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Tässä tutkielmassa selvitetään mitä mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan ja pe-
rehdytään tuotetietoja hyödyntäviin suosittelujärjestelmiin. Mobiilimarkki-
noinnin avulla yritetään kommunikoida asiakkaan kanssa mobiililaitteen väli-
tyksellä. Tavoitteena on vastata asiakkaan tiedon tarpeisiin oikeaan aikaan ja 
oikeassa paikassa. Kuluttajakäyttäytymiseen yritetään vaikuttaa mobiileilla 
suosittelujärjestelmillä (Mobile Recommendation Agents, MRA). MRA-
teknologia mahdollistaa interaktiivisen kommunikoinnin asiakkaan kanssa 
ajasta tai paikasta riippumatta. Tutkielmassa käydään läpi keskeisiä kuluttaja-
keskeisen tuotetietoja hyödyntävän mobiilimarkkinoinnin suunnittelun ja to-
teutukseen liittyviä osia. Kuluttajan asenteet, luottamus, hyöty ja tyytyväisyys 
ovat mobiilimarkkinoinnin omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä, joihin perustuu 
myös alan ajankohtainen kuluttajakäyttäytymisen tutkimus. Kuluttajan asema 
ostopäätöksiä ja valintoja tehtäessä on helpottunut entisestään, koska tietoa on 
helppo hakea ja lukea riippumatta ajasta tai paikasta. Ostospäätöstä tehtäessä 
tuotteeseen liittyvän informaation arvo kasvaa, kun saatavilla on käyttökelpois-
ta ja helposti hankittavaa tietoa tuotteesta tai palvelusta. Tuotekohtainen infor-
maatio sisältää ostopäätökseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Informaation 
vaikutusta ostopäätökseen voidaan tehostaa sosiaalisen median, tuotearvioin-
tien, tuotteen ominaisuuksien, suosittelujen, hintavertailun ja tarjouksien avulla. 
Tässä tutkielmassa selvitetään mitä mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan ja pe-
rehdytään tuotetietoja hyödyntäviin suosittelujärjestelmiin, joilla voidaan vai-
kuttaa kuluttajan valintaan. 
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ABSTRACT 

Korhonen, Tuukka 
A Consumer-Centric Use of Product Information in Mobile Marketing 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2014, 28 p. 
Major subject, type of the publication (e.g. Information Systems, Bachelors’s 
Thesis) 
Supervisor(s): Salo, Markus 

Study broadly defines a concept of mobile marketing, mobile recommendation 
agents and product information. Thesis is based on academic literature about 
mobile marketing and mobile technology related research.  The main objective 
is to understand how to support consumers with context-aware information 
while on the go and provide intelligent shopping environment.   
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1 Johdanto 

Mobiilimarkkinointi on laaja käsite, jota tutkitaan mobiilimarkkinoinnin teori-
aan, strategiaan, kuluttajakäyttäytymiseen, kuluttajan suojaan ja tietoturvaan 
liittyen. Shankarin, Venkateshin, Hofackerin & Naikin (2010) mukaan mobiili-
markkinoinnin käsite sisältää kaikki ne markkinointiviestinnän tavat ja teknii-
kat, joiden avulla yritys ja asiakas kommunikoivat keskenään mobiililaitteiden 
avulla. Varnalin & Tokerin (2010) mukaan mobiiliympäristössä kuluttajakäyt-
täytyminen sisältää itsessään kuluttajan luottamuksen, asenteiden, tyytyväi-
syyden, uskollisuuden, hyödyn ja mobiilimarkkinoinnin omaksumisen tutki-
muksia. 

Mobiililaitteet ovat kannettavan kokoisia laitteita, joilla voidaan langatto-
masti välittää ja vastaanottaa tietoa paikasta riippumatta. Mobiilius tarkoittaa 
sitä, että tietoa voidaan vastaanottaa ja välittää paikasta riippumatta (Oksman, 
1998). Matkapuhelimet ovat muuttuneet älykkäiksi kosketusnäytöllisiksi me-
dia-alustoiksi. Älykkäisiin ja mobiileihin medialaitteisiin (Smart Mobile Media 
Device, SMMD) on integroitu sellaisia toimintoja, joiden toteuttamiseksi tarvit-
tiin ennen monta eri laitetta ja se on keskeisin syy SMMD-laitteiden suosiolle 
(O’reilly & Duane, 2010). Friedrichin, Grönen ja Pettersonin (2009) mukaan mo-
biililaitteiden ja –teknologian kehittyessä kuluttajien käyttäytyminen muuttuu 
ja yrityksien markkinointiin kohdistuvat muutospaineet kasvavat. Mobiililait-
teen käyttötarkoitukset ja –mahdollisuudet lisääntyvät ja vaikutukset näkyvät 
myös kuluttajakäyttäytymisessä. Mobiiliekosysteemin kehitys on muuttanut 
olemassa olevaa kuluttajakäyttäytymistä ja luonut uutta kuluttajakäyttäymistä 
(Chuck, 2011, 16). Mobiililaitteiden tyypillisiä ominaisuuksia ovat: 
 

• aina päällä 
• aina mukana 
• aina yhteys verkkoon 
• ja yksilöllisyys 

 
Miltei kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä informaatio on ajasta tai paikas-
ta riippumatta kuluttajan ulottuvilla mobiililaitteiden välityksellä. Yrityksiä 
kiinnostaa mitä tietoja kuluttajat mobiililaitteilla etsivät, tai millaista mobiililait-
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teisiin sopivaa informaatiosisältöä kannattaa tuottaa. Mobiililaitteessa toimivan 
palvelun käytettävyys ja ulkoasu vaikuttaa yrityksestä muodestettuun ensivai-
kutelmaan, imagoon ja maineeseen. Kuluttajan tyytymättömyys palvelun toi-
mivuuteen ja luotettavuuteen tulee helpommin esiin mobiililaitteissa. Dudamo-
biilin markkinointipäällikkö Dennis Mink (2012) kertoo Googlen haastattelussa, 
että mobiiliystävällinen verkkosivu keskittyy maksimoimaan nopeutta, koska 
liikkeellä oleva käyttäjä haluaa verkkosivun latautuvan mahdollisimman nope-
asti. Mobiilipalvelun kannalta on havaittavissa tiettyjä ominaisuuksia, kuten 
latausnopeus ja käyttäjäystävällisyys, jotka ovat kuluttajalle tärkeitä. Compu-
waren (2011) julkaiseman tutkimuksen mukaan 19 % kuluttajista muodostaa 
negatiivisen mielikuvan yritystä kohtaan, jos käyttäjäkokemus mobiilisivuilla 
on huono. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta käyttäjästä ei palaa mobii-
lisivulle, jossa käyttäjäkokemus on ollut huono ja 40 % heistä siirtyy kokeile-
maan kilpailijan palvelua. Tutkimuksen mukaan 74 % mobiilikäyttäjistä odottaa 
enintään viisi sekuntia verkkosivun latautumista mobiililaitteessa. Kuitenkin 
vuonna 2011 yli 77 % suurimpien yritysten mobiiliverkkosivuista latautui kau-
emmin kuin 5 sekuntia. Compuwaren (2011) antamat tilastot antavat suuntaa 
siitä mitä mobiililaitteessa toimivalta palvelulta vaaditaan kuluttajan näkökul-
masta. 

Mobiililaitteiden kehityksen lisäksi tiedonsiirtomenetelmät ovat paranta-
neet käytettävyyttä ja nopeutta mobiilipalveluissa. ITU-T (Kansainvälinen tele-
viestintäliitto) on luonut 3G-verkon määritelmän eli kolmannen sukupolven 
matkapuhelinverkon. 3G-verkko tukee mobiililaitteille tärkeitä tiedonsiirto-
ominaisuuksia, kuten suuria bittinopeuksia ja liikkuvuuden eri operaattoreiden 
ja maiden välillä (Garg & Halpern &  Smolik, 1999). Mobiilidatan latausnopeus 
ja mobiilipalveluiden hyödyntäminen on lähes yhtä nopeaa ja helppoa kuin 
pöytäkoneilla, tai kannettavilla tietokoneilla. Web-analytiikkaan erikoistuneen 
Flurryn (2011) julkaiseman raportin mukaan internetin selaamiseen käytetään 
jopa enemmän aikaa mobiililaitteen välityksellä, kuin tietokoneen välityksellä. 
Siirtyminen 3G-verkkoon on sävyttänyt muutosta puhelimista älypuhelimiin ja 
luonut uusia mahdollisuuksia liikkuvuuden, personoinnin ja paikkatiedon suh-
teen (Huber, 2004). Paikoittain eri puolilla maailmaa käytetään 4G verkkoa, joka 
mahdollistaa vielä tehokkaamman tiedonsiirron kuin 3G. 4G verkot eivät kui-
tenkaan toimi täydellä teholla, vaan ovat joko tehostettua 3G tekniikkaa, tai 
vain osittain implementoitua 4G tekniikkaa (Varshney, 2012). 

Mobiililaitteissa toimivat käyttöjärjestelmät muuttuvat myös nopeasti. 
Kantarin (2013) julkaiseman tilastojen valossa tulevista markkinaosuuksista 
kilpailevat Googlen Android, Applen IOS ja Microsoftin Windows käyttöjärjes-
telmät. Vuoden 2012 jälkeen Nokian Symbian ja Blackberryn käyttöjärjestelmät 
ovat lähes kadonneet markkinoilta. Älykkäät mobiililaitteet, tehokkaat tiedon-
siirtomenetelmät, kehittyneet käyttöjärjestelmät ja mobiilisovellukset muodos-
tavat tutkielmassa käsiteltävän mobiiliekosysteemin perustan. Tutkielman 
tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus, jossa yhdistetään ajankohtaista tut-
kimusaineistoa mobiilimarkkinoinnista, tuotetiedosta, kuluttajan valinnasta ja 
kuluttajakäyttäytymisestä tämän päivän mobiiliekosysteemissä. Tavoitteena 
tutkielmassa on selvittää, miten kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavaa tuotein-
formaatiota voidaan hyödyntää kuluttajakeskeisessä mobiilimarkkinoinnissa. 
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Seuraavassa luvussa tutustutaan yleisesti mobiilimarkkinointiin, kuluttajakes-
keiseen mobiilimarkkinointiin, tutkitaan mobiililaitteisiin liittyvää kuluttaja-
käyttäytymistä ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Apuna käytetään Goog-
len ja IpsosOTX:n (2011) teettämän tutkimuksen tuloksia älypuhelimiin liitty-
västä kuluttajakäyttäytymisestä ja Varnalin, Tokerin ja Yilmazin (2009) esittä-
mää prosessimallia kuluttajakeskeisestä mobiilimarkkinoinnista. Kolmannessa 
luvussa selvitetään miten tuotetiedot liittyvät mobiilimarkkinointiin ja mitä tuo-
tetietoon liittyviä erilaisia tekniikoita voidaan hyödyntää mobiilimarkkinoin-
nissa juuri ennen kuluttajan tekemää ostospäätöstä.



 

 

2 Mobiilimarkkinointi 

Mobiilimarkkinoinnin, niin kuin markkinoinnin yleensä, tarkoitus on kommu-
nikoida kuluttajan kanssa myynninedistämistarkoituksessa. Hsun (2014) mu-
kaan mobiilimarkkinointi on sitä, että markkinoidaan tuotteita, palveluja ja 
mielikuvia käyttäen mobiililaitteita kommunikointivälineenä. Mobiilimarkki-
noinnille on monia eri määritelmiä, jotka vaihtelevat määrittelijän ja määritte-
lyyn liittyvän kontekstin mukaan. Gaon, Rohmin, Sultanin & Paganin (2013) 
mukaan mobiilimarkkinointi on joukko ohjelmia ja metodeja, joiden tarkoitus 
sitoa interaktiivisesti kuluttajia, kommunikoida ja mahdollistaa tiedonsaanti, 
sisällön tallennus tai tuotteen ostaminen mobiililaitteella. Kaplanin (2011) mu-
kaan mobiilimarkkinointi on mitä tahansa markkinointitoimintaa kaikkialla 
läsnä olevan verkon yli, mihin kuluttajat ovat jatkuvasti yhteydessä. Kaplan 
(2011) jaottelee yritysten tapoja toteuttaa mobiilimarkkinointia neljän eri kate-
goriaan: 

Ensimmäinen kategoria kuvaa markkinointikampanjaa, jossa lähetetään 
lukuisia markkinointiviestejä moneen eri mobiililaitteeseen tietämättä varmuu-
della, että saavutetaanko viestillä ketään. Tätä ryhmää Kaplan (2011) kutsuu 
nimellä ”Strangers”. Toisessa kategoriassa mobiilimarkkinointiviesti menee 
perille asiakkaan mobiililaitteeseen tuntematta vastaanottajaa entuudestaan. 
Yritys ei tiedä tarkalleen kehen asiakkaaseen  on yhteydessä. Tätä ryhmää 
Kaplan (2011) kutsuu nimellä ”Groupies”. Kolmannessa kategoriassa yritys 
tunnistaa asiakkaan, johon on yhteydessä ja pystyy lähettämään markkinointi-
viesejä kysymättä vastaanottajan lupaa. Tätä ryhmää Kaplan (2011) kutsuu ni-
mellä ”Victims”. Viimeisessä kategoriassa asiakkaat antavat yritykselle luvan 
lähettää markkinointiviestejä ja luovuttavat vapaaehtoisesti yksityisiä tietoja 
itsestään. Tätä ryhmää Kaplan (2011) kutsuu nimellä ”Patrons”. 

Mobiilimarkkinointi välttämättä vaadi täysin uutta tekniikkaa, tai keksin-
töä, vaan mobiililaitteissa käytetään jo ennestään kuluttajalle tuttuja palveluita. 
Watsonin ym. (2013) mukaan älypuhelimella käytetään enemmän internetiä, 
sosiaalista mediaa, sähköpostia, sovelluksia ja muita vastaavia palveluita ver-
rattuna tavalliseen matkapuhelimeen. Mobiililaitteissa sosiaalinen media, verk-
kosivut ja hakukoneet toimivat joko sovelluksen muodossa, tai selaimen avulla. 
Älypuhelimessa toimivien palveluiden lisääntyneen käytön myötä puhelimen 
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tärkeys kuluttajalle on kasvanut ja kuluttajasta on tullut entistä enemmän riip-
puvainen puhelimesta. (Watson ym., 2013). Tässä luvussa tutustutaan mobiili-
markkinointiin älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa. 

Vaikka mobiilimarkkinoinnin ja –mainonnan alan kehitys on vielä alkute-
kijöissään, on muutosvauhti niin nopeaa, ettei yrityksillä ole enää varaa olla 
huomioimatta tiedonhakutavoissa ja –tottumuksissa tapahtuneita muutoksia. 
Erityisesti paikkatiedon merkitys on kasvanut entistä suuremmaksi. Kulutustot-
tumukset muuttuvat koska kuluttajat tekevät ostopäätöksiä eri tavoin ja eri pai-
koissa kuin ennen. Googlen mobiililimainonnan varapääjohtaja Karim Temsa-
manin (2011) mukaan älypuhelimista tuli vuoden 2011 aikana osa ihmisten jo-
kapäiväistä elämää. Googlen ja IpsosOTX:n (Google/Ipsos OTX MediaCT) te-
kemän tutkimuksen mukaan vuonna 2011 oli nähtävissä seuraavia kuluttaja-
käyttäytymiseen liittyviä trendejä: 

79 % älypuhelimien käyttäjistä käyttää puhelinta apuna ostoksia tehdessä. 
Älypuhelinta käytetään hintavertailuissa, tuotetietojen etsinnässä sekä myyjän 
etsinnässä. 70% älypuhelimien käyttäjistä käyttää puhelinta kaupassa asioides-
saan. 77 % älypuhelimien käyttäjistä on ottanut myyjään yhteyttä älypuhelimen 
avulla (Temsamani, 2011). Mobiililaitteilla tehty tiedonhaku muuttaa kuluttajan 
käyttäytymistä. Hakukonehakuja tehdään enemmän tiettynä aikana päivästä ja 
ostopäätöksiin vaikuttavaa tietoa haetaan vasta matkan varrella kauppaan. On 
myös havaittu uusia kulutustottumuksia, jotka perustuvat pelkästään mobiili-
laitteisiin (Temsamani, 2011). 

Mobiilimarkkinoinnin ja –mainonnan alalla käytettävät tuotteet ja tekno-
logiat yhtenäistyvät. MRAID (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions) ja 
HTML5-kuvauskieli toimivat standardeina, jotka tukevat mobiilimainontaa ja 
sen analysoimista. Tablet-tietokoneet ovat yleistyneet ja niitä käytetään ostosten 
tekemiseen, mediankulutukseen ja hauskanpitoon. Yleisin vuorokauden aika 
tablettien käyttöön on ilta. (Temsamani, 2011). Älypuhelimet ja tablet-
tietokoneet ovat lähtökohtana monien liiketoimien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Googlen ym. (2011) kuluttajatutkimuksen tuloksiin viitaten kuluttajat 
hakevat ja omaksuvat yhä enemmän informaatiota mobiililaitteilla ja liikkeellä 
ollessaan. Mobiilimarkkinointi on interaktiivista kommunikointia asiakkaan 
kanssa juuri sillä hetkellä ja siinä paikassa kun asiakas haluaa. Tehokkaina 
markkinointiviestiminä pidettyjen laitteiden, kuten television ja tietokoneen, 
näytön merkitys jää entistä pienemmäksi verrattuna aina mukana ja aina päällä 
oleviin kuljetettaviin laitteisiin. Digitaalisen median uusi aalto päästää kulutta-
jan irti lieasta. (Chuck, 2011, 15 – 17). Kuluttaja ei ole enää riippuvainen myyjän 
tarjoamasta informaatiosta tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Kuluttaja pystyy 
etsimään, jakamaan ja hyödyntämään kaiken haluamansa informaation riip-
pumatta ajasta, tai paikasta. Yrityksien haaste on ymmärtää mitä informaatiota 
asiakas etsii mobiililaitteilla ja mitä vaikutuksia sillä on lopulliseen ostopäätök-
seen.  

Chuck (2011, 17 -18) vertaa kirjassaan tämän hetken mobiililaitteiden kehi-
tyksen merkitystä internetin yleistymiseen 1990 luvulla. Tilanne kuitenkin ero-
aa internetin vallankumouksesta kolmella tavalla: 
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• Liiketoimintaympäristö on ehtinyt kehittyä internetiin. Yritykset ja nii-
den asiakkaat osaavat jo toimia internetissä 

• Miltei kaikilla meistä on matkapuhelin, mutta olemme siirtymässä käyt-
tämään älypuhelimia 

• Monet mobiilialan kehitystä johtavat henkilöt ovat historiansa aikana ol-
leet kokemassa elektronisen liiketoiminnan synnyn ja ovat olleet mukana 
luomassa liiketoimintamalleja internetiin  

Mobiililaitteiden välityksellä yritys on yhteydessä asiakkaaseen ja asiakas on 
yhteydessä yritykseen. Tieto kulkee yrityksen ja asiakkaan välillä molempiin 
suuntiin. Kuluttajat eivät ainoastaan vastaanota yrityksien jakamaa informaa-
tiota, vaan etsivät ja pyytävät informaatiota yrityksiltä (Shankar ym., 2010). Ku-
luttajat esittävät aktiivisesti toiveitaan ja tarpeitaan mobiililaitteiden välityksellä. 
Millä keinoin oikea informaatio saavuttaa oikean asiakkaan oikeaan aikaan?  

Chuckin (2011) mukaan kuluttajalle voidaan tehdä tarjouksia mobiililait-
teeseen välittömästi paikan ja ajan perusteella. Tarkasti yksilöity markkinointi-
viesti voi olla tehokas, mutta se vaatii asiakkaiden segmentointia ja yksilöllistä 
tunnistamista. Friedrich ym. (2009) mukaan kuluttaja voidaan tunnistaa identi-
teetin lisäksi, kulutuskäyttäytymisen, paikkatiedon ja sosiaalisen kontekstin 
perusteella. Älypuhelimissa toimivan paikkatietotekniikan avulla voidaan mää-
rittää kuluttajan paikka ja aika, johon perustuen voidaan lähettää tuotteisiin ja 
palveluihin liittyviä hyvin tarkasti kohdistettuja ja relevantteja markkinointi-
viestejä (Chuck, 2011). Googlen ym. (2011) tutkimuksesta selviää, että mobiili-
laite on päivittäin käytössä oleva kuluttajakäyttäytymistä ohjaava apuväline ja 
kuluttaja on mobiiliekosysteemissä kaiken toiminnan keskiössä. Kuluttaja mää-
rää toiminnallaan ja käyttäytymisellään miten mobiilimarkkinointia suunnitel-
laan. Chuckin (2011) mukaan mobiiliala on kuluttajakeskeinen, missä kuluttaja 
aloittaa kaiken toiminnan, eikä informaation hyödyntämiselle ole minkäänlaisia 
esteitä. Mobiilimarkkinoinnin etu on myös se, ettei kommunikointirajoitteita ole 
vaikka kuluttaja liikkuu. Chuckin (2011) mukaan mobiililaitteet mahdollistavat 
kaiken digitaalisen kommunikoinnin käyttäjän ollessa liikkeellä.  

AT&T (2011) haastatteli 501 markkinointi- ja mainonta-alan johtotason 
henkilöä Yhdysvalloissa liittyen mielipiteisiin ja asenteisiin mobiilimarkkinoin-
tia kohtaan. 88 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että he kasvattavat mobii-
limarkkinointia seuraavan 12 kuukauden aikana. Suurimmalla osalla haastatel-
luista mobiilimarkkinointi tulee olemaan osa vuoden 2012 markkinointistrate-
giaa. 52 prosentilla vastanneista mobiilimarkkinointi oli jo osa koko markki-
nointistrategiaa ja 55 prosenttia niistä joilla ei ollut, ilmoitti mobiilimarkkinoin-
nin liitettävän osaksi markkinointistrategiaa vuoden 2012 aikana. 

Mobiilimarkkinnin ja –mainonnan ala kasvaa vauhdikkaasti myös Suo-
messa. Yritykset panostavat vuosi vuodelta enemmän digitaaliseen markki-
nointiin. Mobiilimarkkinointiin käytettiin 49 % ja sähköpostiin 108 % enemmän 
rahaa kuin vuonna 2009 (Kauppalehti, 2011). Divian (2011) suomalaisille mark-
kinointipäättäjille toteuttaman kyselyn mukaan suunnitelmallisuus lisääntyy 
Suomessa digitaaliseen markkinointiin liittyen. 60 % vastaajista ilmoitti, ettei 
digitaaliselle markkinoinnille ollut laskettavissa erillistä budjettia vuonna 2010, 
mutta kolmannekselta vastaajista budjetti löytyi ja trendi on selvästi kasvava. 
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Suunnitelmallisuus mobiilimarkkinoinnin osalta tarkoittaa budjetin tekemisen 
lisäksi myös aktiivista tutustumista omien asiakkaiden käyttäytymiseen mobii-
liympäristössä. Mobiilimarkkinoinnin avulla pitäisi pystyä vastaamaan kulutta-
jan tietotarpeisiin juuri sinä hetkenä ja siinä paikassa, jossa ne nousevat esille. 
Mobiiliympäristössä menestymisen kannalta kyse on siitä, kenen palvelu toimii 
parhaiten mobiililaitteessa, tai kenen palvelua on helpoin ja vaivattomin käyt-
tää mobiililaiteella. Seuraavassa kappaleessa pyritään selvittämään miten mo-
biilimarkkinointi voidaan suunnitella ja toteutettaa kuluttajakeskeisessä ympä-
ristössä. 

2.1 Kuluttajakeskeinen mobiilimarkkinointi 

Mitä ovat ne tekijät, joita kuluttajakeskeisessä mobiilimarkkinoinnissa pitäisi 
huomioida ja miten ne vaikuttavat mobiilimarkkinoinnin omaksumiseen kulut-
tajien keskuudessa? Varnali, Aysegul Toker ja Cengiz Yilmaz (2009) ovat esittä-
neet kuluttajakeskeisen konseptuaalisen mallin menestyksekkäästä mobiili-
markkinoinnista. He käyttivät apuna tutkimuksia ja kirjallisuutta mobiilimark-
kinoinnista ja sovelsivat käytännön havaintoja, joita he saivat johtavan turkki-
laisen operaattorin Turkcellin kokemuksista mobiilimarkkinoinnista. Malli pe-
rustuu jo aiemmin tiedostettujen strategisesti tärkeiden tietojen varaan, kuten 
kuluttajan tarpeiden, halujen ja havaintojen ymmärtämiseen. Kuluttaja on tut-
kimuksen keskeisin kohde ja tiedon lähde. Kuluttajakäyttäytymisen tutkimuk-
siin ja käytännön tietoihin perustuen he esittivät prosessimallin niistä tekijöistä, 
jotka vaikuttavat mobiilimarkkinoinnin omaksumiseen ja onnistumiseen. 
 

 
KUVIO 1 Malli kuluttajakeskeisestä mobiilimarkkinoinnista (Varnali ym., 2009) 
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Persoonallisuus voidaan määritellä joukoksi ihmiselle tunnusomaisia piirteitä, 
kuten autonomia, luottamus, puolustautuminen ja sopeutuminen, joiden takia 
ihminen reagoi ulkoiseen ärsykkeeseen johdonmukaisesti ja toistuvasti samalla 
tavalla. (Liao & Yu-Jui, 2012). Varnalin ym. (2009) prosessimallin mukaan kulut-
tajakeskeisen mobiilimarkkinoinnin suunnittelu tulisi aloittaa kohderyhmän 
kartoittamisella ja asiakkaiden personoinnilla. Yksilön persoonallisuuden ym-
märtäminen on tärkeää, koska yksilöt kokevat hyötyvänsä eri asioista eri tai-
voin. Prosessimallin mukaan mobiilimarkkinointi tulisi suunnitella siten, että 
huomioidaan asiakkaiden eri persoonallisuuksia ja jaetaan kohderyhmät niiden 
mukaan. Palvelu tai markkinointiviesti tulisi muodostaa siten, että se vastaisi 
mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita ja haluja. Esimerkiksi yksilön 
demografinen profiili vaikuttaa siihen miten yksilö vastaanottaa tietyn tyyppi-
sen viestin mobiililaitteessa ja personointi lisää markkinoinnin tai mainonnan 
relevanssia, jolloin on myös todennäköisempää päästä markkinoinnissa toivot-
tuihin tuloksiin. (Varnali ym., 2009). Personointi ja kohderyhmien muodosta-
minen voidaan toteuttaa käyttämällä hyödyksi yrityksen asiakastietoja. Per-
sonoinnin tehokkuus riippuu yrityksen asiakastietojen laajuudesta ja tietojen 
tarkkuudesta.  
 

2.1.1 Kommunikointi ja fasilitaattorit 

Kun personalisointi ja kohderyhmät on muodostettu, siirrytään prosessimallin 
toiseen osaan. Ensimmäiseksi käsitellään kohderyhmään liittyvät yksilön luon-
teenpiirteet ja asenteet, jotka vaikuttavat olennaisesti mobiilimarkkinoinnin 
omaksumiseen. Varnalin ym. (2009) tutkimukseen mukaan erilaiset persoonal-
lisuudet tai yksilön taipumukset vaikuttavat vahvasti siihen, miten kuluttajat 
suhtautuvat mobiilimarkkinointiin. Prosessimallin mukaan markkinointiviestin 
sisältö suunnitellaan asiasisällöltään kohderyhmän mukaiseksi. Viestin sisällön 
suunnittelussa otetaan huomioon viestin pituus, graafiset liitteet, ohjeistuksen 
laajuus, huumori, informaation määrä, sosialisointi ja viihde-elementtit (Varnali 
ym., 2009). Viestin sisältö vaikuttaa viestin omaksumiseen riippuen kohderyh-
män persoonallisuuden piirteistä ja yksilön alaan liittyvän asiantuntemuksen 
tasosta. Yleisesti ottaen mobiilimarkkinointiviestin tulisi olla lyhyt ja kohde-
ryhmän kannalta kiinnostava (Varnali ym., 2009). Viestin kiinnostavuutta lisää 
se, jos viestin sisältö on kohderyhmän kannalta relevantti. Kohderyhmän saa-
vuttamiseen vaikuttaa myös ns. kriittinen massa (Varnali ym., 2009). Kriittinen 
massa on se joukko ihmisiä, jotka ovat jo omaksuneet uuden teknologian tai 
palvelun. Esimerkiksi älypuhelimien käyttäjien määrä vaihtelee merkittävästi 
ikäryhmittäin. Kriittinen massa reflektoi sosiaalista vaikutusta mobiilimarkki-
noinnin omaksumisessa (Varnali ym., 2009). 

Viestin tulisi myös sisältää elementtejä, jotka tukevat viraalimarkkinoin-
timahdollisuuksia (Varnali ym., 2009). Jos markkinointiviesti herättää mielen-
kiintoa ja keskustelua, tai on jollain muulla tapaa jakamisen arvoinen, voi viraa-
liefekti helposti toteutua. Mobiilimarkkinoinnissa on tavallista paremmat mah-
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dollisuudet saavuttaa viraaliefekti, koska ihmiset ovat mobiililaitteiden kautta 
yhteydessä toisiinsa kaikkialla, milloin tahansa ja informaation jakaminen on 
helppoa. Parrenon, Sanz-Blasin, Ruiz-Mafen & Aldas-Manzanon (2013) mukaan 
ärsyttävällä, hyödyllisellä ja viihdyttävällä mobiilimainonnalla on eniten vaiku-
tusta kuluttajan asenteisiin mobiilimainontaa kohtaan. Kuluttajat suhtautuvat 
positiivisesti mobiilimainontaan, joka sisältää viihde- ja hyötyominaisuuksia ja 
negatiivisesti mobiilimainontaan, joka sisältää ärsyttäviä ominaisuuksia. 

Googlen ym. (2011) kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen mukaan mobii-
lilaitteella tehdyn tiedonhaun motiivit muodostuvat osaksi seuraavista lähteistä: 

 

 
KUVIO 2 Mobiililaitteella tehdyn tiedonhaun motiivit (Google ym., 2011) 

Mobiiliteknologia mahdollistaa myös ajan ja paikan huomioimisen mobiili-
markkinoinnissa (Varnali ym., 2009). Kuluttajakäyttäymistä voidaan jäljittää 
mobiililaitteisiin ja mobiilisovelluksiin rakennetun tekniikan avulla. Kuluttajaa 
voidaan seurata esimerkiksi asiakkaan tehdessä ostoksia tai matkustaessa. Tie-
don hankintaan on pyydettävä erikseen lupa. Googlen ym. (2011) kuluttajatut-
kimukseen viitaten paikkakohtaisen tiedon etsiminen on yleistä ja kuluttaja 
reagoi paikkakohtaiseen informaatioon helposti. Jos mobiilimarkkinoinnissa 
pystytään paikkatiedon lisäksi huomioimaan aika, on todennäköisempää, että 
kuluttaja reagoi markkinointiviestiin tai mainokseen positiivisesti. Kuluttajan 
tulisi vastaanottaa viesti tarkalleen silloin kun siihen on otollisin hetki. Varnalin 
ym. (2009) prosessimallissa otetaan huomioon myös mobiilimarkkinointiin liit-
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tyvät kustannukset. Mobiilimarkkinoinnissa tulisi minimoida kuluttajan kus-
tannukset liittyen mobiilimarkkinointikampanjaan, jotta saavutettaisiin mah-
dollisimman laaja yleisö. Käyttäjä reagoi myös viestin lähettäjään sekä operaat-
toriin, jonka välityksellä viesti lähetetään. Jotta saavutetaan käyttäjän luottamus 
tarjottua viestiä tai palvelua kohtaan, tulisi niiden olla toimivia ja helppokäyt-
töisiä ja samalla tietoturvallisia. Varnalin ym. (2009) mukaan kuluttajan suos-
tumus markkinointia kohtaan on tärkeää huomioida, koska kuluttajalla ei ole 
mahdollisuutta valita ottaako hän markkinointiviestejä vastaan vai ei. 

2.1.2 Kuluttajan mustalaatikko 

Kuluttajakäyttäytymisen tuntemisen avulla voidaan selvittää miten ja miksi 
kuluttajan käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa halutulla tavalla. Varnalin ym. 
(2009) prosessimallin kolmannessa osassa pyritään selittämään aiemmin kuvat-
tujen fasilitaattorien vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen ja mobiilimarkki-
noinnin omaksumiseen. Yksilöt omaksuvat mobiilimarkkinoinnin pitkälti per-
soonallisuutensa mukaisesti. Mobiilimarkkinoinnin kautta kuluttaja voi saada 
hyödyllistä tietoa, tai hän voi kokea mobiilipalvelun hyödylliseksi käytettävyy-
den perusteella. Hyödyt voivat olla myös hedonistisia ilon tunteita, esimerkiksi 
viihteen kautta (Varnali ym., 2009). Mobiilimarkkinoinnin omaksumiseen vai-
kuttaa myös uskottavuus. Uskottavuus liittyy läheisesti siihen,  keneltä mark-
kinointiviesti on saatu. Tuotemerkeillä ja brändeillä on vahva vaitukutus uskot-
tavuuden saamiseksi.  

Kuluttajat, jotka ovat aiemmin suhtautuneet negatiivisesti suoramarkki-
nointiin, eivät halua jakaa yksityistä tietoa itsestään tekstiviestimarkkinoinnin 
yhteydessä. Liian tiheään toistuvalla mobiilimainonnalla on myös negatiivinen 
vaikutus kuluttajan luottamukseen yritystä kohtaan ja on epätodennäköisem-
pää, että kuluttaja ostaisi mobiiliviestien välityksellä mainostettuja tuotteita. 
(Al-alak & Alnawas, 2010). Vuorovaikutteisuus vaikuttaa käyttäjän kokemaan 
laatuun (Varnali ym., 2009). Vuorovaikutus käyttäjän ja mobiilipalvelun välillä 
on laadukasta silloin, kun kuluttaja kokee palvelun helppokäyttöiseksi ja käy-
tettävän rajapinnan tarpeeksi yksinkertaiseksi. Kuluttajalle tarjottu informaatio 
tulee olla käyttäjän tarpeen kannalta olennaista ja helposti ymmärrettävää. Jos 
kuluttaja kokee kontrolloivansa mobiilipalvelua tai informaatiota mobiililait-
teessa, on todennäköisempää, että palvelu tai informaation koetaan mielek-
kääksi (Varnali ym., 2009). Mobiilimarkkinoinnissa ja –mainonnassa on oltava 
huolellinen siinä, mitä asiakkaalle lupaa etukäteen. Jos palvelu ei ole sillä tasol-
la, mitä käyttäjä on etukäteen odottanut, hän tuskin käyttää palvelua enää uu-
destaan. Yleisesti mobiililaitteiden kautta tulisi tarjota sellaisia palveluita ja in-
formaatiota jotka tukevat päivittäisiä yksilöllisiä ja sosiaalisia tarpeita, eivätkä 
vaadi käyttäjältä etukäteen kovin suurta tietämystä, taitoa tai vaivaa (Varnali 
ym., 2009). 

Tietoturvariskit ja taloudelliset riskit vaikuttavat merkittävästi kuluttajan 
luottamukseen ja mobiilimarkkinoinnin omaksumiseen (Varnali ym., 2009). 
MMA:n (Mobile Marketing Association) mukaan mobiilimarkkinointi on teho-
kasta vain, jos alalla noudatetaan tarkkoja ohjeistuksia ja standardeja kuluttajan 
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yksityisyyden suojaamiseksi (MMA, 2008). Tietoturvaan liittyvistä asioista tie-
dottaminen auttaa saavuttamaan myös kuluttajan luottamuksen. Yksityisyydes-
tä ja tietoturvasta kannattaa huolehtia asiakkaan luottamuksen lisäksi myös 
taloudellisista syistä, koska väärinkäytökset voivat pahimmillaan johtaa mitta-
viin vahingonkorvauksiin. 

2.1.3 Kuluttajan reaktio 

Varnalin ym. (2009) prosessimallin viimeisessä vaiheessa mitataan ja analysoi-
daan kuluttajan reaktiota. Mobiilimedian ja tavallisen median yksi keskeinen 
ero on siinä, että markkinoinnin ja mainonnan tehokkuutta voidaan mitata mo-
biilimediassa reaaliajassa (Varnali ym., 2009). Prosessimallissa on kaksi erilaista 
metriikkaa, jotka mittaavat mobimarkkinoinnin omaksumista ja onnistumista: 

 
1. Markkinointiviestin kantama ja levinneisyys 
2. Interaktiivisuuden taso 

 
Markkinointiviestin kantama ja levinneisyys mittaa kuinka laaja yleisö mobii-
limarkkinoinnilla tai –mainonnalla tavoitetaan. Tätä mitataan seuraamalla 
kuinka usein viestiä tai mainosta on katsottu tai kuinka usein se on ollut näky-
villä. Mobiilimarkkinoinin saavuttama yleisön määrä ei kuitenkaan kerro vielä 
tehokkuudesta mitään (Varnali ym., 2009). Tehokkuutta mitataan tarkastele-
malla mobiilimarkkinoinnin interaktiivisuuden tasoa. Interaktiivisuus mittaa 
sitä, kuinka monta kertaa mainos on saanut aikaan kuluttajassa jonkin reaktion 
(Varnali ym., 2009). Interaktiivisuuden tasoa mitataan esimerkiksi CTR- (Click 
Through Rate) arvon avulla. CTR-arvo kertoo kuinka moni mainokselle altistu-
neista klikkaa mainosta tai vastaa lähetettyyn markkinointiviestiin. CTR-arvon 
avulla voidaan päätellä kuinka onnistunut viesti tai mainos on. Jos hyvin per-
sonoidulle kohderyhmälle tehdään mobiilimarkkinointikampanja, joka saavut-
taa tavoitellun yleisön ja CTR-arvo on kuitenkin pieni, on mainoksessa tai vies-
tissä todennäköisesti jotain vialla. 

Googlen ym. (2011) kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen mukaan kulut-
tajat ovat reagoineet mobiilimainoksiin seuraavasti: 
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KUVIO 3 Kuluttajien reaktiot mobiilimainoksiin (Google ym., 2011) 
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3 Tuotetieto mobiiliekosysteemissä 

Tässä luvussa perehdytään siihen, mitä tuotetieto tarkoittaa ja miten tuotetiedot 
vaikuttavat ostopäätökseen. Tavoite on selvittää miten tuotetietoa hyödynne-
tään mobiililaitteen avulla ostopäätöstilanteessa kuluttajan tehdessä ostoksia 
liikkeellä ollessaan. Kowatschin & Maassin (2010) mukaan tuotetiedot voidaan 
jakaa yksittäisen tuotteen tuotetietoon ja tuoteryhmän tuotetietoon. Yksittäisen 
tuotteen tuotetiedot kertovat yksittäisestä tuotteesta ja tuoteryhmän tuotetiedot 
kertovat samankaltaisten tuotteiden tuotetiedoista yhteneväisenä joukkona. 
Kuluttajan valinta koostuu elementeistä kuten vaihtoehdot, arvon ominaisuu-
det ja epävarmuustekijät. Käsityksemme ostettavan tuotteen tiedoista, käytettä-
vyydestä ja taustoista on harvoin täydellinen. Ostospäätöstä tehtäessä jou-
dumme turvautumaan juuri sillä hetkellä ja siinä paikassa olemassa oleviin ja 
saatavilla oleviin tuotetietoihin, jotka osaltaan vaikuttavat ostospäätökseemme. 
(Bettmann, Johnson & Payn, 1991). Kuluttajan on mahdollista etsiä tarvittavat 
tuotetiedot kotona internetistä ja tämän jälkeen valita tuote kaupassa. Mobiili-
laitteet ovat mahdollistaneet sen, että voimme toteuttaa nämä kaksi valintapro-
sessin kannalta olennaista suoritusta samassa paikassa ja samaan aikaan. Os-
tospäätöstä ajatellen voisi olettaa, että mitä enemmän tuotteesta on tietoa saata-
villa, sitä helpompi tuotetta on verrata muihin tuotteisiin, ja sitä helpompaa on 
valita miellyttävin vaihtoehto. Ostopäätökseen vaikuttavia tuotetietoja on saa-
tavilla lukemattomista eri lähteistä, kuten internetistä, kavereilta, myyjiltä, mai-
noksista, esitteistä ja tuotteista itsestään.  

Miellyttävä, luotettava  ja vaivaton ostoskokemus ovat tärkeitä elementte-
jä menestyvässä verkkokaupassa. Asiakkaan ollessa fyysisesti liikkeessä, on 
valinta- ja ostopäätöstilanne erilainen. Mitä ostopäätöstä helpottavia apuväli-
neitä kuluttaja voi hyödyntää liikkeellä ollessaan ja miten myyjä voi vastata ku-
luttajan muuttuviin tarpeisiin? Ostopäätöstä ennen kuluttaja yleensä tekee va-
linnan. Johnsonin & Russon (1984) mukaan aiemmin opitun tiedon määrä tuot-
teesta tai tuotteeseen liittyvästä muusta informaatiosta vaikuttaa kuluttajan va-
lintaan. Kuluttajalle tarjotun tiedon tulisi myös vastata kuluttajan asiantunte-
musta tarkasteltavasta tuotteesta. Kuluttaja, jolla on enemmän aiemmin opittua 
tietoa tuotteesta, 

• tietää enemmän olemassa olevista vaihtoehdoista, 
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• pystyy tehokkaammin käsittelemään tietoa uusista tuotekategoriaan liit-
tyvistä vaihtoehdoista, 

• pystyy rajaamaan saatavilla olevasta informaatiosta valinnan kannalta 
olennaisen tiedon aiemmin opittua tietoa hyödyntäen. (Johnson ym., 
1984.). 

Kuluttajan kohtaamaan valinnan vaikeuteen pyritään vaikuttamaan tarjoamalla 
tuotetietoja, jotka edesauttavat kuluttajaa ostopäätöksen tekemisessä.  Älypuhe-
limien käyttäjäkunnan kasvu ja mobiililaitteiden dataliikenneyhteyksien kehi-
tys on mahdollistanut suosittelujärjestelmien käytön tuotetietojen tarjonnassa 
ostopäätöshetkellä. Leen & Benbasatin (2010) mukaan suosittelujärjestelmien 
pääasiallinen tarkoitus on vähentää valinnan vaikeutta ostopäätöshetkellä vä-
hittäismyymälöissä siten, että suosittelujärjestelmät auttavat kuluttajaa mahdol-
lisimman hyvän ostopäätöksen tekemisessä ja samalla vähentävät ostopäätök-
sen tekemiseen liittyvää vaivaa. Aika tai paikka ei enää rajoita tuotetiedon saa-
tavuutta, vaan kaikki informaatio on mahdollista tarjota kuluttajalle ainakin 
teknisestä näkökulmasta. Kuluttaja pystyy hakemaan tuotetietoja mobiililaittee-
seen kiinnostavasta tuotteesta kaupassa käydessään. Toistaiseksi harvoissa 
tuotteissa tai palveluissa käytetään MRA-tekniikkaa. 

Yksinkertaisena esimerkkinä mobiililaitteissa toimivasta MRA-palvelusta 
voidaan pitää erialaisia etukuponki- ja alennuskoodipalveluita. Etukupongin tai 
alennuskoodin tarkoitus ei kuitenkaan ole tuotetiedon jakaminen asiakkaalle 
muuta kuin hinnan muodossa. Tuotetiedon merkitys kasvaa, kun kuluttaja etsii 
hinnan tai alennuksen lisäksi enemmän tietoa tuotteeseen liittyen. Tuotetietoja 
halutaan enemmän varsinkin, kun tuote on esimerkiksi tavallista kalliimpi han-
kinta. Kowatschin & Maasin (2012) mukaan ostopäätöksen tekeminen vaatii 
enemmän aikaa ja vaivaa, kun kyse ei ole jokapäiväisestä kulutustuotteesta, 
vaan pitemmän aikavälin hankinnasta kuten televisio, kamera tai auto. Ko-
watcsh & Maas (2012) käyttävät MRA-palveluiden lisäksi myös termiä tuo-
tesuosittelujärjestelmä (Product Recommendation Agent, PRA). 

3.1 Tuotetietojen informaatioarvo ja kuluttajan valintaprosessi 

Sasakin, Beckerin, Janssenin ja Neelin (2011) mukaan tuotetietoa voi olla saata-
villa liikaa, jolloin kuluttaja ei pysty prosessoimaan kaikkea saatavilla olevaa 
informaatiota, vaan keskittyy ainoastaan muutamiin tiedon palasiin. Kun tietoa 
on saatavilla liikaa, kuluttaja käyttää erilaisia strategioita yksinkertaistaakseen 
valintapäätöstä. Yksi tällainen strategia on turvautua ja luottaa siihen, mitä 
muut kuluttajat ovat valinneet. Erilaisissa tuotteissa kuluttajan valintaan vai-
kuttaa erilaiset tekijät. Kuluttaja tietää usein vain vähän ostettavasta tuotteesta 
etukäteen ja tuotteet valitaan osaksi ostopäätöshetkellä vallitsevien luulojen ja 
tunteiden mukaisesti. Maassin, Fillerin, Janzenin & Kowatschin (2010) mukaan 
tuotteita mainostetaan yleisesti enemmän tunteiden välityksellä, kuin tuotetie-
don välityksellä. Tietyissä tuotteissa tuotetieto vaikuttaa kuluttajan valintaan 
kuitenkin enemmän kuin tunteet tai uskomukset. Jos kuluttaja etsii puhelimeen 
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uutta laturia, hän haluaa tietää toimiiko tuote hänen omassa laitteessaan. Elin-
tarviketuotteita valittaessa kuluttaja haluaa tietää mitä tuote sisältää, tai mistä 
aineista tuote on valmistettu, esimerkiksi allergiaan liittyvistä syistä. 

Asiakas ei halua kanssasi ihmissuhdetta, tehtäväsi on ainoastaan auttaa 
heitä tekemään hyviä valintoja (Spenner & Freeman, 2012). Spenner ym. (2012) 
tutkivat mikä saa asiakkaan ostoaikomuksen jälkeen pysymään tietyssä vaihto-
ehdossa siten, että prosessi johtaa lopulta ostopäätökseen. Tietyssä tuotemerkis-
sä pysymiseen, sen valitsemiseen ja ostopäätökseen vaikutti eniten valinnan 
yksinkertaisuus. Tutkimuksessa vertailtiin yli 40 erilaista tekijää. Kuluttaja ar-
vostaa markkinointi- ja mainosviestien tulvassa yksinkertaisuutta ja helppoa 
päätöksen tekoa. Ensimmäinen haaste asiakkaan ohjaamisessa ostopäätöstä 
kohti on tiedostaa missä vaiheessa asiakas on tuotteen valintaan ja ostopäätök-
seen liittyen. Etsiikö asiakas vielä itsellensä sopivaa mallia vai onko asiakas jo 
lähellä lopullista ostopäätöstä. Spennerin ym. (2012) mukaan on tärkeää saada 
asiakas tuntemaan, että juuri hänen tekemä valinta on oikea ja hyvä. Tuotetieto-
jen lisääminen ei välttämättä ole oikea ratkaisu. Asiakkaalle pitäisi antaa oikeat 
apuvälineet, joiden avulla asiakkaan on mahdollista arvioida ja tunnistaa itsel-
leen tärkeitä tuotteeseen liittyviä ominaisuuksia. MRA-sovelluksien avulla pyri-
tään pienentämään informaation ylikuormitusta, helpottamaan tiedon hankin-
taa ja etsimistä sekä parantamaan kuluttajan valintaprosessin laatua. 

3.2 Mobiilit apuvälineet ostopäätöstilanteessa 

Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön yhdistäminen on haastavaa toteuttaa käyt-
täjäystävälliseksi ja yksinkertaiseksi mobiilipalveluksi. Mobiilimarkkinointia 
suunniteltaessa tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, jotka hyödyntävät mobiili-
laitteessa olemassa olevia ominaisuuksia. Älypuhelimiin tallentuu automaatti-
sesti käyttäjään liittyvää lokitietoa, jota pystytään analysoimaan siten, että ku-
luttajan preferenssejä voidaan tiedostaa kontekstiin liittyen. Kuluttajan tiettyyn 
kontekstiin liittyviä preferenssejä ja kuluttajan ajankohtaisen kontekstia hyö-
dyntämällä voidaan tarjota personoituja kontekstiin liittyviä suosituksia, jotka 
ovat käyttäjäystävällisempiä verrattuna pelkästään kontekstiin liittyviin suosi-
tuksiin. (Hengshu ym.,2013). Hengsun ym. (2013) esimerkkitapauksen mukaan 
älypuhelimessa käytetään push-ilmoituksia, joiden avulla voidaan automaatti-
sesti tarjota kontekstiin liittyvää sisältöä push-ilmoituksen muodossa. Jos esi-
merkiksi kuviteltu henkilö odottaa bussia pysäkillä, voidaan hänen älypuheli-
mesta kerätyn aineiston perusteella päätellä, että henkilö nousee bussiin mat-
kallaan töistä kotiin. Ajan, paikan ja henkilön aiempien preferenssien mukaan 
voidaan hänelle push-ilmoitusta hyödyntäen tarjota esimerkiksi tietyn tyyppis-
tä uutta musiikkia kuunneltavaksi. Hengsun ym. (2013) toisen esimerkin mu-
kaan mobiililaitteissa näytettävät bannerit ja sovelluksien sisällä esiintyvät mai-
nokset ovat kaikkein tärkeimmät komponentit mobiilimainonnassa. Palvelun-
tarjoajien ja sovelluskehittäjien pitäisi tutustua kuluttajakäyttäytymiseen ja ku-
luttajan preferensseihin mobiiliympäristössä, jotta esitettävä mainos olisi rele-
vantti. Mobiililaitteissa esitettäviä mainoksia on helpompaa suunnitella ja to-
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teuttaa, kun voidaan ottaa huomioon kuluttajan preferenssit ja persoonallisuus. 
Esimerkiksi tietyn henkilön mobiililaitteesta kerätyn kontekstiin liittyvän tiedon 
perusteella tiedetään, että henkilö pelaa mobiilipelejä iltaisin ja lukee ravintola-
arviointeja lounasaikaan töissä. Henkilölle kannattaa siis mainostaa mobiilipele-
jä ja ravintoloita aina, kun ne sopivat kerättyjä tietoja vastaavaan kontekstiin.  

Maassin ym. (2010) mukaan mobiililaitteissa toimivat palvelut tyydyttävät 
seuraavanlaisia tarpeita: 

1. järjestely ja ajankäyttö 
2. spontaanit tarpeet ja päätöksenteko 
3. viihde 
4. tehokkuus ja tavoitteet 
5. liikkuvuuteen tai liikkeessä heräävät tarpeet 

MRA–sovelluksien avulla kuluttaja pystyy hakemaan tuotetietoja reaaliajassa 
ostopäätöshetkellä mobiililaitteen avulla. Kuluttajan näkökulmasta MRA-
sovelluksien tarkoitus on toimia eräänlaisina päätöksenteon apuvälineinä. 
Tuottajan tai myyjän näkökulmasta MRA-sovellusket mahdollistavat interaktii-
visen kommunikoinnin asiakkaan kanssa mobiililaitteen välityksellä. Kowat-
schin ym. (2010) suorittivat koejärjestelyn, jonka tarkoituksena oli mitata, kuin-
ka MRA-sovelluksen avulla haettu tuotetieto vaikuttaa kuluttajakäyttäytymi-
seen ostopäätöstilanteessa vähittäismyymälässä. MRA–sovelluksien omaksu-
mista tutkittiin soveltamalla Rogersin (2003) diffuusio teoriaa. Kowatschin ym. 
(2010) tutkimus perustui neljään ennalta asetettuun hypoteesiin: 
 

• Käyttäjän kokema hyödyllisyys sovelluksen käytöstä vaikuttaa positiivi-
sesti aikomukseen käyttää MRA–sovellusta tuotetietojen hakemiseen 

• Käyttäjän kokema hyödyllisyys sovelluksen käytöstä vaikuttaa positiivi-
sesti aikomuksiin suosia myymälöitä, joissa on mahdollista käyttää 
MRA–sovelluksia 

• MRA-sovelluksen avulla haettu tuotetieto ja sen hyödyllisyys edistää 
asiakkaan aikomusta ostaa tuote 

• MRA-sovelluksen vaivaton käytettävyys vaikutta positiivisesti kulutta-
jan aikomuksiin käyttää MRA-sovellusta tuotetiedon hakemiseen 

 
Koetilanteessa käytetty MRA–järjestelmä toimi RFID–tekniikkaa tukevassa mo-
biililaitteessa. RFID (Radio Frequency Identification) on radiotaajuinen etätun-
nistusmenetelmä tiedon etälukuun ja tallentamiseen. RFID–tunnisteen avulla 
mobiililaite pystyy tunnistamaan tuotteen. Tunnistamisen perusteella voidaan 
tarjota tuotehakuun liittyviä tuotetietoja asiakkaalle. Samaan käyttötarkoituk-
seen mobiililaitteessa voidaan hyödyntää myös viivakoodeja, videosensoreita, 
langattomia verkkoyhteyksiä ja satelliittipalveluita. 

RA (Recommendation Agent)–palvelulla kuvataan samaa asiaa kuin 
MRA-palvelulla, mutta lyhenteestä on jätetty pois mobiilius. Aljukhadar M. &  
Senecal S. (2011) tutkivat kaupallisen suosittelujärjestelmän käytettävyyttä ja 
menestystekijöitä. Heidän suorittamissa koejärjestelyissä kaikki ikäryhmät ja 
osallistujat tykkäsivät opastetusta ja selkeästä navigoinnista suosittelujärjestel-
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män verkkosivulla. Toinen kaikille ikäryhmille tärkeä suosittelujärjestelmän 
ominaisuus oli tuotteiden vertailtavuus sekä helppo käytettävyys. Myös tuot-
teiden ja tuotemerkkien laaja valikoima oli monen testikäyttäjän mielestä tärkeä 
suosittelujärjestelmän ominaisuus.  

Schifkovitz D. (2012) on tehnyt aiheeseen liittyvän prototyypin apteekki-
liikkeessä sijaisevasta tietokoneautomaatista ja algoritmista. Prototyypin avulla 
asiakas pystyi valitsemaan itselleen oikean tuotteen omatoimisesti ilman henki-
lökunnan apua. Schifkovitz (2012) valitsi tuotteeksi kolesterolilääkkeen, jonka 
asiakas voi valita itselleen sukupuolen, iän, sukuhistorian, terveydentilan ja 
muutamien riskitekijöiden perusteella. Automaattia ja valinta-algoritmia esitte-
levän artikkelin lopuksi Schifkovitz (2012) toteaa, ettei ole mitään syytä miksi 
samaa tekniikkaa ei voitaisi käyttää älypuhelimessa. Älypuhelimessa toimivalla 
sovelluksella asiakas voisi toteuttaa valinnan etukäteen kotonaan, matkalla ap-
teekkiin tai apteekissa ilman erikseen valmistetun automaatin apua. 

3.3 Mobiilimarkkinoinnin omaksuminen ja kuluttajan hyödyt 

Mobiililaitteista on tullut osa kuluttajan yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta. Jo-
kainen älypuhelimen tai tabletin käyttäjä asentaa laitteeseen yksilölliset asetuk-
set ja lataa haluamansa applikaatiot. Esimerkiksi urheilullinen ja urheilusta 
kiinnostunut henkilö seuraa urheilutuloksia ja urheilu-uutisia mobiililaitteella, 
tai käyttää lenkkeillessään matkan pituutta mittaavaa applikaatiota. Persaud & 
Azhar (2012) arvioivat tutkimuksessaan tekijöitä, jotka vaikuttavat  mobiili-
markkinoinnin omaksumiseen. Kuluttajat jotka olivat vaihtaneet tavallisen 
kännykän älypuhelimeen, olivat selvästi avoimempia mobiilimarkkinointia 
kohtaan. Kuluttaja oli myös avoimempi osallistumaan mobiilimarkkinointiin, 
jos hän tunsi hallitsevan vuorovaikutustilannetta mobiililaitteessaan. Mobiili-
laitteen käyttäjä haluaa tuntea kontrolloivansa omaa laitettaan ja siinä toimivia 
sovelluksia.  

Persaudin ym. (2012) mukaan paikkatietoon ja kuluttajan kannalta olen-
naiseen kontekstiin perustuva mobiilimarkkinointi helpottaa tiedon hankintaa, 
tehostaa kulutusta ja mahdollistaa säästämisen alennuksien ja kampanjoiden 
avulla. Pelkän paikkatiedon perusteella lähetetty markkinointiviesti voi kulut-
tajan mielestä olla ärsyttävä tai arvoton. Kuluttaja hyötyy mobiilimarkkinoin-
nista, jos markkinointi soveltuu kulutukseen liittyvään kontekstiin, saatu in-
formaatio on jollain tavalla arvokasta, tai jos kuluttaja säästää rahaa (Persaud 
ym., 2012). Ostopäätökseen vaikuttaa tuotteen tai palvelun hinta, tuoteominai-
suudet, tuotevalikoima, alennukset, kampanjat, etukupongit ja tuotearvioinnit. 
Kuluttaja hyötyy informaation epäsymmetrisyyden vähenemisestä, jos tuotetie-
toja on mahdollista saada mobiililaitteeseen riippumatta ajasta tai paikasta.  

 Kuluttajan on entistä helpompi maksimoida kulutuksesta saamaansa hyö-
tyä tai tarpeentyydytyksentasoa. Tämä siirtää muutos- ja kehityspaineet yrityk-
sien puolelle. Yrityksien on sopeuduttava tyydyttämään kuluttajan tarpeita ku-
luttajan määräämien ehtojen mukaisesti. Mobiilimaailmassa kuluttajalle lähetet-
ty viesti tulisi olla lyhyt, relevantti ja tehokas. Yrityksien tulisi rakentaa asiak-
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kaisiin interaktiivisia suhteita persoonallisuuden, kulutuskäyttäymisen, maan-
tieteellisen paikan, ajan ja sosiaalisten suhteiden mukaisesti. (Chuck, 2011). 
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4 Yhteenveto ja pohdinta 

Älykäs mobiiliympäristö on interaktiivisuutta asiakkaan ja myyjän välillä 
sekä informaation nopeaa prosessointia liikkeessä. Älykkäässä mobiiliympäris-
tössä kaikki osapuolet voivat kommunikoida keskenään interaktiivisesti samas-
sa paikassa ja samaan aikaan. Tavoite on vähentää epäsymmetrisen informaati-
on määrää ostopäätöstä tehtäessä.  

Maass ym. (2010) käsittelee artikkelissa termejä kuten älykäs tuote ja äly-
käs ympäristö. Älykkään tuotteen he kuvailevat tuotteeksi, josta on olemassa 
digitaalinen esitysmuoto, joka mukautuu käytettäväksi fyysiseen tilanteeseen. 
Älykäs tuote tuo mukanaan uusia tapoja kommunikoida asiakkaan kanssa ja 
älykkään tuotteen ympärille voidaan rakentaa uusia innovatiivisia liiketoimin-
takonsepteja. Älykkäisiin tuotteisiin liittyvät hyödyt ovat samanlaisia kuin pe-
rinteisen verkkokaupan hyödyt, mutta ne toimivat kuluttajan ollessa liikentees-
sä ja vastaavat tarpeisiin, joita kuluttaja tarvitsee. Älykkäiden tuotteiden avulla 
voidaan parantaa asiakkaan luottamusta tuotteeseen ja ohjata asiakasta kohti 
parasta valintaa ostopäätöstä tehtäessä. 

Älykäs ympäristö koostuu SMMD-laitteista, mobiilisovelluksista, älyk-
käistä tuotteista ja MRA-tekniikoista. Vauhdikkaasti kehittyvä mobiiliekosys-
teemi muokkaa maailmaa kohti älykästä ympäristöä, jossa kuluttaja omaksuu 
uusia toimintamalleja tiedonhankintaan ja päätöksentekoon liittyen. Yritykset 
puolestaan yrittävät sopeutua muutokseen reagoimalla kuluttajan muuttuviin 
tarpeisiin ja vaatimuksiin. Teknologia ja sensorit joita hyödynnetään sovellus-
kehityksessä luo kontekstitietoisia älykkäitä ympäristöjä, jotka vapauttavat ku-
luttajan tiedonsaannin rajoitteista. Kontekstiin ja kulutuskäyttäytymiseen liitty-
vien sovellusten tarkoitus on analysoida mitä tuotteita kuluttaja on halukas os-
tamaan ja tarjota kuluttajalle niihin tuotteisiin liittyvää informaatiota personoi-
tujen mainosten muodossa. (Chen, Huang, Park & Yen, 2013) 

Kehityksen myötä mobiililaitteiden ja –palveluiden käyttäminen helpot-
tuu ja yleistyy. Käytämme päivittäin erilaisia hyödyllisiksi koettuja sovelluksia 
mobiililaitteissa, mutta joudumme yhä useammin osittain luopumaan yksityi-
syydestämme erilaisten sovelluksien tai palveluiden sitä vaatiessa. Luovutam-
me tietoa itsestämme mobiilimarkkinointitarkoituksiin ja sitä vastaan saamme 
käyttää mobiilipalveluita mobiililaitteissa. Kuluttajan yksityisyyden ja tietotur-
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van turvaaminen on tärkeää. Kuluttajan pitäisi saada mahdollisuus valita mah-
dollisimman tarkasti oman yksityisyytensä taso, jotta kuluttaja voi tuntea olon-
sa turvalliseksi käyttäessään mobiilisovelluksia. Tämä vaatii sovellusten julkai-
sijoilta avoimuutta ja rehellisyyttä palveluiden käyttäjiä kohtaan. 

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaa erityisesti luottamus, jota voidaan 
mobiililaitteissa rakentaa kontrolloimalla tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyviä 
riskejä. Mobiilimarkkinoinnin ja –mainonnan alalla toimivat alustat ja rajapin-
nat kehittyvät sekä yhtenäistyvät standardoinnin myötä. Googlen ym. (2011) 
kuluttajakäyttäytymistä kuvaavaan tutkimukseen viitaten kuluttajakäyttäyty-
misen seuraaminen ja analysoiminen on eettisesti kyseenalaista. Mobiililaitteis-
sa ja –sovelluksissa käytettävä teknologia mahdollistaa kuluttajan reaaliaikaisen 
seuraamisen. Kehittyvä mobiiliteknologia mahdollistaa yhtälailla väärinkäytök-
set kuluttajien yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvissä asioissa. Palveluntarjo-
ajan tulisi huolehtia siitä, että kuluttaja on antanut luvan käyttää yksityisyyden 
rajoja rikkovia menetelmiä ja tietoja markkinointitarkoituksissa. 

OECD:n (2011) mukaan yritysten tulisi toimia kuluttajasuhteissaan hyvän 
liiketavan sekä markkinointia ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja 
ryhtyä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin varmistaakseen tarjoamiensa 
hyödykkeiden ja palveluiden laadun. OECD (2011, 31-33) ohjeistaa raportissaan 
monikansallisia yrityksiä lisää hyvistä liiketoimintatavoista. 
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