi? 

 Miten palveluntarjoaja voi mielestäsi edistää palvelun/sovelluksen käytön 

jatkamista?  

 Vaikuttaako sovelluksen hinta kohdallasi palvelun käyttöönotossa? 

 Miten mielipiteesi mobiilisovelluksista ovat muuttuneet ajan kuluessa? entä 

suhde palveluntarjoajaan? 

 Haluaisitko henkilökohtaista/kasvokkain tapahtuvaa palvelua vai hoidatko 

asiasi mieluummin sovelluksen avulla? Missä tilanteissa? 

 Miten uskot mobiilisovellusten kehittyvän tulevaisuudessa? 

 Miten mobiilisovellukset voivat edistää elämänlaatuasi? 

 


