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ESIPUHE

Liikenteen tietopalveluiden käyttäjäkeskeinen tuotekehitys -tutkimus on osa liikenne- ja
viestintäministeriön Liikennetelematiikan palveluiden ja rakenteiden T&K-ohjelmaa
(FITS). FITS-ohjelman tavoitteena on edistää käyttäjien tarpeiden mukaisten liikenne-
telematiikan palveluiden syntymistä Suomessa. Tämä työ kuuluu FITSin hankealuee-
seen 1, joka pyrkii kehittämään liikennetelematiikan palvelujen edellytyksiä. Liikenne-
telematiikan palvelujen edellytysten kehittäminen on FITS-ohjelman läpikulkeva hori-
sontaalinen hanke, jolla on liityntöjä ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Hankealueen
1 vetäjänä toimii liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Matti Roine.

FITSin hankealueen 1 keskeisenä tavoitteena on kehittää alan pelisääntöjä ja ratkaista
liikennetelematiikan toteuttamiseen liittyviä lainsäädännöllisiä ja organisatorisia ongel-
mia. Tieliikelaitoksen tavoitteena on ollut tällä työllä tukea tätä FITSin hankealueen 1
tavoitetta tapaustutkimuksen kautta. Tutkimusraportissa analysoidaan mobiilikeli-
tekstiviestipalvelun avulla liikenteen tietopalveluiden tuotteistamisprosessin rakenteelli-
sia haasteita ja esteitä käyttäjätarpeiden, tietoarkkitehtuurin ja ansaintalogiikan näkö-
kulmasta.

Tutkimuksen on toteuttanut Tieliikelaitoksen Liikkujan Palvelut yksikkö, jossa työstä
ovat vastanneet projektipäällikkönä dipl.ins. Jari Jakonen ja projektisihteerinä VTM
Jussi Kiuru (käyttäjätarpeet) sekä asiantuntijoina dipl.ins., KTM Petri Ellmén (tietoark-
kitehtuuri) ja tekn. yo. Sampo Hietanen (ansaintalogiikka).

Työ alkoi toukokuussa 2002. Työtä ohjasi työryhmä, johon kuuluivat
Yli-insinööri Seppo Öörni, Liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtaja
Liikenneneuvos Matti Roine, Liikenne- ja viestintäministeriö
Dipl.ins. Juhani Bäckström, SCC Viatek Oy, asiantuntijajäsen
Dipl.ins. Markus Väyrynen, Sito-konsultit Oy, asiantuntijajäsen
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1  LÄHTÖKOHDAT

1.1  Tieliikelaitos: Liikkujan palvelut

Tieliikelaitos on liikenneväylien ja liikenneympäristön palveluja tuottava organisaatio,
joka kilpailee markkinoilla yhtenä monista palveluntuottajista. Näköpiirissä on, että kil-
pailu kiristyy ja markkinaosuus laskee Tieliikelaitoksen perinteisellä liiketoimintasekto-
rilla. Tieliikelaitos pyrkii vastaamaan kilpailun haasteeseen tietoyhteiskunnan asiakas-
tarpeista käsin kehittämällä ydinosaamistaan, panostamalla tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan ja tehostamalla jatkuvasti toimintaansa.

Tielaitos jaettiin 1.1.2001 alkaen viranomaistehtäviä hoitavaksi Tiehallinnoksi ja avoi-
milla markkinoilla muiden yritysten tavoin toimivaksi Tieliikelaitokseksi. Tieliikelai-
toksessa käsitettiin nopeasti, että panostamalla tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tie-
totekniikan hyödyntämiseen varmistetaan suunnannäyttäjyys ja etumatka kilpailijoihin.
Tieto- ja asiantuntijapalvelut onkin määritetty erääksi Tieliikelaitoksen ydinosaamisalu-
eeksi, joita ovat liikenneväylien ja liikenneympäristön

suunnittelu
rakentaminen
ylläpito ja hoito
tieto- ja asiantuntijapalvelut.

Tieliikelaitoksen Liikkujan palvelut -yksikkö on osa tieto- ja asiantuntijapalveluita.
Liikkujan palvelut kehittää sähköisiä palveluita erilaisilla väylillä liikkuville ja väylien
haltijoille. Liikkujan palvelut toimii kiinteässä yhteistyössä Tieliikelaitoksen peruslii-
ketoimintojen kanssa. Uusia palveluja tuotettaessa onkin tärkeää, että Liikkujan palve-
luilla on käytössään koko Tieliikelaitoksen osaaminen mm. liikenteen sujuvuuteen ja
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on tukea uusilla teknologioilla ja
asiakkuuksia syventämällä Tieliikelaitoksen perusliiketoimintaa kiristyvässä kilpailussa
ja toisaalta löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tieliikelaitoksen toiminta-ajatukseen perustuen Liikkujan palvelut kehittää liikenteen
telemaattisia palveluita liikkuvien ihmisten ja yritysten tarpeista käsin

parantamaan matkanteon mukavuutta
parantamaan yritysten kuljetusten täsmällisyyttä, toimitusvarmuutta ja kustannuste-
hokkuutta.

Uudet innovatiiviset liikenteen tietopalvelut luovat myös osaltaan kuvaa innovatiivi-
sesta ja monipuolisesta Tieliikelaitoksesta.



12

1.2  Palvelumarkkinoiden edistäminen

Raportin tavoitteena on
edistää käyttäjien tarpeiden mukaisten liikenteen telematiikan palveluiden synty-
mistä Suomessa
nopeuttaa avoimella palveluntuottajan kokemusten jakamisella liikenteen telemaat-
tisten tietopalveluiden markkinoiden syntymistä suomalaisista lähtökohdista
luoda edellytyksiä liikenteen telemaattisten palveluiden kärkihankkeille mm. ver-
kostoitumista edistämällä
kuvata käyttäjätarpeita ja niiden selvittämistä palveluntuottajan kokemuksen näkö-
kulmasta.

1.3  Raportin rakenne ja tutkimuskohde

Tässä tutkimusraportissa analysoidaan yhtä liikenteen tietopalvelua, mobiilikeli-
palvelua. Mobiilikeli on keväällä 2003 Radio Novan kanssa yhteistyössä julkaistu teks-
tiviestipalvelu, joka kertoo matkan pituuden, tienumerot ja ajokeliennusteen:

Lähetetty viesti: Saatu vastaus:

Liikkujan palvelut julkaisi tekstiviestipohjaisen mobiilikeli-palvelun keväällä 2002,
koska liikenteen tietopalveluiden markkinoiden uskotaan kehittyvän jatkossa. Tässä
vaiheessa on syytä olla markkinoilla hakemassa oppia, jotta palveluiden tuotantoval-
miudet olisivat paremmat, kun markkina käynnistyy. Liikenteen tietopalveluiden tuo-
tannossa on pitkälti kyse verkostotaloudesta: markkinoille pääsemiseksi on hallittava
liikenteen tietopalveluiden tuottamiseksi tarvittava arvoketju. Osaaminen kertyy vain
palveluita julkaisemalla.

Palvelun teknologiaksi valittiin SMS eli tekstiviesti, koska Mobiilikelin julkaisuajan-
kohtana keväällä 2002 tekstiviestiteknologiaa käytettiin rutiininomaisesti. Esimerkiksi
WAP:in käyttö oli vielä vähäistä. Liikkujan palvelut julkaisi palvelun kelisisällöllä,
koska kelitieto on Tieliikelaitoksen kelikeskusten tuottamaa. Esimerkiksi Tiehallinnon
liikennesisältöjen hyödyntäminen ei ollut mahdollista, koska niiden käyttämistä ns.
”kaupallisiin tarkoituksiin” ei ollut sallittua.

Raportissa on kuvattu, mitä rakenteellisia ja muita haasteita Tieliikelaitoksen Liikkujan
palvelut on kohdannut, kun mobiilikeli-palvelun ideasta on edetty markkinoilla julkais-
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tuun tuotteeseen. Raportti keskittyy instrumentaalisen tapaustutkimuksen kautta tutki-
maan ja analysoimaan liikenteen tietopalveluiden tuotteistamisprosessin rakenteellisia
haasteita ja esteitä on seuraavista näkökulmista (kuva 1):

a) käyttäjätarpeet
Näkökulmana on liikennetelemaattisten palvelujen mobiili käyttöliittymä ja erityisesti
se, mitä erityispiirteitä ja vaatimuksia käytön konteksti palvelutuotannolle asettaa esim.
käytettävyyden (ominaisuudet, tehokkuus ja hyöty) sekä käytön kokemuksellisuuden
(esim. matkustamisen mukavuus ja turvallisuus) suhteen. Menetelmänä on liikenteen
tietopalvelun käyttäjätutkimus määrällisin (lokianalyysi, kyselytutkimus) ja laadullisin
(haastattelut) menetelmin sekä näihin liittyvät käytettävyysarvioinnit ja -testaukset.

b) tietoarkkitehtuuri
Tarkastelussa keskitytään erityisesti tietoarkkitehtuurin tuotekehitykselle aiheuttamista
esteistä tai hidasteista. Tietoarkkitehtuuria ei tarkastella pelkästään yrityksen oman tie-
toarkkitehtuurin osalta vaan myös kokonaispalvelun vaatimien muiden toimijoiden
mahdollisuuksia tarjota rajapintoja verkostona. Tarkasteluun liittyy ATK-tekninen
alusta ja sen kehittyminen, tietopalvelun raaka-aineet, tekniset rajapinnat raaka-
aineeseen sekä päätelaitekehitys. Arkkitehtuuria tarkastellessa kuvataan asiat käsitteelli-
sesti käymättä yksityiskohtaista teknologiakeskustelua.

c) ansaintalogiikka
Ansaintalogiikan näkökulman tavoitteena on tunnistaa palvelutuotantoon vaikuttavia
rakenteellisia tekijöitä, joihin voidaan jatkossa vaikuttaa alan pelisääntöjen kehittämi-
sellä. Näkökulman keskeinen osa on tuottaa käsitys palvelutuotannon arvoketjun toi-
mijoiden roolista ja tavoitteista ansainnan kannalta. Ansaintaa tarkastellaan investointi-
mallien avulla.
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2000 2002
Markkinat

Liikkujat
Autoilijat
Pyöräilijät
Joukkoliikenne

Tuoteidea

Kysyntä
Rahoitus
Pilotit

        

1.Käyttäjätarpeet

2.Tietoarkkitehtuuri

3.Ansaintalogiikka

a) konseptointi      b) testaus       c) julkistus                     

Kuva 1. Tieliikelaitoksen liikenteen tietopalveluiden tuotteistamisprosessi

Raportti ei käsittele viranomaislähtöistä liikenteen tiedottamista, vaan keskittyy siihen,
miten markkina- ja käyttäjälähtöisten, kaupallisten liikenteen tietopalveluiden kehitty-
mistä ja käyttökulttuurin syntymistä voidaan sekä julkisen että yksityisen sektorin toi-
milla edesauttaa.

Raportti on myös yhden ensimmäisen sukupolven liikenteen mobiilin tietopalvelun ke-
hittämisen ja tuotteistamisen elinkaarikuvaus. Raportti käsittelee yhden kaupallisen ja
maksullisen liikenteen tietopalvelun todellista käyttöä ja todellisia loppukäyttäjiä, joten
tutkimusta voidaan pitää uraa uurtavana. Yksittäisen tuotteen käyttäjälähtöisen suunnit-
telun ja käyttäjätutkimuksen kautta tämä raportti omalta osaltaan valottaa sitä tietä, mi-
hin suuntaan liikenteen tietopalvelut tulevaisuudessa menevät.

1.4  Liikenteen telemaattiset palvelut

Liikenteen telemaattiset palvelut tarkoittavat tietopalveluita, joita liikkujat tai yritykset
voivat hyödyntää jokapäiväisessä liikkumisessaan tai liiketoiminnassaan niin teiden,
väylien kuin eri liikennemuotojen aikataulu- tai häiriötietojen osalta. Liikenteen tieto-
palveluista ja liikenteen telemaattisista palveluista puhuttaessa tarkoitetaan usein samaa
asiaa. Roine ja Kulmala (2002) määrittelevät asian niin, että tieto- ja viestintätekniik-
kojen yhteisnimenä käytetään telematiikkaa, joka on muodostettu käsitteistä teletekniik-
ka ja informatiikka. Liikenteessä telematiikan hyödyntämisellä pyritään älykkääseen
liikkumiseen ja kuljettamiseen. Älykkyys tarkoittaa tällöin sitä, että liikkujilla ja palve-
luiden tuottajilla on koko ajan käytettävissään tarvittava ajantasainen oikea tieto, oikea-
aikaisesti, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla tuotettuna.
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Liikenteen tietopalveluiden ja uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan
käyttää liikkumisen ja matkanteon mukavuuden sekä liikenneturvallisuuden parantami-
seen, mutta myös ympäristöhaittojen vähentämiseen. Kuten Kulmala ja Roine toteavat
(2002), itse liikenteessä tapahtuvien muutosten välityksellä telematiikka vaikuttaa laa-
jasti moniin yhteiskunnan toimintoihin, esimerkiksi matka-aikojen ennustettavuuden
paraneminen vaikuttaa teollisuuden kuljetusten nopeutumiseen ja täsmällisyyteen sekä
teollisuuslaitosten ja niiden varastojen sijoittumiseen.

Yksittäisen kuluttajan näkökulmasta liikennetelematiikan tavoite on lisätä elämisen
laatua helpottamalla liikkumista ja antamalla mahdollisuuden tietää mitä liikenteessä
kulloinkin tapahtuu ja mitä siellä on odotettavissa. Telematiikan hyödyntäminen edel-
lyttää, että syntyy uusia käyttäjien tarpeisiin vastaavia palveluita ja että nykyisiä palve-
luita uudenaikaistetaan. (Roine, Kulmala 2002).

Kuten Kulmala ja Roine toteavat, liikennetelematiikka edellyttää mobiilien, liikkujien
mukana kulkevien sovellusten laajaa käyttämistä. Nämäkin tarvittavat teknologiat ovat
tällä hetkellä vasta varhaisessa kehitysvaiheessaan ja paranevat huomattavasti lähivuo-
sina. Liikenteen telematiikan palvelut muodostuvat tulevaisuudessa mitä todennäköi-
simmin toisiinsa kytkeytyvistä palveluista, palveluketjuista tai palvelukokonaisuuksista.
Tällaiset palvelut yhdistävät erilaisia tietokantoja ja liikennemuotoja ja siten mahdollis-
tavat vuorovaikutteiset tietopalvelut erilaisiin käyttöliittymiin ja liikkuvien ihmisten
matkantekoon liittyviin tarpeisiin. Myös mobiilikeli-palvelun voidaan hyvällä syyllä
katsoa kuuluvan liikenteen telematiikan alaan, mutta tässä tutkimusraportissa kuitenkin
käytetään termiä liikenteen tietopalvelut.
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2  KÄYTTÄJÄTARPEET LÄHTÖTILANTEESSA

2.1  Liikenteen tietopalveluiden suunnittelu prosessina

 Liikenteen tietopalvelutuotannon suunnitteluprosessi Tieliikelaitoksen näkökulmasta
on kuvattu kuviossa 2. Palvelun lähtökohtana on idea, ajatus tietystä palvelusta tai mah-
dollisesta konseptista. Kun idea on jalostunut konseptiksi, sen toteutus pilotoidaan tie-
tyllä testikäyttäjäryhmällä. Tällaisen pilotin tarkoitus on testata teknologioiden ja so-
velluksen toimivuutta mutta myös kerätä todellista käyttäjäpalautetta ja testata tätä
idean ensimmäistä ilmentymää todellisilla loppukäyttäjillä.

Jakelu

Jalostus

Käyttäjätarve
tiedon kerääminen
Konseptin testaus

Vaatimusmäärittelyt
Tuotesuunnittelu

Evaluoidut vaatimus-
määrittelyt
Sisäinen testaus

Käyttötilastot
Osa liikkujan
kokonaispalvelua

Tuotteistaminen

Sisäinen
julkaisu testaus

LopputuotePilotointi

?

!

Ideat

J
a
k
e
l
u

Kuva 2. Liikenteen tietopalveluiden suunnittelu prosessina

Pilotointivaiheen jälkeen seuraa palvelun tarkempi vaatimusmäärittely sekä tuotteista-
minen. Tämä tarkoittaa sitä, että pilotointivaiheen kokemusten perusteella määrätyt
tuotteen teknologiset ja toiminnalliset ominaisuudet jäävät käyttöön ja tietyt karsitaan
pois joko teknologisista syistä, liiketoiminnallisista syistä tai käyttäjätestauksen perus-
teella saatujen kokemusten perusteella.

Kuviossa olevat tynnyrit kuvaavat sitä konseptin ominaisuuksien ja jalostamattomien
ideoiden määrää joka lopulta julkistettuun lopputuotteeseen asti päätyy. Osa ominai-
suuksista ja ideoista karsiutuu tuotteistamisprosessin vaiheissa, mutta osa palaa jalos-
tukseen ja niille voi olla käyttöä joissain toisissa sovelluksissa tai sovelluksen myö-
hemmissä versioissa.

Mobiilikeli-palvelun tuotteistamisprosessissa kolmas vaihe oli tuotteen sisäinen julkai-
seminen ja testaus. Tällä tavoin sekä konseptin että sen teknisten ratkaisujen toimivuus
testattiin. Tämä tapahtui julkaisemalla palvelu sisäisesti Tieliikelaitoksen henkilöstön
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(v. 2001 noin 4 000 henkilöä) käyttöön. Tätä kautta saatiin arvokasta palautetta siitä,
mihin suuntaan palvelua piti kehittää ennen kaupallista julkaisua. Todellisuudessa täl-
lainen käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi ei kuitenkaan ole suljettu kokonaisuutensa,
vaan myös siihen kohdistuvat teknologiset ja liiketoiminnalliset reunaehdot. Ne rajaavat
sitä mikä on kannattavaa ja mahdollista toteuttaa.

2.2  Palvelun pilotointi testikäyttäjäryhmällä

Mobiilikeli-pilottitutkimus toteutettiin huhtikuussa 2001 yhteistyössä Soneran, Tielii-
kelaitoksen ja VTT:n kesken. Pilottiin osallistuneiden loppukäyttäjien ryhmä, 13 hen-
kilöä, koostui Tieliikelaitoksen ja Autoliiton henkilöstöstä. He käyttivät mobiilikeli-
palvelua kuukauden ajan, minkä jälkeen heidät haastateltiin puhelimitse. Puhelinhaas-
tattelukierroksen jälkeen järjestettiin ryhmäkeskustelutilaisuus, johon osallistui käyttäjiä
sekä Tieliikelaitoksen, Soneran ja VTT:n edustajia. Mobiilikeli-pilottitutkimuksen tar-
koitus oli käyttäjätarpeiden kartoitus sekä paikkatietoa hyödyntävän liikenteen tietopal-
velun testaaminen todellisissa käyttökonteksteissa.

Kokeilu toteutettiin E18-tiellä Turun ja Helsingin välisellä osuudella (kuva 3). Mobiili-
keli-pilotti toteutettiin gsm-paikannusta hyödyntäen, ts. testikäyttäjien matkapuhelimen
sijaintitietoa käytettiin hyväksi kelitiedon kohdentamisessa oikein. (Kuvassa 3 gsm-
solupaikannusta kuvaavat soikiot eivät vastaa oikeita soluja muodoltaan tai lukumää-
rältään vaan ovat vain illustraatio pilotin toteutustavasta.)

Turku Salo Suomusjärvi Lohjanharju    Kehä III Helsinki

Kuva 3. Mobiilikeli-pilottipalvelun testialue
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2.2.1  Mobiilikeli-pilotin palvelukuvaus ja käyttöohjeet

Mobiilikeli-pilottitutkimuksessa palvelun toiminnallisuudet käyttäjän näkökulmasta oli-
vat seuraavat:

Lähetä numeroon 12571 tekstiviesti: KELI Päämäärä

Päämäärä voi olla joku seuraavista: Helsinki, Kehä3, Lohjanharju, Suomusjärvi,
Salo tai Turku

Saat vastauksena puhelimeesi korkeintaan kolme tekstiviestiä, joissa kerrotaan
valtatien 1 tai sen varren kelitilanteesta.
a) Olet valtatiellä 1 tai sen varrella, kun lähetät tekstiviestin
Tekstiviesti KELI Päämäärä palauttaa sijaintipaikkasi ja päämääräsi välisen tie-
jakson kelitiedot (paikkatietoa hyödynnetään)
Tekstiviesti KELI palauttaa sijaintialueesi kelitiedot (paikkatietoa hyödynnetään)

b) Et ole valtatiellä 1 tai sen varrella, kun lähetät tekstiviestin
Tekstiviesti KELI Päämäärä palauttaa päämäärän kelitiedot (paikkatietoa ei hyö-
dynnetä)
Tekstiviesti KELI ohje palauttaa palvelun ohjeet.

Mobiilikeli-palvelun testikäyttäjille informoitiin selkeästi, että kokeilussa hyödynnetään
testikäyttäjien matkapuhelimen tukiasematarkkuudella saatua paikkatietoa. Heille myös
kerrottiin, että paikkatietoa käytetään vain kokeilun toteuttamisessa ja vain sen hetken
ajan, jolloin päätellään minkä alueen tietoa käyttäjä on pyytämässä. Tämän lisäksi täh-
dennettiin sitä, että palvelua käyttäessään testikäyttäjä ottaa huomioon yleisen liiken-
neturvallisuuden eikä palvelun käyttö missään olosuhteissa saa vaikuttaa käyttäjän
ajoon.

Mobiilikeli-pilotissa palvelun palauteviestit käyttäjälle olivat seuraavanlaiset:

Keli Kehä3: Ajo-olot: Normaali ajokeli, Tienpinta: -kostea-märkä,
Voimassa: 03:57 - 10:00

Reitti: Kehä3 - Lohjanharju, Paikannus tieosa: 8, Ajo-olot: Normaali ajokeli,
Tienpinta: -kuiva, Voimassa: 16:52 - 22:00

Ajo-olot ilmaistiin liikennesää-luokituksen mukaisesti eli ajokeli oli joko normaali,
huono tai erittäin huono. Tienpinta kertoi lähimmän tiesääaseman tietoihin perustuvan
luonnehdinnan tien pinnan olosuhteista. Tieosatieto oli mukana paikannuksen oikeelli-
suuden tarkistamista varten. Voimassaolo kertoi nimensä mukaisesti ennusteen voimas-
saoloajan.
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2.3  Mobiilikeli-pilotin testikäyttäjien kokemukset

Puhelinhaastattelut ja ryhmäkeskustelu osoittivat, että mobiilin liikenteen tietopalvelun
henkilökohtaisuutta arvostetaan, vaikka samantyyppistä ajo-olosuhteista kertovaa sää-
tietoa saa muista medioista ilmaiseksi. Mobiilikeli-palvelu tarjoaa tietoa omalle reitille
ja tästä syystä se koetaan henkilökohtaisena, omaa itseä varten tilattuna ja toimitettuna
liikenteen tietopalveluna. Käyttäjän kokema tiedon merkitsevyys, tavoittavuus ja paino-
arvo lisääntyy, koska käyttäjä on itse aktiivinen tiedon hakemisessa ja saa tiedon omalle
reitilleen.

Pilotissa tuli esille seuraavia liikenteen tietopalvelun keskeisiä käytettävyys- ja hyödyl-
lisyystekijöitä:

Palvelun nopeus, informaation selkeys ja tulkinta omista lähtökohdista tärkeää
Valistus ja ohjeistus on hankalaa, koska tulkitaan omista lähtökohdista
Sisällöltä halutaan informatiivisuutta ja se halutaan oikealla tavalla jäsenneltynä.
Olennaisen tiedon saaminen ensimmäiseksi helpottaa subjektiivista informaation
tulkintaa
Käyttäjät odottivat enemmän hyötyä paikkatiedon käytöstä. Seurantapaikannusta
hyödyntävä tilattava palvelu kiinnosti käyttäjiä
Kiinteä kuukausihinnoittelu tuntui kertamaksuperusteista kiinnostavammalta mak-
sutavalta

2.3.1  Testikäyttäjien puhelinhaastattelut

Puhelinhaastatteluissa kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä palvelusta ja sen ominaisuuk-
sista. Taulukoita 1–3 tarkasteltaessa on otettava huomioon haastateltujen henkilöiden
pieni määrä, 10 henkilöä (yksi haastattelu jäi kesken ja kahden henkilön osalta palvelun
käyttö epäonnistui). Taulukoituja tuloksia ei tule tarkastella määrällisesti tuloksina, vaan
lähinnä suuntaa antavina kokemusperäisten mielipiteiden tiivistelminä. Taulukko kui-
tenkin kuvastaa sellaisia ilmiöitä ja asioita joita palvelussa tai sen ominaisuuksissa ar-
vostettiin tai arvosteltiin.

Tyytyväisimpiä käyttäjät olivat tiedon välityksen nopeuteen ja hakutapaan (taulukko 1).
Tämä siitä huolimatta, että tekstiviestikäyttöliittymä on suhteellisen kömpelö ja se vaatii
hakusanojen sekä palvelun tekstiviestinumeron muistamisen. On muistettava, että pal-
velupilotissa koekäyttäjät olivat orientoituneita palvelun käyttöön, ja myös painoivat
mieleensä palvelun käyttöohjeen ja numeron. Koekäyttäjien mielipide palvelun hakuta-
vasta ja helppoudesta saattaa olla jossain määrin positiivisempi kuin mobiilipalvelujen
käyttäjillä yleensä. Tekstiviestejä ollaan kuitenkin henkilöidenvälisessä viestinnässä
totuttu käyttämään ja siten niiden lähettäminen oli lähes kaikille käyttäjille tuttua.

Eniten tyytymättömiä oltiin tiedon rakenteeseen ja osioiden järjestykseen. Paluuviestistä
haluttiin saada mahdollisimman nopeasti esille olennainen sisältö eli keliolosuhteet.
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Paikannus, tieosa ja aluemääritteet olivat pilotissa viestin alussa, ja tämä koettiin häirit-
sevänä tekijänä.

Tietojen paikkansa pitävyyteen (taulukko 2) oltiin hyvin tyytyväisiä. Tämä tulos on
merkittävä, koska pilottiryhmä koostui ”ammattilaisista” eli paljon tien päällä aikaa
viettävistä henkilöistä. He myös ottivat asiakseen kelitietojen oikeellisuuden tarkkailun.

Testikäyttäjiltä kysyttiin kokemuksia siitä, oliko palvelu vaikuttanut heidän ennen mat-
kaa ja matkan aikana tekemiinsä päätöksiin tai ajokäyttäytymiseen (taulukko 3). Vaikka
suurin osa oli sitä mieltä, että tekstiviestipalvelulla ei ollut vaikutusta esitettyihin asioi-
hin, on haastatteluissa esiin tulleita todellisessa käyttökontekstissa koettuja vaikutus-
kertoja kuitenkin pidettävä merkittävänä.

Taulukko 1. Käyttäjien tyytyväisyys palvelun ominaisuuksiin (Rämä, Ellmen 2001).

Käyttäjien tyytyväisyys palvelun ominaisuuksiin (kpl)

Ominaisuus Eritt.
tyytyväinen Tyytyväinen Tyytymätön Eritt.

tyytymätön

Tiedon ymmärrettävyys 2 6 1 0

Tiedon luotettavuus 2 5 2 0

Tiedon hyödyllisyys 1 6 2 0

Tiedon rakenne ja osioiden järjestys 0 5 4 0

Tiedon hakutapa 5 3 1 0

Tiedon välityksen nopeus 7 2 0 0

Taulukko 2. Arvio tietojen paikkaansa pitävyydestä (Rämä, Ellmen 2001).

Arvio saatujen tietojen paikkansa pitävyydestä (kpl). Arviossa mukana 5 käyttökertaa / käyttäjä

Ominaisuus Piti täysin paikkansa Piti melkein paikkansa Ei pitänyt paikkaansa

Tieto ajo-oloista 26 7 0

Tieto tien pinnasta 26 7 0

Taulukko 3. Palvelun koettu vaikutus matkoihin (Rämä, Ellmen 2001).

Asia Vaikutuskertoja Ei vaikutusta

Matkalle lähteminen kyseisen vuorokauden aikana 2 8

Kulkutavan valinta 2 7

Kuljettajan valinta (mahdollisesti kokeneempi rattiin) 0 9

Matkaan varattu aika 3 7

Lähtöaika 3 7

Reitinvalinta 0 0

Matkan mukavuus 3 7

Ajokäyttäytyminen (ajonopeus, ohituskäyttäytyminen,
etäisyys, hallintalaitteiden käyttö jne.) 3 6
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Testikäyttäjien kokemusten mukaan palvelu vaikutti siis seuraaviin asioihin:
matkaan varattu aika ja lähtöaika
matkan mukavuus: lisäsi matkanteon mukavuutta
ajokäyttäytyminen: vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja ennakoivampaan ajo-
käyttäytymiseen.

Omaan matkareittiin perustuva informaatio sekä käyttäjän aktiivisuus tiedon hakemises-
sa ovat varmasti tekijöitä, jotka lisäävät liikenteeseen liittyvän informaation vaikutta-
vuutta ajokäyttäytymisen ja siten myös liikenneturvallisuuden suhteen.

2.3.2  Maksuhalukkuus

Käyttäjien subjektiivisia käsitystä maksuhalukkuudesta on syytä pitää hyvin epäluotet-
tavana mittarina sen asian suhteen, kuinka paljon he oikeasti ovat valmiita palvelusta
maksamaan. Testikäyttäjien pilottipalvelusta saamien kokemusten perusteella kertamak-
superusteinen maksuhalukkuuden taso vaihteli paljon. Kiinteä kuukausimaksu oli pilot-
tiin osallistuneiden mielestä kuitenkin kiinnostavin maksutapa.

Ryhmäkeskustelussa tuli tässä yhteydessä kuitenkin esiin se seikka, että mikäli palvelu
olisi kestotilauspalvelu, käyttäjät odottaisivat palvelun toimivan seurantapaikantavana
push-palveluna, joka varoittaa reitin tapahtumista tai olosuhteiden muutoksesta käyttä-
jää.

2.4  Paikkatiedon hyödyntäminen liikenteen tietopalvelujen
yhteydessä

Mobiilikeli-pilotin perusteella huomattiin nopeasti, että paikannus sinällään on tekninen
ominaisuus, ei palvelu. Pilotissa myös huomattiin, että tämän palvelun osalta paikan-
nuksen hyöty oli marginaalinen. Käytettävyysnäkökulmasta mobiilikelin kaltaisessa
tekstiviestipalvelussa paikannuksen koettu hyöty ei ollut suuri, vaan käyttäjiä pikem-
minkin sekoitti paikannuksen mukanaolo. Monta mahdollista käyttötapaa (ks. luku
2.2.1) johti väärinkäsityksiin palvelun toiminnallisuudesta.

Palvelun logiikka paikkatiedon hyödyntämisen suhteen ei auennut kaikille testikäyttä-
jälle. Tämä johti siihen, että pilotissa nähtiin selviä väärinkäsityksiä palvelun käyttämi-
sen suhteen. Eräs käyttäjä oletti aivan loogisesti että paikannus merkitsee sitä, että pal-
velu syöttää ns. push-tyyppisesti tietoa matkapuhelimeen silloin kun kelissä esim. ta-
pahtuu joku muutos. Tämän vuoksi hän ei aktiivisesti alkanut itse käyttää palvelua, vaan
odotti saavansa viestejä matkapuhelimeensa.

Kyseinen käyttäjä oli aivan oikeassa, koska tällä tavoin paikannusta hyödyntävän lii-
kenteen tietopalvelun pitäisikin toimia. Käyttäjät kokivat paikannuksen hyödyn siten,
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että tietoa ”syötetään” tarpeen mukaan, esim. silloin kun tapahtuu jokin äkillinen muu-
tos hänen reittinsä keliolosuhteissa (kuva 4)

Ominaisuus

Odotettu hyöty

Käytettävyys 
- hakusanaa ei 
tarvitse kirjoittaa

Sijaintitiedolla hakeminen 
- lähetä sijaintisi ja 
vastaanota tietoja sen 
perusteella

Seurantapaikannus 
- palvelu paikantaa käyttäjän 
automaattisesti ja lähettää 
tietoja

Pyyntö (pull) Tarjonta (push)

Kuva 4. Käyttäjien odotukset paikkatietoa hyödyntävän liikenteen tietopalvelun hyötyyn

Hyöty koettiin marginaaliseksi, kun paikkatiedon avulla säästettiin yksi hakusana eli
paikan valitseminen (kuva 4). (Tilanteet, jossa käyttäjä ei oikeasti tiedä sijaintiaan ovat
luonnollisesti eri asia, mutta pilotissa käsiteltiin paikkatietoa nimenomaan gsm-verkko-
paikannuksen tarkkuudella ja paikkatietoa hyödyntävien liikenteen tietopalvelujen nä-
kökulmasta.) Vähäiseen hyödyn kokemisen saattoi toisaalta vaikuttaa se, että pilotti oli
toteutettu vain yhden tien alueella.

Hyvän käyttöliittymäsuunnittelun avulla saavutetaan käyttäjän kannalta usein parempi
ratkaisu kuin personoimalla tai räätälöimällä palvelua (mm. Nielsen 1999). Hyvä käyt-
töliittymä on esim. sellainen, että käyttäjä voi nopeasti valita haluamansa vaihtoehdon
kaikista tarjotuista. Tämä koskee myös paikkatietoa hyödyntäviä mobiilipalveluita. Mi-
käli paikkatiedon hyödyntäminen vaikeuttaa enemmän palvelun käyttämisen logiikkaa
kuin antaa suoranaista käyttäjän kokemaa hyötyä, voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko
paikkatiedon hyväksikäyttö palvelussa perusteltua.

Hyvän käyttöliittymän lisäksi paikannuspalveluissa korostuukin se, että käyttäjä myös
ymmärtää, miksi palvelu hyödyntää paikkatietoa. Tekstiviestikäyttöliittymä ja sen ra-
joitukset tulivat tässä suhteessa selvästi esiin.

Ryhmäkeskusteluissa tuli esille, että käyttäjän lähettämä sijaintitieto, esim. matkan var-
relta lähetetty viesti paikkatiedolla lisättynä, voisi olla hyvä ominaisuus, kun haluaa
kertoa, miten paljon matkaa on vielä jäljellä. Tällainen sijaintitiedon lähettäminen ja
sijaintitiedon avulla erilaisten liikenteeseen liittyvien palveluhakujen tulosten rajaami-
nen kiinnosti käyttäjiä.

Seurantapaikannukselta (tracking) odotettiin suurinta hyötyä, koska sen koettiin mah-
dollistavan todellisen elämän ja ajan hallinnan sekä erikoistilanteiden ennakoimisen.
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Pilottikäyttäjät näkivät paikannuksen roolin paikkatietoon perustuvana personoijana,
joka suodattaa olennaisen tiedon tiettyyn liikkuvan ihmisen käyttökontekstiin. Jos rei-
tillä on este tai olosuhteet muuttuvat, palvelu tarkistaa, onko käyttäjä tällä reitillä ja sii-
nä tapauksessa varoittaa etukäteen.

Pilotti antaa myös hiljaisia vihjeitä siitä, että käyttäjien maksuhalukkuus korreloisi suh-
teessa käyttäjän saavuttamaan hyötyyn. Pilottikäyttäjät olivat kiinnostuneita nimen-
omaan seurantapaikannusta hyödyntävistä kestotilauspalvelusta. Tällainen seurantapal-
velu kuitenkin vaatii käyttäjän sijainnin jatkuvaa seurantaa. Paikkatiedon hyödyntämi-
seen liittyviä tietosuojakysymyksiä ei tässä tutkimuksessa käsitelty, mutta on selvää,
että se on hyvin merkittävässä osassa puhuttaessa paikantavista palveluista. Todetta-
koon kuitenkin, että pilottiin osallistuneet eivät pitäneet paikannusta millään tavoin
huolestuttavana tai tietosuojaansa uhkaavana ominaisuutena.
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3  KÄYTTÄJÄTUTKIMUS

3.1  Palvelun tuotantoversio

Pilottitutkimusten perusteella viestissä päädyttiin informatiivisuuteen ja tulkintavastuun
jättämisen käyttäjille. Paikkatiedon hyödyntämisestä luovuttiin seuraavista syistä:

Liian kallis ominaisuus palvelun tuottajalle (kts. luku 6.3, Ansaintamallit, s. 46)
Marginaalinen hyöty mobiilikeli-palvelussa
Solupaikannuksen huono tarkkuus maaseudulla
Paikkatiedon hyödyntämisen teleoperaattoririippuvaisuus

Tuotantoversion palvelu muokkautui käyttäjäpalautteen kautta seuraavanlaiseksi:

Kysely: KELI Helsinki Tampere

Helsinki-Tampere (179km, tiet 1,3) 0 km- paljas ja kostea, paikoin märkä -
111 km- kostea, paikoin luminen -179km.

Viestin rakenne on seuraavanlainen:
– kysytty lähtö ja määräpiste
– pituus ja tienumerot
– kelijaksojen luonnehdinta virtuaalisilla kilometripylväillä:

0km -kelijakso - 111km - kelijakso - 179km.

Mikäli kysytylle välille osui paljon erilaisia keliolosuhteita ja viesti ei mahtunut 160
merkkiin, sai käyttäjä kaksi paluuviestiä:

2 viestiä: Helsinki-Savonlinna (335km, tiet 4,5, > max 250km) 0 km- luminen
-42 km- sohjoinen, lumisadetta -94 km- luminen -151 km- ajokaistat paljaat,
lumikuuroja -250km.

Niissä tapauksissa joissa alku- tai loppupistettä ei löytynyt palvelusta tai se oli
väärin kirjoitettu palvelu antoi seuraavan virheviestin:

Virheellinen alkupiste! Lähetä viesti KELI alkupiste loppupiste nroon 17275.
esim. KELI Helsinki Turku . Viesti KELI ? alkukirjain listaa paikkakunnat.

Ennusteen pituus optimoitiin niin, että maksimipituus kysytylle reitille oli 250 km. Yh-
dellä tekstiviestikyselyllä oli siis mahdollista saada ajokeliennuste korkeintaan
250 km:n matkalle. Tähän ratkaisuun päädyttiin kahdesta syystä: tekstiviestin pituuden
antamien rajoitusten takia sekä toisaalta keliennusteen kahden tunnin ennustejakson ta-
kia. Kahden tunnin ennusteella haluttiin lisäksi ohjata käyttäjiä käyttämään palvelua
nimenomaan ennen matkaa.
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3.1.1  Teleoperaattorin ja sisällöntuottajan näkökulma loppukäyttäjiin

Konseptointivaiheen käyttömääräpotentiaalin laskelma perustui yhdessä teleoperaattorin
(Sonera) kanssa tehtyihin arviointeihin. Taustaoletuksena pidettiin sitä, että mobiilit li-
säarvopalvelut ovat luonnollinen osa eri ihmisryhmien arkipäivää ja että mobiilikeli-
palvelu on markkinoitu systemaattisesti eri kanavia hyödyntäen siten, että palvelulle on
synnytetty tietty vakiintuneiden käyttäjien käyttökulttuuri. Tästä syystä käyttäjämäärä-
potentiaali määriteltiin hyvin optimistisesti seuraavien tunnuslukujen perusteella:

Suomen pääteillä tehdään 240 miljoona yli 50 km:n matkaa talvikausina.
Soneran liittymäkortit tekevät 112 miljoonaa matkaa talvikautena. Soneran markki-
naosuus ~ 62 %. (Konseptointivaiheessa palvelu oli paikkatietoa hyödyntävä)
= Mobiilikeliä käytetään talvikausina 1 %:lla matkoista, eli ~ 6 000 krt/pvä

3.2  Mobiilikeli-palvelun todellinen käyttö: kevätkausi 2002

Palvelun tuotantoversio julkaistiin tieliikelaitoksen sisäiseen käyttöön 12.2.2002 ja kau-
pallinen versio Radion Novan kautta 19.3.2002. Kuva 5 kuvaa sekä Tieliikelaitoksen
sisäisen käytön (tuotantoversion testausvaihe) sekä radio Novan kautta julkistetun pal-
velun käytön.
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Kaaviossa keltainen palkki (selitteessä lyhytnumero 17275) kuvaa Radio Novan kautta
julkistetun palvelun käyttäjämääriä ja sininen palkki (selitteessä lyhytnumero 12359)
sisäisen testinumeron käyttäjämääriä. Sisäisen käytön alkupiikki johtui siitä, että hen-
kilöstölle lähetettiin joukkotekstiviestinä mainos mobiilikeli-palvelusta. Tekstiviesti-
mainos lähetettiin lähes 4 000 matkapuhelimeen, ja palvelua kokeiltiin sisäisen testauk-
sen vaiheessa ensimmäisen päivän aikana yli 500 kertaa. Kuten kaaviosta näkyy, pal-
velua käytettiin aktiivisimmin neljän ensimmäisen päivän ajan sen sisäisestä julkaisusta
ja tekstiviestimainoksen lähettämisestä. Tämän jälkeen sisäinen käyttö tasaisesti väheni.

Kaupallisen palvelun lanseeraaminen 19.3. lisäsi hetkellisesti myös sisäistä testausta,
mikä saattoi johtua yksinkertaisesti siitä, että palvelua mainostettiin radiossa.

Varsinaisen kaupallisen palvelun julkaisemisen jälkeen (19.3.) käyttö oli vilkkaimmil-
laan pääsiäisliikenteen aikoihin. Suurin käyttömäärä, 122 kyselyä yhtenä päivänä, saa-
vutettiin torstaina 28.3.

Käyttötilastot osoittivat seuraavat seikat:

Käyttöaallot osuivat torstain ja perjantain viikonloppuliikenteeseen ja varsinkin
pääsiäispyhät kasvattivat palvelun kysyntää
Käyttö oli aktiivisinta välittömästi radiosta tulleiden mainospuffien jälkeen

Lokitiedot osoittivat selvästi, että sykäys palvelun käyttämiselle tuli Radio Novan mai-
nospuffien selkeistä ohjeistuksesta. Valtaosa mobiilikeli-palvelun käytöstä ajoittuikin
välittömästi mainospuffien jälkeen. Maantieteellisesti palvelua käytettiin kattavasti ym-
päri Suomen. Enemmistö käyttäjistä oli kokeilijoita tai muutaman kerran käyttäviä (1-3
käyttökertaa).

Pienempiä kuntia kysyttiin alku- ja loppupisteinä paljon. Palvelussa oli mukana kuiten-
kin vain keskisuuret ja suuret paikkakunnat, ja tämä johtikin suureen määrään virheelli-
siä palauteviestejä. Tämä oli varmasti myös yksi syy kokeilijoiden ja vain kerran käyt-
täneiden suureen määrään. Jos palvelu ei tunnistanut kysyttyä paikkakuntaa, se palautti
käyttäjälle melko tylyn palauteviestin (ks. luku 3.1 Palvelun tuotantoversio, s. 24). Täl-
lainen virhetilanne ei motivoi käyttämään palvelua uudelleen.

Käyttömäärät olivat hyvin vaatimattomia verrattuna konseptointivaiheen potentiaaliseen
käyttömäärälaskelmiin. Mobiilipalvelujen käyttökulttuuri ei kuitenkaan ole kehittynyt
konseptointivaiheen laskelmissa oletetulla tavalla. Laskelmissa oli lisäksi oletettuna
vahva panostus markkinointiin ja eri jakelukanaviin, joita kaupallisen palvelun julkai-
suvaiheessa oli vain yksi eli Radio Nova. Kyseinen kanava haluttiin jakelukanava-
kumppaniksi siitä syystä, että se on valtakunnallisesti kuultavissa ja tavoittaa esim. 25–
44-vuotiaista kansalaisista 29 %. Myös Radio Novasta saatu mielikuva luotettavan lii-
kenneinformaation tuottajana on kuulijoiden mielestä merkittävän hyvä (Kansallinen
radiotutkimus 9-11/01).
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Luukinen, Alhonen ja Kääpä (2002) toteavat, että mobiilipalveluja käytetään ilmeisesti
kohtalaisen paljon joko huvin tai kokeilunhalun vuoksi. Tämä varmasti pätee myös mo-
biilikeli-palveluun, jossa kokeilijoiden (1–3 käyttökertaa) osuus oli suuri. Muutama vain
kerran palvelua käyttänyt henkilö myös haastateltiin käyttäjätutkimuksessa (ks. seuraa-
va luku). He totesivatkin kiinnostuksensa olleen nimenomaan pelkkää kokeilua, ei
käyttöä. Tällainen kokeileminen merkitsi lähinnä sitä, että palvelua ei välttämättä käy-
tetty oikeasti matkaa varten, vaan pelkästään kokeilumielessä.

Parhaimmillaan mobiilipalveluista tarjotaan tietoa monikanavaisesti ja palveluiden
käyttöön opastetaan selkeillä ohjeilla, esim. internet-sivuilla. Mobiilikeli-palvelua mai-
nostettiin jakelukanavakumppanin, Radio Novan, kanavalla ohjelma- ja musiikkivirran
lomassa ns. kelluvana mainospuffina. Lisäksi palvelusta oli saatavilla käyttöohjeet sekä
lähtö- ja määräpaikkakuntien lista Radio Novan www-sivuilla.

Palvelun ensimmäisellä kaudella (kevät 2002) mainospuffeja oli kaksi versiota. Ensim-
mäinen oli seuraavanlainen: ”Kelitiedot myös matkapuhelimeesi. Radio Novan ja Tielii-
kelaitoksen palvelun avulla voit sovittaa matka-aikasi keliin sopivaksi. Tarkemmat tie-
dot kelipalvelusta löydät osoitteesta www.radionova.fi”.

Tämä mainospuffi osoitti selkeästi, että mainos radiossa tietyn mobiilipalvelun www-
sivuista oli melko hyödytöntä. Käyttäjille on liian vaivalloista hakea varta vasten www-
sivuilta ohjeita mobiilipalvelun käyttämiseksi. Käyttäjät ovat usein sellaisessa tilantees-
sa, esim. lähdössä matkalle tai tekemässä matkavalmisteluja, jossa www-yhteyttä ei ole
saatavilla eikä sitä juuri silloin haluta käyttää.

Toinen mainospuffi antoi radiossa selkeästi kuvauksen palvelusta ja ohjeet sen käyttä-
miseksi: ”Pääsiäismatkan ajokelit matkapuhelimeesi. Radio Novan ja Tieliikelaitoksen
loistavan palvelun avulla voit mm. arvioida ajoajan. Kirjoita tekstiviestiin sana keli,
lähtökaupunki ja määränpää ja lähetä viesti numeroon 17275. Paluuviestinä saat tar-
kan tiedon tulevasta ajokelistä. Kelikysely maksaa 84 senttiä. Tarkemmat tiedot kelipal-
velusta löydät osoitteesta www.radionova.fi”.

3.3  Käyttäjien tarpeet ja kokemukset

Mobiilikeli-palvelun käyttäjätutkimus suoritettiin sisäisen julkaisun ja palvelun kaupal-
lisen julkaisun taitekohdassa huhtikuussa 2002. Tutkimusmenetelmänä oli lokitietojen
analysointi sekä puhelinhaastattelut loppukäyttäjien keskuudessa. Haastatteluja suori-
tettiin 11 kpl ja niiden keskimääräinen kesto oli noin 40 minuuttia. Laadullisten haas-
tattelujen sekä lokitietojen analysoinnilla pyrittiin saamaan sekä laadullista että määräl-
listä ymmärrystä siitä, miten ja miksi mobiilikeli-palvelua käytettiin.
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Tietosuojasyistä muita kuin Tieliikelaitoksen henkilöstöön kuuluvia loppukäyttäjiä ei
haastateltu. Haastateltavat eivät myöskään tienneet palvelua käyttäessään käyttäjätutki-
muksesta, joten haastateltavien näyte ei ollut itsevalikoitunut.

Haastateltavien näyte poimittiin lokitietojen perusteella niin, että mukana näytteessä oli
yhden kerran kokeilijoita, muutaman kerran (2–4) käyttäneitä sekä paljon palvelua
käyttäneitä (yli 6 kertaa). Haastateltavat olivat sijoittuneet ympäri Suomea.

 Kuten mobiilikeli-pilotissakin, palvelun käyttäjätutkimuksessa mobiilikeli kuvattiin
hyvin henkilökohtaisena palveluna. (suorat lainaukset käyttäjähaastatteluista kursivoitu)

”Juuri minulle, minun matkalleni” (vastakohtana nähdään radio)
”Helppo käyttää, kunhan omaksuu käyttöönsä, rupee vaan käyttämään.”
”Osaa varata enemmän aikaa, päätellä miten keli kehittyy.”

Pääasialliseksi kelitiedon lähteeksi ilmoitettiin radio, joka monella on autossa aina
päällä. Radiolähetysten perusteella päätellään, millainen keli tien päällä. Mobiilikeliä
koetaan henkilökohtaisena lisätietona, joka ei korvaa muita kanavia, mutta tuo kelitie-
dolle henkilökohtaisuutta.

Mobiilikeli-palvelun käyttö ja hyödyllisyys koettiin seuraavilla tavoilla

Palvelun koettu henkilökohtaisuus on merkittävä lisäarvo: tiedon saamista juuri
omalle reitille arvostetaan
Palvelun antama ajokeliennuste piti hyvin paikkansa, vaikka ajokelin luonnehdin-
toja arvosteltiin
Tärkein käyttömotiivi oli ajoajan ennakoiminen ja ajan varaaminen
Tienumeroiden ja matkan pituuden ilmoittaminen lisää luottamusta myös kelitiedon
paikkansa pitävyyteen.

Vaikka reittiperusteista liikennetietoa selvästi arvostettiin, olivat mobiilikelin ”virtuaali-
set” kilometripylväät hankalasti hahmotettavissa käyttäjille. Ihmiset eivät miellä mat-
koja kuten auton trippimittari, vaan etäisyydet hahmotetaan usein reitin varrelle osuviin
ennalta tuttuihin paikkoihin. Reittiperusteisen informaation jakelussa pitääkin ottaa
huomioon se, miten ihminen matkansa ja matkan edistymisen hahmottaa.

Palvelun käyttötapaa käyttäjät kuvailivat mm. seuraavankaltaisilla kertomuksilla:

”Lähdössä Tampereelta keskisuomeen Keuruulle ja Ähtäriin niin kattoin mielenkiin-
nosta kun mää sinne lähden viikonloppuna perheen kanssa. Katsoin itse kännykällä
pe töistä lähdössä (klo 13.30), sitten 16-17 välillä reissuun. Helvetin kovaa mökille
ja vielä kovempaa takasin. Minä ajan ja vaimo viihdyttää lapsia...”

”Joo, olin menossa Raumalta Merikarvialle, oli huono keli, ja sitten mä olin menos-
sa Helsinkiin joo. Nää oli vapaa-ajan matkoja. Oli uusi palvelu, se kiinnosti ja oli
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mahdottoman yksinkertaista. Sykäyksen käyttöön antaa keli ... 15min tarkkuudella
osasin ennakoida lähdön…”

Käyttäjät kertoivat, että palvelu sopii käytettäväksi hyvin viikonloppureissuja varten
(esim. mökkimatkat) tai muiden vapaa-ajan matkojen yhteydessä. Työmatkoille palve-
lun todettiin sopivan huonoiten, mutta työasiamatkoille jo paremmin. Eräs haastateltu
kuvasi asian niin, että ”työmatkat mennään silloin kun mennään, mutta vapaa-aikana
voi sovitella”. Tällä tavoin haastatellut liittivät ajan varaamisen ja matkamukavuuden
lisäämisen vapaa-ajan matkustamisen kontekstiin.

Käyttäjien kertomuksissa palvelun käyttö liittyikin usein tilanteeseen, jossa haetaan
mukavuutta tai elämyksiä kuten matkoilla tai vapaa-aikana. Asia lienee niin, että ihmi-
set kaipaavat palveluja, jotka helpottavat heidän arkielämäänsä. Näin asia on myös lii-
kenteen tietopalvelujen osalta. Matkan olosuhteet halutaan tarkistaa ”vielä kerran” en-
nen lähtöä. Vaikka kelitiedon saa muista medioista ja radio on pääasiallinen kelitiedon
lähde, käyttö kerrostuu mobiilin mahdollisuuden myötä

Eräs käyttäjä ilmaisi asian suoraviivaisesti seuraavaan tapaan:

”Mukavuudenhalu on se motiivi joka lisää maksamishalukkutta.”

Palvelut, jotka lisäävät mukavuutta, ovat helpompia mieltää kuin turvallisuus, koska
turvallisuus mielletään helposti valistamiseksi. Lisäksi turvallisuus ehkä vaatii liikaa
rationaalista ajattelua, joka on ristiriidassa palvelun käytön spontaaniuden ja mukavuu-
denhalun kanssa. Liikennetiedossa on tunnistettavissa myös viihdyttävä elementti. Tätä
kuvaa hyvin englanninkielen sana infotainment.

Käyttäjien kertomana tämä on hieman yllättävää, sillä yleensä palvelujen käyttöä tut-
kittaessa omaa käyttöä idealisoidaan ja rationalisoidaan. Tällöin esimerkiksi hyötypal-
velujen käyttöä korostetaan hupipalveluiden kustannuksella. Mobiilikelin tapauksessa
moni käyttäjä puhui nimenomaan mukavuudesta ensisijaisena motiivina ja hyötynä.
Tämä ei merkitse sitä, että palvelua ei käytettäisi turvallisuuden takia, se ei vain ole
päällimmäisenä mielessä, kun kelitietoja haetaan matkapuhelimeen.

Käyttäjien omissa käyttötapakuvauksissa korostuivat seuraavat seikat

Mukavuus motiivina ennen turvallisuutta
Spontaani, mutta tarkoitushakuinen käyttötapa

Haastatellut käyttäjät pitivät hyvänä asiana, että annettu tieto oli mahdollisimman in-
formatiivista ja varoituksia ja valistusta ei sisällytetty viesteihin. Yleensä ottaen oltiin
sitä mieltä, että tulkintavastuun pitää olla käyttäjällä itsellään.

”Suomessa syntynyt, jos ei tiiä miten ajetaan, kun tulee musta jää, niin ajakoon sihte
mettään!”
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”Kuljettajan aliarvioimista, jos valistetaan.”
”Käy kuin tietyömerkin, usein turhaan pystyssä niin teho heikkenee…”
”Vaara, että lähdetään opastamaan, kun kaikki tulkitsevat eri lähtökohdista.”

Korostettakoon, että haastatellut käyttäjät pitivät itseään suhteellisen rutinoituneina au-
toilijoina ja myös ajoivat viikkotasolla keskivertokuljettajaa enemmän. Tämä vaikutti
varmasti mielipiteisiin, ja saattaakin olla että epävarmoina autoilijoilijoina itseään pitä-
vien  kohderyhmässä valistusta ja varoitusta olisi arvostettu enemmän.

Myös palvelun selkeyttä arvostettiin. Jos haetaan yhdellä hakusanalla tiettyä asiaa, ole-
tetaan myös vastausta juuri siihen. Tämä saattaa liittyä siihen seikkaan, että käyttäjät
kokivat ajatuksen paluuviestiin mahdollisesti sisällytetyistä varoituksista tai valistuk-
sesta jossain määrin ärsyttävänä.

Sisältö täsmällinen, tieto oikeanlaista ja muoto selkeä
Yksinkertainen ja nopea, faktat lyhyesti

”Se on se että jos tulee liika niin se menettää sen pointin.”
”Kun on paljon tien päällä, niin haluaa tietää faktat lyhyesti.”

Käyttäjiltä tiedusteltiin myös, kenelle he mobiilikeli-palvelua suosittelisivat tai kenelle
se parhaiten sopisi. Palvelua ei osattu kohdentaa tietylle ikä- tai käyttäjäryhmälle vaan
sen todettiin sopivan kaikille tiellä liikkujille. Selkeästi eniten mainittuja ryhmiä olivat
paljon tien päällä liikkuvat kuten esim. kauppamatkustajat tai myyntitykit, mutta toi-
saalta myös epävarmat ja harvoin ajavat, nuoret ja erityisesti lomalaiset sekä vapaa-ajan
reissaajat. Mobiilikelin todettiin siis sopivan niin rutinoituneille ja pitkiä matkoja paljon
ajaville sekä lomalaisille ja vapaa-ajan reissaajille.

Kelitiedon suurimpana haasteena pidettiin silti edelleen sitä, miten kuvailla keliolosuh-
teita oikein:

”Jos tieto on se, että keli on kuiva mut risteyksissä on märkää, niin onko se totta.”

3.4  Mobiilikeli-palvelun todellinen käyttö: Syyskausi 2002

Mobiilikeli-palvelun syyskausi alkoi 1.11.2003. Palvelu lanseerattiin Radio Novan
kautta ja sitä mainostettiin samalla tavoin kuin kevätkaudellakin. Sekä palveluun että
radiopuffiin tehtiin jonkin verran muutoksia. Palvelun hakusana muutettiin keli-sanasta
tie-sanaksi, koska kyseisellä hakusanalla tarjottiin jo kesäkaudella mobiilisti tietyötie-
toja. Ajatuksena on, että käyttäjä saa samalla hakusanalla reitilleen liikenteen tietopal-
veluita vuodenajasta riippumatta. Syyskaudella 2003 palvelu on siis seuraavanlainen:
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TIE Helsinki Tampere

Helsinki-Tampere (179km, tiet 1,3) 0 km- paljas ja kostea, paikoin märkä -
111 km- kostea, paikoin luminen -179 km.

Koska kevätkaudella palvelusta kysyttiin paljon pieniä paikkakuntia, suoritettiin reiteille
linkitys, jolla pieniä paikkakuntia liitettiin isompiin palvelussa mukana oleviin paikka-
kuntiin. Vaikka käyttäjän kysymää paikkakuntaa ei palvelun reiteiltä löytynytkään, sai
käyttäjä parhaan mahdollisen tiedon eli ajokeliennusteen lähimmän paikkakunnan
kautta.

Esimerkki:

Tie Nilsiä-Kotka

Lähin: Kuopio-Kotka (350km, tiet 5,13,6, > max 250 km) 0 km- ajokaistat
paljaat -143 km- pakkautunutta lunta -183 km- luminen -250 km.

Lisäksi mahdollisissa virhetapauksissa palauteviestiä muutettiin niin, että käyttäjä ym-
märsi miksi palvelu ei toiminut odotetulla tavalla. Tällöin käyttäjät osasivat hakea lä-
himmän suuren reitilleen sopivan paikkakunnan nimellä ajokeliennustetta.

Alku- tai loppupistettä ei löytynyt. Palvelussa toistaiseksi vain keskisuuret ja
suuremmat kaupungit sekä hiihtokeskukset. Katso: www.liikkujat.com.

Syyskauden radiomainospuffi oli seuraavanlainen:

”Radio Novan kännykkäpalvelut auttavat hallitsemaan arkeasi. Tahdotko tietää
tulevan taipaleesi matkan, teiden numerot ja vallitsevan kelin? Kirjoita hakusana
tie lähtö- sekä määränpääkaupunki ja lähetä viesti numeroon 17275. Paluuviesti-
nä saat tietoa, joka helpottaa esimerkiksi ajoajan määrittelemistä. Palvelu mak-
saa 84 senttiä. Tie matkapuhelinpalvelu toteutetaan yhdessä Tieliikelaitoksen
kanssa. Lisätietoja tie- ja muista Radio Novan matkapuhelinpalveluista löydät
osoitteesta www.radionova.fi.”
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Kuva 6. Mobilikeli-palvelun todellinen käyttö 1.11.-25.11.2002

Käyttötilastoja tarkastelemalla syksyn ensimmäinen kuukausi muutti hieman niitä tul-
kintoja, joita palvelun käytöstä kevään käyttötilastojen perusteella varovaisesti tehtiin.
Käyttömäärät olivat edelleen vaatimattomia, ja selviä käyttöaaltoja viikonloppuisin ei
samalla tavoin esiintynyt. Käyttäjämäärät näyttäisivät jakaantuvan tasaisemmin kaikille
viikonpäiville, ja käyttöintensiteetissä korostuu pikemminkin radiomainoksien tavoitta-
vuus kuin kevään käyttötilastojen perusteella tehty hypoteesi viikonlopun lomaliiken-
teen aiheuttamasta kysynnän kasvusta.

Poikkeuksena 10.11. isänpäivän viikonloppu, jolloin palvelun kysyntä oli poikkeukselli-
sen vilkasta. Näyttäisikin siltä, että sellaiset juhlapyhät kuten pääsiäinen ja isänpäivä,
jolloin ihmiset tekevät paljon vapaa-ajan matkojaan, motivoivat käyttämään mobiilike-
lin tapaista liikenteen tietopalvelua. On yleisesti tiedossa, että liikennettä on paljon ja
tästä liikenteestä huomattava osa vapaa-ajan matkustamista, joka mahdollisesti halutaan
tehdä mukavasti ja joustavasti sekä aikaa reilusti varaten. Tämä sopii hyvin myös käyt-
täjien kokemuksiin palvelun antamasta matkustusmukavuuden lisääntymisestä ja ajan
varaamisesta.

On kuitenkin todettava, että kevään ja syksyn noin kuukauden mittaiset tarkastelujaksot
ovat liian lyhyitä ja irrallisia, jotta niiden perusteella voidaan vetää mitään varmoja
johtopäätöksiä palvelun koko aktiivikauden (marraskuu-huhtikuu) aikaisista käyttömää-
ristä, -ajoista tai -tavoista. Tämä tarkastelu mahdollistuu vasta keväällä 2003.
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3.5  Käyttäjien maksuhalukkuus

Kuten kohdassa "Mobiilikeli-pilotin testikäyttäjien kokemukset", luku 2.3, s. 19, jo
mainittiin, käyttäjien subjektiivista käsitystä maksuhalukkuudesta on syytä pitää hyvin
epäluotettavana mittarina sen asian suhteen, kuinka paljon he oikeasti ovat valmiita pal-
velusta maksamaan. Mobiilikelin tapauksessa maksuhalukkuutta kyseltiin haastatteluis-
sa, ja käsitys maksuhalukkuudesta perustuu käyttäjien omakohtaiseen kokemukseen
palvelun käytöstä osana arkielämän liikkumista. On kuitenkin muistettava, että haasta-
teltavat olivat Tieliikelaitoksen henkilöstöä ja ainakin valtaosa mobiilikeli-palvelun
käytöstä tuli työmatkapuhelimesta.

Yksiselitteinen tulos haastatteluista oli se, että palvelun hinta (0,84€) on liian korkea.
Tekstiviestin lähettäminen hahmotetaan edelleen 1 markaksi vanhaa rahaa. Verrattuna
siihen palvelun hinta, noin 5 markkaa, on käyttäjien mielestä yksinkertaisesti liian kal-
lis.

”On kallis ... on se aika kallis, pitäis olla puolet tosta.”
”En missään tapauksessa käyttäisi jos on femman”.
”Pitää olla SMS-hintainen. Tieto ei ole femman arvoista.”
”Ei enempää 2 mk voi olla.”

Palveluiden hinnasta puhuttaessa ilmaispalvelut nousevat mukaan keskusteluun ja sitä
kautta myös hyötyjä aletaan helposti vertailla. Mobiilipalvelujen maksuhalukkuudesta
puhuttaessa on muistettava aina myös erotella maksut ja palvelut toisistaan. Mobiili
päätelaite voi olla sekä media että pelkkä maksuväline. Mobiilipalvelu voi olla esim.
keli, sää, tai aikataulutieto ja sen voi saada muista medioista ilmaiseks, mobiiliostos tai
maksaminen puolestaan esim. lippu tai pysäköintimaksu.

Luukinen, Alhonen ja Kääpä (2002) toteavat, että tietoyhteiskunnan lainsäädäntöhank-
keiden yhteydessä voidaan arvioida mahdollisuuksia ja tarvetta edistää suoria kulutta-
jien ja sisällöntuottajien välisiä laskutusjärjestelyjä. Vaihtoehtoiset laskutustavat ja so-
pimusjärjestelyt voivat olla tervetullut lisä teleoperaattoreiden hallitsemille alan mark-
kinoille, jos ne edistävät kohtuullista hintakehitystä. (Luukinen, Alhonen ja Kääpä
2002). Tämän tutkimusraportin osalta voidaan todeta, että liikenteen mobiileja tietopal-
veluja on tällä hetkellä hyvin vaikeaa kaupallisesti tuottaa sellaisella tavalla, että käyt-
täjien kokema hyöty ja maksuvalmius sekä sisällöntuottajan kustannukset olisivat tasa-
painossa.

Mikäli tällaiset tietoyhteiskunnan lainsäädäntöhankkeiden hankkeet tai järjestelyt voivat
esim. palvelun loppukäyttäjähintaa tukemalla edesauttaa liikenteen tietopalvelujen
käyttökulttuurin ja palvelutuottajaverkostojen syntymistä, on niillä varmasti keskeinen
rooli liikenteen tietopalvelujen juurruttamisessa ihmisten arkielämään.



34

4  KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA LIIKENTEEN
TIETOPALVELUMARKKINAT

4.1  Palvelun kiinnostavuuden osatekijät

Osana käyttäjätutkimusta haastateltavia pyydettiin lyhyesti visioimaan, millainen olisi
heidän mielestään ideaalinen tulevaisuuden mobiili liikenteen tietopalvelu. Näiden ker-
tomusten keskeisiä elementtejä on kuvattu kuvassa 7 (suorat lainaukset käyttäjien haas-
tatteluista kursiivilla).

Ex-tempore
reittiehdotus
välietapit
palvelu
reittikohtaisesti
sovitettuna

paikkatieto
automaattinen tiedotus
oleellisen tiedon saaminen
tiedon suodatus

SMS:
nopeus,
helppous,
mukavuus

ääniviesti ja teksti, kuva,
handsfree, teksti

Ennuste pitää sovittaa
matkanpituuteen.
Lähtö-ja välietapit
web reitti ennakkoon
valmisteltu, kännykällä
muutokset

Jos saisi kuvaviestin, kertoisi
paljon enemmän

paikkatiedon avulla voisi tulla
viestejä
puhelimeen kun on jotain
poikkeustilanteita tai
vaarallinen tieosuus

Ei kiinnosta teknologia ei
kiinnosta muut palvelut,
otan mielummin ääniviestin
ajaessa.

alkuperäinen idea rönsyilee
liikaa, reittipalvelu erikseen

Aikaiset
omaksujat

Myöhäinen
enemmistö

On niin kiireelliset aikataulut
ettei viitti käyttää kännykällä
muita palveluita

Kuva 7. Käyttäjien asenteita liikenteen tietopalvelujen mahdollisuuksiin

Tulevaisuuden liikenteen tietopalvelussa käyttäjiä kiinnostivat seuraavat ominaisuudet

Kuvaviestien mahdollisuudet kiinnostivat. Niiden todettiin mm. tuovan lisää luo-
tettavuutta tietoon
Monikanavaisuus (ääniviesti, kuvaviesti) mainittiin kiinnostavana tekijänä palvelu-
jen käyttöön omaksumisessa
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Paikkatiedon perusteella tiedon vastaanottaminen ja olennaisen tiedon saaminen oli
monen käyttäjän visiossa esillä
Reittiperusteinen palvelu, joka antaa mahdollisuuden tehdä ex-tempore-muutoksia
matkasuunnitelmiin koettiin kiinnostavana.

Käyttäjien kertomuksista kävi kuitenkin selväksi, että läheskään kaikki eivät visioineet
innostuneesti tulevaisuuden palveluista, vaan osa oli selvästi perinteisemmällä kannalla
Kuvassa 7 tällaisia vastakkaisia mielipiteitä on karkeasti jaoteltu ns. aikaisten omaksu-
jien ja myöhäisen enemmistön (Rogers 1983) osalta. Ne haastatellut jotka edustivat ns.
aikaisia omaksujia, pitivät paikantavaa ja kaikenlaista tietoa sisältävää kokonaisvaltaista
reittipalvelua hyvänä ajatuksena. Ns. myöhäiseen enemmistöön kuuluvat eivät pitäneet
ajatuksesta, että liikenteeseen tuoda lisää teknologiaa ja erilaisia palveluita, jotka ovat
ehkä hankalia käyttää.
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5  TIETOARKKITEHTUURIN LÄHTÖTILANNE

Tieliikelaitoksen tietoarkkitehtuuria voidaan pitää edistyksellisenä valtion liikelaitoksiin
verrattuna. Tähän on vaikuttanut historialliset tekijät eli voimakkaimmin entisten Tie- ja
vesirakennushallituksen sekä Tielaitoksen roolit tietotekniikan aikaisina omaksujina.
Teknisenä virastona aikaisen omaksujan rooli on luonnollinen, koska tietotekniikalla
saavutettava etu teknistä laskentaa sisältävässä suunnittelutyössä on suuri.

PC-laitteiden esiinmarssi toi tietotekniikan atk-keskuksista työpöydille ja toimistotyö-
hön. Uusia aluevaltauksia 80-luvun lopulla olivat projektiohjaus, talousohjaus ja rapor-
tointi.

Valtakunnallisena organisaationa silloinen Tie- ja Vesirakennushallitus (TVH) rakensi
nopeasti eri organisaatioyksiköiden välille tietoliikenneyhteydet ja oli edelläkävijä ot-
taessaan sähköpostin vaiheittain käyttöön -89–91. Tuolloin muissa yrityksissä oli teh-
tyjen vertailujen mukaan vasta 10 % sähköposti käytössä. Näin oli tilanne myös silloi-
sessa Tielaitoksessa vuonna -95, laitoksen julkaistessa ulkoiset internet-sivut. Tuolloin
Suomessa vain 10 %:lla yrityksistä oli vastaavat sivustot. Tieliikelaitoksessa on tieto-
arkkitehtuuri pitkälti kehittynyt teknologiavetoisesti tuoden eri toimintojen ja koko or-
ganisaationkin käyttöön työn automatisoinnin mahdollistavan arkkitehtuurin. (Kuva 8)

Palvelunkehittäjän näkökulmasta on vahva arkkitehtuuri perusedellytys. Kun arkkiteh-
tuuria on rakennettu operatiivista toimintaa varten pitkään, antaa se hyvän lähtökohdan
myös palveluntuotannolle. Keskeisiä asioita ovat

arkkitehtuuri ympäristön hallintaosaaminen (ulkoistettu Novo Groupille)
standardoidut ja tuotetut tuotekehitysvälineet (Microsoft)
olemassa oleva käytäntö tietoliikennöintiin palomuurin ulkopuolelle (yhdysliiken-
nesopimus).

Merkityksellistä on myös palveluyrityksen ylimmän johdon tahtotila hyödyntää tieto-
tekniikkaa, joka Tieliikelaitoksen tapauksessa on kirjattu laitoksen visioon keinona olla
alan suunnannäyttäjä. Tämän vision myötä on myös mobiilien palveluiden käyttö työn
tehostamisessa alkanut varsin aikaisin.



37

Ti
el

iik
el

ai
to

ks
en

 (<
 T

ie
la

ito
s 

< 
TV

H
) a

rk
ki

te
ht

uu
ri

n 
ke

hi
ty

sp
ol

ku

19
70

…
...

…
19

80
…

…
…

…
…

...
19

90
...

.…
…

.1
99

5…
...

  

Ta
pa

ht
um

a

Sy
y

Va
ik

ut
us

Ti
er

ek
is

te
ri

In
ve

nt
oi

nt
i

Bu
dj

et
tij

ak
o

AT
K

-o
sa

stoTi
en

su
un

ni
tte

lu
n 

ja
ta

lo
us

ha
llin

n
on

tu
ek

si
la

sk
en

ta
oh

je
lm

ia

Te
ho

kk
uu

tta
vi

rh
ei

de
n

m
in

im
oi

nt
i

AT
K

:n
hy

öd
yn

tä
m

in
en

la
aj

en
ee

Ti
er

ek
is

te
ri

uu
si

ta
an

Pä
äl

ly
st

ei
de

n
ha

lli
nt

a
-o

hj
el

m
is

to
kä

yt
tö

ön

En
sim

m
äis

et
PC

:t 
19

84
to

im
is

to
-P

C
:t

19
85

0,
1 

%
33

 %
66

 %

R
ak

en
nu

sh
an

kk
ei

de
n

se
ur

an
ta

so
ve

llu
ks

et
liik

en
te

en
 ja

 
tie

nm
itt

au
ks

et

Ku
st

an
nu

st
en

ha
lli

nt
a 

ja
re

su
rs

si
op

tim
oi

nt
i

AT
K

:s
ta

 tu
le

e
ar

ki
pä

iv
ää

Te
ho

kk
uu

s 
ka

sv
aa

He
nk

ilö
st

ön
 ta

rv
e

vä
he

ne
e

Ti
ed

on
 m

ää
rä

 k
as

va
a

R
ah

oi
tu

ks
en

ko
hd

en
nu

ks
en

op
tim

oi
nt

i

Ti
et

oa
liik

ku
u 

pa
ljo

n
pä

äk
on

tto
rin

ja
 p

iiri
en

 v
 ä

lill
ä

Ti
ed

on
 v

ar
as

to
in

tit
ar

ve

Ti
et

ov
er

kk
o

la
aja

an
kä

ytt
öö

n
M

ik
ro

tu
ki

ul
ko

is
te

ta
an

Ul
ko

is
et

 i
nt

er
ne

t-
si

vu
t (

Su
om

es
sa

va
in

 1
0%

 y
rit

yk
si

st
ä

)

R
aj

ap
in

na
t

ja
 a

rk
kit

eh
tu

ur
i

se
lki

yt
yy

.
Ke

sk
itt

ym
in

en
ol

en
na

is
ee

n
he

lp
om

pa
a

In
tra

ne
t 

ju
lk

i
To

im
is

to
m

ikr
ot

va
ki

oi
da

an
M

ic
ro

so
ft-

st
ra

te
gi

a
S

M
S-

vi
es

tie
n

hy
öd

yn
tä

m
in

en
al

ka
a

Ke
sk

itt
ym

ine
n 

Ku
st

an
nu

s
-

sä
äs

tö
 ja

 ta
vo

ite
tta

vu
us

O
pe

ra
tii

vis
te

n 
jä

rje
st

el
m

ie
n

kä
yt

tö
lii

tty
m

ät
se

la
in

po
hj

ai
sik

si
In

tra
an

M
ah

do
llis

ta
a

jä
rje

ste
lm

ie
n

er
äk

äy
tö

n 
ja

va
pa

ut
ta

a 
or

ga
ni

sa
at

io
n

se
kä

 h
en

kil
öt

aj
as

ta
 ja

 p
ai

ka
st

a

…
.2

00
0

80
 %

10
0 

%
12

0 
%

Sä
hk

öp
os

ti
kä

yt
tö

ön
su

om
es

sa
va

sta
 1

0%
:l

la
yr

ity
ks

is
tä

Ti
et

ov
er

ko
t j

a
- k

an
na

t
D

at
an

et
 ja

TC
P

/IP
-p

ro
to

ko
lla

-
pä

ä
tö

s
O

ra
cl

e
ka

nt
av

al
in

ta
SQ

L-
se

rv
er

-
ka

nt
a

-v
al

in
ta

Va
hv

a 
tie

to
lii

ke
nn

e
-

ve
rk

ko
 m

ah
do

llis
ta

a

Si
irt

ym
in

en
 

D
at

an
et

is
tä

AD
S

L-
 j

a 
AT

M
-

pi
st

ei
si

in

M
at

ka
pu

he
lin

tih
ey

s 
(c

om
m

un
ic

aa
tto

re
ita

 k
pl

)
PC

:tä
/h

en
ki

lö
10

0 
%

 (2
00

)

K
uv

a 
8.

 T
ie

lii
ke

la
ito

s j
a 

se
n 

hi
st

or
ia

 a
ik

ai
se

na
 o

m
ak

su
ja

na



38

5.1  Yrityksen operatiivinen arkkitehtuuri esteenä palvelutuotannolle

Suuryrityksissä, kuten Tieliikelaitoksessa, joissa tietotekniikkaa on pitkään hyödynnetty
operatiivisessa toiminnassa, on ollut perinteenä rakentaa järjestelmiä yksikkö- tai toi-
mintokohtaisesti. Tällainen järjestelmien rakentaminen ei tue tietojenvaihtoa toiminto-
jen välillä vaan synnyttää paljon erillisrekistereitä samankaltaisista tiedoista.

Tietoverkkojen ja prosessiajattelun myötä on vasta havahduttu saman tiedon hyödyntä-
miseen useissa prosesseissa tai toiminnoissa sekä hyötyyn viedä sama tieto vain kerran
rekisteriin. Tätä puoltavat niin talous- kuin laatukustannusnäkökulmatkin.

Palvelutuotannon näkökulmasta tiedon vapaa saatavuus yhdisteltäväksi ja jalostettavak-
si on keskeistä, kuten myös tiedon jakaminen organisaation ulkopuolelle. Myös tehokas
tiedon noutaminen organisaation ulkopuoliselta kumppanilta osaksi palvelua olisi oltava
mahdollista.

Tarkasteltavassa mobiilikelin tapauksessa palvelutuotannon edellytykset eivät täytty-
neet, sillä

keskeistä oli varmistaa sisäinen tehokkuus, jolloin talossa olevaan tietoon ei päässyt
suoraan käsiksi. Lisäksi oli tiettyjä tietovarastoja, joiden ylläpitoa ei ollut ulkois-
tettu eikä niissä olevaan tietoon ollut suoraan pääsyä sovelluspalvelimilta.

tietoturvan vuoksi ei ollut palveluita, jotka olisivat mahdollistaneet tiedonvaihdon
ulkopuolisen organisaation kanssa. Tällaisia yhteyksiä oli tarvittu vain pääasiak-
kaan (Tiehallinto) kanssa, jonne oli jakaantumisvaiheessa jäänyt auki lukuisa jouk-
ko suoria tietoliikenneyhteyksiä.

Palveluille pystyttiin takaamaan vain ”virka-ajan” ylläpito. Vaikka käytännössä virka-
ajan ulkopuolellakin järjestelmät olivat valvottuina, ei valvontaorganisaatio hallinnut
palveluiden uudelleenkäynnistämistä, mikäli sellaista olisi tarvittu. Tämän ylläpitoajan
laajentaminen kattamaan koko vuorokausi on erittäin kallista, joten kun operatiivinen
puoli ei sitä tarvitse ei laajennusta alkuvaiheessa ole mahdollista rahoittaa palveluilla.
Näitä ongelmia jouduttiin yksitellen ratkomaan joko pysyvin tai tilapäisratkaisuin mo-
biilikeli-palvelua pystytettäessä.

5.2  Liikenteen tietopalvelutuotannon vaatimukset tietoarkkitehtuurille

Palvelutuotannon keskeisiä vaatimuksia tietoarkkitehtuurille on luoda sellainen perusta,
joka takaa palvelukäyttäjälle eli tässä tapauksessa kuluttajalle toimivan ja nopean käyt-
tökokemuksen. Vaatimukset tietoarkkitehtuurille ovat täten

palvelun on oltava ”aina päällä”
on pystyttävä poikkeustapauksissa antamaan käyttäjälle selväkielinen syy-viesti on-
gelman syystä
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valvonnalla on havaittava palvelun toimimattomuus palvelimilla pyörivissä ohjel-
mistoissa, ja sovellukselle on voitava välittää tieto toimimattomuudesta.
ulkoisten palveluiden on voitava hakea tietoa palomuurin takana olevista kannoista
on oltava tuotantoympäristöä vastaava testiympäristö tai tuotantoympäristössä on
voitava testata palvelua ennen sen julkaisemista
palveluista on voitava laskuttaa, mobiilipalveluissa tämä edellyttää laskutuspalvelun
hankkimista joko ulkoa tai ominaisuuden tilaamista SMS-gatewayhin.
ympäristön on oltava skaalautuva eli käyttäjämäärien noustessa on kapasiteettia
voitava nostaa hankkimalla lisää tietokoneita ilman, että sovellusta tarvitsee muut-
taa.

5.3  Ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu

Perusratkaisuvaihtoehtoja palveluarkkitehtuurin suhteen on kolme:

Luodaan kappaleen 5.2 palvelutuotannon vaatimukset täyttävä arkkitehtuuri
Pyöritetään palvelua operatiivisen järjestelmän ”nurkalla”
Kehitetään hybridimalli, jossa palveluvaatimukset tulevat suurimmalta osin täytet-
tyä (kuva 9).

Extranet

SDE+tietokantaContent
gateway
Tieliikelaitos

Content
gateway’
Nova

HTTP

Sisäinen 
liikenne

sovellus
palvelimet

 Kuva 9. Kelipalvelussa kehitetty hybridi tuotantomalli pilottijärjestelmää varten
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Palvelutuotannon kaikkien vaatimusten täyttävän arkkitehtuurin luominen olisi ollut an-
sainnan osalta mahdotonta alkuvaiheessa. Jo pelkkä läpiyön ylläpitokustannusten kat-
taminen olisi vaatinut tarjolle useita käyttäjiä kiinnostavia ja siten tuottavia palveluita.
Tämä lähestymistapa oli hylättävä jo kättelyssä.

Tässä yhteydessä laskettiin, ettei oli myöskään mahdollista eriyttää palveluntarjontaan
omaa arkkitehtuuria, sillä se olisi edellyttänyt kalliiden tietokantapalvelimien tietojen
replikointia ja uusien lisenssien hankkimista. Toinen vaihtoehto olisi ollut palveluiden
hankkiminen kumppanilta, jolla jo on omia palveluita. Käytännössä tämä olisi johtanut
pelkkään tietosisällön hinnoitteluun, mikä ei ollut tarkoituksena.

Pilotti järjestelmä rakennettiin konseptointivaiheessa alun perin täysin operatiivisen
tietoarkkitehtuurin ehdoin muun tuotannollisen toiminnan ”nurkalla”. Pilottipalvelu si-
sälsi paljon replikointeja ja staattisia tietoja, jonka perusteella ei voinut ajatella rakentaa
julkaisukelpoista järjestelmää. Testausta varten järjestelmää kehitettiin hyödyntämään
dynaamisesti tietovarastoja, jolloin myös tuli haasteena saada toimiva ratkaisu koko
maan kattavasta (päätiestön noin 6 000 tiekilometriä) palvelusta.

Samalla jouduttiin kehittämään sovellus kelitiedon syöttöpäätä varten. Tämä Graafinen
kelieditori (GKE) hankittiin ulkopuoliselta IT-talolta ja se mahdollisti kelitilanteen en-
nustamisen suoraan karttapohjaan. Keliennustamista oli aikaisemmin tehty tekstimuo-
toisesti kiinteille alueille ja tiejaksoille.

Operatiivisen tuotantoarkkitehtuurin varaan rakennettu palvelu toimi hyvin testausvai-
heessa, jolloin testaajina toimivat oman talon väki ja vain yhden operaattorin liittymät
eikä palvelusta tarvinnut veloittaa. Tieliikelaitoksella oli jo pitkään ollut oma Soneran
Gateway tekstiviestintään mm. hoitopalveluiden työnohjauksessa.

Julkistusvaihetta ajatellen operatiivinen arkkitehtuuri sisälsi seuraavat keskeiset puut-
teet:

palvelusta ei voinut laskuttaa
palvelua pystyi käyttämään vain Soneran puhelimista
palvelun numero oli tuntematon eikä sitä olisi ulkomaailmaan voinut jakaakaan,
koska sen operatiivista käyttötarkoitusta ei voinut vaarantaa

Palvelun kehittyessä kohti julkaistavaa tuotantoversiota päätettiin rakentaa arkkitehtuuri
hybridimalliksi (kuva 10). Mallissa sisäinen numero toimii sisäisen gatewayn kautta,
tarjoten näin talon sisälle halvan kanavan palvelun hyödyntämiseen. Ulkoista palvelua
varten rakennettiin extranet-ympäristö, jota kautta ulkoinen palvelun tarjoaja (Radio
Nova) pystyy välittämään palvelupyynnön (tässä tapauksessa palvelu-ID:n, avainsanan
ja kaksi paikkakuntaa) normaalilla http-protokollalla, eli käytännössä kuten tavallisessa
internetissä. Tähän protokollan mukaiseen pyyntöön palvelu vastaa tekstillä, jonka ul-
koinen palveluntarjoaja välittää kuluttajalle. Tässä hybridimallissa on sekä sisäisellä että
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ulkoisella palvelulla yhteinen sovellus ja yhteinen kanta. Ainoastaan jakelukanavat
eroavat toisiStaan. Julkistetun palvelun arkkitehtuuriset keskeiset piirteet ovat

tietoturvallinen extranet-ratkaisu (kaikki ulkoinen liikennöinti näin rajoitetuin oi-
keuksin)
tietokanta (Kelitietovarasto) siirretty extranettiin sovellusten saataville
tieto, sovellus ja liikennöintikerrokset eroteltu eri palvelimiin
kehitys- tai testausympäristö vastaa tuotantoympäristöä sovelluskerroksen osalta

Lisäksi seuraavat toiminnot on ulkoistettu palveluntarjoajalle (Radio Nova)
monioperaattorituen tarjonta (Sonera, Radiolinja, Telia)
laskutuspalvelu

Palvelupyynnön kulkua tuotantoprosessissa julkistusvaiheessa esittää kuva 10. Kuvassa
palvelun avainsana on ”Tie” ja palvelunumerona Radio Novan markkinoima ”17275”.
Palvelupyyntö lähtee normaalina tekstiviestipyyntönä Radio Novan palveluita ylläpitä-
vän Alma Median monioperaattori-SMS-gatewayhin, jossa hoituu palvelupyyntöjen kä-
sittely, palvelukutsun erottelu sekä viime kädessä laskutustietojen kirjaus.

Palvelupyyntö välitetään Tieliikelaitoksen (keltaiset laatikot) extranet-palvelimelle, joka
välittää palvelupyynnön avainsanan mukaisesti oikealle sovellukselle.

Sovelluspalvelin hakee tiedot tietokantapalvelimelta, johon tietoja päivitetään GKE:lla
Tieliikelaitoksen kelikeskuksissa.

Sovelluksen liiketoimintalogiikka pakkaa pyydetyt tiedot tai virheviestin mahdollisim-
man tiiviiseen, mutta ymmärrettävään muotoon ja välittää sisällön takasin Alma Me-
dialle, josta tekstiviesti tai viestit palautetaan kuluttajalle.
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 Kuva 10. Kelitiedon palvelupyynnön kulku julkistetussa arkkitehtuurissa
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6  MOBIILIPALVELUIDEN ANSAINTATAVAT
LÄHTÖTILANTEESSA

6.1  Palvelun laskutustapa

Kuluttajille myydyt tekstiviestiteknologiaan perustuvat palvelut perustuvat nykyään
vielä pääosin transaktio- eli tapahtumapohjaiseen laskutukseen. Myös mobiilikelin
tuotteistuksessa päädyttiin tähän ansaintatapaan, joten sitä käsitellään tässä laajemmin.
Syynä ansaintatavan valintaan oli pääasiassa tekniikka ja olemassa olevat kanavat.
Muita pilottivaiheessa mietittyjä ansaintavaihtoehtoina olivat tilaukset ajan mukaan (ks.
kohta 6.3.1) sekä asiakkaille tuotetut lisäarvopalvelut (ks. kohta 6.3.3). Aikaperusteiset
palvelut olivat pilottivaiheessa täysin push-tyyppisiä, eli niitä varten olisi pitänyt olla
erikseen henkilö päättämässä viestin lähettämisestä. Lisäarvopalveluille ei taas ollut
olemassa valmiita kanavia, joita hyödyntää palvelun markkinoinnissa. Kuluttajan ko-
kemasta lisäarvosta ei myöskään ollut näyttöä. Jo alkuvaiheessa päädyttiin palvelun
markkinoinnin ulkoistamisesta. Tieliikelaitoksen ei uskottu kykenevän rakentamaan
tarpeeksi hyvää markkinointikanavaa, jota mobiilipalvelu vaatii. Ulkoistamalla markki-
nointi voidaan myös avata usean palvelun tarjoajan brandin alla.

Hyötypalveluiden tarjoajien kannalta transaktiopohjaisuus tarkoittaa sitä, ettei palvelun
hinta voi nousta kuluttajan kokemaa rajahyötyä suuremmaksi. Hankalaksi tämän tekee
kuluttajan hintajouston epälineaarisuus. Transaktion hinta ei saisi nousta yli kuluttajan
harkintakynnyksen. Kynnys tekstiviestipalvelulle on noin 20 senttiä riippumatta palve-
lusisällöstä (Tinnilä 9.8.2002).

6.2  Arvoketju

Kuvasta 11 seuraavalla sivulla käy ilmi tekstiviestipalvelun arvoketju sekä tuottojen
(vihreä teksti), muuttuvien kustannusten (sininen) ja kiinteiden kustannusten (punainen)
jakautuminen eri toimijoille transaktiopohjaisissa palveluissa. Luvut perustuvat mobiili-
keli-palvelun tietoihin, mutta ovat suurimmaksi osaksi yleistettävissä tämän hetken pal-
velumarkkinoihin. Kuvassa ei oteta kantaa kustannusten ja tuottojen keskinäisiin suhtei-
siin vaan kaikki on merkattu luvulla 100. Arvoketjun isoimmat ongelmat on ympyröity
punaisella.
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Tuottojen ja kustannusten jakautuminen palveluketjussa Esimerkkiprojektissa (luvut eivät suhteessa)
•investointikustannukset 100
•muuttuvat kustannukset 100
•tuotot kuluttajalta 100•investointikustannukset  yht. 80

•ohjelmistot 40
•oma työ 40

•muuttuvat kustannukset 40
•Tuotot kuluttajalta 32,5 •Tuotot kuluttajalta 35

•investointikustannukset   20
•Muuttuvat kustannukset  60
•Tuotot kuluttajalta     32,5

hidaste
sisältötuotannolle

Kuva 11. Tuottojen ja kustannusten jakautuminen arvoketjussa eri toimijoille

Kuvasta käy ilmi, että alustojen ja ohjelmistojen tuottajat (vihreä väri) eivät osallistu
lainkaan riskin jakoon. Nämä toimijat saavat tulonsa suoraan palveluntarjoajilta. Liik-
kujan palvelut tarvitsevat yleensä erilaisia paikkatietoihin perustuvia ohjelmistoja, jotka
ovat erityisen kalliita. Nämä ohjelmistot ostetaan pääasiassa erikseen räätälöityinä.

Mobiilikeli-palvelussa sisällöntuottaja (keltainen väri) keräsi itse tiedon ja jalosti sen
loppuun saakka. Tämä johtui pääosin julkisten tai yksityisten palvelutietokantojen
puutteista. Koska markkinat ovat vielä kehittymättömät, ei tietoon liittyviin arvoketjun
osiin ole vakiintuneita tuottajia. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että viranomaisen roo-
liin kuuluisi tiedon keräyksen ja saatavuuden järjestäminen ja mahdollisesti koostami-
sen osittainen tukeminen (Merikallio 2002)

Tieliikelaitos vastasi sisällöntuottajana noin 80 prosentista koko palvelun investointi-
kustannuksista. Näistä puolet oli ohjelmistojen hankintaa ulkopuoliselta konsultilta
(Novo Meridian ja Weppihiiri). Kelitietojen keräämiseen kehitettiin uusi graafinen keli-
editori (GKE), joka on karttaan perustuva täyttösovellus. Tieliikelaitoksen kelikeskus-
toiminto maksoi yli 80 % ohjelmiston kehittämiskustannuksista, sillä ohjelmiston pää-
tarkoitus oli oman toiminnan parantaminen. Ennen GKE:a oli tiedot viety Tiehallinnon
Webkeli-sovellukseen. Näitä tietoja ei voitu käyttää mobiilikelin pohjana neljästä syys-
tä:

1. Tiedot olivat liian epätarkkoja palvelulle. Webkelissä tiedot syötetään tarkimmalla
tasolla tiejaksoille, joita oli päätiestöllä keväällä 2002 yhteensä 157 ja niiden pituus
oli pisimmillään yli 100 kilometriä. Mobiilikelissä pyrittiin antamaan käyttäjälle
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tarkennettua tietoa juuri hänen reitilleen. Tämän takia reitti piti pystyä jakamaan
tarkemmin erilaisiin keliosiin.

2. Tiedot päivitettiin liian harvoin. Kelitiedotus annettiin pääasiallisesti neljä kertaa
vuorokaudessa. Myös tietojen päivitysvaatimus urakoitsijoille oli ajoitettu tiedotuk-
sen tarpeisiin. Tiedotukselle on luonteenomaista olla tarjoajan ehdoilla toimivaa.
Palvelua varten tietojen pitää olla ajantasaisia ja tasalaatuisia ympäri vuorokauden.

3. Kelitietojen tekijänoikeudellinen asema ei ollut täysin selvä. Kelitietojen suhde Il-
matieteen laitoksen tuottamiin säätietoihin oli projektiin lähdettäessä epävarmaa.
Säätiedot on yksi monista lähtötiedoista ennustettaessa keliä. Niiden tekijänoikeu-
det omistaa Ilmatieteen laitos, joka tuottaa ne palveluna kaikille Tiehallinnon hoi-
tourakoitsijoille omaan käyttöön. Mahdollisten epäselvyyksien takia oli varmempaa
pitää tiedontuotanto täysin omassa organisaatiossa, jotta voitiin tarvittaessa osoittaa
kelitiedon tuottamisen prosessi itsenäisenä tietolajina.

4. Tietojen saanti ja päivitys palvelua varten oli epävarmaa. Mobiilikeli olisi vaatinut
suoran yhteyden rakentamista Tiehallinnon palvelimelle. Tiehallinnon tietoarkki-
tehtuurin rakentaminen etenkin palveluntarjoajien yhteyksien osalta oli vasta alus-
sa. Myös viranomaisen rooli lähtötietojen tuottajana ja laadun varmistajana oli epä-
selvä. Toisaalta viranomaisen kanssa on vaikea solmia pitävää sopimusta tietojen
toimittamisesta. Koska tieto on ilmaista, olisi sopimuksen toimitusehtoihin vaikeaa
sisällyttää sanktioita. Tämä voisi aiheuttaa tilanteen, jossa viranomaisesta johtuva
tietokatkos aiheuttaisi palveluntarjoajille tappioita, joihin ei itse pysty vaikutta-
maan.

Ohjelmistoinvestointeihin  sisältyivät myös palvelimet, jotka hankittiin mobiilipalveluja
varten. Omana työnä tehtiin GKE:n vaatimat kuvaukset sekä suurimpana eränä itse mo-
biilikelisovellus. Muuttuvat kustannukset koostuvat Tieliikelaitoksella suurimmaksi
osin palvelun ylläpidosta. Tietojen keruusta ei voida kirjata kustannuksia palvelulle
vaan sen pitää syntyä muiden prosessien sivutuotteena.

Mobiilikelissä palveluntarjoajana toimi Radio Nova. Sen kustannukset koostuivat in-
vestointikustannuksista, jotka syntyvät pääasiassa SMS-palveluita varten rakennetusta
alustasta. Radio Nova on osa Alma Media -konsernia, jossa käytetään yhteistä alustaa
mobiilipalveluille (Alma Ventures). Myös radioaseman rakentamista voidaan osaltaan
arvostaa investointikustannuksena. Radio Novan muuttuvat kustannukset koostuvat
pääosin mainoskustannuksista sekä Ventures-yksikölle maksetuista kuukausimaksuista.

Kuluttajalta saatu yhden tapahtuman tuotto jakautuu sisällöntuottajan, palveluntarjoajan
ja operaattorien kesken kuvan 12 mukaisesti. Kuluttajahinta on 84 senttiä, mistä arvon-
lisäveroa maksetaan 15 senttiä. Palvelun hintaan kuuluu käyttäjän lähettämä viesti sekä
vähintään yksi paluuviesti. Lisäksi operaattori velottaa 12 % laskutuslisää palvelun hin-
nasta. Yksittäisen viestin hinta oli 8 senttiä. Koska palvelussa käytettiin Alma Median
gatewayta, oli hinnassa kaikki paljousalennukset. Palveluntarjoajalle ja sisällöntuotta-
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jalle jää siis jaettavaksi 45 senttiä per tapahtuma. Laskelmasta käy myös ilmi yksi tär-
keimmistä syistä, miksi pilottivaiheessa palveluun kuulunut paikannus jätettiin pois. Se
olisi vienyt katteesta vielä 12 senttiä lisää. Paikannus olisi myös tuonut lisää käyttöta-
pauksia, mikä vaikeutti pilotin perusteella käyttöä enemmän kuin hyödytti. Paikannusta
ei myöskään ollut tarjolla monioperaattoriympäristössä, eikä sen tarkkuus riittänyt enää
liikenneverkon tasolla.

Tekstiviestien jakelun hintarakenne palveluntarjoajille (Sonera)
•Lähtevä viesti 0,08 €/kpl (ilman alv)
•Saapuva viesti 0,08 €/kpl (ilman alv)
•Paikannus 0,00 €/kpl (ilman alv)

MobiiliKeli
•Viestejä lähetetään 1 0,08 € (ilman alv)
•Paikannuksia 0 0,12 € (ilman alv)
•Viestejä vastaanotetaan 1 0,08 € (ilman alv)
•Viestinvälitys maksut Teleoperaattorille yhteensä : 0,16 € (ilman alv)

•Veroton loppukäyttäjähinta 0,69 € (ilman alv)
•Alv 0,15 €
•Verollinen loppukäyttäjähinta 0,84 € (sis. alv)

•Laskutuslisä teleoperaattorille verottomasta loppukäyttäjähinnasta (12 %) 0,08 €
•Teleoperaattori yhteensä 0,24 €

•Tieliikelaitoksen ja Radio Novan tuotto kuluttajalta (=jaettava kate palveluntuottajille) 0,45 €

Kuluttajalta saatujen tuottojen jakautuminen toimijoiden kesken

Kuva 12. Yhden transaktion tuoton jakautuminen eri toimijoille

6.3  Ansaintamallit

6.3.1  Tilaukset ajan mukaan

Mobiilipalvelun tilauksella ajan mukaan tarkoitetaan palvelua, jonka saa avattua itsel-
leen halutuksi ajaksi vakiohinnalla. Tähän asti kannattavia markkinoille tulleita palve-
luita ovat esimerkiksi uutispalvelut (Mari Isbom 5.8.2002). Nämä palvelut perustuvat
ns. push-tekniikkaan, jossa viestin lähettämisestä päättää palveluntarjoaja. Tämä mah-
dollistaa viestien määrän kontrolloinnin. Markkinoilla ei ole vielä palveluita, jotka
mahdollistaisivat käyttäjälle myös aktiivisen palvelun käytön vakiohintaan.

6.3.2  Mainostaja maksaa

Mainosrahoilla tuotettuja mobiilipalveluja on vielä Suomessa vähän. Suurin syy on
SMS-viestin rajallisuus ja pienet käyttäjämäärät. Mainosrahalla tuotettuun mobiilipal-
veluun pitäisi liittää jokin perinteisen median ohjelmaformaatti halutun tavoitettavuuden
saamiseksi.
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6.3.3  Lisäarvoa asiakkaille

Uusi tapa tehdä mainostuotoilla palveluita on tuottaa mobiilipalvelu käyttöön jonkin
toisen palvelun lisäarvopalveluna. Tällainen on esimerkiksi Vianorin tarjoama sääpal-
velu, jonka saa käyttöönsä ostaessaan renkaat. Palvelun tuottaa Ilmatieteen laitos.

6.3.4  Imagoarvo

Mobiilipalveluiden tuottamiseen liitetään usein uusin teknologia ja innovatiivinen orga-
nisaatio. Tästä syystä niihin voi liittyä imagoarvoa, varsinkin toimialoilla, jotka koetaan
alhaiseksi teknologiatasoltaan. Kuluttajille suunnatun palvelun arvoa Tieliikelaitokselle
urakoitsijana on kuitenkin vaikea mitata, sillä urakointitoiminnan asiakaskunta on hyvin
suppea (Yliherva, Tieliikelaitos 2002).

6.3.5  Viranomainen asiakkaana

Viranomainen keskittyy liikenteen tiedotuksessa joukkotiedotukseen. Mobiilikeli poik-
keaa tästä siinä, että se perustuu henkilökohtaiseen palveluun, joka koskettaa juuri
asiakkaan omaa reittiä. Sillä voi kuitenkin olla paljon liikennepoliittisiin tavoitteisiin
sopivia vaikutuksia, kuten käyttäjätutkimukset osoittavat. Viranomainen onkin tuottanut
joitain mobiileja palveluita, kuten jalkakäytävien liukkaudesta kertovat palvelut. Näissä
viranomainen on kuitenkin ostanut tuoteoikeudet täysin itselleen, mikä osaltaan myös
vaikeuttaa niiden markkinointia.

6.3.6  Erikoistiedontarpeet

Jos tieto itsessään tuottaa selvästi havaittavia ja rahassa mitattavia hyötyjä, voidaan pal-
velu tuottaa jopa hyvin pienelle käyttäjäkunnalle. Tällöin asiakkaina ovat lähes yksin-
omaan yritykset ja yhteisöt. Yleensä erikoistiedontarpeisiin liittyy kiinteästi tiedonkeruu
ja etenkin sen analysointi. Kun muissa malleissa tiedonkeruulle ei voida investoinnissa
juurikaan laskea kustannuksia, on se tässä mallissa yleensä lähtökohta. Myös kustan-
nuksista suurin osa syntyy ennen itse sovellusta. Näiden tietolajien suhteen on syytä olla
varovainen, ettei niitä yhdistä kuluttajapalveluihin. Tällaisia tietolajeja voivat olla esim.
kelirikkoennusteet tai toimenpidehälytykset
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7  LIIKENTEEN TIETOPALVELUIDEN
ASIAKASTYYPIT

7.1  Tiedon tuottamisesta matkalle

Mobiilikelin kohderyhmänä ovat autoilevat ihmiset talviaikaan, jotka tekevät yli 50 ki-
lometrin matkan. Mobiilikelin pilottivaiheessa keväällä 2001 haluttiin laskea palvelulle
käyttäjäpotentiaali (ks. kuva 13). Laskelmassa yhdistettiin Tieliikelaitoksen tietoja pää-
tieverkolla tehtävistä matkoista sekä Soneran sen hetkisiä arvioita. Laskelmassa oletet-
tiin palvelun visiotila, jolloin mobiilit lisäarvopalvelut ovat luonnollinen osa ihmisten
elämää. Lisäksi mobiilikelin oletettiin olevan markkinoille hyvin sijoittautunut.

Kohderyhmään kuuluvia, yli 50 kilometrin matkoja tehdään talvikauden aikana noin
250 miljoonaa (Mervi Vatanen, 2001). Tästä kokonaispotentiaalista on suodatettava en-
sin päätelaitteiden omistajat. Matkapuhelinten henkilöpenetraatio on noin 70 prosenttia.
Näistä aktiivisia sisältöpalveluiden käyttäjiä on 33 prosenttia. Sisältöpalveluihin laske-
taan tässä kaikki, joten yli 50 prosenttia kaikesta käytöstä on logoja, soittoääniä sekä
saldokyselyjä (Vainio, Sonera 2002). Hyvällä palvelulla arvioitiin voitavan päästä noin
yhteen prosenttiin potentiaalisista käyttökerroista. Kun palveluntarjoajille ja jakelijalle
(pilotissa Sonera) arvioitiin jäävän yhteensä 65 senttiä, saatiin liikevaihtoarvioksi
380 000 euroa. Lopullinen palvelu tuotettiin palveluntarjoajien, Tieliikelaitoksen ja Ra-
dio Novan, riskillä. Näille jäi loppuhinnasta 45 senttiä, jolloin käyttäjäpotentiaalilas-
kelmalla saataisiin liikevaihdoksi vuodessa 260 000 euroa.

Mobiilikelin käyttäjäpotentiaali suurimmillaan
(sesonki 6 kk)

• käyttöpotentiaali  -- 250 milj. matkaa (päätiet ja yli 50 km)
kuudessa kuukaudessa (Tieliikelaitos, Vatanen)

• matkapuhelinten henkilöpenetraatio ~ 70%  175 milj.

• aktiiviset sisältöpalveluiden käyttäjät ~  33 %  58 milj.
(Sonera, Vainio)

• arvioitu osuus potentiaalisista käyttökerroista maksimissaan
1 %  0,58 milj. (pilottiarvio Sonera)

Oletuksena:
• mobiilit lisäarvopalvelut on luonnollinen osa eri ihmisryhmien arkipäivää
• MobiiliKeli markkinoitu systemaattisesti eri kanavia hyödyntäen siten,

että palvelun käyttökulttuuri synnytetty

• Palveluntuottajien (Tieliikelaitos, jakelija) osuus hinnasta
0,65 €  liikevaihtomaksimi 380 000 €

 Kuva 13. Liikennemääriin perustuva laskelma käyttäjäpotentiaalista
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7.2  Matkan mukavuutta lisäävä  tekijä

Käyttäjäkokemuksien mukaan (ks. käyttäjätarpeet) kelipalvelulta haetaan yleensä enna-
koinnilla mukavuutta tulevalle matkalle. Palvelun käyttäjätilastoista käy ilmi, etteivät
käyttäjämäärät liity niinkään liikenneverkolla tehtävien matkojen määrään. Käyttöker-
roista yli 90 % ajoittuu kolmen minuutin sisään radiomainoksen esittämisestä. Ainakaan
mobiilikelin käyttöön ei siis vielä ole totuttu, jos tottumisen mittarina käytetään muina
aikoina tehtävät kyselyt. Palvelu on ollut markkinoilla raportin kirjoittamisen hetkellä
kaksi kuukautta keväällä 2002 sekä kuukauden syksyllä 2003. Kesällä palvelun paikalla
oli tietöistä kertova palvelu, joka oli hieman kelipalvelua suositumpi. Merkkejä tottu-
neiden käyttäjien osuuden kasvamisesta ei vieläkään ole. Sen sijaan on havaittavissa
mainoksen jälkeisten käyttäjämäärien kasvaminen. Palveluun tottuneiden määrä ei ole
paljoa suurempi kauemmin markkinoilla olleilla tuotteillakaan (Jussi Ovaskainen, Radio
Nova 2002).

Olennaista palvelulle on siis saada se käyttäjille näkyville mahdollisimman usein. Sa-
mansisältöisen palvelun julkaiseminen eri palveluntarjoajien kautta ei vähennä yksittäi-
sen palvelun käyttäjämääriä, vaan pikemminkin kasvattaa niitä sillä käyttäjät oppivat
luottamaan sisällön oikeellisuuteen. Mobiilikelin käyttäjät eivät näyttäisi kokevan pal-
velua olennaiseksi matkan tekoon. Sen sijaan palvelu koetaan mukavuutta aiheuttavana
lisänä, joka tilataan sen ollessa sopivasti esillä. Mukavuushakuisuutta tukee myös käyt-
täjämäärien kasvu viikonloppuisin sekä päämäärien painottuminen lomakohteisiin.

Kokemusperäinen liikevaihtolaskelma, sesonki 6 kk

• Elinkaari tuotteelle 2 sesonkia, so. 10 000 €/ jakelija

• Tarvitaan useita tuotteita samalla sisällöllä, useita jakelijoita sekä
mahdollisesti viranomaisen sponsorointia liikennepoliittisia tavoitteita
tukeville palveluille

• Käyttäjämäärä lähes täysin riippuvainen mainoksista, yli 90 % käyttäjistä 3
minuuttia radiospotin jälkeen.

• Spotteja päivässä per jakelija keskimäärin 5
• Käyttäjiä/spotti 5-30, keskiarvo noin 10.
• Pyynnöistä onnistuneita n. 50 % (väärin kirjoitettu, tuntematon paikkakunta

ym.)
• Liikevaihtoa per jakelija 5 000 €/ sesonki/ jakelija

Kuva 14. Kokemuksiin perustuva laskelma käyttäjäpotentiaalista
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8  TUOTEKOHTAISEN LIIKETOIMINTA-
SUUNNITELMAN VALINTA

Kun mobiilille liikenteen tietopalvelulle tehdään liiketoimintasuunnitelmaa, on ensin
arvioitava

raakatiedon ainutlaatuisuus ja hinta
käyttömukavuus, käyttöliittymä
kansainvälistäminen
yhdistelymahdollisuudet
arvo liikenteenhallinnalle
arvo logistiikalle
hälytykset erikoistilanteista
väylänpitdon tehokkuuteen vaikuttavat tekijät.

Tämän jälkeen peilataan niitä mahdollisiin tapoihin ansaita, joita ovat
transaktioon perustuvat maksut kuluttajalta
tilaukset ajan mukaan
mainostajamaksut
lisäarvoa asiakkaille
imagoarvo
viranomainen asiakkaana
erikoistiedontarpeet yrityksille tai yhteisöille.

Yhdelle tuotteelle on mahdollista valita vain rajattu määrä ansaintatapoja. Esimerkiksi
ainutlaatuiseen raakatietoon perustuvaan palveluun ei kannata valita vain imagoarvoa
ansainnaksi. Useamman ansaintatavan yhdistäminen ilman tuotannon lisäkustannuksia
on kuitenkin varmin tapa menestyä. Tällöin voidaan ennen kaikkea vähentää riskejä.
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9  INVESTOINTIMALLIN LÄHTÖOLETUKSET

9.1  Yhdestä sisällöstä monta konseptia vai yhteen konseptiin monta
sisältöä

Investointilaskelmaa tehtäessä käsiteltiin kolmea eri mallia (kuva 15), joissa kaikissa
tavoitteena on investoinnin kannattavuus. Ensimmäisessä mallissa oletettiin syntyvän
vain yksi palvelu ja laskettiin kuinka paljon käyttäjiä tällöin tarvittaisiin. Toisessa mal-
lissa käytettiin yhdelle palvelulle havaintoihin ja elinikäarvioihin perustuvia käyttäjä-
määriä. Tässä mallissa laskettiin, kuinka monta uutta palvelua alustan päälle pitää tehdä.
Liikenteeseen liittyviä mobiilipalveluja ei voi kuitenkaan tehdä rajattomasti. Kiinnosta-
via tietolajeja ei ole monia, eikä täysin uusilla markkinoilla voida tehdä isoja tuotediffe-
rointeja. Investoinnilla synnytettiin myös palveluiden tuotantokoneisto, joka pystyy vain
rajattuun vauhtiin. Kolmannessa mallissa lähdettiin sekä käyttäjämäärissä että palvelui-
den määrissä oletetuista luvuista. Tässä mallissa laskettiin, kuinka paljon muita tuottoja
palvelut vaativat. Mallintamisella haluttiin selvittää eri muuttujien painoarvoa liiketoi-
minnalle sekä laskea reunaehtoja liiketoiminnalle.

Investointilaskelma mobiilipalveluille
-3 mallia

tavoitteena kannattava
investointi

1 palvelu
riittävästi
käyttäjiä

riittävästi palveluitahavaittu
käyttäjämäärä/
palvelu

havaittu
käyttäjä- ja
palvelumäärä

sponsori

riittävästi muita
tuottoja

Kuva 15. Investointilaskelman kolme eri mallia.
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Lähtöarvot laskelmille olivat

Alkuinvestointi oli noin 60 000 €. Siihen kuuluivat palvelin- ja ohjelmistohankinnat
sekä tieverkkoon perustuvien mobiilipalveluiden kehitysalustan rakentaminen.
Hankitulle palvelimelle ja alustan kehitykselle laskettiin investointiajaksi 5 vuotta.
Sen jälkeen oletettiin tarvittavan uutta alustaa, johon pelkät päivitysinvestoinnit ei-
vät riitä.
Kaikissa malleissa pyrittiin positiiviseen nykyarvoon sitomalla jokin päämuuttujis-
ta. Näitä olivat palveluiden määrä, käyttäjien määrä sekä käyttäjät per palvelu.
Yhden palvelun pystyttämisen kustannukset olivat 20 000 €
Ylläpitokustannukset per palvelu olivat vuosittain 4 900 €, mikä vastaa kolmea työ-
päivää kuukaudessa
Korkokantana käytettiin 12:ta prosenttia, mikä vastaa Tieliikelaitoksen vaatimusta
sijoitetulle pääomalle
Palvelun kuluttajahinnaksi laskettiin 0,84 €, josta jää 0,45 € palveluntarjoajille
Tiedon keräykselle ei laskettu kustannuksia. Mobiilikelin tapauksessa kelitieto
syntyy Tieliikelaitoksen omissa kelikeskuksissa hoitourakoinnin tueksi sekä Tie-
hallinnon kelitiedottamisen tarpeisiin. Mobiilikelin aiheuttamasta lisälaadun tar-
peesta ei allokoitu lainkaan kustannuksia investointilaskelmaan.

Kuvassa 16 esitetään mallin 1 tärkeimpiä lukuja. Siinä oletetaan palveluita olevan vain
yksi. Laskelmasta saadaan tarvituksi käyttäjämääräksi noin 300 käyttäjää päivässä. Pal-
velun elinikä olisi tällöin neljä vuotta. Mobiilikeli-pilotista kesti noin vuosi palvelun
ulostuloon. Tämän takia ensimmäiselle vuodelle ei laskettu käyttäjiä. Mallista käy par-
haiten ilmi, mille yksittäinen palvelu on herkkä. Viiden sentin ero katteessa vaikuttaa
investoinnin arvoon dramaattisesti. Alkuinvestointi oli 60 000 euroa ja kymmenen sen-
tin ero vaikuttaa lähes saman verran investoinnin nykyarvoon. Kysynnän hintajoustosta
ei kuitenkaan ole riittävää tietoa, jotta voitaisiin etsiä optimihintaa.
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9.1.1  Malli 1: Yksi palvelu, riittävästi käyttäjiä

Malli 1
- yksi palvelu, riittävästi käyttäjiä

3013013013010
käyttökertojen lkm/ 
päivä

2005 2004 2003 2002 2001 käyttäjiä pitää olla yli 
300 joka päivä – so 
noin 110 000 per vuosi

40 06410 473-19 118-48 709-78 300Kumulat. rahavirta

kumulatiivinen rahavirta 
kääntyy positiiviselle 
vasta neljäntenä vuonna, 
joten malli on herkkä 
palvelun elinkaarelle

0,45kate
0,15alv
0,24operaattori
0,84

hinta/ 
käyttökerta (€)

koska malli perustuu 
yhden palvelun 
loppukäyttäjätuloihin, se 
on hyvin herkkä 
palveluntarjoajalle 
jäävälle katteelle

0,35kate

0,55kate

jos taas

tai

10 337 €Investoinnin nykyarvo:

Nykyarvo: -19 494 €

Nykyarvo: 40 169 €

Kuva 16. Yhden palvelun malli, jossa palveluita on yksi ja käyttäjämäärä on vapaa
muuttuja

Mobiilipalveluiden hintaa ei voi muuttaa yhtä vapaasti kuin muiden kulutustuotteiden
sen luonteen vuoksi. Hintajousto ei ole lineaarista, vaan noin 15–20 sentin kohdalla ta-
pahtuu selvä hyppäys kysynnässä. Tämä johtuu siitä, että tekstiviestipalvelut mielletään
arvoltaan lähelle yksityisen tekstiviestin lähettämistä. Raja kulkee siinä, joutuuko hintaa
pohtimaan ylipäänsä edes hetkeä (Tinnilä, LTT-tutkimus).

Kumulatiivinen rahavirta kääntyy positiiviselle vasta neljäntenä vuonna, joten yksittäi-
nen palvelu on myös herkkä sille, kuinka kauan se voidaan pitää markkinoilla ilman li-
säkustannuksia.

Malli 2 kuvastaa tärkeimpiä muuttujia palvelutuotannon sisällä (ks. kuva 17). Siinä on
käytetty käyttäjämäärille lukuja, jotka perustuvat mobiilikelissä jo havaittuihin lukuihin
sekä arvioihin niiden kehityksestä sekä tuotteen elinkaaresta. Tämän pohjalta laskettiin
tarvittavien palveluiden lukumäärä. Uudella palvelulla tarkoitetaan tässä selvästi omaksi
tuotteeksi tarkoitettua palvelua, jolla on oma sisältönsä tai käyttöliittymänsä. Käyttäjä-
luvuissa on jo huomioitu jokaisen palvelun tuottaminen useammalle palvelun tarjoajal-
le.

Oletuksessa ensimmäisenä vuonna käyttäjiä on 100 päivässä, toisena 300 ja viimeisenä
50. Kolmannen vuoden jälkeen ei palvelun uskota enää selviävän pelkillä korvausin-
vestoinneilla vaan tarvitaan täysin uusi palvelu.
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9.1.2  Malli 2: Käyttäjämäärä rajattu, palveluita riittävästi

Malli 2
- käyttäjämäärä rajattu, palveluita riittävästi

18 250109 50036 500Palvelun vuosikysyntä
50300100

Palvelun 
kysyntäkehitys/päivä

vuosi 3vuosi 2vuosi 1 käytetyt luvut perustuvat 
havaittuihin käyttäjämääriin 
ja yhden palvelun arvioituun 
elinkaareen

8131050tuotteita ulkona kumulat.
03550tuotejulkaisuja

2005 2004 2003 2002 2001 
Alkuinvestoinnit pitää 
kattaa usealla uudella 
palvelulla vuodessa, jotka 
pitää tuoda markkinoille 
pienillä lisäkustannuksilla

koska malli perustuu 
vakiokäyttäjämääriin, se 
on herkkä palvelun 
tuottamisen 
rajakustannuksille

25 000 €palvelun rakentaminen

15 000 €palvelun rakentaminen

jos taas

tai

5 770 €
Investoinnin nykyarvo (palvelun 
rakentaminen 20 000 €):

Nykyarvo: -41 196 €

Nykyarvo: 53 505 €

Kuva 17. Monipalvelumalli, jossa käyttäjämäärät per palvelu on vakio ja palveluiden
määrä vapaa muuttuja

Koska yhden palvelun käyttäjämäärä on nyt vakio, nousee tärkeimmäksi tekijäksi uuden
palvelun tuotantokustannukset. Jos käytetään lähtöoletuksia, saadaan kannattavan uuden
palvelun tuottamiselle rajakustannukseksi noin 27 000 euroa. Kuvassa 18 kuvataan yh-
den uuden palvelun tuottamisen kustannusten vaikutusta siitä saatuihin tuottoihin.
Kaikki tämän alle tuotetut palvelut voidaan tuottaa investoitua pääomaa hyödyntävästi.
Itse alkupääoman suuruus ei sinänsä vaikuta tähän lukuun, sillä tuotantokustannukset
ovat luonteeltaan muuttuvia ja riippuvaisia palveluiden lukumäärästä.
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Vuonna 2002 avatun uuden palvelun tuotantokustannusten vaikutus siitä saataviin tuottoihin 
nykyarvona

-15 000 

-10 000 

-5 000 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

palvelun tuotantokustannus euroa

Palvelu lähtöoletuksilla

Palvelussa 5 senttiä
tukea/transaktio

Kuva 18. Yhden uuden palvelun tuotantokustannusten suhde sen tuottoihin

Kuvassa 19 esitetään palveluista saatavan katteen vaikutusta yhdestä uudesta lisäpalve-
lusta saatavien tuottojen määrään, kun muut lähtöarvot pysyvät oletettuina. Transak-
tiosta voidaan saada enemmän katetta pääasiassa korottamalla hintaa. Kuvassa ei huo-
mioida korkeamman hinnan aiheuttamaa kysynnän vähentymistä.
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Palvelun tarjoajille jäävän katteen vaikutus vuonna 2002 avatun yhden uuden palvelun tuottoon 
nykyarvona

-30 000 

-20 000 

-10 000 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

kate/transaktio sentteinä

Kuva 19. Yhden transaktion katteen vaikutus palvelun tuottoihin

Mallissa 2 (kuva 17) on erilaisten markkinoilla olevien palveluiden lukumäärä kor-
keimmillaan 13. Tehdyllä alkuinvestoinnilla ei pystytä uskottavasti tuottamaan näin
monta palvelua vuodessa. Markkinoilla ei myöskään uskota olevan kysyntää näin mo-
nelle toisistaan poikkeavalle palvelulle. Mallissa 3 (kuva 20) onkin käytetty arviota sekä
käyttäjämäärästä per palvelu että palveluiden lukumäärästä. Mallissa haetaan rahamää-
rää, jota tarvitaan muista kuin kuluttajalta saatavista transaktiomaksuista.
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9.1.3  Malli 3: Käyttäjämäärä ja palvelut rajattuja, muita tuloja riittävästi

Malli 3
- käyttäjämäärä ja palvelut rajattuja, muita 
tuloja riittävästi

10 00010 00010 00010 00010 000muut tuotot €
47530

tuotteita ulkona 
kumulat.

2005 2004 2003 2002 2001 

Palveluiden tuottamiseen 
tarvitaan lisätuottoja, jos uudet 
palvelujulkaisut pidetään 
arvioidun mukaisina. 
Lisätuottoja voivat olla mm. 
viranomaistuki tai 
yrityssponsorointi

Palveluiden syntymisen 
kannalta kannattaa 
viranomaisen tuki 
sijoittaa palvelun hinnan 
tukemiseen 
alkuinvestoinnin sijaan. 

27 000 €
Uuden palvelun rajakustannus, jos tuetaan 
alustoja (10 000 €/vuosi)

0,05 €tuki/käyttökerta
jos taas Rajakustannus: 35 000 €

Tuen määrä on kuitenkin sama N. 50 000 € / 5 v

Kuva 20. Monipalvelumalli, jossa palveluiden määrä ja käyttäjät per palvelu ovat va-
kioita ja muut tuotot vapaa muuttuja

Palvelujen tuottamisessa oletettiin pystyttävän 2–3 tuotejulkaisuun vuodessa. Laske-
malla lähtöoletuksia käyttäen, saadaan tarvittujen lisätuottojen määräksi noin 10 000
euroa vuodessa. Kannattavan liiketoiminnan varmistamiseksi on myös siis tuotettava
palveluita, joilla on joko arvoa viranomaiselle liikennepoliittisten tai muiden tavoittei-
den toteutumisessa tai yrityksille mainosarvoa

Mallista käy ilmi, mikä merkitys on viranomaisen tuen sijoittamisella eri kohtiin arvo-
ketjua. Jos palveluita tuetaan alentamalla kynnystä alkuinvestointiin, on palvelun tar-
joajilla suurempi kynnys tuottaa uusia palveluita. Kuten mallin 2 kohdalla todettiin, on
uuden palvelun tuottamiskustannukset ja niistä saatava kate olennaisinta toiminnan kan-
nalta. Kuvassa 20 yllä esitettiin myös tuotantokustannusten vaikutus uudesta palvelusta
saataviin tuottoihin, jos sitä tuetaan viidellä sentillä per transaktio. Ero kannattavan pal-
velun tuotantokustannuksissa nousee noin 7 000 euroa, eli noin 30 prosenttia.

Viranomaisrahoituksen sijoittamisella on myös merkittävä vaikutus palvelutuotannon
rakenteisiin. Sijoittamalla julkinen raha arvoketjun loppupäähän eli suoraan palveluun,
varmistetaan palveluiden jatkuvuus ja kehittyminen. Tukemalla selvityksiä tai teknolo-
gia-alustoja, ei palvelun kehittäminen asiakaslähtöisesti ole välttämättä tarpeeksi hou-
kuttelevaa palvelun tarjoajalle (kuva 21).
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Teknologiakäyrältä toiselle hyppääminen

Joka kerta uusi teknologia mahdollistaa uusia asiakashyötyjä,
toisaalta palvelutoimittajaverkostolle uusia palveluja

Internet- ja mobiilipalveluiden avulla asiakas (yritys tai kuluttaja) saa merkittävimmän lisäarvon.  On mahdollista,
ettei palveluverkosto saa merkittävää taloudellista hyötyä palvelutuotannosta välillisesti. Hyöty
palvelutuottajaverkostolle tulee syvenevistä asiakassuhteista. 

5 vuotta

Jos rahoitetaan vain selvityksiä, niin palvelut eivät kehity ja saavuta
asiakkaita. Asiakkaat eivät saa lisäarvoa, markkinat eivät kehity. 
Verkostossa olevien toimijoiden innovaatioita ei kyetä hyödyntämään

Palvelutuottajaverkosto

Palvelun elinkaari

Kuva 21. Palveluiden viranomaisrahoituksen eri vaihtoehdot
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