Osaamisperustaisen kilpailukyvyn
ja yrittäjyyden edistäminen,
tutkimustapauksena Raahen
tietotekniikan muuntokoulutusohjelma insinööreille
Tekniikan lisensiaatti Mauri Koivusen taloustieteiden väitöskirja ”Osaamisperustaisen kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edistämi-

lutus on ollut ajankohtaista ja tarpeeseen vastaavaa, mutta melko teknokraattista.
Koivunen on neljäs väittelijä Jyväskylän
yliopiston/Chydenius Instituutin, Suomen yrittä-

nen, tutkimustapauksena Raahen tietotek-

jyysakatemian säätiön ja Keski-Pohjanmaan

niikan muuntokoulutusohjelma insinööreil-

ammattikorkeakoulun vuonna 1997 käynnistä-

le” tarkastettiin 19.3.2004. Vastaväittäjänä

mästä tohtorikoulutusohjelmasta.

toimii professori Juhani Honka Tampereen
yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja
koulutuskeskuksesta ja kustoksena professori Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta.

Koivusen tutkima muuntokoulutus on
tuottanut vahvan teknologisen osaamisperustan,
mutta se ei ole juurikaan edistänyt työelämässä
menestymisen kannalta tärkeiden sosiaalisten,
yleissivistävien, työelämä- ja yrittäjyystaitojen
kehittymistä. Koulutus on kuitenkin lisännyt tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-arvoa ja

Muuntokoulutuksella
menestystä työelämässä

työllistymistä. Useimpien kohdalla koulutus on
edistänyt työuralla etenemistä ja työsuhde-etujen paranemista. Muuntokoulutuksen aloittanei-

Miten koulutus insinööristä diplomi-insinööriksi

den ja tavoiteajassa valmistuneiden suhde on

vaikuttaa yksilön osaamisen, kilpailukyvyn, yrit-

ollut kuitenkin melko alhainen.

teliäisyyden ja yrittäjyyden kehittymiseen, uralla

Tutkimuksen teoreettisessa osassa raken-

etenemiseen ja yrityksen menestysedellytyksiin?

nettiin koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin

Tekniikan lisensiaatti Mauri Koivusen tutkimuk-

soveltuva malli, jonka toimivuutta testattiin

sen mukaan Raahen tietotekniikan muuntokou-

empiirisellä aineistolla. Mallia voidaan käyttää
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soveltaen muidenkin alojen kuin tietotekniikan
koulutuksen vaikuttavuuden tutkimiseen.
Tutkimuksessa kysyttiin Raahen tietotek-

tiin Oulun seudun teknologiayrityksille vuonna
1998 kohdistetusta kyselystä. Tutkimustulosten

niikan muuntokoulutuksesta vuosina 1992–

yleistettävyys

2000 valmistuneilta 57 henkilöltä työssä menes-

vuoksi on rajoitettua. "

tymisen kannalta keskeisiä osaamisalueita ja
koulutuksen näillä osa-alueilla tuottamia val-

112

miuksia. Esiymmärrystä tutkimusaiheeseen saa-

tapaustutkimuksen

luonteen

Lisätietoja: mauri.koivunen@kpedu.fi
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Globalising Internationals:
Product Strategies of ICT
Companies
KTL Peter Gabrielssonin kansainvälisen liiketoiminnan

alaan

kuuluva

väitöskirja

liittyvien prosessien tai jo globaalien yritysten
toiminnan ymmärtämiseen, ja sen tutkimuksen
kohteena ovat olleet lähinnä kansainväliset toi-

”Globalising Internationals: Product Strate-

mintamuodot. Sen sijaan jo kansainvälisten yri-

gies of ICT Companies” (Globalisoituvien

tysten globalisoitumista kotimantereen ulkopuo-

kansainvälisten ICT-yritysten tuotestrate-

lelle – etenkin tähän liittyviä tuotestrategioita –

giat) tarkastettiin Helsingin kauppakorkea-

on tutkittu erittäin vähän. Gabrielssonin tutki-

koulussa 15.3.2004. Vastaväittäjänä toimi

muksessa tarkastellaan erityisesti tuotestrate-

professori John R. Darling Texas State Uni-

gioiden muutosta jo kansainvälisten yritysten

versity – San Marcos yliopistosta USA:sta
ja kustoksena toimi professori (emeritus)
Reijo Luostarinen.

siirtyessä globaaliin vaiheeseen sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat tähän kehitykseen.
Tarkastelussa tuotestrategioiden kehitys
on kuvattu kolmen ulottuvuuden suhteen: tuotealustojen, tuotelinjojen ja yksittäisten tuottei-
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Tutkimuksen ongelmakenttä liittyy siihen, mi-

den, sekä kolmen globaalin tuotestrategiavaih-

ten ICT-yritykset (Information and Communica-

toehdon osalta, joita ovat lokalisoitu, modifioi-

tion Technoglogy) pienistä, Suomen kaltaisista

tu ja standardisoitu tuotestrategia. Tutkimukses-

avoimista maista pystyvät vastaamaan suureen

sa tarkastellaan ympäristön ja ICT-alan muutos-

globalisointihaasteeseen eli miten kehittää ja

ten sekä yhtymä- ja liiketoimintatason strate-

hallita tuotteita globaalin laajentumisen aikana.

gioiden ja yritysten sisäisten tekijöiden vaiku-

Aiempi kansainvälisen liiketoiminnan tut-

tusta tuotestrategioihin. Empiirisessä osassa on

kimus keskittyy pitkälti kansainvälistymiseen

analysoitu viiden suomalaisen ICT-alan laiteval-

mistajan kehitystä monitapaustutkimusmetolo-

sen ja hypoteesien arvioidaan olevan arvokkai-

giaa käyttäen.

ta tulevaisuuden tutkimukselle. Liikkeenjohdol-

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että glo-

le tuotestrategiavaihtoehtojen ja muutosten

balisoituvat kansainväliset yritykset kehittyvät

ymmärtäminen on kriittistä siirryttäessä kansain-

kohti standardisoidumpia tuotestrategiavaihto-

välisestä globaaliksi yritykseksi.

ehtoja, ja niiden tuotesortimentti laajenee.

Jatkotutkimuksen osalta ehdotetaan, että

Myös enenevässä määrin käytetään fyysisten

tutkimuksen laajempaa yleistettävyyttä voisi tut-

tuotteiden lisäksi vaativampia tuotekategorioi-

kia kansainvälisellä kyselytutkimuksella ICT-

ta, kuten palveluja, know-how:ta ja systeemejä

alalla tai muilla samantyyppisillä aloilla. Tutki-

globalisoinnin aikana. Myös globaalien tuote-

muksen tuloksia tulisi myös verrata nuoriin yri-

alustojen ja horisontaalisen yhteistyön merkitys

tyksiin, jotka ovat aloittaneet suoraan globaa-

kasvaa ICT-yrityksillä.

leilla markkinoilla. Syvällisempi tutkimus yritys-

Tutkimuksen arvo perustuu kansainvälis-

ten muodostamien verkostojen välisestä yhteis-

ten yritysten globalisoitumisen ja tuotestrate-

työstä olisi kiinnostavaa, kuten myös tutkimuk-

gioiden muutoksen syvälliseen ymmärtämiseen.

sen syventäminen strategisista liiketoimintayk-

Tutkimus on maailmassa ensimmäisiä, joka tar-

siköistä yhtymätasolle. "

kastelee tätä muutosta. Teoreettisen viitekehyk-

Lisätietoja: peter.gabrielsson@hkkk.fi
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The Concept of Organizational
Competence – a Foundational
Analysis
FM Vesa Taatilan perusteanalyyttinen väitöskirja ”The Concept of Organizational
Competence – a Foundational Analysis”
(Perusteanalyysi organisaation kompetenssin käsitteestä) tarkastettiin Jyväskylän yli-

Mitä on organisaation
kompetenssi?
Vesa Taatilan väitöstyössä analysoidaan
organisaation kompetenssin käsitettä, jolla tarkoitetaan organisaation sisäistä kyvykkyyttä saavuttaa tavoitteita. Käsitettä käytetään paljon

opistossa 5.3.2004. Vastaväittäjinä toimivat

sekä tieteellisissä tutkimuksissa että käytännön

prosessorit Mika Hannula Tampereen tek-

elämässä, mutta sitä ei ole juuri tieteellisesti

nisestä yliopistosta ja Matti Kamppinen Tu-

määritelty tai sen sisältö vaihtelee huomattavasti.

run yliopistosta. Kustoksena oli Pertti Saariluoma.

Keskustelun selkeyttämiseksi ja tämän
monipuolisen käsitteen sisällön ymmärtämiseksi
on käsitteelle tässä työssä tehty perusteanalyysi.
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Kompetenssi riippuu
tarkastelijasta ja tilanteesta

mäksi tutkimuksessa löydettiin seuraava: Orga-

Työn tuloksena on kuusi keskeistä perushavain-

nisaation kompetenssilla tarkoitetaan sen sisäis-

toa organisaation kompetenssin käsitteestä.

tä kykyä saavuttaa tarkastelijasta riippuvaisia ti-

1. Käsite ”organisaation kompetenssi” viittaa
organisaation sisäisiin tekijöihin (attribuutteihin), joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa.
2. Näiden määrä on suuri – teoreettisesti niitä
on rajattomasti.
3. Ne voidaan luokitella kolmen supertekijän
alle: yksittäisiin henkilöihin, organisaation
rakenteeseen ja omaisuuteen perustuviin.
4. Organisaation ympäristö ei kuulu sen kompetenssiin mutta on erittäin tärkeä tekijä,
koska se on jatkuvassa kosketuksessa kompetenssitekijöihin.
5. Eri sidosryhmät asettavat erilaisia tavoitteita
organisaatioille, joten organisaation kompetenssi riippuu sen arvioijan tavoitteista.
6. Organisaation kompetenssin käyttö on tilannesidonnaista, joten tarvittavat organisaation
kompetenssitekijät riippuvat kulloisestakin
tilanteesta.
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Organisaation kompetenssin määritel-

lannesidonnaisia tavoitteita. Organisaation sisäinen kyvykkyys muodostuu tilannesidonnaisesta kombinaatiosta yksittäisiin henkilöihin,
organisaation rakenteeseen ja omaisuuteen perustuvista organisaation hallitsemista attribuuteista, jotka ovat organisaation saatavilla tilanteessa.
Määritelmä ja sen perushavainnot ovat
erittäin laajoja. Niitä ei kuitenkaan voi merkittävästi tarkentaa, koska tavoitteena oli löytää
sellainen tieteellisestä määritelty perusta, jonka päälle kaikki käytössä olevat lähestymistavat
sopivat.
Nyt selvennettyä käsitettä on jatkossa
helppo käyttää käytännön tilanteiden tutkimuksessa sekä organisaatioiden kehittämistyön pohjana. "
Lisätietoja: vesa.taatila@laurea.fi

The role of personal contacts
of foreign subsidiary managers
in the coordination of industrial
multinationals: the case of
Finnish subsidiaries in Portugal
M.Sc. Ricardo Madureiran taloustieteiden

Uutena havaintona teollisuusmarkkinoinnin alalla Madureira toteaa, että toimitusjohta-

väitöskirja ”The role of personal contacts

jat koordinoivat aktiivisesti tytäryhtiöidensä toi-

of foreign subsidiary managers in the coor-

mintaa suhteessa muihin paikallisilla markki-

dination of industrial multinationals: the

noilla toimiviin yrityksiin juuri henkilökohtais-

case of Finnish subsidiaries in Portugal”

ten kontaktiensa avulla. Toisin kuin aiemmin on

(Ulkomaisten tytäryhtiöiden johtajien hen-

luultu, tässä ei myöskään riitä vain pääkontto-

kilökohtaisten kontaktien rooli koordinoinnissa monikansallisissa teollisuusyrityksissä.
Case: Suomalaiset tytäryhtiöt Portugalissa)
tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 5.3.
2004. Vastaväittäjänä toimi professori Mats

rin auktoriteetti, vaan myös tytäryhtiön johtajan
on kyettävä solmimaan henkilökohtaisia kontakteja.
Tulokset perustuvat yhdentoista tytäryhtiön johtajan haastatteluun. Näistä kolme oli
suomalaisia, neljä portugalilaisia ja kolme

Forsgren Uppsalan yliopistosta ja kustokse-

muunmaalaisia. Jokainen johtaja oli vastuussa

na professori Markku Lahdenpää.

suomalaisen monikansallisen yhtiön portugalilaisesta, myyntiä harjoittavasta tytäryhtiöstä.
Nämä toimivat teollisuusmarkkinoilla, telekom-

Henkilökohtaiset kontaktit
monikansallisten yritysten
toiminnan koordinoinnissa

munikaation, paperi- ja selluloosateollisuuden,
teknisten tekstiilien, mineraalien, koneenrakennuksen ja muoviputkien parissa.

Mikä on toimitusjohtajien henkilökohtaisten
yritysten toiminnan koordinoinnissa? Ricardo

Tuloksista hyötyä johtamisen
kehittämiselle

Madureiran väitöskirjassa tätä selvitettiin suo-

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää ulkomais-

malaisten yritysten Portugalissa toimivissa tytär-

ten tytäryhtiöiden johtajien valinnassa, kehittä-

yhtiöissä.

misessä ja arvioinnissa. Niiden soveltaminen

kontaktien merkitys monikansallisten teollisuus-
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voi hyödyttää myös johtamiskoulutusta, henkilöstöjohtamista ja ulkomaisten investointien

tiverkostossa. Kontaktiverkosto on käsitteellistet-

edistämistä.

ty kattamaan ”viralliset” ja ”epäviralliset” kon-

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina

taktit monikansallisessa yrityksessä sekä ”yksi-

olivat vuorovaikutusnäkökulma teollisuusmark-

tyiset” ja ”business-” kontaktit teollisuusmark-

kinoihin, verkostonäkökulma teollisuusmarkki-

kinoilla. "

noihin, ja prosessinäkökulma monikansalliseen
johtamiseen. Analyysiyksikkö oli ulkomaisen
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tytäryhtiön johtaja keskeisenä toimijana kontak-

Lisätietoja: rima@mail.telepac.pt
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Teollisten perheyritysten kasvudynamiikan systeemiteoreettinen
tarkastelu
MMM Jussi Halttusen taloustieteiden väi-

kasvun taustalla, analysoi yrityksen sisäisiä ja
ulkoisia kasvutekijöitä sekä yritysten kohtaami-

töskirja ”Teollisten perheyritysten kasvudy-

en kriisien, onnettomuuksien ja muiden kriittis-

namiikan systeemiteoreettinen tarkastelu”

ten tapahtumien ja niiden kautta tapahtuneen

tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 30.1.

oppimisen merkitystä yritysten kasvuun.

2004. Vastaväittäjinä toimivat professori

Halttusen tutkimuksen yritysten osalta

Markku Virtanen Kuopion yliopistosta sekä

yrittäjien kasvumotivaation ja -pyrkimyksen

professori Juha S. Niemelä Helsingin yliopistosta. Kustoksena oli professori Matti
Koiranen.

taustalta löytyvät yleensä erilaiset liiketoiminnassa koetut onnistumisen kokemukset, kuten
menestys vientimarkkinoilla tai tietyn kasvutavoitteen tai markkina-aseman saavuttaminen.
Lisäksi yrittäjien kasvumotivaatioon ja inten-
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tioon ovat vaikuttaneet positiivisesti teknologis-

Yrittäjän motivaatio vaikuttaa
teollisen perheyrityksen
kasvuun ja kriiseistä
selviytymiseen

Yritys kasvaa, mikäli yrittäjällä
on riittävästi motivaatiota

Jussi Halttunen tutkii väitöskirjassaan, millainen

– Perheyritykset voivat kasvaa merkittävän suu-

kasvudynamiikka on ollut luonteenomaista kas-

riksi ja samalla säilyttää perustajasuvun osake-

ten innovaatioiden onnistunut hyödyntäminen.

vussaan onnistuneissa puutuotealan perheyri-

enemmistön kasvustaan ja valitsemistaan erilai-

tyksissä. Lisäksi hän selvittää yrittäjän kasvumo-

sista kasvurahoitusvaihtoehdoista huolimatta.

tivaation ja -pyrkimyksen merkitystä yrityksen

Perheyritysten toteutuneen kasvun tärkein taus-

tatekijä on yrittäjän ja yrityksen omistajaperheen/

keelle siirtymiseen saakka. Kasvupyrkimyksellä

suvun vahva kasvumotivaatio ja -intentio, mikä

on vaikutusta myös yrittäjän käyttäytymiseen

ilmenee pitkäjänteisenä sitoutumisena yrityksen

sekä vastuun ja työnjaon delegoimiseen yrityk-

strategiseen kehittämiseen, toteaa Halttunen.

sen kehittymisen myötä.

Tutkimuksen kasvuyritysten kasvurytmit

Yrittäjän kasvumotivaation ja -pyrkimyk-

ja -dynamiikka poikkeavat toisistaan. Kaikkien

sen puute vaikuttaa niihin keinoihin ja ponnis-

kasvuyritysten osalta on havaittavissa erilaisia

teluihin, joihin yrittäjä yrityksensä kriittisessä

kasvun vaiheita, eikä yhdenkään tutkitun yrityk-

alkuvaiheessa tai myöhemmissä kriisivaiheissa

sen kasvu ole noudattanut tasaisesti jatkuvaa tai

ryhtyy. Koska yrityksen kasvu ja sen kehitysdy-

etukäteen mallinnettavaa elinkaarta. Lisäksi tut-

namiikka ovat satunnaisten tekijöiden muok-

kimus vahvistaa voimassaolevaa käsitystä siitä,

kaama prosessi, johon sisältyy monia kriisejä ja

että kasvuyritysten kasvun dynamiikkaan sisäl-

vaikeuksia, heikon kasvumotivaation ja -pyrki-

tyy tyypillisesti kasvunopeuden osalta vaihtele-

myksen omaava yrittäjä välttää yrityksensä kas-

via jaksoja. Tutkittujen yritysten kasvuhistorias-

vua monien riskien pelossa. Tällöin yrityksen

sa kasvujaksot ja niiden väliset taantumajaksot

alkuvaiheen kriisit voivat helposti kaataa yrityk-

sekä kasvun pysähtyminen näyttävät noudatta-

sen, eikä se pysty toteuttamaan myöhemmän

van pääosin toimialan suhdanteista johtuvia

kehityksensä edellyttämää resurssipohjaista al-

syklejä.

kukasvua. Yrittäjä ei myöskään kykene kehittämään tai toteuttamaan riittävän voimakkaita

Kasvuhakuiset yrittäjät selviävät
muita paremmin kriiseistä

toimintaympäristön kenttien luontaiset kasvun

Kasvuyritykset ja kasvuhakuiset yrittäjät näyttä-

vastavoimat. Käytännön elämässä tämä ilmenee

vät Halttusen tutkimuksen mukaan selviytyvän

yrityksen heikkona kilpailukykynä.

kasvustrategioita, jotka pystyisivät voittamaan

paremmin yrityksen elinkaaren alkuvaiheiden

Yritysten kokemat kriisit ja onnettomuu-

kriiseistä. Kasvussaan onnistuneet yritykset toi-

det voivat vaikuttaa jopa yrityksen kasvua pa-

mivat myös onnistumisen esimerkkeinä ja roh-

rantavasti, mikäli yritys kykenee ratkaisemaan

kaisevat toimialansa tai alueen muita yrityksiä

kriisitilanteet, oppimaan niistä sekä kehittämään

kasvamaan.

uusia toimintamalleja. Myös yrittäjän/yritysjoh-

Perheyrityksen kasvu on erityisesti yrityk-

don kasvumotivaation ja -intention merkitys

sen kehityksen alkuvaiheessa pitkälti riippuvai-

korostuu yritysten kohtaamissa kriiseissä ja niis-

nen yrittäjän kasvumotiiveista sekä kasvupyrki-

tä selviytymisessä.

myksen rakentumisesta. Yrittäjän kasvupyrki-

Kasvuyritysten osalta kriisit ovat toimineet

mys määrittelee välillisesti myös yrityksen kas-

selkeästi erilaisten rakenteellisten ja toiminnal-

vupotentiaalin ja sillä on merkittäviä vaikutuk-

listen muutosten katalysaattoreina ja niihin on

sia sekä yrityksen kasvustrategioiden muodos-

aina liittynyt koko organisaation kannalta mer-

tumiseen että kasvun johtamiseen. Kasvupyrki-

kittävä oppiminen, joka ei todennäköisesti olisi

myksen puute merkitsee yleensä yrityksen va-

tapahtunut samassa mittakaavassa tai riittäväl-

kiintumista välttämättömän alkukasvun jälkeen

lä intensiteetillä ilman niiden taustalla esiinty-

saavutetulle tasolle, jolla voidaan turvata yrityk-

nyttä kriisiä. "

sen selviytyminen ja tasaiset tulot yrittäjän eläk-

Lisätietoja: jussi.halttunen@jypoly.fi
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Understanding Seamless Mobile
Service Interface Between
Customer and Technology:
An Empirical Study
FL Anssi Mattilan taloustieteiden väitöskirja ”Understanding Seamless Mobile Service

Kiinteä Internet-liittymä
koetaan helpoksi käyttää
Mattilan tutkimuksessa kehittämä malli koostuu

Interface Between Customer and Tech-

viidestä tekijästä (opittavuus, tehokkuus, muis-

nology: An Empirical Study” (Empiirisiä ha-

tettavuus, virheet, tyytyväisyys), jotka vaikut-

vaintoja

saumattoman

tavat asiakkaiden kokemaan saumattomaan säh-

käyttökokemuksen muodostumisesta asiak-

köisen palvelun käyttöön. Mattila mittasi sau-

mobiilipalvelun

kaan ja teknologian rajapinnassa) tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 30.12.2003.
Vastaväittäjänä toimi professori Dr. Mary
Lou Roberts (University of Massachusetts,
USA) ja kustoksena oli professori Tapio
Pento.

mattomuutta sekä mobiilin että kiinteä verkon
tapauksissa.
Kiinteän Internetin käyttäjät luottavat palvelukanavaan myös ollessaan kiireisiä ja matkoilla. He valitsisivat korvaavaksi jakelukanavaksi matkapuhelimen modeemina kannettavan
tietokoneen yhteydessä ennemmin kuin mobiili-Internetin suoraan matkapuhelimen välityksellä. Mitä alhaisempi vastaajan koulutustaso
oli, sen saumattomampana hän mobiili-Interne-
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Internetin käyttäjät pitävät
kiinteää yhteyttä langatonta
sujuvampana

tin käyttökokemusta piti. Yhteistä eri käyttäjä-

Anssi Mattila tutki väitöskirjatyössään saumat-

kiinteän liittymän käyttämistä saumattomampa-

toman käyttökokemuksen tekijöitä Internetin

na kuin mobiilin. Vastaajat yhdistivät mobiili-

ryhmille kuitenkin oli, että sekä mobiili-Internetin että kiinteän Internetin käyttäjät pitivät

välityksellä käytettävissä sähköisissä mobiili-In-

Internetin palveluiden käyttämiseen virheet ja

ternet palveluissa, joissa Internetiä käytetään

muistamisvaikeudet, kun taas kiinteän liittymän

langattoman päätelaitteen välityksellä. Mattila

käyttämistä pidettiin helposti opittavana. Tyy-

selvitti myös, miten saumattoman palvelukäyt-

tyväisyytensä asiakkaat määrittelivät ensisijai-

tökokemuksen eri ulottuvuudet muodostuvat

sesti suhteessa palvelun tarjoajaan, ei niinkään

sekä mobiilin että kiinteän Internetin tapauk-

palveluun ja sen toimivuuteen.

sessa.

Naiset pitävät tärkeänä tekijänä palvelun

saumattomuutta määritellessään mobiilipalve-

käyttöä. Käytön tehokkuuteen tyytyväiset roh-

lun opittavuutta, kun taas miehet arvostavat pal-

kaisevat todennäköisimmin muitakin käyttä-

velun hyvää muistettavuutta. Iältään vanhim-

mään mobiilipalveluita. Suositteluhalukkuutta

pien kuluttajien kohdalla eniten saumattomaan

lisäävät mobiilipalvelun hyvä muistettavuus,

palvelukokemukseen näyttäisi vaikuttavan hei-

vähäiset virheet, tyytyväisyys palvelun tarjoa-

dän tyytyväisyytensä palvelun tarjoajaan, kun

jaan sekä suuri palvelun käyttöaste. Mitä

taas nuoremmat kuluttajat määrittelevät saumat-

useammin asiakas käytti tiettyä sähköistä pal-

toman käyttökokemuksen havaitsemiensa vir-

velukanavaa, sitä saumattomammaksi hän sen

heiden kautta.

koki. Opittavuus, tyytyväisyys ja muistettavuus

Asiakas käsittää huvi- ja hyötypalvelut

sisälsivät kaikille käyttäjäryhmille yhteisiä teki-

usein eri tavalla kuin palvelun tarjoaja. Ensisi-

jöitä kun taas virheet olivat hyvinkin kanava-

jaisesti hyötypalveluiksi asiakkaat kokivat haku-

kohtaisia.

palvelut, kauko-ohjaukseen käytettävät palvelut

Vastoin yleistä uskomusta, mobiilipalve-

ja sähköpostin sekä matkailuun, pankkiasioin-

luita ei käytetä liikkeessä ollessa (esim. käve-

tiin, terveyteen, koulutukseen, varauksiin ja

lyllä), vaan kulkuneuvossa istuttaessa matkalla

uutispalveluihin liittyvät palvelut. Huvipalve-

jonnekin. Eniten mobiili-Internetiä kuitenkin

luiksi vastaajat määrittelivät urheilu-uutiset, re-

käytetään yksin ollessa. Kiinteää Internetiä pää-

aaliaikaisen chatin, ihmissuhdepalvelut, ladat-

sääntöisenä palvelukanavanaan käyttävät il-

tavat sovellukset, pelit ja veikkauksen. Eniten

moittivat halukkuutensa käyttää myös mobiili-

toivottu mobiili-Internet palvelu sekä mobiili-

Internetin palveluita, jos niitä pystyisi käyttä-

että kiinteän liittymän asiakkaiden keskuudes-

mään maaseudulla ollessaan, jos ne toimisivat

sa oli hakupalvelut/-koneet.

ulkomailla ja jos niiden avulla voisi tilata pal-

Mattila ei havainnut yhteyttä palvelun si-

veluita, joita käytetään jonkin toisen päätelait-

sällön ja koettujen virheiden välillä, vaan sekä

teen välityksellä (esim. kauko-ohjattavat palve-

huvi- että hyötykäyttöön liitettiin samankaltai-

lut). Kiinteän Internetin käyttäjät aloittaisivat

sia virheitä. Sen sijaan palvelun käyttöympäris-

käyttämään mobiilipalveluita, jos datan siirto-

tö näytti vaikuttavan havaittuihin virheisiin.

nopeus vastaisi kiinteän liittymän nopeutta ja

Mielialat ja muut käyttäjän sisäiset tekijät lisä-

jos niiden hinta olisi samassa luokassa kiinteän

sivät käyttäjän havaitsemien suurien virheiden

liittymän kanssa. Suurimpia käytön esteitä näyt-

määrää kun taas fyysinen ympäristö kuten liike

täisivätkin olevan mobiilipalveluiden hinnoitte-

tai maisema vaikutti vähäisten virheiden rekis-

lu ja teknologiasuhtautuminen. "

teröimiseen.

Lisätietoja: anmima@econ.jyu.fi

Mobiili-Internet palveluiden
käyttäjät eivät suosittele
palveluita
Mobiili-Internet palveluiden käyttäjät osoittautuivat haluttomiksi suosittelemaan palveluiden
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Adoption of Mobile Banking
in Finland
KTL Mari Suorannan taloustieteiden väitöskirja ”Adoption of Mobile Banking in Fin-

den, omaksujat ovat olleet korkeasti koulutettuja, suhteellisen suurituloisia ja usein toimihenkilöitä tai johtavassa asemassa olevia.

land” (Mobiilipankkipalveluiden omaksumi-

Mobiilipankkipalveluiden omaksumista

nen Suomessa) tarkastettiin Jyväskylän yli-

vauhdittavina tekijöinä esille nousivat muun

opistossa 18.12.2003. Vastaväittäjänä toi-

muassa pankkiasioinnin nopeus ja vaivatto-

mi professori George Giaglis (Athens Uni-

muus, palvelun saatavuus ajasta ja paikasta riip-

versity of Economics and Business) ja kustoksena professori Minna Mattila.

pumatta, itsenäisyys, säästöt vaivassa ja rahallisissa kustannuksissa, sekä palveluiden jatkuva kehittäminen. Mobiilipankkipalvelut koettiin
yhteensopiviksi kuluttajien arvojen ja aikaisempien kokemuksien kanssa. Osaltaan tähän tu-

Matkapuhelin koetaan
nopeaksi ja vaivattomaksi
tavaksi hoitaa pankkiasioita

lokseen vaikuttaa se, että teknologiaan suhtau-

Mari Suoranta tutkii väitöskirjassaan mobiilin

pankkiasiakkaat ovat tottuneita matkapuheli-

päätelaitteen eli matkapuhelimen ja kämmen-

men käyttäjiä. Olettamus mobiilipankkipalve-

solla positiivisesti, sekä se, että suomalaiset

mikron välityksellä käytettäviä pankkipalvelui-

luiden monimutkaisuudesta ei osoittautunut

ta, mobiilipankkipalveluita. Kansainvälisesti

merkittäväksi tekijäksi; käyttäjät eivät muista-

mobiilipankkipalveluiden käyttäjämäärät ovat

neet kohdanneensa huomattavia ongelmia pal-

olleet vielä vähäisiä, mutta Suomessa näillä pal-

velun käyttöönottovaiheessa. Yllättävä tutki-

veluilla on jo omat käyttäjäryhmänsä. Mobiili-

mustulos oli myös se, että mobiilikanavaan liit-

pankkipalvelut tarjoavat yhä useammille kana-

tyviä turvallisuuskysymyksiä ei pidetty riskinä,

van pankkiasiointiin.

vaan mobiilipankkipalvelut nähtiin luotettava-

Tyypillinen käyttäjä on
keskituloinen nuori aikuinen
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duttiin kaikissa eri käyttäjäryhmissä yleisellä ta-

na tapana hoitaa pankkiasiointia.
Mobiilipankkipalveluita ei käytetty muun
muassa siitä syystä, että niitä ei pidetty riittä-

Suoranta havaitsi, että mobiilia palvelukanavaa

vän monipuolisina ja matkapuhelin laitteena

käyttävä henkilö on naimisissa oleva mies tai

koettiin epäkäytännölliseksi pankkiasioinnin

nainen, 25–34-vuotias, keskiasteen koulutuksen

välineeksi. Mahdollisuudesta käyttää pankkipal-

omaava, keskituloinen ja työskentelee työnte-

veluita mobiilikanavan kautta vastaajat olivat

kijänä palvelusektorilla. Tämä tulos poikkeaa

kuulleet sekä median, pankkien mainosten, että

aikaisemmista tutkimuksista, joiden mukaisesti

henkilöidenvälisten kommunikaatiokanavien,

innovaatioiden, ja erityisesti mobiilipalvelui-

pankkihenkilöstön välityksellä. Mobiilipankki-

palveluiden käyttöä aloittelevat asiakkaat vas-

vaan he ikään kuin ”hyppäävät” tämän vaiheen

taanottavat herkimmin tietoa ns. ulkoisista läh-

ohi ja siirtyvät suoraan mobiilipankkipalvelui-

teistä (esimerkiksi markkinointiviestintä), kun

den käyttäjiksi. Kuluttajat, joilla ei ole minkään-

taas mobiilipankkipalveluita pidempään käyttä-

laista kokemusta pankin elektronisista palvelu-

neiden asiakkaiden käyttömotivaatio on perus-

kanavista, aikovat siis ottaa ensimmäisinä elekt-

tunut heidän sisäisiin tarpeisiinsa ja ominai-

ronisen pankin kanavana käyttöönsä mobiilipal-

suuksiinsa, kuten uteliaisuuteen, kokeilunha-

velut. Sitä vastoin vakiintuneet Internet-pankin

luun ja innovatiivisuuteen.

käyttäjät ovat haluttomampia vaihtamaan pal-

Matkapuhelin monelle
ensimmäinen elektroninen
palvelukanava

velukanavaa ja he hoitavat pankkiasioitaan vain
satunnaisesti matkapuhelimella. Ikä ei näyttäisi
olevan myöskään este palveluiden käyttämiselle. Tämänhetkisistä ei-käyttäjistä innokkaimpia

– Yhä useampi mobiilipankkipalvelut omaksu-

kokeilemaan mobiilipalveluita ovat yli 50-vuo-

va kuluttaja ei otakaan ensin käyttöönsä Inter-

tiaat asiakkaat, Suoranta huomasi. "

net-pankkipalveluita ja siirry sitten mobiilikana-

Lisätietoja: suoranta@econ.jyu.fi

van käyttäjäksi, kuten aiemmin on oletettu,

121

Essays on Consumers
and Digital Content
KTM Nina Koiso-Kanttilan markkinoinnin
alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Consumers and Digital Content” tarkastettiin
Helsingin

kauppakorkeakoulussa

17.12.

via mahdollisuuksia, mutta myös käytännön liiketoiminnan haasteita. Tämä väitöskirja arvioi
digitalisoitumisen vaikutuksia sekä tarjontaan
että kuluttajien käyttäytymiseen kolmen tutkimustehtävän kautta.

2003. Vastaväittäjänä toimi professori,

Ensimmäinen tehtävä on tunnistamisteh-

Ph.D Andrew A. Mitchell (Rotman School

tävä eli määritellä digitaalinen sisältö käsiteana-

of Management, University of Toronto) ja

lyysin keinoin. Digitaalinen sisältö ja samalla

kustoksena professori, vararehtori Olli Ahtola (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Digitaalinen sisältö osana
kaupallista ympäristöä

digitaalituotteet

määritellään

numeerisessa

muodossa oleviksi objekteiksi, jotka toimitetaan
elektronisten kanavien kautta. Esimerkkejä ovat
verkkouutiset, e-novellit, pelit ja musiikki digitaalisessa muodossa. Käsiteanalyysin johtopäätös on, että digitaalinen sisältö sisältää perintei-

Digitaalinen sisältö on muotoutumassa osaksi

siä tuote- ja palveluominaisuuksia. Analyysin

suomalaisten arkea. Sisällöntuottajilla on lupaa-

perusteella työssä väitetään, että digitaalinen
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sisältö on tuote, joka käyttäytyy osittain palve-

jän kuukauden aikana katsomat yli 80 000

lun tavoin käyttäjän kannalta, luoden siten

Web-sivua. Väitöskirjan mukaan nykyinen

oman tuotetyyppi alalajinsa.

avoin Internet mahdollistaa tutkimuksessa ha-

Toinen tehtävä on markkinointielement-

vaitun ihmisten omien suosikkisivustojen kirjon.

tien yksilöintitehtävä, jossa analysoidaan, miten

Laaja tarjonta on keskeistä myös langattomalle

digitaalisten tuotteiden markkinointi eroaa

Internetille. Lisäksi todettiin samanaikainen voi-

muusta markkinoinnista. Koiso-Kanttila ehdot-

makas keskittyminen ja hajonta otoksen ihmis-

taa tähän yhteyteen 5P kehikon (product, place,

ten sivustojen käytössä. Tutkimuksessa havait-

process, promotion, price), joka toimi analyy-

tiin myös, miten hakukoneiden osuus sivustol-

sin työkaluna. Kirjallisuusanalyysin johtopäätös

ta toiselle siirtymistapana on pienempi kuin

on, että markkinoinnin kannalta digitaalisen si-

ehkä yleisesti uskotaan ja toisaalta, miten nuo-

sällön keskeiset ominaisuudet ovat tiedon yh-

ret panelistit hyödynsivät hakukoneita selkeästi

disteleminen, saatavuus, navigointi-vuorovaiku-

useammin kuin muut paneelin jäsenet.

tus, nopeus ja pääpiirteissään nollassa oleva ra-

Väitöskirja ja sen yhteenveto-osa raken-

jakustannus. Tutkimuksessa väitetään, että

tuu kolmen tutkimuspaperin ympärille, joista

nämä viisi ominaisuutta yhdessä muodostavat

yksi on julkaistu kotimaisessa kokoomateokses-

sisällön digitalisoitumisen ytimen markkinoin-

sa, yksi on hyväksytty julkaistavaksi tieteellises-

nin näkökulmasta katsottuna.

sä Journal of Marketing Management lehdessä,

Kolmas tehtävä on ymmärtää Internetin
käyttöä eli jäsentää Internetin käyttöilmiötä
asiakkaiden keskuudessa. Empiirisenä aineisto-

Lisätietoja:

na on Nielsen//NetRatings ohjelmistomuotoinen

nina.koiso-kanttila@kolumbus.fi

paneelidata, josta analysoitiin 65 panelistin nel-
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ja yksi on julkaistu tieteellisessä First Monday
verkkolehdessä. "

