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1 JOHDANTO 

 

Yritykset tarjoavat kuluttajille monipuolisesti anonyymiä markkinointiviestintää 

useista eri kanavista käsin.  Perinteisien markkinointikanavien rinnalle, kuten sa-

nomalehdet, esitteet ja tuotekuvastot, ovat nousseet myös erilaiset digitaaliset ka-

navat ja palvelut. Internet, sosiaalinen media ja pikaviestintävälineet ovat moni-

puolistaneet markkinointiviestinnän kanavavalikoimaa. Älypuhelimet ja taulutie-

tokoneet ovat tuoneet digitaaliset, mobiilit markkinointiviestintäkanavat niin ku-

luttajien kuin myös palveluntarjoajien ulottuville mahdollistaen tarvittaessa aiem-

paa henkilökohtaisemman ja kohdennetumman viestinnän. Tässä henkilökohtai-

suudella tarkoitetaan markkinointiviestien kohdennettavuutta kuluttajien tarpeet 

huomioiden siten, että kohdehenkilöillä herää mielenkiinto ja kiinnostus kyseessä 

olevaa aihealuetta kohtaan. Digitaaliset kanavat tarjoavat kuluttajille uusia mah-

dollisuuksia valita, mitä ja millaista markkinointiviestintää he haluavat vastaanot-

taa ja hyödyntää kulloisellakin hetkellä.  

 

Watsonin, McCarthyn ja Rowleyn (2013) mukaan matkaviestintäkanavat tarjoavat 

markkinoijille ja mainostajille kiinnostavia mahdollisuuksia, koska nämä kanavat 

mahdollistavat halvan ja tehokkaan joukkoviestinnän lisäksi yhdeltä-yhdelle sekä 

yhdeltä-monelle viestinnän. Matkaviestintämarkkinoinnin tavoitettavuuskenttä 

kasvaa edelleen. Vuonna 2010 matkaviestintäverkkoon oli pääsy 90%:lla maapal-

lon väestöstä ja Internetiin pääsyn mahdollistavat päätelaitteet muodostivat 20% 

kaikista mobiililaitteista ympäri maailmaa. Matkaviestintämarkkinointi tekstivies-

tien ja mobiilimainonnan keinoilla voi kasvattaa yrityksiin ja tavaramerkkeihin 

liittyvää asiakasuskollisuutta. (Watson ym. 2013, 840.) 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on selvittää, kuinka tekstiviestejä 

voidaan hyödyntää markkinointiviestinnässä ja yritystoiminnassa sekä miten teks-

tiviestejä käytetään viranomaisviestintään. Käytännön osiossa kartoitetaan, miten 

ja mihin tekstiviestejä voidaan käyttää markkinointikeinoja hyödyntävänä viran-
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omaisviestintänä Verohallinnossa sekä tehdään esitys tekstiviestikampanjapilotis-

ta ja sen toteutuksesta.  

 

1.1 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa käydään läpi työlle asetetut tavoitteet, tutki-

muskysymykset, tutkimusmenetelmät sekä esitellään kohdeorganisaatio. Luvun 

kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, mitä aiempia tutkimuksia aihe-

alueesta löytyy, ja selvittää tärkeimmät työssä käytettävät lähteet. Tutkimuksen 

ensimmäisessä luvussa määritellään myös keskeisimmät työhön liittyvät käsitteet. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus käsitellään työn toisessa luvussa. Luvun tarkoituksena 

on kartoittaa, mitä aihealueesta tiedetään tähän mennessä ja samalla luodaan teo-

riatausta tutkimuksen käytännön osuudelle. Teoriaosuuden oleellisin asia on sel-

vittää, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia tekstiviestipalveluilla on markki-

nointiviestinnässä sekä voivatko suomalaiset viranomaiset hyödyntää tekstivieste-

jä omassa toiminnassaan. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi teoriaosuudessa käsi-

tellään ensimmäiseksi tekstiviestien yleisiä ominaisuuksia (luku 2.1), jonka jäl-

keen selvitetään tekstiviestien haasteita viestintäkanavana (luku 2.2). Varsinaisiin 

yleisesti tunnettuihin haasteisiin pureudutaan tarkemmin alaluvuissa. The Mobile 

Marketing Associationin (MMA) yleiset tietosuojaperiaatteet mahdollistavat te-

hokkaan ja vastuullisen mobiilimarkkinoinnin (luku 2.3). Siinä aiemmin esitettyjä 

haasteita käsitellään hieman eri näkökulmista. Työn laajempaan viitekehykseen 

kuuluvat tekstiviestien ja mobiilimarkkinoinnin tavoitteiden selvittäminen (luku 

2.4) sekä lakien ja asetuksien tutkiminen työn tehtävänannon näkökulmasta (luku 

2.5). Käsittelyjärjestyksen tarkoitus on tuoda esiin erilaiset näkökulmat mobiili-

markkinointiin ja tekstiviestien hyödyntämiseen liittyen kohdeorganisaation tar-

peet ja lähtökohdat huomioiden. Tutkimuksen teoriaosuus päättyy yhteenvetoon, 

jossa tiivistetään tärkeimmät ja oleellisimmat havainnot, jotka vaikuttavat työn 

käytännön osuuteen. 
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Tutkimuksen kolmannessa luvussa syvennytään tutkimuskysymyksiin. Tässä lu-

vussa määritellään varsinainen tutkimusongelma (luku 3.1), kartoitetaan kohdeor-

ganisaation mahdollisuuksia hyödyntää tekstiviestejä viestinnässään (luku 3.2), 

selvitetään erilaisia tekstiviestien mahdollisuuksia ja käyttökohteita (luku 3.3) ja 

määritellään tekstiviestien lähetykseen ja uuden kanavan käyttöönottoon liittyvä 

sisäinen ja ulkoinen viestintäsuunnitelma (luku 3.4). Seuraavaksi tutkimuksessa 

käydään läpi tekstiviestien lähettämiseen tarvittavien puhelinnumeroiden hankin-

taan liittyviä asioita (luku 3.5), jonka jälkeen tuodaan esiin uuden viestintäkana-

van liiketoimintavaikutuksia (luku 3.6) ja esitetään mahdollisia mittareita teksti-

viestikampanjoille (luku 3.7). Lopuksi tehdään kohdeorganisaatiolle esitys teksti-

viestipilottikampanjasta (luku 3.8). Luvussa ei syvennytä teknisiin yksityiskohtiin, 

koska kyseessä on esiselvitys, jonka pohjalta mahdollisesti lähdetään toteuttamaan 

seuraavaa vaihetta.  

 

Tutkimuksessa saavutetut tutkimustulokset ja johtopäätökset esitellään luvussa 

neljä. Luvussa tuodaan esille tutkimustyössä tehdyt keskeisimmät teoreettiset ja 

käytännön havainnot (luku 4.1). Tämän jälkeen arvioidaan tutkimuksessa saavu-

tettuja tuloksia suhteessa kohdeorganisaation asettamiin tutkimuskysymyksiin se-

kä analysoidaan käytettyjä tutkimusmenetelmiä (luku 4.2). Luvun 4 lopussa esitel-

lään vielä kohdeorganisaatiolle saavutettujen tutkimustulosten perusteella jat-

kosuosituksia, joiden avulla se voi arvioida tekstiviestien hyödyntämiseen liittyviä 

hyötyjä viranomaisviestinnässä (luku 4.3). 

 

Tutkimus päättyy yhteenvetoon luvussa viisi. Yhteenvedossa kuvataan tiivistetty-

nä koko työn sisältö ja siinä esitellään työn tavoitteet, teoreettiset havainnot, työn 

käytännön toteutus sekä saavutetut tulokset. Mahdolliset jatkotoimenpiteet esitel-

lään myös yhteenvedossa saavutettujen tulosten kanssa. 

 

1.2 Käsitteet  

 

Tässä työssä pyritään selvittämään tekstiviestin hyödyntämistä viranomaisviestin-

nässä. Tähän liittyen täytyy erityisesti tutkia mobiilimarkkinointia, siitä saatavia 
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hyötyjä, tunnistettuja tavoitteita sekä siihen liittyviä haasteita. Jotta tutkimuksessa 

käytettävät käsitteet olisivat lukijalle mahdollisimman selvät, niin on tarpeen mää-

ritellä niistä keskeisimmät. Tutkimustyön keskeisimmät käsitteet ovat arvo, kulut-

tajan kokema arvo, markkinointi, markkinointiviestintä, mobiili ja mobiilimarkki-

nointi. 

 

1.2.1 Arvo ja kuluttajan kokema arvo 

 

Arvo voidaan kokea ja määritellä hieman eri tavoin riippuen vastaajasta ja henki-

löstä. Usein arvo viittaa jollakin tavalla laatuun. Zeithaml (1988) on tunnistanut 

neljä hieman erilaista, mutta samaa tarkoittavaa määritystä arvolle: 1) arvoa on 

alhainen hinta, 2) arvoa on se, mitä tuotteelta halutaan, 3) arvoa on se laatu, joka 

saadaan maksettua hintaan vastaan ja 4) arvoa on se, mitä saadaan maksua vas-

taan. Alhainen hinta arvon luojana tarkoittaa sitä, että oleellisinta on se, mistä 

joudutaan luopumaan eli alhaista hintaa vastaan joudutaan luopumaan pienem-

mästä määrästä rahaa. Toisaalta arvoa syntyy silloin, kun tuotteelta koetaan saa-

van jotain hyötyä. Arvoa on se, mikä on itselle hyväksi. Tuotteen hinnan ja laadun 

välinen kompromissi mielletään myös arvoksi eli alhaisin mahdollinen hinta laa-

tumerkistä luo arvoa. Arvo voidaan kuvata myös rahan ja tuotteiden väliseksi suh-

teeksi eli esimerkiksi kuinka monta litraa saat polttoainetta suhteessa sen hetki-

seen hintaan. Kuluttajan kokema arvo on hänen yleisarvio tuotteen hyödyllisyy-

destä, joka perustuu siihen käsitykseen, mitä on saatu ja mitä on annettu. (Zeit-

haml 1998.) 

 

Leroi-Werelds, Streukens, Brady ja Swinnen (2014) toteavat, että kuluttajan ko-

kema arvo on hänen oma tunteensa eli kuluttaja määrittelee tuotteen tai palvelun 

arvon eikä toimittaja (Vargo & Lusch 2004; Woodruff 1997). Asiakkaan kokema 

arvo on henkilökohtaista ja lähtökohtaisesti se pohjautuu yksilöllisiin ominaisuuk-

siin, kuten omiin tarpeisiin ja toiveisiin, aiempiin kokemuksiin sekä taloudellisiin 

mahdollisuuksiin (Grönroos & Ravald 2011; Woodall 2003). Asiakkaan kokema 

arvo riippuu myös olosuhteista, aikatauluista ja sijainnista (Woodruff 1997). Esi-

merkiksi kuuma kupillinen kaakaota voidaan kokea arvokkaaksi talvella, mutta 
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jääkylmä limonadi on parempi vaihtoehto kesällä. Koettu arvo voi myös muodos-

tua asiakkaan ja kohteen (esimerkiksi tuote tai palvelu) välisestä vuorovaikutuk-

sesta. Tämä ominaisuus erottaa koetun arvon asiakkaan omista arvoista, kuten pe-

rusarvot, elämän tarkoitus ja tavoitteet (Woodruff 1997). Asiakkaan kokema arvo 

perustuu myös henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Se ei synny pel-

kästään itse ostotapahtumasta, ostetusta tuotteesta tai valitusta tuotemerkistä vaan 

näistä johdetusta ja niistä syntyneestä kokonaisvaltaisesta kulutuskokemuksesta. 

Asiakas on vuorovaikutuksessa tuotteen tai palvelun kanssa käyttämällä tai koke-

malla sitä jollain itselleen tärkeäksi koetulla tavalla. (Leroi-Werelds ym. 2014.) 

Tämä näkökulma tukee käsitettä käyttöarvo eli todellinen kuluttajan kokema arvo 

nousee käytön aikana, koska ”arvoa ei ole luotu ja toimitettu palveluntarjoajan 

toimesta vaan se syntyy asiakaan kokeman arvonluontiprossin aikana” (Grönroos 

& Ravald 2011). Yritykset pyrkivät helpottamaan asiakkaan henkilökohtaista ar-

vonluontikehitysprosessia tuottamalla ja toimittamalla heille resursseja, jotka 

mahdollisesti edustavat asiakkaille arvoa tai odotettua käyttöarvoa (Leroi-Werelds 

ym. 2014). Kuluttajan kokema arvo syntyy yksilöllisten tuntemuksien ja elämyk-

sien perusteella. 

 

1.2.2 Markkinointi ja markkinointiviestintä 

 

Kotlerin ja Armstrongin (2011) mukaan yksinkertaisin määritelmä markkinoinnil-

le on seuraava: markkinointi on kannattavien asiakassuhteiden hallintaa. Markki-

noinnin tavoitteena on houkutella uusia asiakkaita lupaamalla heille erityistä ar-

voa ja samalla pyrkiä säilyttämään ja kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tyyty-

väisyyttä. Markkinointiin ei päde enää vanhat myynnin säännöt ”kerro ja myy” 

vaan sen uudessa merkityksessä pitää pystyä tyydyttämään asiakkaiden tarpeet. 

Jos markkinoija ymmärtää kuluttajien tarpeet eli kehittää tuotteita, jotka tarjoavat 

asiakkaalle erinomaista arvoa ja hinnoittelee, jakelee ja mainostaa niitä tehokkaas-

ti, niin tuotteet myyvät helposti. Laajasti määriteltynä markkinointi on sosiaalinen 

ja hallinnollinen prosessi, jossa yksilöt ja organisaatiot saavat tarvitsemansa ja 

haluamansa luomalla ja vaihtamalla arvoa muiden kanssa. Suppeammin määritel-

tynä markkinointi on kannattavan, arvoa tuottavan suhteen rakentamista asiakkai-
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den kanssa. Markkinointi on prosessi, jossa yritykset luovat arvoa asiakkaille ja 

rakentavat vahvoja asiakassuhteita saadakseen vastineeksi arvoa asiakkailta. (Kot-

ler & Armstrong 2011.) The American Marketing Association määrittelee omassa 

sanakirjassaan markkinoinnin seuraavasti ”Markkinointi on toimintaa, määrityksiä 

ja prosesseja, joiden avulla luodaan, viestitään, tuotetaan ja vaihdetaan hyödyk-

keitä, joilla on arvoa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja koko yhteiskunnalle.” 

(AMA, 2015). 

 

Markkinointiviestinnällä pyritään vaikuttamaan tai suostuttelemaan (potentiaali-

sia) kuluttajia viestin välityksellä. Tämä viestintä voidaan kohdentaa erikseen tie-

tyille, tunnetuille henkilöille, jolloin sitä kutsutaan henkilökohtaiseksi viestinnäk-

si. Viestintä voidaan kohdentaa myös useille, entuudestaan tuntemattomille henki-

löille laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tällaista markkinointiviestintää kutsu-

taan joukkoviestinnäksi. Henkilökohtainen viestintä on pääasiassa suoraa ja inter-

aktiivista markkinointia ja henkilökohtaista myyntityötä. Kaikki muut myyn-

ninedistämiskeinot ovat pääsääntöisesti joukkoviestintää. (De Pelsmacker, Geu-

ens, & Van Den Bergh 2013.) Markkinointiviestintä on Fillin ja Jamiesonin 

(2011) mukaan johtamisprosessi, jonka kautta organisaatio on yhteydessä eri ylei-

söihin. Tunnistamalla yleisöille mieluisat viestintäympäristöt organisaatiot pyrki-

vät kehittämään ja lähettämään tunnistamilleen sidosryhmille viestejä arvioitavak-

si ja herättämään myönteistä suhtautumista. Merkittävää arvoa käsittävillä vies-

teillä voidaan rohkaista yleisöjä asenne- ja käyttäytymisreaktioihin. Tunnistamalla 

kohderyhmille erilaisia kaupallisia tarpeita voidaan markkinointiviestintää hyö-

dyntää erilaisien yleisöjen sitouttamiseen käyttämällä yleisöstä ja tarpeesta riippu-

en erilaista viestintää. Eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita eri asioista organisaati-

ossa: kiinnostuksen kohteet liittyvät tuotteisiin, politiikkaan, toimintamalleihin ja 

organisaation arvoihin. Markkinointiviestinnän tulisi keskittyä yleisöihin ja siinä 

mielessä on tärkeää, että viestit pohjautuvat perusteelliseen yleisön tarpeiden ja 

ympäristön ymmärtämiseen. Jotta markkinointiviestinnässä onnistutaan, niin siinä 

tulee huomioida kohdeyleisön käyttäytyminen, tarpeet ja tyyli. (Fill & Jamieson 

2011.) Elkelän (2012) mukaan markkinointiviestintä mahdollistaa kuluttajille tar-
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jousten hyödyntämisen, se tarjoaa tietoa, edesauttaa palvelujen ja tuotteiden muis-

tamista sekä tuo esiin markkinointikohteiden houkuttelevat puolet. 

 

1.2.3 Mobiili ja mobiilimarkkinointi 

 

Käsite mobiili tarkoittaa kannettavaa tai liikuteltavaa. Yleisesti tässä työssä mo-

biililla viitataan langattomaan, mukana kulkevaan, sähköiseen viestintään tarkoi-

tettuun mediaan ja siihen liittyvään päätelaitteeseen. Wei (2013) määrittelee mo-

biilin ja mobiilimedian (joihin lukeutuu laaja määrä kädessä pidettäviä laitteita 

matkapuhelimista, tabletteihin, sähköisien kirjojen lukulaitteisiin ja pelikonsolei-

hin) ensisijaisesti henkilökohtaiseksi, interaktiiviseksi, Internet-pohjaiseksi ja 

käyttäjän kontrolloimaksi kannettavaksi alustaksi, joka mahdollistaa henkilökoh-

taisien ja ei-henkilökohtaisien tietojen jakamisen ja vaihtamisen muiden tieto-

verkkoon kytkeytyneiden käyttäjien kanssa.  Campbellin (2013) mukaan mobiiliu-

teen liittyy laitteet ja palvelut, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen 

myös silloin, kun käyttäjä on fyysisessä liikkeessä. Liikkuvuus luo edellytykset 

päivittäiselle elämänrytmien mukaiselle saumattomalle tiedonkululle ja viestinnäl-

le, mikä on tärkeää sosiaalisien vaikutuksien kannalta. Sen sijaan, että laite vietäi-

siin tarvittavan infrastruktuurin tarjoamaan paikkaan, niin ihmiset voivat käyttää 

mobiililaitteita tässä hetkessä, lähes kaikkialla. Mobiilivuorovaikutussuhde voi 

syntyä esimerkiksi äänen, tekstin, kuvan tai videon välityksellä. (Campbell 2013.) 

 

Shankar ja Balasubramanian (2009) määrittelevät mobiilimarkkinoinnin kahden 

tai useamman osapuolen väliseksi viestinnäksi, jonka tarkoituksena on myyn-

ninedistäminen yrityksen ja mobiililaitteita käyttävien asiakkaiden välillä. Koska 

tähän viestintään liittyy useampia osapuolia, niin mobiilimarkkinointi on ensisijai-

sesti luonteeltaan vuorovaikutteista ja siihen voi sisältyä mobiilimainontaa, 

myynninedistämistä, asiakastukea sekä muita asiakassuhdetta kehittäviä toiminto-

ja. Massamarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan laajalti nykyisiä ja uusia potenti-

aalisia asiakkaita. Mobiilimarkkinointi rajoittuu taas niihin asiakkaisiin, joilla on 

sopiva mobiililaite ja vielä tarkemmin siihen osajoukkoon asiakkaita, jotka ovat 

hyväksyneet vastaanottavansa markkinointiviestejä. Mobiililaitteiden näytön koko 
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ja käytettävissä oleva kaistanleveys asettavat myös lisärajoituksia mobiilimarkki-

noinnille. Toisaalta mobiilaitteiden lyhyempi viestin pituus mahdollistaa säännöl-

lisemmän vuorovaikutuksen markkinoijan ja asiakkaan välillä. Edellisten lisäksi 

mobiilimarkkinoinnissa myyjä voi kohdistaa mainonnan tarkemmin tietyille asi-

akkaille paikan ja ajan mukaan ja hän voi seurata ja mitata kuluttajien reaktioita 

tehokkaammin. Lähtökohtaisesti mobiilimarkkinoinnin yksikkökustannukset ovat 

viestiä kohden pienemmät kuin massamarkkinointiin liittyvät vastaavat kulut. 

(Shankar & Balasubramanian 2009.) 

 

Kaplanin (2012) mukaan mobiilimarkkinointia on kaikki sellainen toiminta, joka 

tapahtuu olemassa olevien tietoverkkojen kautta ja kuluttajat ovat jatkuvasti liitty-

neinä niihin henkilökohtaisien mobiililaitteiden välityksellä. Mobiilimarkkinoin-

tiin liittyy kolme ehtoa. Ensimmäiseksi tarvitaan tietoverkko, jolla tarkoitetaan 

tässä kaikkia käytössä olevia verkkoja ja niiden yhdistelmiä eikä niinkään yhtä 

yksittäistä verkkoa. Käyttäjä voi olla yhteydessä verkkoon esimerkiksi oman lan-

gattoman lähiverkon kautta, siirtyä käyttämään 3G-verkkoa lähtiessään ulos ja 

liittyä myöhemmin käyttämään työpaikan langatonta verkkoa. Tärkeintä tässä ei 

ole itse verkko vaan se, että siirtymä näiden verkkojen välillä on jouhevaa ja 

huomaamatonta. Toinen ehto on, että käyttäjällä on jatkuva pääsy tähän tietoverk-

koon. Matkapuhelimien kohdalla tämän ehdon toteutuminen on lähes itsestäänsel-

vyys. Ihmiset käyttävät matkapuhelimiaan erittäin paljon eivätkä he lähde kotoa 

ilman niitä. Muiden laitteiden, kuten tablet-tietokoneiden, osalta verkkoon pääsy 

riippuu enemmän käyttäjästä kuin teknologiasta itsestään. Kolmas ehto liittyy 

henkilökohtaisen mobiililaitteen käyttöön. Markkinointimielessä tämän laitteen on 

oltava henkilökohtainen eikä sitä jaeta muiden käyttäjien kanssa. Tämä edellyttää, 

että jokaisella kotitalouden jäsenellä on käytössään oma päätelaite ja jokainen lai-

te voidaan tunnistaa yksilöllisesti. (Kaplan 2012.) 

 

1.3 Kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkimuksen lähteinä käytettiin englanninkielisiä tieteellisiä julkaisuja sekä suo-

menkielistä kirjallisuutta. Tutkimuksessa käytettiin myös Verohallintoa 
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käsitteleviä julkaisuja. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään tutkimuksessa 

käytettävät tärkeimmät lähteet. 

 

Kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja etsittiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

NELLI-portaalin kautta. Hakuja tehtiin pääasiassa seuraavien tieteellisten julkai-

sujen tietokantoihin:  EBSCO, Elsevier (Science Direct), Emerald Journals ja 

IEEE. Näiden lisäksi hyödynnettiin Google Scholar –hakukonetta sekä Lut-

Pub/Doria -tietokantaa. Tiedonhakuperusteina käytettiin aihe-, asiasana- ja otsik-

kohakuja. Hakusanoina käytettiin arvonluontiin, digitaaliseen markkinointiviestin-

tään, tekstiviestimarkkinointiin, tekstiviesteihin ja viranomaisviestintään liittyviä 

termejä. 

 

Hakujen perusteella oli havaittavissa, että digitaaliseen markkinointiviestintään 

liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja on saatavilla runsaasti. Useat tutkimuksista kes-

kittyvät kuluttajien kanavapreferensseihin, mobiilimarkkinoinnin kehittämiseen 

langattomissa ympäristöissä sekä mobiiliviestinnän vaikutusta asiakaskäyttäyty-

miseen eikä lähtökohtaisesti tässä työssä syvennytä juuri näihin aihealueisiin. 

Yleensä tekstiviestimarkkinointia käsitellään löydetyissä tutkimuksissa ja julkai-

suissa tekstiviestimarkkinoinnin häiritsevyyden, luvanvaraisen markkinoinnin se-

kä mobiilin markkinoinnin sisällön näkökulmista. 

 

Kaplan (2012) on tutkinut, kuinka mobiilimarkkinointia ja mobiilia sosiaalista 

mediaa voidaan käyttää yrityksien markkinatutkimuksiin, vuorovaikutuksen kehit-

tämiseen sekä myynnin edistämiseen. Älypuhelimiin lähetettävään markkinointi-

viestintään liittyen Watson ym. (2013) toteavat, että kuluttajat näkevät matkapu-

helimet henkilökohtaisena kommunikaation välineenä ja haluavat näin säilyttää 

kontrollin heidän ja yritysten välisessä vuorovaikutuksessa. Havaintojen perus-

teella mobiilimarkkinointiviestintä saavuttaa helpommin hyväksynnän, jos kulut-

tajilta kysytään lupa viestinnälle ja luodaan samalla tunne viestintäkanavan kont-

rolloimisesta. Näin voidaan rakentaa kuluttajan ja markkinoijan välille luottamus-

suhde. (Watson ym. 2013, 840.) The Mobile Marketing Association / MMA 

(2008) pitää erittäin tärkeänä, että matkaviestintämarkkinoinnissa kuluttajien yksi-
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tyisyyden suoja säilyy eikä heille lähetetä ei-toivottuja viestejä. Tämän vuoksi 

MMA on laatinut yrityksille ohjeistuksen hyvän markkinointiviestinnän periaat-

teisiin liittyen (MMA 2008). 

 

Kuluttajien yksityisyyteen liittyen Milne ja Rohm (2000) ovat tutkineet kuluttaji-

en tietämystä henkilötietojen keräämisestä sekä näiden tietojen poistamismeka-

nismeista yksityisyyden näkökulmasta. Scharl, Dickinger ja Murphy (2005) puo-

lestaan selvittivät tutkimuksessaan, mitkä tekijät vaikuttavat mobiilimarkkinoin-

nin onnistumiseen kuluttajan kannalta ja Monk, Carroll, Parker ja Blythe (2007) 

etsivät vastausta, minkä takia matkapuhelimet ja niiden välityksellä toteutettu 

viestintä koetaan ärsyttäväksi. Shankar ja Balasubramanian (2009) tunnistivat 

mobiilimarkkinointiin liittyviä haasteita, kuten kuluttajien palveluiden käyttöönot-

taminen, markkinoinnin vaikutus päätöksen tekoon, mobiilimarkkinoinnin strate-

gian luominen sekä globaali mobiilimarkkinointi. 

 

Älypuhelimien lisääntyminen on avannut markkinoijille monia uusia mahdolli-

suuksia tavoittaa ja palvella asiakkaita. Muk (2007) on tutkinut kuluttajien haluk-

kuutta ottaa vastaan tekstiviestimainoksia. Sultan (2012) taas etsi tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kuluttajien asenteisiin vastaanottaa markkinointiviestejä. Tähän liitty-

en myös Persaud ja Azhar (2012) ovat pyrkineet selvittämään, ovatko kuluttajat 

valmiita ja halukkaita ottamaan vastaan markkinointiviestejä matkapuhelimiinsa 

ja Rohm, Gao, Sultan ja Pagani (2012) halusivat tietää, mitkä tekijät vaikuttavat 

siihen, että kuluttajat antavat luvan lähettää markkinointiviestejä heille. Smutkupt, 

Krairit ja Khang (2012) ovat puolestaan kiinnostuneet, minkälainen vaikutus teks-

tiviestimarkkinoinnilla on kuluttajien suhtautumiseen viestejä lähettävään yrityk-

seen ja yrityksen tavaramerkkiin. 

 

Vuonna 2005 Sisäasiainministeriö asetti Viestintäviraston vetämän viranomais-

työryhmän laatimaan selvityksen tekstiviestienlähettämisjärjestelmien käytöstä 

väestön varoittamisessa. Työryhmän tarkoitus oli selvittää olemassa olevien jär-

jestelmien ominaisuudet sekä millä aikataululla ja kustannuksilla järjestelmien 

käyttöönotto olisi mahdollista. (Viestintävirasto 2005.) Liikenne- ja viestintämi-
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nisteriö sai vuonna 2009 kohdennettujen viranomaistiedotteiden lähettämistä sel-

vittäneeltä työryhmältä esityksen massatekstiviestijärjestelmän käyttöönottamises-

ta. Järjestelmä toimisi Suomen viranomaisten hätätiedotuksia tukevana viran-

omaistiedotejärjestelmänä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009.) Sisäministeri-

ön (2010) selvitys viranomaistiedotteiden antamisesta käsittelee väestön varoitta-

mista vaara- ja hätätilanteissa Suomessa. Selvityksen mukaan lainsäädäntö antaa 

viranomaiselle mahdollisuuden lähettää kohdennettuja tekstiviestejä matkapuhe-

limeen, mutta tätä ei ole otettu käyttöön laajamittaisesti (Sisäministeriö 2010). 

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuu-

desta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta määrittelee asetuksen 1 

§:ssä viranomaistiedotteen hätätiedotteeksi, jolla pyritään torjumaan ihmisten 

henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva välitön vaara tai pyritään välttä-

mään huomattava omaisuus- tai ympäristövahinko. Asetuksen 3 §:n mukaan vi-

ranomaistiedotteita voivat antaa pelastus-, poliisi- ja rajavartioviranomaiset sekä 

Säteilyturvakeskus, Ilmatieteenlaitos ja Liikenneviraston tieliikennekeskus. (Fin-

lex 2012.) Verohallinnon verovelvollisille toimittamat viestit ovat lähempänä 

markkinointiviestintää eikä niihin voi suoraan soveltaa muiden viranomaisien 

käyttämiä vaara- ja hätätilanne viestintäsääntöjä. Tässä tutkimuksessa tulee myös 

huomioida laki verotusmenettelystä (18.12.1995/1558) ja siitä erityisesti 2. luku 

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus (Finlex 1995) sekä Tietoyhteiskuntakaa-

ren (7.11.2014/917) 24 luku Sähköinen suoramarkkinointi ja evästeet (Finlex 

2014). 

 

1.4 Kohdeorganisaation esittely 

 

Verohallinto on valtakunnallinen viranomainen, jonka toiminnot on järjestetty ve-

rotusta hoitaviin valtakunnallisiin pääyksiköihin sekä konserniohjauksesta ja tuki-

palveluista vastaaviin yhteisiin yksiköihin. Valtakunnalliset yksiköt tukevat yhte-

näisiä, asiakasryhmittelyihin perustuvia toimintamalleja ja helpottavat toiminnan 

kehittämistä. Valtakunnallinen organisoituminen tehostaa Verohallinnon resurssi-

en käyttöä ja se mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Verohallinto 2010.) 
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Verohallinto koostuu neljästä verotusta hoitavasta yksiköstä. Henki-

löverotusyksikkö ohjaa ja palvelee henkilöasiakkaita sekä liikkeen- ja ammatinhar-

joittajia. Tämän lisäksi se huolehtii asiakastiedoista, tuloverotuksesta ja ennakko-

perinnästä, verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta sekä perintö-, 

lahja-, varainsiirto- ja kiinteistöverotuksesta. Yritysverotusyksikkö vastaa osakeyh-

tiöiden ja muiden yhteisöasiakkaiden palvelusta ja ohjauksesta, asiakastiedoista 

sekä verotuksen yhteydessä tapahtuvasta verovalvonnasta. Veronkantoyksikkö 

hoitaa verojen maksamiseen, perintään ja tilittämiseen sekä verotilimenettelyyn 

liittyviä tehtäviä. Verotarkastusyksikkö ohjaa verotarkastustoimintaa osana vero-

valvontaa ja suorittaa verotarkastuksia, EU-sisämarkkinakaupan valvontaa sekä 

muita valvontatehtäviä. Kullakin verotusta hoitavalla yksiköllä on Helsingissä si-

jaitseva ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka vastaa yksikön toiminnan suunnittelus-

ta, ohjaamisesta ja seurannasta, tietojärjestelmistä, kotimaisesta ja kansain-

välisestä sidosryhmäyhteistyöstä sekä hankkeista. Varsinaiset verotustehtävät hoi-

detaan eri puolella Suomea sijaitsevissa toimintayksiköissä. Verohallinnossa on 

lisäksi ennakkoratkaisujen antamista varten keskusverolautakunta ja oikaisuvaa-

timusten käsittelyä varten verotuksen oikaisulautakunnat. Näillä toimielimillä on 

tehtävissään itsenäinen ratkaisuvalta. (Verohallinto 2010.) 

 

Tekstiviestien hyödynnettävyyttä markkinointikeinoja hyödyntävänä viranomais-

viestintänä tutkitaan Verohallinnon Henkilöverotusyksikön näkökulmasta ja sen 

tarpeista kehittää verotukseen liittyvää ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa. Vero-

hallinto pyrkii parantamaan asiakastuntemustaan niin, että se voi kohdistaa omas-

ta aloitteestaan ennakoivaa ohjausta oikeisiin kohderyhmiin (esimerkiksi aloitta-

vat yrittäjät).  Ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan tulee olla tehokasta ja asian-

tuntevaa, jotta asiakkaiden tekemät virheet vähenevät ja samalla asiakkaat pysty-

vät ennakoimaan verotuksen lopputuloksen paremmin. 
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1.5 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata päätutkimuskysymykseen: 

 

”Miten tekstiviestejä voidaan hyödyntää Verohallinnon Henkilöverotusyksikössä 

ennakoivaan ohjaukseen ja neuvontaan?” 

 

Päätutkimuskysymyksen varsinaisena ongelmana ja selvittämistehtävänä on kar-

toittaa tekstiviestien hyödyntämismahdollisuuksia kohdeorganisaation ennakoi-

vassa ohjauksessa ja neuvonnassa. Koska tutkimuksessa kartoitetaan viestintä-

kanavan sopivuutta viranomaisviestintään, niin samalla tulee selvittää mahdolliset 

lakisääteiset esteet tekstiviestien hyödyntämiselle. Uuden viestintäkanavan käyt-

töönotto ja hyödyntäminen edellyttää sisäisen- ja ulkoisen viestintäsuunnitelman 

päivittämistä ennen kuin voidaan toteuttaa jokin verotuksen vuosikellon mukaisiin 

tapahtumiin liittyvä tekstiviestipilotti. Varsinaisen selvittämistehtävän toteuttami-

sen järkevyyden ja esteettömyyden vuoksi tulee ensin selvittää seuraavat alaky-

symykset: 

 

”Mitä tekstiviestien hyödyntämisellä pyritään saavuttamaan?” 

”Mitä tekstiviestien käyttöönotossa viranomaisviestintään tulee huomioida?” 

”Miten tekstiviesteillä pyritään vaikuttamaan asiakaskäyttäytymiseen?” 

”Miten viranomaisen tulee viestiä uuden viestintäkanavan käyttöönotosta?” 

”Miten tekstiviestimarkkinoinnin tuloksia analysoidaan ja arvioidaan?” 

 

Alakysymykset on laadittu siten, että niiden tutkiminen on mahdollista niin teori-

assa kuin myös käytännössä. Jotta varsinainen käytännön ongelma voidaan rat-

kaista, niin tutkimuskysymyksiä pitää lähestyä ensin teorian kautta. Teorian tut-

kimisen avulla tutustutaan lähemmin aiheeseen ja selvitetään, mitä aihealueesta 

tiedetään ja mitä on  jo entuudestaan tutkittu. Teoria luo pohjaa ja perusteita itse 

käytännön työlle ja tutkittua tietoa verrataan käytännön osuudessa saatuihin tulok-

siin ja havaintoihin. 
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Tutkimuksen lopputuloksena kohdeorganisaatiolla on tieto siitä, onko uuden vies-

tintäkanavan käyttöönotolle esteitä, missä tekstiviestejä voidaan hyödyntää, miten 

sisäinen ja ulkoinen viestintä tulisi hoitaa sekä ehdotus tekstiviestipilottikampan-

jasta. Tutkimuksen tuloksien tarkoituksena on luoda pohja Verohallinnon viestin-

täyksikölle sekä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan –prosessille uuden markki-

nointiviestinkanavan suhteen, jonka tulosten perusteella voidaan arvioida kanavan 

käyttöönoton edellytykset, kanavan potentiaali sekä arvioida panos-

tuottosuhdetta. 

 

Tutkimuksen painopistealue on esiselvityksessä eikä tässä työssä oteta kantaa 

valmiiseen toteutukseen. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tekstiviestien lähettämi-

seen tai pilotteihin liittyviä teknisiä ratkaisuja teoriassa eikä käytännössä. Käytän-

nön toteutukseen liittyvät yksityiskohdat sekä kanavan hallinnointiin ja käyttöön 

liittyvät yksityiskohdat kuuluvat ensisijaisesti kohdeorganisaation tietojen hankin-

ta –prosessille, tietohallinnolle sekä viestintäyksikölle. 

 

1.6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja sen tavoitteena on ratkaista kohdeor-

ganisaatiossa oleva ongelma. Tutkimuksessa ei pyritä kehittämään uutta teoriaa 

vaan hyödynnetään aiempia tutkimustuloksia varsinaisen ongelman ratkaisussa. 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan tapaustutkimuksessa tutki-

taan yksityiskohtien lisäksi intensiivistä tietoa tutkimusongelmasta tai pienem-

mästä joukosta tapauksia suhteessa toisiinsa. Tyypillisiä piirteitä tapaustutkimuk-

selle ovat: yksittäisen tapauksen, tilanteen tai joukon valinta, kohteena on yksilö, 

ryhmä tai yhteisö ja tutkimuksen kohteena on usein prosessi. Tapaustutkimukses-

sa aineistoa kerätään hyödyntämällä useita eri menetelmiä, kuten havainnointi, 

haastattelut sekä dokumenttien tutkiminen. Tavoitteena on pääsääntöisesti kuvata 

ilmiöitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 133-134.) 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, joka on tyypillistä 

kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Tutki-
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muksen käytännönosuudessa toteutettiin aineiston hankinta kyselyin, haastattele-

malla sekä tutkimalla virallisia dokumentteja. Tutkimuksessa kartoitettiin ja etsit-

tiin uusia näkökulmia ja vastauksia olemassa olevaan ongelmaan asetettujen tut-

kimuskysymyksien avulla. Tutkimukseen liittyi avoin haastattelu, jossa kartoitet-

tiin tutkimusongelmaan liittyviä mahdollisuuksia, rajoitteita ja mahdollisia esteitä. 

Tämän lisäksi toteutettiin kyselytutkimus sähköpostikyselyn muodossa, joka koh-

dennettiin prosessinomistajien ja prosessivastaavien lisäksi valikoidulle joukolle 

eri prosesseissa mukana olevia kehityshenkilöitä. Aiemmin kuvattu tietojen keruu 

kuuluu kvalitatiiviseen tutkimukseen ja sen ominaispiirteitä on, että toimintaa py-

ritään selittämään ja analysoimaan ihmisten vastausten perusteella (Hirsjärvi ym. 

2009, 160-162). 

 

Ensimmäisenä tutkimuksessa suoritettiin avoin haastattelu, jossa pyrittiin havain-

noimalla keräämään tietoa siitä, onko kohdeorganisaatiolla lakisääteisiä tai muita 

esteitä uuden viestintäkanavan käyttöönotolle. Haastattelun toteuttamisesta kerro-

taan tarkemmin luvussa 3.2. Hirsjärven ym. (2009) mukaan avoimessa haastatte-

lussa pyritään selvittämään haastateltavan ajatuksia, käsityksiä ja mielipiteitä sen 

mukaan kuinka ne tulevat aidosti vastaan haastattelun kuluessa. Kaikista haastat-

telujen muodoista avoin haastattelu on lähimpänä keskustelua. Haastattelu toteu-

tettiin ryhmähaastatteluna. Se on tehokas tiedonkeruu muoto, koska yhdellä kertaa 

saadaan tietoja usealta henkilöltä. (Hirsjärvi ym. 2009, 209-210.) 

 

Tutkimuksen kyselytutkimus toteutettiin avoimena sähköpostikyselynä, jota käsi-

tellään syvemmin luvussa 3.3. Pyrkimyksenä on löytää tutkimukseen sellaisia nä-

kökulmia, joita ei ole etukäteen pystytty ajattelemaan. Avoimien kysymyksien 

mahdollisuuksia ovat muun muassa:  

 

• vastaajilla on mahdollisuus sanoa, mitä heillä on todella mielessään 

• vastaajat voivat ilmaista itseään omin sanoin 

• vastaajat voivat osoittaa tietämyksen aiheesta 

• vastaajat voivat osoittaa tärkeät ja keskeiset seikat vastaajan ajattelun kan-

nalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 199-201.)  
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Hirsjärvi ym. (2009) toteavat, että kyselytutkimuksen heikkouksina voidaan puo-

lestaan pitää:  

 

• suhtautuvatko vastaajat tutkimukseen riittävän vakavasti 

• vastataanko kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti 

• ovatko vastaajat selvillä ja perehtyneitä aihealueeseen. 

 

Tutkimuksen perusjoukkona on Verohallinnon prosessinomistajat ja prosessivas-

taavat sekä valikoitu joukko eri prosesseissa mukana olevia kehityshenkilöitä. 

Otantaa rajoitettiin kohdeorganisaation vaatimusten mukaisesti, koska tuloksia 

haluttiin nopeasti eikä tuloksien käsittelystä haluttu liian raskasta. Tutkimus teh-

tiin Verohallinnon Henkilöverotusyksikölle ja lopulliset tulokset esitellään Henki-

löverotusyksikön johtoryhmälle. Työn toteutuksessa hyödynnettiin pääsääntöisesti 

sähköpostia, puhelinta, videoneuvottelulaitteita sekä etäyhteyksiä. Tutkimuksen 

avoin haastattelu toteutettiin kuitenkin kasvotusten, jotta eri organisaatioita edus-

tavat henkilöt saatiin yhtä aikaa samaan paikkaan keskustelemaan tutkimuson-

gelmasta. 
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2 TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIVIESTINTÄVÄLINEENÄ 

 

Luvun 2 pyrkimyksenä on antaa lukijalle yleiskuva siitä, missä ja miten teksti-

viestejä voidaan esimerkiksi hyödyntää sekä mitä mahdollisuuksia ja haasteita 

tekstiviesteillä on käytettäessä niitä markkinointiviestintävälineenä. Kokonaisku-

van hahmottamiseksi tässä luvussa perehdytään aluksi lyhyesti tekstiviestimarkki-

noinnin taustoihin ja ominaisuuksiin, jonka jälkeen tutkitaan tekstiviestien haas-

teita markkinointiviestintävälineenä. Yleisiä mobiilimarkkinoinnin tietosuojaperi-

aatteita käsitellään The Mobile Market Associationin (2008) tekemän mallin kaut-

ta, jonka avulla yrityksien viestinnästä voidaan tehdä avoimempaa ja läpinäky-

vämpää. Ennen luvun yhteenvetoa selvitetään vielä tutkimusongelmaan liittyen, 

mitä Suomen lainsäädäntö sanoo tekstiviesteistä viranomaisviestintänä sekä mitä 

viranomaisselvityksiä asiaan liittyen on jo tehty. Luku päättyy yhteenvetoon, jossa 

kootaan teoriapohjalta tehdyt havainnot tukemaan kohdeorganisaation asettamaa 

ongelmaa ja siihen liittyvien ratkaisujen etsimistä. 

 

2.1 Tekstiviestimarkkinoinnin yleiset ominaisuudet 

 

GSM (Global System for Mobile Communications) on digitaalinen matkapuhelin 

standardi, jota käytetään laajalti ympäri maailmaa. Tekstiviestipalvelu eli SMS 

(Short Message Service) on puolestaan osa GSM verkkoteknologiaa. (Wilde & 

Vähä-Sipilä 2010.) Tekstiviestimarkkinointi on kaikkein alkeellisin ja laajimmalle 

levinnyt mobiilimarkkinoinnin muoto. Tekstiviestipalvelu esiteltiin vuonna 1992 

ainoastaan tekstiä sisältävänä 160-merkkiä pitkänä matkapuhelinviestintäteknolo-

giana (Varnali, Toker, & Yilmaz 2010). Rakenteellisesti tekstiviestit ovat aakkos-

numeerisia viestejä, joita voidaan lähettää ja vastaanottaa siihen kykenevillä lait-

teilla. Aakkosnumeerisuuden lisäksi tekstiviestien maksimipituus on vakiintunut 

160 merkkiin. (Wilde & Vähä-Sipilä 2010.)  

 

Aluksi tekstiviestit edustivat uutta passiivisen mainonnan muotoa, jossa mainok-

sia toimitettiin potentiaalisten asiakkaiden matkapuhelimiin. Nykyään tekstiviesti-

en käyttökohteet vaihtelevat yksinkertaisista, passiivisista mobiilimarkkinointi-
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kampanjoista interaktiivisiin, vastausta odottaviin ja personoituihin erikoistarjo-

uksiin. Kuluttajien osalta interaktiivisiin tekstiviesteihin vastaaminen on halpaa, 

helppoa ja nopeaa. Tämän vuoksi tekstiviestejä käytetään usein tuomaan vuoro-

vaikutusta perinteisien ei-interaktiivisien kanavien (esimerkiksi televisio, ulkoju-

listeet, sanomalehdet jne.) mainoksiin. Tekstiviestien 160-merkin rajoitus luo mo-

biilimarkkinoijille valtavia haasteita, kuinka toteuttaa kuluttajien huomion herät-

täviä, mielenkiintoisia viestejä. (Varnali 2012.) Innovaationa tekstiviestipalvelu 

on ollut erittäin onnistunut ja se on merkittävä tulonlähde monelle GSM-

operaattorille (Wilde & Vähä-Sipilä 2010).  

 

Viestintäviraston 30.3.2015 päivitetyn tilaston (kuvio 1) mukaan nähdään hyvin, 

kuinka yleistä tekstiviestien käyttäminen on suomalaisten kotitalous- ja yritysasi-

akkaiden kohdalla. Tilastosta on nähtävissä, että viimeisimpien vuosien aikana 

kotitalousasiakkaiden lähettämien tekstiviestien määrä on ollut hienoisessa las-

kussa. Sen sijaan yritysasiakkaiden tekstiviestien käyttäminen ja hyödyntäminen 

on säilynyt hyvin tasaisena ja kanavan hyödyntämisessä on havaittavissa jopa 

pientä kasvua. 

 

KUVIO 1. Kotimaassa lähetetyt tekstiviestit jaoteltuna kotitalous- ja yritysasiak-

kaiden mukaan 30.3.2015 (Viestintävirasto 2015) 
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Mobiilimarkkinoinnin keskeinen toimintatapa perustuu push-markkinointiin 

(Dickinger, Haghirian, Murphy & Scharl 2004). Kaplanin (2012) mukaan push-

markkinoinnissa viestinnän aloitteen tekijänä on mainostava yritys. Tämän toi-

mintaperiaatteena on, että asiakkaalle ”työnnetään” eli lähetetään palvelu- ja 

markkinointiviestejä esimerkiksi tekstiviestin tai sähköpostin välityksellä. Asiak-

kaalta täytyy saada lupa markkinointiviestien vastaanottamiselle ennen kuin push-

markkinoija voi lähettää tekstiviestimainoksia, joita asiakas ei kuitenkaan ole eri-

tyisesti pyytänyt (Scharl, Dickinger & Murphy 2005). Milne ja Rohm (2000) to-

teavat, että viestin vastaanottajan on vaikea kontrolloida tällaisien markkinointi-

viestien vastaanottamista ja tämä voi tehdä siitä ei-toivottua ja tungettelevaa. 

 

Shankarin ja Balasubramanian (2009) mukaan push-markkinoinnilla pyritään 

markkinoimaan tuotteita tai palveluita suoraan oikealle kohderyhmälle lähettämäl-

lä näille tietoa tuotteista tai tarjoamalla esimerkiksi alennuksia. Kohdennetut 

markkinointiviestit ovat yleensä räätälöity vastaanottajan kiinnostuksen ja tarpei-

den mukaan ja tavoitteena on mielenkiinnon herättäminen sekä positiivisen mieli-

kuvan luominen organisaatiosta (Scharl ym. 2005; Kaplan 2012). Tällainen koh-

dennettu markkinointiviesti voi olla sisällöltään esimerkiksi kutsu tuotteen tai pal-

velun esittelytilaisuuteen tai alennuskoodi kaikille niille, jotka ovat rekisteröity-

neet yrityksen sähköiseen kanta-asiakasjärjestelmään. SAP:in (2014) tutkimuksen 

mukaan kuluttajat kokevat saavansa hyötyä ja arvoa hyödynnettäessä tekstivieste-

jä palvelun tarjoajien ja kuluttajien välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelujen kyp-

syessä ja kehittyessä kuluttajille syntyy erilaisia, vaativia mieltymyksiä sen suh-

teen, miten he haluavat kommunikoida yritysten kanssa haluamastaan asiasta. 

(SAP 2014.) 

 

Wigand (1997) toteaa, että kohdennetun viestinnän sijaan joudutaan usein käyt-

tämään joukkoviestintää. Joukkoviestinnän käyttäminen markkinointitarkoituksis-

sa on usein melko epämääräinen yritys, koska ei voida olla varmoja, saavuttavat-

ko viestit niille asetetut tavoitteet. Yritys tavoittaa kyllä useita nykyisiä ja potenti-

aalisia uusia asiakkaita vaivattomasti, mutta asiakkailta saa rajoitetusti vastapa-
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lautetta. (Wigand 1997.) Joukkoviestintä on yleensä luonteeltaan yleisviestintää 

kohdennetun markkinointiviestinnän sijaan. 

 

2.2 Tekstiviestien haasteet viestintäkanavana 

 

Tekstiviestien hyödyntäminen viestintäkanavana mobiilimarkkinoinnissa kohtaa 

ongelmia ja haasteita siinä missä muutkin markkinointikanavat. Markkinointi-

kanavasta riippumatta yhteisiä markkinointiviestinnän epäonnistumiseen vaikut-

tavia tekijöitä ovat väärin kohdennetut viestit, viestien vaikeatajuiset sisällöt ja 

heikosti toteutetut markkinointikampanjat. Tekstiviestien push-tyyppisen luonteen 

vuoksi, niiden hyödyntäminen markkinointiviestintään aiheuttaa uudenlaisia haas-

teita markkinoijille ja viestit voivat aiheuttaa niiden vastaanottajissa erilaisia tun-

teita. Tekstiviestimarkkinoinnissa on todellisia haasteita, koska asiakkaat voivat 

kokea yritysten lähettämät viestit: ärsyttäviksi (Muk 2007; Samanta, Woods & 

Ghanbari 2009), yksityisyyttä loukkaaviksi (Windham & Orton 2002) ja tunkeile-

viksi (Monk, Carroll, Parker & Blythe 2004). Suomalaisten viranomaisten teksti-

viestien hyödyntäminen markkinointi- ja ohjauskeinona on uusi asia ja siksi tähän 

liittyen ei löydy tutkimustuloksia siitä, miten asiakkaat reagoivat tällaiseen toi-

mintaan. 

 

2.2.1 Tekstiviestit ja yksityisyys 

 

Tekstiviestiteknologia antaa mainostajille mahdollisuuden lähestyä kuluttajia hei-

dän matkapuhelimiensa kautta (Zhang & Mao 2008) ja tätä voidaan  pitää koh-

dennettuna eli yhdeltä-yhdelle mainostamisena (Xu 2006). Tietyille kuluttajille 

lähetettyjen personoitujen viestien kautta yritykset voivat edistää tuotteiden, pal-

veluiden ja ideoiden tunnettavuutta (Sultan, Rohm & Gao 2009). Tekstiviestejä on 

käytetty muun muassa radio- ja televisio-ohjelmien äänestyksissä, pakettien ja lä-

hetysten seuraamisessa (Leung 2007) sekä alennuskuponkien jakelussa matkapu-

helimiin (Grant & O’Donohoe 2007). Tekstiviestejä voidaan käyttää myös vahvis-
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tamaan perinteisten viestintäkanavien, kuten televisiolähetysten ja sanomalehtien, 

välityksellä tehtyä mainontaa (Zhang & Mao 2008). 

 

Mainostajat näkevät tekstiviestit kiinnostavana kanavana, koska tutkimuksien 

mukaan mobiilit markkinointiviestintäkampanjat antavat parempia tuloksia kuin 

suoramainonta tai Internetin mainokset (Jelassi & Enders 2004; Zhang & Mao 

2008). Tekstiviestit ovat myös erittäin hyödyllisiä ja tehokkaita nuorten kuluttaji-

en tavoittamisessa, joita olisi muuten vaikeampi tavoittaa muiden kanavien kautta 

(Barnes 2002). Tämän lisäksi tutkimukset osoittavat, että tekstiviestit muistetaan 

ehkä muita kanavia paremmin (Fortin 2000). Eräs ulottuvuus, missä matkapuhe-

limet eroavat tietokoneista on, että niitä ei jaeta muiden kanssa vaan ne kuuluvat 

yleensä yhdelle henkilölle. Tämä mahdollistaa erittäin henkilökohtaisen yrityksen 

ja kuluttajan välisen viestinnän ja yritysten tulisi hyödyntää tätä. (Kaplan 2012, 

135.) 

 

Mobiilin markkinointiviestinnän pitäisi tarjota asiakkailleen joko oleellista ja asi-

aankuuluvaa tietoa tai keinon säästää aikaa tai rahaa, riippuen asiakkaan tilantees-

ta, paikasta tai henkilökohtaisesta profiilista (Watson ym. 2013). Bauer, Barnes, 

Reichardt ja Neumann (2005) alleviivaavat räätälöityjen mobiilien markkinointi-

viestien tärkeyttä, joissa tulee huomioida kuluttajan kulutustottumukset. Matka-

puhelimien käyttäjät ovat erittäin kiintyneitä laitteisiinsa ja niitä voidaan pitää 

kiinteänä osana yksilön elämää. Tällainen henkilökohtainen kiintyminen matka-

puhelimeen näkyy myös suoraan kuluttajien asenteissa mobiilia markkinointivies-

tintää kohtaan. Henkilökohtainen kiintyminen vaikuttaa myös asenteisiin markki-

nointia kohtaan ja asennoituminen viesteistä saatavia hyötyvaikutuksia kohtaan 

laskee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne kuluttajat, jotka ovat erittäin kiin-

tyneitä matkapuhelimiinsa, muodostavat korkeammat odotukset mobiiliviestintä-

kampanjoille ja ovat näin vaativampia toimitetun sisällön suhteen. (Rohm, Gao, 

Sultan & Pagani 2012.)  

 

Kaplanin (2012) mukaan kuluttajan yksityisyyteen liittyy myös henkilötietojen 

kerääminen. Tietojen keräämiseen suhtaudutaan lähtökohtaisesti varauksella, kos-
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ka yksityiskohtaisien tietojen perusteella henkilön käyttäytymistä ja toimintaa 

voidaan profiloida ja ennustaa. Liiketoiminnan ja markkinoinnin kannalta kerätyt 

tiedot ovat erittäin tärkeitä ja tiedoista tulee pitää hyvää huolta, jottei niitä käytetä 

alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavasti. Rohm ym. (2012) toteavat, että liike-

toiminnan ja kuluttajien kannalta organisaatioiden tulee käsitellä kerättyjä tietoja 

huolella eikä asiaankuulumattomat saa päästä tietoihin käsiksi. Persaud ja Azhar 

(2012) korostavat, että tuotemerkin tai yrityksen tuntemattomuus kuluttajille voi 

vaikuttaa haluun säilyttää yksityisyys eikä henkilötietoja haluta luovuttaa yrityk-

sen käyttöön. Yleisien mobiilimarkkinoinnin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, 

kuluttajilla pitää olla mahdollisuus myös perua aiemmin yritykselle annettu mark-

kinointilupa (MMA 2008). Watsonin ym. (2013) mukaan tällainen kuluttajien 

saama tunne kontrollista ja hallittavuudesta lisää luottamusta. Kaplan (2012) 

muistuttaa, että kuluttajille pitäisi antaa myös mahdollisuus tulla unohdetuiksi. 

Kuluttajan pyynnöstä kaikki häneen liittyvät kerätyt tiedot pitäisi poistaa yrityk-

sen tietojärjestelmistä. Tiedot tulisi myös poistaa siinä tapauksessa, jos organisaa-

tiolla ei ole enää käyttöä tiedon alkuperäisiin ja oikeutettuihin käyttötarkoituksiin. 

(Kaplan 2012.)  

 

2.2.2 Tekstiviestien häiritsevyys 

 

Häiritsevyydellä tarkoitetaan sitä, miten kuluttaja suhtautuu hänelle lähetettyihin 

markkinointiviesteihin. Jos viestin vastaanottaja kokee tulleensa häirityksi, niin 

hänelle aiheutuu markkinoinnista mielipahaa. Watsonin ym. (2013) tekemän tut-

kimuksen tulokset sekä vahvistavat että laajentavat aiempia tutkimustuloksia sen 

suhteen, että mobiilimarkkinointia kohtaan on tunnistettavissa kielteisiä asenteita 

myös uudempien teknologioiden, kuten älypuhelimien, aikakautena. Käyttäjät nä-

kevät matkapuhelimet henkilökohtaisina välineinä ja kokevat yritysten lähettämät 

tekstiviestit tunkeilevina ja tämän vuoksi viestit yleensä poistetaan. Poikkeuksen 

muodostavat lippuautomaattien tekstiviestit sekä hälytyksiä/muistutuksia koskevat 

tekstiviestit, koska ne koetaan yleensä tarpeellisiksi. Tekstiviestejä, joissa on jon-

kinlainen kannustin (kuten alennukset, kilpailut ja lahjat) pidettiin aiempien tut-

kimuksien mukaan hyväksyttävinä, mutta Watsonin ym. (2013) mukaan niitä ei 
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pidetä enää tervetulleina. Heidän tutkimuksena perusteella vastaajat ovat huolis-

saan siitä, uskaltaako henkilökohtaisia puhelinnumeroita antaa yritysten käyttöön. 

Vastaajat olisivat valmiita ottamaan markkinointiviestejä vastaan, jos heillä olisi 

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa viestien vastaanottamiseen. Älypuhelimien 

aikakautena yrityksiä kohtaan koettuun luottamukseen vaikuttaa palvelun koko-

naisuus ja odotukset palveluita kohtaan kasvavat edelleen. (Watson ym. 2013.) 

 

Watsonin ym. (2013) tutkimustuloksien perusteella kuluttajat kokevat hyvin vah-

vasti matkapuhelimien olevan henkilökohtaista käyttöä varten ja yritysten mark-

kinointiviestit näihin laitteisiin koetaan ärsyttävinä ja tunkeilevina. Tulosten pe-

rusteella 97,4% vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että he haluavat 

mieluummin yhteydenottoja matkapuhelimien kautta ystäviltä kuin yrityksiltä. 

Saman tutkimuksen mukaan 87,2% vastaajista kokivat yritysten lähettämät teksti-

viestit epämiellyttävinä ja 90,4% vastaajista joko poistaa yritysten lähettämät 

tekstiviestit tai jättää ne kokonaan huomiotta. Vastaajista 82,5% kokee, että mat-

kapuhelin on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten. Siitäkin huo-

limatta, että ollaan siirrytty käyttämään älypuhelimia, niin kuluttajat kokevat teks-

tiviestimarkkinoinnin hyökkäyksenä heidän yksityisyyttään kohtaan (Samanta ym. 

2009). Monkin ym. (2004) ja Mukin (2007) mukaan kuluttajat suhtautuvat vara-

uksella niitä yrityksiä kohtaan, jotka ottavat heihin yhteyttä matkapuhelimella. 

Käyttäjät ovat kuitenkin huomattavasti suopeampia erilaisia muistutustekstivieste-

jä kohtaan (Watson ym. 2013). 

 

Toisaalta SAP:in (2014) tutkimuksessa asiakkaat kokivat tekstiviestipalvelut tär-

keiksi. Suurin osa tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että yrityksillä on vielä 

parantamisen varaa palveluissaan ja vuorovaikutussuhteissaan. Yritysten pitäisi 

käyttää nykyistä useammin viestintäänsä tekstiviestejä. Kolme neljäsosaa SAP:in 

(2014) tutkimuksen vastaajista totesivat, että tekstiviestien välityksellä tapahtuva 

vuorovaikutus yritysten kanssa parantaa yleisesti kokemusta tuotemerkkiä koh-

taan. Vastaajista 64% oli sitä mieltä, että yritysten tulisi käyttää nykyistä useam-

min tekstiviestejä kommunikoidessaan kuluttajien kanssa.  Tutkimuksen perus-
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teella ainoastaan 17% vastaajista kokivat yritysten lähettämät tekstiviestit tunkei-

leviksi. (SAP 2014.) 

 

2.2.3 Lupaan perustuva markkinointi 

 

Markkinointiluvan pyytäminen kuluttajalta on yksi kriittisistä tekijöistä mobiilin 

markkinointiviestinnän hyväksymiselle ja sen onnistumiselle (Bamba & Barnes 

2007; Barnes & Scornavacca 2004). Lupaan perustuva tekstiviestimarkkinointi 

määritellään tilanteeksi, jossa kohdeasiakas antaa mainostajalle luvan lähettää hä-

nelle markkinointiviestejä (Salo, Sinisalo & Karjaluoto 2008). Luvan saaminen on 

mobiilimarkkinoinnissa erittäin tärkeää, koska se vähentää asiakkaan kokemaa 

ärsytystä viestin lähettäjää kohtaan. Ilman lupaa lähetetyt viestit koetaan helposti 

roskapostiksi. (Smutkupt ym. 2012.) Mobiilimarkkinoinnin kautta saadun roska-

postin vaikutus on valtava. Ne vaikuttavat negatiivisesti kuluttajien asenteisiin ja 

alentavat markkinointiviesteihin liittyviä vastausprosentteja (Scharl ym. 2005), 

luovat negatiivisia huhuja ja kuulopuheita (Salo ym. 2008) ja heikentävät mielipi-

dettä mainostajaa kohtaan (Barwise & Strong 2002). 

 

Kun otetaan huomioon kuluttajien kielteiset asenteet tavanomaisia, tunkeilevia 

tekstiviestejä kohtaan, niin kiinnostus kehittää lupaan perustuvia markkinointistra-

tegioita on kasvussa. Vaikka tekstiviesteihin liittyvät tutkimukset keskittyvät 

yleensä tutkimaan kaupallisia etuja, kuten kannustimia, tarpeellisuutta sekä hyö-

dyllisyyttä, niin Watson ym. (2013) keskittyvät tutkimaan enemmän vuorovaiku-

tussuhteita, joissa tutkinnan keskiössä ovat luottamus ja valvonta. Sähköisien ka-

navien kautta tehtävä, lupaan perustuva markkinointi antaa kuluttajalle jonkin ver-

ran mahdollisuuksia valvoa heille lähetettäviä viestejä. Heillä on mahdollisuus 

antaa lupa lähettää markkinointiviestejä ja heillä on myös mahdollisuus perua tä-

mä lupa. (Watson ym. 2013.) Kuluttajilla on myös mahdollisuus ilmaista mielty-

myksensä markkinointiviestinnän suhteen, kuten sisältöjen personointi, lähetyksi-

en ajankohdat ja viestien sisältö (Stewart & Pavlou 2002; Watson, Pitt, Berthon & 

Zinkhan 2002). 
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Jotta lupaan perustuva markkinointi olisi menestyksekästä, niin mainostajan pitää 

ymmärtää, millä perusteilla kuluttaja on valmis myöntämään luvan lähettää mai-

noksia (Watson ym. 2013). Luottamuksella on tärkeä rooli kuluttajien halukkuu-

teen osallistua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, aivan kuten luottamuksella on 

tärkeä rooli kuluttajien halukkuudessa myöntää mainostajille markkinointilupa 

(Grant & O’Donohoe 2007). Sekä henkilökohtaisen että institutionaalisen luotta-

muksen on osoitettu vaikuttavan kuluttajien päätöksiin siitä huolimatta, onko 

markkinointitarkoituksiin myönnetty lupa vai ei (Jayawardhena, Kuckertz, Karja-

luoto & Kautonen 2009). Henkilökohtainen luottamus syntyy joko henkilökoh-

taisien kokemuksien kautta tai luotettavista, tunnetuista lähteistä saatujen tietojen 

kautta, kuten ystävät, perhe ja työtoverit (Bauer ym. 2005; Kautonen & Kohtamä-

ki 2006). Jayawardhena ym. (2009) havaitsivat, että institutionaalinen luottamus, 

tai sen puute, on tärkein vaikuttava tekijä kuluttajien päätöksiin antaa henkilökoh-

taisia tietoja yrityksille. Sama tutkimus osoitti, että luottamusta ja asiakasuskolli-

suutta voidaan lisätä tarjoamalla asiakkaalle palvelun valvontaan liittyviä vaihto-

ehtoja. Blomqvistin, Hurmelinnan ja Seppäsen (2005) mukaan luottamukseen 

vaikuttaa myös asiakaan mahdollisuus valvoa tekstiviestien määrää sekä niiden 

sisältöjä. Markkinoinnin onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää huomioida, että 

kuluttaja on antanut luvan markkinointiviestien lähettämiselle. Watson ym. (2013) 

toteavat, että pääsääntöisesti kuluttaja ei suhtaudu negatiivisesti hänelle lähetet-

tyihin viesteihin, jos hän on itse hyväksynyt vapaaehtoisesti organisaation mark-

kinointiviestien vastaanottamisen.  

 

2.2.4 Tekstiviestit arvonluojana 

 

Sultan ym. (2009) toteavat, että mobiilimarkkinoinnin tavoitteena on saada kulut-

tajat vapaaehtoisesti jakamaan organisaation kannalta tärkeää tietoa ja samalla 

luoda asiakkaille arvoa siten, että asiakkaan ja organisaation välistä luottamus-

suhdetta ei hyödynnetä väärin perustein. Lupaan perustuvassa markkinoinnissa 

asiakkaille voidaan luoda arvoa tarjoamalla personoituja ja räätälöityjä palveluita, 

jotka sisältävät asiakkaan tarpeiden mukaan arvoa tuovaa sisältöä, ominaisuuksia 

tai sovelluksia (Sultan ym. 2009). Onnistunut mobiilimarkkinointi edellyttää asi-
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akkaiden kannalta sitä, että markkinoijat keskittyvät strategian ja taktiikan suhteen 

arvon luomiseen. Markkinoinnin onnistuminen ja tulosten syntyminen on lähtö-

kohtaisesti sidoksissa asiakkaille tarjottuun ja luotuun arvoon. Asiakkaat pitää 

saada aidosti sitoutumaan yritykseen ja tuotemerkkiin. Heidän asiointityyliään 

pitää kunnioittaa ja antaa asiakkaan sitoutua yritykseen omalla tavallaan. Markki-

noijien on kuunneltava asiakkaitaan ja heidän pitää kehittää asianmukaisia strate-

gioita eikä pelkästään mukauttaa olemassa olevia markkinoinnin strategioita. 

(Persaud & Azhar 2012.) Sultan ym. (2009) toteavat mobiilimarkkinoinnissa pä-

tevän samat säännöt kuin taloudessa yleensä: käytännössä kuluttajat luovuttavat 

omia tietojaan organisaatioiden hyödynnettäväksi vastineeksi heille tarjotuista ar-

voa tuottavista palveluista ja tuotteista.  

 

Mobiilimarkkinoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää, että markkinoijat luovat 

ja ylläpitävät kuluttajien luottamusta ja arvolupausta, joka syntyy markkinoinnin 

miellyttävyyden, asiaankuuluvuuden, kiinnostavuuden ja erikoistarjouksien myötä 

(Rohm ym. 2012). Arvottomaksi ja häiritseväksi koettu markkinointiviestintä hei-

kentää organisaation julkisuuskuvaa ja laskee yrityksen luotettavuutta kuluttajien 

silmissä (Persaud & Azhar 2012; Rohm ym. 2012). Organisaatioiden tekemien 

arvolupauksien tulee olla jo lähtökohtaisesti niin hyviä, etteivät kuluttajat koe luo-

tua arvoa ja tiedonkeräämistä häiritseväksi ja epäilyttäväksi. Kuluttajilla pitää olla 

halu kommunikoida organisaation kanssa samaan aikaan, kun organisaatio tasa-

painoilee kerätyn tiedon ja arvonluomisen välillä. (Persaud & Azhar 2012; Sultan 

ym. 2009; Watson ym. 2013.) Kuten muussakin markkinoinnissa, mobiilimarkki-

noinnin pitää luoda jotain lisäarvoa molemmille osapuolille. 

 

Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja kehittyy mobiilissa ympäristössä erittäin 

nopeasti. Tästä syystä suuret panostukset mobiilimarkkinointiin eivät todennäköi-

sesti anna lyhyellä aikajänteellä toivottuja, tyydyttäviä tuloksia. Tämän vuoksi 

yritysten kannattaa tehdä pieniä, matalariskisiä, kokeilevia investointeja mobiili-

markkinoinnin suuntaan. Tavoitteena on pyrkiä kokeilemaan ja oppimaan, kuinka 

kuluttajat käyttäytyvät mobiilimarkkinoinnin suhteen. Samalla täytyy oppia ha-

vaitsemaan mikä toimii ja mikä ei toimi tällä viestintäkanavalla. (Shankar & Ba-
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lasubramanian 2009.) Pitkäaikaisten suhteiden luominen kuluttajien ja organisaa-

tioiden välille, sekä uusien asiakkaiden hankinta tapahtuu usein onnistuneiden 

kampanjoiden kautta. Samalla onnistuneet kampanjat lisäävät ja vahvistavat mo-

lemmin puolista luottamusta. (Rohm ym. 2012; Scharl ym. 2005; Shankar, Ven-

katesh, Hofacker & Naik 2010.) Arvoa voidaan luoda Rohmin ym. (2012) mu-

kaan kuluttajia kiinnostavien uusien innovaatioiden ja luovien ratkaisujen kautta. 

Aiemmasta poikkeavat markkinointikampanjat sekä uudet tavat kommunikoida 

kuluttajien kanssa luovat edellytykset onnistuneelle vuorovaikutukselle ja pitävät 

yllä kiinnostusta organisaatiota kohtaan (Rohm ym. 2012).  

 

2.2.5 Hallinnolliset ja organisatoriset haasteet 

 

Shankarin ym. (2010) mukaan nopeasti muuttuvassa teknologisessa ja markkina-

vetoisessa ympäristöissä, vähittäiskauppiaat kohtaavat useita mobiilimarkkinoin-

nin haasteita sekä asiakkaiden että organisaation näkökulmista. Mobiiliasiakkai-

den käyttäytymismallien oppiminen on välttämätöntä vähitäiskauppiaille. Asiak-

kaiden käyttäytymisen ymmärtämiseksi pitää saada vastaukset kysymyksiin: ”Mi-

ten mobiileja kohdeasiakkaat ovat? Miten ja missä mobiilius tuo lisäarvoa ja luot-

tamusta asiakkaalle? Koska luottamus on erittäin tärkeässä roolissa verkossa ja 

mobiiliympäristössä (Bart, Shankar, Sultan & Urban 2005), niin missä ja miten 

mobiilius parantaa kuluttajien luottamusta ja vähittäismyyjän tuotemerkin näky-

vyyttä?”. Jälleenmyyjät voivat hyödyntää näihin kysymyksiin liittyviä oivalluksia 

ja vastauksia luodessaan kohdennettuja ja luotettavia palveluita keskeisimmille 

asiakkailleen. (Shankar ym. 2010.) 

 

Shankarin ym. (2010) tutkimuksessa tärkeäksi mobiilimarkkinoinnin haasteeksi 

nostetaan tehokkaampi uusien asiakkaiden hankkiminen sekä olemassa olevien 

asiakkaiden säilyttäminen. Jälleenmyyjien on ymmärrettävä paremmin sosiaalista 

verkostoitumista mobiilissa ympäristössä. Näin he voivat lisätä asiakasuskolli-

suutta, houkutella uusia asiakkaita ja säilyttää olemassa olevat asiakkaat jatkuvasti 

uudelleen muotoutuvassa monikanavaisessa vähittäiskaupassa. (Shankar ym. 

2010.) Yksityisyyden suoja ja palveluiden turvallisuus aiheuttavat myös jatkossa 
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haasteita (Peltier, Milne & Phelps 2009). Jälleenmyyjien on varmistettava, että 

kuluttajien yksityisyys ja turvallisuus huomioidaan luotaessa organisaation mobii-

listrategiaa. Heidän tulee myös tunnistaa uudet tärkeät mahdollisuudet, joita hei-

dän asiakkaansa aidosti arvostavat. Tämän jälkeen ne pitää pystyä toteuttamaan 

onnistuneesti. (Shankar ym. 2010.) Tekstiviestejä tulisi hyödyntää erilaisiin palve-

luihin ja tarkoituksiin, jotka liittyvät  turvallisuuteen, tunnistamiseen ja varmuu-

den lisäämiseen.  Kuluttajat ovat yhä tietoisempia tarpeesta suojella henkilökoh-

taisia tietojaan esimerkiksi käytettäessä sosiaalista mediaa. Tekstiviestejä voidaan 

hyödyntää tässä varoittamalla kuluttajia epätavallisesta toiminnasta esimerkiksi 

käyttäjätilin suhteen. Tekstiviestit tarjoavat ihanteellisen kanavan kiireellisen tie-

don välittämiseen yksilölle tai laajemmalle vastaanottajakunnalle, koska vastaan-

ottajat voivat tarvittaessa reagoida välittömästi kaikkiin sääntöjenvastaisuuksiin ja 

epäkohtiin. (SAP 2014.) 

 

Mobiilimarkkinointiin liittyy myös haasteita investointien suhteen. Yritysten tulee 

päättää investoidaanko itse yritykseen ja tuotemerkkiin vai panostetaanko enem-

män suoraan asiakkaisiin ja heille tarjottaviin palveluihin. Tuotemerkin rakenta-

minen vaatii erilaistumiseen keskittynyttä viestintää, kun taas keskittyminen pit-

kän elinkaariarvon asiakkaisiin vaatii räätälöityjen palveluiden toteuttamista mo-

biilikanavaan. Asiakkaisiin liittyvien haasteiden lisäksi vähittäiskauppiaat kohtaa-

vat useita organisatorisia haasteita, jotka koskevat mobiilimarkkinoinnin hallintaa. 

Nämä haasteet liittyvät lähinnä organisaatiokulttuuriin sekä mobiilien toiminta-

mallien puutteeseen organisaation sisällä. (Shankar ym. 2010.) 

 

Leppäniemi ja Karjaluoto (2005) toteavat, että kohdennettujen markkinointiviesti-

en lähettämiseen liittyy asiakkaiden henkilötietojen käyttöä ja näin ollen yksityi-

syys on tärkein säädelty seikka, joka pitää huomioida mobiilimarkkinoinnissa. 

Vuonna 2002 Euroopan Unioni hyväksyi direktiivin henkilötietojen käsittelystä ja 

yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tie-

tosuojadirektiivi EUR-Lex 2002/58/EY). Euroopan Unionin alueella mobiili-

markkinointia säädellään lailla ja siinä velvoitetaan kysymään asiakkailta lupa 

ennen kuin markkinointiviestejä saadaan lähettää eri sähköisien kanavien välityk-
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sellä. Käytännössä tämä tarkoittaa lupaan perustuvaa markkinointia, jossa asiakas 

antaa luvan mainosviesteille, mutta hänellä on myös mahdollisuus kieltää viestien 

lähettäminen milloin tahansa. (Leppäniemi & Karjaluoto, 2005.) 

 

2.3 Yleiset mobiilimarkkinoinnin tietosuojaperiaatteet 

 

The Mobile Marketing Association (MMA) uskoo, että vahva kuluttajien yksityi-

syyden suoja on mobiilimarkkinoinnin onnistumisen kannalta välttämätöntä. Näin 

kuluttajat voivat välttyä ei-toivotuilta viesteiltä ja mainoksilta. Jotta mobiilimark-

kinointi voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, niin markkinoijien ja vähittäismyyji-

en pitää edistää vahvan yksityisyyden suojan toteutumista. Nykyiset Internetissä 

tapahtuvat markkinointiin ja yksityisyyden suojaan liittyvät vakiintuneet käytän-

nöt eivät huomio riittävästi erityisesti mobiilimarkkinoinnin kautta syntyviä haas-

teita. Mobiilialan vahvat tietosuojaperiaatteet pyrkivät suojaamaan mobiilikanavia 

epäeettisiltä markkinoijilta ja rajoittavat kuluttajien vaatimuksia ja muuta valvon-

taa käsittävää sääntelyä. (MMA 2008.) 

 

Aiemmin esitettyjä haasteita voidaan lähestyä MMA:n tekemien tietosuojaperiaat-

teiden (MMA Global Code of Conduct 2008) kautta (kuvio 2), jotka ohjaavat mo-

biilimarkkinoijia toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti. Ohje tarjoaa mobiili-

markkinoinnin suuntaviivoja, joita kaikkien mobiilimarkkinoijien tulisi miettiä ja 

joiden ympärille heidän mobiilimarkkinointinsa voidaan halutessa toteuttaa. Ohje 

kuvaa yksityisyyden suojan periaatteet niille mobiilimarkkinoijille, jotka haluavat 

käyttää asiakkaiden tietoja markkinoidessaan tuotteitaan ja palveluitaan. Ohje 

muodostuu viidestä kohdasta: ilmoitus, valinta ja suostumus, räätälöinti ja reuna-

ehto, turvallisuus, valvonta ja vastuullisuus. (MMA 2008.) 
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KUVIO 2. Mobiilimarkkinoinnin tietosuojaperiaatteet (mukaillen MMA 2008) 

 

 

Ilmoitus (notice). Mobiilimarkkinoijat lähettävät palveluiden käyttäjille erilaisia 

ilmoituksia. Barwisen ja Strongin (2002) mukaan huomion herättäminen ja tark-

kaan harkitut sanamuodot ovat erittäin tärkeitä tekstiviesti-ilmoituksissa. He ovat 

tunnistaneet kuuden tyyppisiä ilmoituksia: tuotemerkin kehittäminen, erikoistar-

joukset, ajankohtaiset houkuttimet, pyynnöt, kilpailut ja gallupit. Ilmoitusten tulisi 

sisältää houkuttelevia ajatuksia, välittää tämä ajatus kohteelleen ytimekkäästi, 

käyttää kohderyhmän mukaista kieltä ja hyödyntää käytettävissä olevat 160 merk-

kiä tehokkaasti. (Barwise & Strong 2002.) Ilmoituksien tulee olla helposti ymmär-

rettäviä ja niiden kuvaukset ja ehdot ovat nopeasti löydettävissä yrityksen mark-

kinointiohjelmasta. Ilmoituksien tulee sisältää riittävät tiedot, jotta käyttäjä on tie-

toinen, miten hänen tietoja käytetään markkinoinnissa. Mobiilimarkkinoijan on 

ilmoitettava käyttäjälle riittävät tiedot markkinoijasta tai tuotteista ja palveluista 

sekä keskeiset palveluehdot, jotka ohjaavat vuorovaikutusta markkinoijan ja käyt-

täjän mobiililaitteen välillä. (MMA 2008.)  Vaikka tekstiviestejä ei pidetä yhtä 

tunkeilevana kuin puhelinsoittoja, niin yritysten tulee harkita, milloin ja kuinka 

usein käyttäjille kannattaa lähettää viestejä. Lähtökohtaisesti viestejä kannattaa 

lähettää esimerkiksi viikolla kello 9 ja 19.30 välillä, mutta esimerkiksi opiskeli-

joille ei kannata lähettää viestejä ennen iltapäivää, koska heitä ei saa tavoitettua 

tehokkaasti eikä viestien vastaanottaminen kesken oppituntien ole suotavaa. (Ba-

lasubramanian, Peterson, & Järvenpää 2002.) 

 

Valinta ja suostumus (choice & consent). Mobiilimarkkinoijien tulee kunnioittaa 

käyttäjän mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä viestejä he vastaanottavat. Mark-

kinoijien pitää pyytää ja saada käyttäjiltä hyväksyntä kaikkiin mobiilimarkkinoin-
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nin ohjelmiinsa. (MMA 2008.) Yksinkertainen palveluun rekisteröityminen ja 

palveluehtojen hyväksyminen varmistaa, että asiaankuuluvat viestit lähetetään 

niistä kiinnostuneille käyttäjille (Petty 2000). Rekisteröityminen yrityksen tarjoa-

maan palveluun voidaan toteuttaa esimerkiksi tekstiviesteillä tai muita laillisia 

keinoja hyödyntäen. Käyttäjillä pitää myös olla mahdollisuus kieltää viestien lä-

hettäminen milloin tahansa. Tämän toiminnallisuuden pitää olla yhtä helposti löy-

dettävissä ja käytettävissä kuin markkinointiluvan myöntämisenkin. Käyttäjille 

pitää antaa myös kohtuullisen säännöllisesti selvitys, miten markkinointiviestien 

vastaanottaminen voidaan estää tai peruuttaa. (MMA 2008.)  Vaikka käyttäjä ei 

tekisikään tällä tiedolla mitään, niin mainostamiseen liittyvän viestinnän on pal-

veltava käyttäjän etuja. Menestys on vahvasti riippuvainen tarvittavan tiedon ja 

mainostamisen välisestä suhteesta. (Scharl ym. 2005.) 

 

Räätälöinti ja reunaehto (customization & constraint). Mobiilimarkkinoijien tulee 

varmistaa, että mobiilimarkkinointi vastaa pääsääntöisesti asiakkaiden odotuksia 

kaikilla siihen sovellettavilla markkinointikanavilla. Markkinointi mobiilikana-

vassa on kaikkein tehokkainta, kun se on oikein suunnattua ja kerättyjä käyttäjä-

tietoja käytetään räätälöityjen markkinointiviestien ja palveluiden tarjoamiseen. 

(MMA 2008.) Markkinoijat voivat räätälöidä tekstiviestejä esimerkiksi asiakkaan 

paikallisen ajan, sijainnin ja mieltymyksien perusteella (Balasubramanian ym. 

2002). Barwise ja Strong (2002) toteavat, että markkinointiviestien personointi ja 

räätälöinti lisää niiden tehokkuutta ja vaikutusta. Käyttäjätietoja tulee käyttää nii-

hin tarkoituksiin, mihin ne on kerätty. Tämän lisäksi tietoja tulee käsitellä vastuul-

lisesti, hienovaraisesti sekä soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Markkinointi-

viestit tulee kohdistaa ja rajoittaa niihin viesteihin, joita käyttäjä on tilannut ja nii-

den pitää luoda vastaanottajalle arvoa. Arvoa voidaan luoda useilla eri tavoilla, 

kuten parantamalla tuotteita ja palveluita, lähettämällä muistutuksia, toimittamalla 

pyydettyjä tietoja tai antamalla alennuksia. (MMA 2008.) Holbrook (2006) koros-

taa, että käyttäjän kokema arvo on subjektiivista, koska jokin tuote tai palvelu voi 

luoda toiselle käyttäjälle arvoa ja vastaavasti toinen käyttäjä ei koe saavansa sa-

manlaista arvoa. 
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Turvallisuus (security). Palveluiden räätälöinti, personointi ja käyttäjälle tarjottava 

kontrolloinnin mahdollisuus johtavat kompromisseihin. Kun kerätään tietoja rää-

tälöityjä viestejä varten, niin samalla herää kysymys yksityisyyden suojasta. Ei-

toivottujen viestien lähettäminen vahingoittaa mobiilimarkkinoinnin mainetta. 

(Scharl ym. 2005.) Mobiilimarkkinoijien on toteutettava kohtuulliset tekniset, hal-

linnolliset ja fyysiset menetelmät, joiden avulla voidaan suojata mobiilimarkki-

noinnin yhteydessä kerättyjä käyttäjätietoja luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, 

luovuttamiselta tai jakelulta (MMA 2008).  

 

Valvonta ja vastuullisuus (enforcement & accountability). MMA olettaa, että sen 

jäsenet noudattavat yhteisiä tietosuojaperiaatteita ja MMA:n tekemiä ohjeita, käy-

tännesääntöjä ja suuntaviivoja hyödynnetään mobiilimarkkinoinnissa soveltuvin 

osin ympäri maailmaa. Mobiilimarkkinoijien odotetaan arvioivan ja varmistavan 

omien käytäntöjen yhteensopivuus MMA:n ohjeiden kanssa. (MMA 2008.) 

 

2.4 Tekstiviestien ja mobiilimarkkinoinnin tavoitteet 

 

Shankarin ja Balasubramanianin (2009) mukaan tekstiviestit ovat suosituin mobii-

limarkkinoinnin menetelmä. Se on käyttökelpoinen kanava arvonnoissa, kilpailu-

jen äänestyksissä sekä viestittäessä erikoistarjouksista. SAP:in (2014) tutkimuk-

sesta käy ilmi, että 81% vastaajista uskoo yksinkertaisien tekstiviestien soveltuvan 

toisinaan paremmin viestintään erillisten mobiilisovelluksien sijaan. Tekstiviesti-

kanavan tärkeimpiä etuja on sen yksinkertaisuus sekä markkinoijalle että kulutta-

jalle. Osaksi tämän vuoksi kanavan vastaus- ja käyttöasteet ovat helposti mitatta-

vissa. Mobiilimarkkinoinnin vastausprosentit ovat yleensä erittäin korkeat niiden 

kuluttajien joukossa, jotka ovat antaneet luvan markkinointiviestien lähettämi-

seen. Toisaalta, jos väärä viesti toimitetaan väärällä henkilölle väärään aikaan, 

niin se voi aiheuttaa negatiivisia tunteita kuluttajien, puhelinoperaattoreiden sekä 

organisaatioiden kesken.  (Shankar & Balasubramanian 2009.) Älypuhelimien 

käyttäjät ovat kasvaneet palveluiden käyttäjinä, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, 

että yritysten täytyy kasvaa käyttäjien kokemien tarpeiden mukana. Tällä hetkellä 

yritykset viestivät asiakkaiden kanssa eri kanavien kautta monista eri lähteistä. 
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Älypuhelimet ovat kuluttajille sitoutumisen välineitä, jotka tukevat jatkuvaa vuo-

rovaikutusta ja tarjoavat heille korkeaa arvoa esimerkiksi seuranta ja ilmoitus –

palveluiden kautta. (SAP 2014.) 

 

Kuluttajat ovat sopeutuneet säännölliseen ja ”tavaksi tulleeseen” vuorovaikutuk-

seen älypuhelimien kanssa. Shankar ja Balasubramanian (2009) toteavat, että mo-

biilimarkkinointia suunniteltaessa markkinoijien tulisi miettiä uudelleen kuluttajil-

le tekemänsä arvolupaus ja siihen liittyvä viestintä. Mobiililaite ei ole perinteinen 

henkilökohtainen tietokone vaan se on usein käytetty, sijaintiriippuvainen laite, 

jossa on erittäin rajattu visuaalinen tila. SAP:in (2014) tutkimukseen vastanneista 

68% tarkistaa puhelimen vähintään tunnin välein ja 20% vastaajista tarkistaa pu-

helimen kymmenen minuutin välein tai useammin. Mobiiliviestintä ja -

markkinointi on tehokkainta silloin, kun viesti on lyhyt, mieleenpainuva ja hyvin 

ajoitettu ajan ja käyttäjän sijainnin suhteen. Jos organisaatio pyrkii yksinkertaises-

ti siirtämään oman Internet markkinointistrategiansa mobiilimarkkinointistrategi-

aksi, niin siinä on melko varma resepti epäonnistumiselle. Tämän vuoksi organi-

saatioiden pitäisi ensin keskittyä tuntemaan ja oppimaan asiakkaiden käyttäyty-

mistä ja vasta tämän jälkeen hakea tuottoja. (Shankar & Balasubramanian 2009.) 

 

Pousttchi ja Wiedemann (2006) löysivät tutkimuksessaan kuusi tavoitetta mobii-

limarkkinoinnille. Näiden tavoitteiden kautta yritykset voivat luoda ja lisätä mo-

biilimarkkinoinnin tarjoamaa lisäarvoa kuluttajille. Vastavuoroisesti yritykset 

saavat tärkeää tietoa asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä ja heidän kiinnostuk-

sensa kohteista. Pousttchin ja Wiedemannin (2006) mukaan mobiilimarkkinoinnin 

tavoitteita ovat 

 

1. Tuotemerkin tunnettuuden lisääminen 

2. Tuotemerkin julkisuus- ja mielikuvan muuttaminen 

3. Myynnin edistäminen 

4. Merkkiuskollisuuden parantaminen 

5. Asiakastietokannan rakentaminen 

6. Mobiilin ”suusta-suuhun” –viestinnän saavuttaminen (word-of-mouth) 
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Tuotemerkin tunnettavuuden lisäämisellä pyritään parantamaan asiakkaiden tie-

tämystä yrityksestä sekä sen palvelutarjonnasta. Kyky tunnistaa ja muistaa yritys 

sekä tuotemerkki hankinta ja kulutustilanteissa on tärkeää, kun tehdään uusien 

tuotteiden ja palveluiden markkinalanseerauksia (Hoyer & Brown 1990).  Tuote-

merkin tunnettavuuden lisääntyminen on ensimmäinen askel asiakassuhteen sy-

ventymiselle ja asenteiden muodostumiselle. Mobiilimarkkinoinnissa tuotemerkin 

tunnettavuutta pyritään usein lisäämään lähettämällä asiakkaille tekstiviestejä, 

joissa mainostetaan uusia tuotteita tai palveluita. Nämä viestit kohdennetaan niille 

asiakkaille, jotka ovat jo aiemmin antaneet luvan lähettää markkinointiviestejä. 

(Pousttchi & Wiedemann 2006.)  

 

Tuotemerkin julkisuus- ja mielikuvan muuttamisella pyritään parantamaan ja 

muuttamaan asiakkaiden käsitystä yrityksen imagosta ja tuotemerkistä. Tuote-

merkin imagolla tarkoitetaan asiakkaalle syntyneitä mielikuvia yrityksestä (Keller 

1993). Sillä pyritään tuomaan yritys ja sen palvelukokonaisuus lähemmäksi asia-

kasta ja samalla tuotemerkin mielikuvia pyritään muokkaamaan halutun kaltaisek-

si (Meenaghan 1995). Yritykset voivat pyrkiä edistämään julkisuuskuvansa kehit-

tymistä haluamaansa suuntaan esimerkiksi lähettämällä kohdennettuja tekstivies-

tikutsuja erityisiin tapahtumiin, toteuttamalla innovatiivisia asiakaslähtöisiä palve-

luita ja tarjoamalla lahjakuponkeja (Pousttchi & Wiedemann 2006). Haghirian, 

Madlberger ja Tanuskova (2005) toteavat tutkimuksessaan, että kuluttajille tarjo-

tut erilaiset viihteelliset ja pelilliset lisäpalvelut yhdistettynä samanaikaiseen 

markkinointiviestintään parantavat mielikuvaa tuotteista ja kuluttajille syntyy tuo-

temerkistä ja palvelukokonaisuudesta positiivinen mielleyhtymä. Kuluttajat ovat 

tietoisia tekstiviestipalvelujen hyödyistä. Vaikka tekstiviestit on usein korvattu 

erilaisilla mobiilisovelluksilla ja sosiaalisilla medioilla, niin tekstiviestit ovat edel-

leen kuluttajille erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä. Yllättävää kyllä, asiakkaat kokevat 

tekstiviestien hyödyntämisen yleisesti parantavan tuotemerkin mielikuvaa. (SAP 

2014.) 

 

Myynnin edistämisellä pyritään vaikuttamaan asiakkaiden kuluttajakäyttäytymi-

seen. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi saada asiakas tekemään nopeammin os-
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topäätöksiä ohjaamalla heitä yrityksen tuotteiden ja palveluiden pariin tai tavoit-

teena voi olla, että asiakkaat ostavat tuotteita suurempia määriä tai käyttävät pal-

veluita useammin (Pousttchi & Wiedemann 2006). Mobiilimarkkinoinnin keinoja 

hyödynnettäessä myyntiä voidaan edistää erilaisten kilpailujen, arvontojen ja kau-

panpäällisien avulla. Tällöin asiakkaat kokevat saavansa arvoa,  kun heillä on 

mahdollisuus osallistua ja voittaa jotakin. Tämän lisäksi osallistuminen voidaan 

kokea myös viihteelliseksi. (Chandon, Wansink & Laurent 2000; Kaplan 2012.) 

Tekstiviestipalveluiden hyödyntämisen syyt ovat erilaisia kuten ovat myös asiak-

kaiden tarpeet. Tekstiviesteillä toteutetut palvelut, kuten kauppatapahtumien ja 

ostosten seuranta sekä hälytykset ja ilmoitukset, ovat kaikki arvoa tuottavia palve-

luita niin asiakkaan kuin myös liiketoiminnan kannalta. Yksinkertaiset tekstivies-

tit keskeisillä tiedoilla oikeaan aikaan toimitettuna ovat erittäin tärkeitä kuluttajille 

ja niillä on myönteisiä vaikutuksia liiketoiminnalle, jos niihin liittyvä vuorovaiku-

tus hoidetaan hyvin ja onnistuneesti. (SAP 2014.) 

 

Merkkiuskollisuuden parantamisella tarkoitetaan sitä, että saadaan kuluttaja sitou-

tumaan ja pysymään tuotemerkin parissa ja kuluttamaan jatkossa enemmän yri-

tyksen tuotteita (Pousttchi & Wiedemann 2006). Merkkiuskollisuuden paranemi-

nen näkyy yrityksien toiminnassa muun muassa alentuneina markkinointikuluina, 

kasvaneena uusien asiakkaiden määränä sekä suurempana kaupan kilpailuetuna ja 

vaikutusvaltana. Entisestään kilpailukykyisemmillä markkinoilla asiakkaan merk-

kiuskollisuus nähdään avaintekijänä markkinaosuuksien voittamisessa sekä kestä-

vän kilpailuedun kehittämisessä. Asiakas- ja merkkiuskollisuutta määritettäessä 

merkitseviä tekijöitä ovat koettu arvo, luottamus, tottumus ja asiakastyytyväisyys. 

Asiakkaiden halutaan pysyvän yrityksen tuote- ja palvelutarjooman parissa sen 

sijaan, että he siirtyisivät käyttämään kilpailijoiden tuotteita. Vanhoille asiakkaille 

pyritään tarjoamaan erilaisia etuja ja arvoa tuottavia palveluita, joilla heidän 

merkkiuskollisuus saadaan säilymään ja syvenemään entisestään. Kun asiakas ko-

kee saavansa hyötyä yrityksen tuotteista tai palveluista ja on tyytyväinen kokonai-

suuteen, niin pääsääntöisesti merkkiuskollisuus säilyy korkealla. (Lin & Wang 

2006.) Mobiilimarkkinoinnin näkökulmasta merkkiuskollisuutta voidaan parantaa 

esimerkiksi  lähettämällä asiakkaalle aiemman ostohistorian perusteella tietoa uu-
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sista tuotteista tai lähettämällä tuotemerkkiin liittyviä uutiskirjeitä (Pousttchi & 

Wiedemann 2006). SAP:in (2014) tutkimuksessa 74% vastaajista oli sitä mieltä, 

että yritysten vuorovaikutteiset tekstiviestit asiakkaille paransivat yleistä tunnetta 

ja kokemusta kaupantekoa ja liiketoimea kohtaan. Vastaajat totesivat myös, että 

tekstiviestipalveluiden myötä heillä oli tunne, että heistä välitetään ja heillä on 

palveluun liittyvä kontrolli. Persaud ja Azhar (2012) puolestaan korostavat tutki-

muksessaan oikein toteutetun ja ajoitetun, paikkatietoon perustuvan markkinointi-

viestinnän tehokkuutta asiakkaan arvonluojana. Unnin ja Harmonin (2007) esi-

merkin mukaan asiakasta voidaan houkutella takaisin ostoksille lähettämällä tälle 

markkinointiviesti matkapuhelimeen tämän ollessa paikkatietojen perusteella lä-

hellä kauppaa.  

 

Asiakastietokannan rakentamisen tarkoituksena on pyrkiä keräämään tietoa asiak-

kaista ja asiakkaiden kulutustottumuksista, jotta markkinointiviestintää voidaan 

räätälöidä ja kohdentaa tarkemmin asiakkaille heidän kiinnostuksen perusteella. 

Asiakastietoja ja kiinnostuksen kohteita voidaan kerätä esimerkiksi verkko-

kyselyiden avulla palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä. (Pousttchi & Wiede-

mann 2006.) Shankar ym. (2010) esittävät, että asiakastietojen kerääminen voi-

daan toteuttaa asiakkaan kannalta joustavammin esimerkiksi tätä varten tehdyn 

mobiilisovelluksen avulla. Kun asiakas kokee saavansa yritykseltä jotain hyötyä 

ja arvoa tuottavaa sisältöä, niin hän on valmis antamaan tietojaan vastineeksi saa-

dusta arvosta (Persaud & Azhar 2012). 

 

Mobiili ”suusta-suuhun” –viestintä  (word-of-mouth, WOM) tähtää siihen, että yri-

tykseen ja tuotemerkkeihin liittyvää keskustelua ja markkinointiviestintää tehdään 

asiakkaiden kesken eri keskustelukanavilla, asiakkaalta asiakkaalle. Periaatteessa 

voidaan puhua puskaradion välityksellä toimivasta markkinoinnista. Tavoitteena 

on, että tieto leviää asiakkaiden, perheenjäsenien ja ystäväpiirien kesken. Asian-

tuntijoiden mukaan henkilöt, jotka saavat tiedon tai viestin tutulta lähettäjältä, 

osallistuvat useammin mobiilikampanjoihin kuin alkuperäisen markkinointiviestin 

saaneet henkilöt. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtainen viesti koetaan uskotta-

vammaksi ja luotettavammaksi kuin sellainen, joka tulee suoraan omaa etuaan 
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ajavalta mainostajalta. (Pousttchi & Wiedemann 2006.) Kaplan (2012) toteaa, että 

parhaimmillaan mobiilimarkkinoinnilla voidaan saada aikaiseksi viraali-ilmiö, 

jossa viestistä tai ilmiöstä tulee erittäin nopeasti suosittu ja se leviää esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa hyvin laajalle. 

 

2.5 Lainsäädäntö ja selvitykset 

 

Tutkimuksen kannalta on tärkeä selvittää, miten Suomen lakia ja asetuksia voi-

daan soveltaa viranomaisen mahdollisuuksiin hyödyntää tekstiviestejä markki-

nointihenkiseen viestintään. Suomen perustuslain 22 §:n mukaan ”Julkisen vallan 

on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen” (Finlex 1999). 

Viestinnän näkökulmasta viranomaisilla on oikeus ja velvollisuus tiedottaa kansa-

laisille, jos henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuu välitön vaara tai jos 

kyse on toteutuessaan huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon aiheuttavas-

ta uhan torjunnasta. Siinä, missä julkisella vallalla on oikeus ja velvollisuus tie-

dottaa kansalaisia, niin verotusmenettely lain (18.12.1995/1558) 2 luvun (Vero-

velvollisen ilmoittamisvelvollisuus) 7 §:n (22.12.2005/1145) mukaan verovelvol-

lisella on velvollisuus antaa veroilmoitus tai muu ilmoitus: ”Verovelvollisen on 

verotusta varten ilmoitettava veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä teh-

tävät vähennykset, tiedot varoistaan ja veloistaan sekä muut verotukseen vaikut-

tavat tiedot.”. Verotusmenettely lain 2 luvun 11 §:n (11.6.2010/520) mukaisesti 

verovelvollisen tulee antaa pyydettäessä lisätietoja ja esittää vaadittuja tositteita: 

”Verovelvollisen on Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen kehotuksesta 

annettava veroilmoituksen lisäksi samoin velvoituksin ne täydentävät tiedot ja sel-

vitykset sekä esitettävä tositteet, jotka saattavat olla tarpeen hänen verotukses-

saan tai hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä.”. Laki vero-

tusmenettelystä määrittää 2 luvun 8 §:ssä (11.6.2010/520), miten ja milloin ve-

roilmoitus tai muu ilmoitus pitää antaa: ”Verohallinto antaa tarkemmat määräyk-

set veroilmoituksen antamisajankohdasta ja -tavasta sekä muusta menettelystä 

veroilmoituksen antamiseksi. Verohallinto voi verovelvollisen ilmoittamismahdol-

lisuuteen taikka veroviranomaisen töiden järjestelyyn tai asioiden lukumäärään 

liittyvistä syistä määrätä, että eri verovelvollisten on annettava veroilmoitus eri 
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aikaan.”. (Finlex 1995.) Suomen perustuslain sekä veromenettelylain perusteella 

voidaan katsoa, että julkisella vallalla on näiden lakien puitteissa oikeus ja velvol-

lisuus tiedottaa kansalaisia heitä koskevista asioista, samoin kuin sillä on oikeus ja 

velvollisuus pyytää tietoja lakien säätämistä asioista. 

 

Erilaisissa uhka- ja onnettomuustilanteissa väestön varoittamiseen ja ohjaamiseen 

on käytetty jo kauan joukkoviestintäverkkojen välineitä kuten radiota ja televisio-

ta. Aasian tsunamin aikana viranomaisten hätätiedotteiden välittämiseen käytettiin 

tavallisia tekstiviestejä (mm. tiedottaminen evakuointikeskuksista ja onnettomuu-

teen liittyvä tiedottaminen), joilla pyrittiin tavoittamaan alueella olevia suomalai-

sen matkapuhelinliittymän omaavia suomalaisia henkilöitä. Tekstiviestien lähet-

täminen toteutettiin Viestintäviraston ja teleoperaattoreiden yhteistyönä ja siinä 

hyödynnettiin olemassa olevia matkaviestintäjärjestelmiä. Vuonna 2005 Si-

säasiainministeriö asetti Viestintäviraston vetämän viranomaistyöryhmän laati-

maan selvityksen tekstiviestienlähettämisjärjestelmien käytöstä väestön varoitta-

misessa. Työryhmän tarkoitus oli selvittää olemassa olevien järjestelmien ominai-

suudet, eri tekstiviestien lähetysmenetelmien soveltuvuus viranomaistiedottami-

seen, sekä millä aikataululla ja kustannuksilla järjestelmien käyttöönotto olisi 

mahdollista. Selvityksen loppuraportissa esiteltiin tuloksia ja erilaisia tekstiviesti-

järjestelmien toteutusvaihtoehtoja hätätiedotteiden välittämiseen lähinnä teknises-

tä näkökulmasta. (Viestintävirasto 2005.)  

 

Liikenne- ja viestintäministeriö sai vuonna 2009 kohdennettujen viranomaistie-

dotteiden lähettämistä selvittäneeltä työryhmältä selvityksen massatekstiviestijär-

jestelmän käyttöönottamisesta Suomen viranomaisten hätätiedotuksia tukevana 

viranomaistiedotejärjestelmänä. Selvityksen tehnyt työryhmä esitti yksimielisesti, 

että Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä rakennettaisiin viranomaisten ja 

teleoperaattoreiden yhteinen viranomaisjärjestelmä kohdennettujen viestien lähet-

tämistä varten. Varoitus- ja hälytysjärjestelmien rakentaminen ja ylläpidon tuke-

minen on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön tehtäväksi Yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa (YETTS).  Joukkoviestintävä-

lineiden kautta tapahtuvan viranomaisten hälytys- ja varoitusjärjestelmän kehittä-
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misestä ja ylläpidosta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriön tätä tarkoitusta var-

ten asettama ryhmä VIRVA (VIRanomaistiedotuksen VArmistaminen). Selvityk-

sestä käy ilmi, ettei viranomaiset juurikaan käytä tekstiviestejä varoituksiin vaikka 

niiden hyödyntämiseen on olemassa prosessi, joka tunnetaan myös Hätäkeskuslai-

toksessa. Selvityksen perusteella tehtiin johtopäätös, että ”kohdennettu viran-

omaistiedote eli tekstiviesti ei voi olla hätätiedote. Sen sijaan sitä voidaan hyvin 

käyttää muuna viranomaistiedotteena antamaan lisätietoja hätätilanteesta tai va-

roituksena tilanteissa, joissa uhka ei ole välitön”.  (Liikenne- ja viestintäministe-

riö 2009.) 

 

Sisäministeriön (2010) selvitys viranomaistiedotteiden antamisesta käsittelee vä-

estön varoittamista vaara- ja hätätilanteissa Suomessa. Valtioneuvoston asetuksen 

viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedot-

teiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003) 1 § mukaan viranomaistiedote on 

hätätiedote tilanteissa, joissa ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen koh-

distuu välitön vaara tai pyritään torjumaan huomattavan omaisuus- tai ympäristö-

vahingon välitön uhka. Jos uhka ei ole välitön, niin silloin käytetään tiedottami-

seen muuta viranomaistiedotetta. Asetuksen 2 §:n mukaan tiedotteen antava vi-

ranomainen päättää viranomaistiedotteen sisällöstä. Selvityksessä todetaan, että 

lainsäädännön perusteella voidaan lähettää kohdennettuja viranomaistiedotteita tai 

tekstiviestejä matkapuhelimiin, mutta tätä mahdollisuutta ei ole otettu käyttöön 

laajamittaisesti. Tekstiviestijärjestelmän hyvänä puolena suhteessa puhelinverk-

koon on se, että järjestelmä ei ole yhtä altis tukkeutumiselle. Toisaalta tekstiviesti 

on viestintäkanavana suhteellisen hidas eikä se tämän vuoksi voi olla reaaliaikai-

nen tai primääri viestintäkanava. Selvityksen tehnyt työryhmä ehdottaa, että ”koh-

dennetun viranomaistiedotteen käyttöä nykyistä varoitusjärjestelmää 

täydentävänä järjestelmänä tulisi kehittää”. Liikenne- ja viestintäministeriö 

käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on saada hätätekstiviestit käyttöön vuoden 

2011 aikana. (Sisäministeriö 2010.) Tiettävästi viranomaistiedotteiden välitysjär-

jestelmää ei ole kuitenkaan vielä toteutettu, mutta siihen liittyvistä teleyrityksien 

velvollisuuksista ja korvauksista on säädetty Tietoyhteiskuntakaaren 

(7.11.2014/917) 29 luvussa Viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen laatuvaati-



47  

   

mukset 243 §:ssä Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset, 34 luvus-

sa Hätäpuheluiden ja viranomaisten tiedotteiden välittäminen 280 §:ssä Teleyri-

tyksen velvollisuus välittää kohdennettu viranomaistiedote sekä 37 luvussa Vi-

ranomaiskorvaukset 301 §:ssä Kohdennetun viranomaistiedotteen välitysjärjes-

telmän kustannukset. (Finlex 2014.) 

 

Tutkittaessa mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia ja tekstiviestejä markkinointi-

keinoja hyödyntävänä viranomaisviestintänä pitää tutustua Tietoyhteiskuntakaa-

ren 24 lukuun Sähköinen suoramarkkinointi ja evästeet. Luvun 200 § Suoramark-

kinointi luonnolliselle henkilölle käsittelee markkinointiviestien lähettämistä ja 

siihen liittyviä edellytyksiä niin mainostajan kuin myös kuluttajan näkökulmista. 

Luvussa todetaan, että automatisoitujen tekstiviestien avulla voidaan toteuttaa 

suoramarkkinointia sellaisille luonnollisille henkilöille, jotka ovat antaneet tähän 

suostumuksensa eikä tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Luonnollisen henki-

lön on voitava kieltää helposti ja maksutta tällainen suoramarkkinointi. Jos tuot-

teen tai palvelun myynnin yhteydessä saadaan asiakkaalta sähköisessä markki-

noinnissa hyödynnettävissä oleva yhteystieto, niin sama palvelun tarjoaja voi 

käyttää tätä yhteystietoa myöhemmin vastaavien tuotteiden tai palveluiden suora-

markkinointiin. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus kieltää tietojen kerääminen ja 

niiden hyödyntäminen kaikissa erilaisissa sähköisen viestinnän tilanteissa. Tästä 

kieltomahdollisuudesta pitää tiedottaa asiakasta riittävän selkeästi. (Finlex 2014.) 

 

2.6 Tutkimuksen teorian yhteenveto 

 

Tekstiviestipalvelu eli SMS (Short Message Service) on osa GSM verkkoteknolo-

giaa. (Wilde & Vähä-Sipilä 2010.) Tekstiviestipalvelu esiteltiin vuonna 1992 ai-

noastaan tekstiä sisältävänä 160-merkkiä pitkänä matkapuhelinviestintäteknolo-

giana (Varnali, Toker, & Yilmaz 2010). Rakenteellisesti tekstiviestit ovat aakkos-

numeerisia viestejä, joita voidaan lähettää ja vastaanottaa siihen kykenevillä lait-

teilla. Aakkosnumeerisuuden lisäksi tekstiviestien maksimipituus on vakiintunut 

160 merkkiin. (Wilde & Vähä-Sipilä 2010.)  
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Tekstiviestejä voidaan hyödyntää osana yrityksen markkinointiviestintää ja –

strategiaa. Niiden tehokkaalle ja täysipainoiselle hyödyntämiselle mobiilimarkki-

noinnissa on olemassa niin mahdollisuuksia kuin myös haasteitakin. Kuluttajat 

ovat erittäin integroituneita älypuhelimiinsa ja tekstiviestien välityksellä he voivat 

olla yrityksien kanssa vuorovaikutuksessa monta kertaa päivässä. Älypuhelimien 

tehokkuudesta ja monikäyttöisyydestä huolimatta tekstiviestipalvelulle on edel-

leen olemassa kysyntä viestintäkanavana. Yksinkertaisuudestaan ja yleisyydestään 

huolimatta tekstiviestit ennemmin täydentää muita kanavia, kuten sosiaalista me-

diaa, kuin kilpailee niiden kanssa. (SAP 2014.) 

 

Mobiilimarkkinoinnin keskeinen toimintatapa perustuu push-markkinointiin 

(Dickinger, Haghirian, Murphy & Scharl 2004). Tämän toimintaperiaatteen mu-

kaan asiakkaalle ”työnnetään” eli lähetetään palvelu- ja markkinointiviestejä esi-

merkiksi tekstiviestin tai sähköpostin välityksellä. Asiakkaalta täytyy saada lupa 

markkinointiviestien vastaanottamiselle ennen kuin push-markkinoija voi lähettää 

tekstiviestimainoksia, joita asiakas ei kuitenkaan ole erityisesti pyytänyt (Scharl, 

Dickinger & Murphy 2005). Viestin vastaanottajan on vaikea kontrolloida täl-

laisien markkinointiviestien vastaanottamista ja tämä voi tehdä siitä ei toivottua ja 

tungettelevaa (Milne & Rohm 2000). Tekstiviestimarkkinoinnissa on todellisia 

haasteita, koska asiakkaat voivat kokea yritysten lähettämät viestit: ärsyttäviksi 

(Muk 2007; Samanta, Woods & Ghanbari 2009), yksityisyyttä loukkaaviksi 

(Windham & Orton 2002) ja tunkeileviksi (Monk, Carroll, Parker & Blythe 

2004).  

 

Kuluttajat ovat erittäin kiintyneitä matkapuhelimiinsa ja he muodostavat korke-

ammat odotukset mobiilimarkkinointikampanjoille ja ovat näin vaativampia toi-

mitetun sisällön suhteen (Rohm, Gao, Sultan & Pagani 2012). Kaplanin (2012) 

mukaan kuluttajan yksityisyyteen liittyy henkilötietojen kerääminen. Tietojen ke-

räämiseen suhtaudutaan lähtökohtaisesti varauksella, koska yksityiskohtaisien tie-

tojen perusteella henkilön käyttäytymistä ja toimintaa voidaan profiloida ja ennus-

taa. Rohm ym. (2012) toteavat, että liiketoiminnan ja kuluttajien kannalta organi-

saatioiden tulee käsitellä kerättyjä tietoja huolella eikä asiaankuulumattomat saa 
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päästä tietoihin käsiksi. Persaud ja Azhar (2012) korostavat, että tuotemerkin tai 

yrityksen tuntemattomuus kuluttajille voi vaikuttaa haluun säilyttää yksityisyys 

eikä henkilötietoja haluta luovuttaa yrityksen käyttöön. Kaplan (2012) muistuttaa, 

että kuluttajan pyynnöstä kaikki häneen liittyvät kerätyt tiedot pitää poistaa yri-

tyksen tietojärjestelmistä.  

 

Häiritsevyydellä tarkoitetaan sitä, miten kuluttaja suhtautuu hänelle lähetettyihin 

markkinointiviesteihin. Watsonin ym. (2013) tutkimuksen perusteella käyttäjät 

näkevät matkapuhelimet henkilökohtaisina välineinä ja kokevat yritysten lähettä-

mät tekstiviestit tunkeilevina ja tämän vuoksi viestit yleensä poistetaan. Poikke-

uksen muodostavat erilaiset hälytys- ja muistutusviestit, koska ne koetaan yleensä 

tarpeellisiksi. Älypuhelimien ja niiden käytön lisääntymisestä huolimatta kulutta-

jat voivat kokea tekstiviestimarkkinoinnin hyökkäyksenä heidän yksityisyyttään 

kohtaan (Samanta ym. 2009). Monkin ym. (2004) ja Mukin (2007) mukaan kulut-

tajat suhtautuvat varauksella niitä yrityksiä kohtaan, jotka ottavat heihin yhteyttä 

matkapuhelimella. Toisaalta SAP:in (2014) tutkimuksessa asiakkaat kokivat teks-

tiviestipalvelut tärkeiksi ja yritysten pitäisi käyttää viestintään tekstiviestejä ny-

kyistä useammin.  

 

Markkinointiluvan pyytäminen kuluttajalta on yksi kriittisistä tekijöistä mobiili-

markkinoinnin hyväksymiselle ja sen onnistumiselle (Bamba & Barnes 2007; 

Barnes & Scornavacca 2004). Lupaan perustuva tekstiviestimarkkinointi määritel-

lään tilanteeksi, jossa asiakas antaa mainostajalle luvan lähettää hänelle markki-

nointiviestejä (Salo, Sinisalo & Karjaluoto 2008). Luvan saaminen on mobiili-

markkinoinnissa erittäin tärkeää, koska se vähentää asiakkaan kokemaa ärsytystä 

viestin lähettäjää kohtaan (Smutkupt ym. 2012). Jotta lupaan perustuva markki-

nointi olisi menestyksekästä, niin mainostajan pitää ymmärtää, millä perusteilla 

kuluttaja on valmis myöntämään luvan lähettää mainoksia. Pääsääntöisesti kulut-

taja ei suhtaudu negatiivisesti hänelle lähetettyihin viesteihin, jos hän on itse hy-

väksynyt vapaaehtoisesti organisaation markkinointiviestien vastaanottamisen. 

(Watson ym. 2013.) 
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Mobiilimarkkinoinnin tavoitteena on saada kuluttajat vapaaehtoisesti jakamaan 

organisaation kannalta tärkeää tietoa ja samalla luoda asiakkaille arvoa siten, että 

asiakkaan ja organisaation välistä luottamussuhdetta ei hyödynnetä väärin perus-

tein. Lupaan perustuvassa markkinoinnissa asiakkaille voidaan luoda arvoa tar-

joamalla personoituja ja räätälöityjä palveluita, jotka sisältävät asiakkaan tarpei-

den mukaan arvoa tuovaa sisältöä, ominaisuuksia tai sovelluksia. (Sultan ym. 

2009.) Onnistunut mobiilimarkkinointi edellyttää asiakkaiden kannalta sitä, että 

markkinoijat keskittyvät strategian ja taktiikan suhteen arvon luomiseen. Asiak-

kaat pitää saada aidosti sitoutumaan yritykseen ja tuotemerkkiin. (Persaud & Az-

har 2012.) Arvottomaksi ja häiritseväksi koettu markkinointiviestintä heikentää 

organisaation julkisuuskuvaa ja laskee yrityksen luotettavuutta kuluttajien silmis-

sä (Persaud & Azhar 2012; Rohm ym. 2012). Kuten muussakin markkinoinnissa, 

niin mobiilimarkkinoinnin pitää luoda jotain lisäarvoa molemmille osapuolille. 

 

Shankarin ym. (2010) tutkimuksessa tärkeäksi mobiilimarkkinoinnin haasteeksi 

nostetaan tehokkaampi uusien asiakkaiden hankkiminen sekä olemassa olevien 

asiakkaiden säilyttäminen. Peltier, Milne ja Phelps (2009) korostavat, että yksityi-

syyden suoja ja palveluiden turvallisuus aiheuttavat jatkossakin haasteita. Jäl-

leenmyyjien on varmistettava, että kuluttajien yksityisyys ja turvallisuus huomioi-

daan luotaessa organisaation mobiilistrategiaa. Heidän tulee myös tunnistaa uudet 

tärkeät mahdollisuudet, joita heidän asiakkaansa aidosti arvostavat. Tämän jälkeen 

ne pitää pystyä toteuttamaan onnistuneesti. Mobiilimarkkinointiin liittyy myös 

haasteita investointien suhteen. Yritysten tulee päättää investoidaanko itse yrityk-

seen ja tuotemerkkiin vai panostetaanko enemmän suoraan asiakkaisiin ja heille 

tarjottaviin palveluihin. (Shankar ym. 2010.)  

 

The Mobile Marketing Association (MMA) uskoo, että vahva kuluttajien yksityi-

syyden suoja on mobiilimarkkinoinnin onnistumisen kannalta välttämätöntä ja 

näin kuluttajat voivat välttyä ei-toivotuilta viesteiltä ja mainoksilta. Jotta mobiili-

markkinointi voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, niin markkinoijien ja vähittäis-

myyjien pitää edistää vahvan yksityisyyden suojan toteutumista. Mobiilimarkki-

noinnin haasteita voidaan lähestyä MMA:n tekemien tietosuojaperiaatteiden 
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(MMA Global Code of Conduct 2008) kautta, jotka ohjaavat markkinoijia toimi-

maan tehokkaasi ja vastuullisesti. Ohje tarjoaa mobiilimarkkinoinnin suuntaviivo-

ja, joita kaikkien mobiilimarkkinoijien tulisi hyödyntää. Ohje kuvaa yksityisyyden 

suojan periaatteet niille mobiilimarkkinoijille, jotka haluavat käyttää asiakkaan 

tietoja markkinoidessaan tuotteitaan ja palveluitaan. (MMA 2008.) 

 

Shankar ja Balasubramanian (2009) toteavat, että mobiilimarkkinointia suunnitel-

taessa markkinoijien tulisi miettiä uudelleen kuluttajille tekemänsä arvolupaus ja 

siihen liittyvä viestintä. Mobiiliviestintä ja –markkinointi on tehokkainta silloin, 

kun viesti on lyhyt, mieleenpainuva ja hyvin ajoitettu ajan ja käyttäjän sijainnin 

suhteen. Organisaatioiden pitäisi ensin keskittyä tuntemaan ja oppimaan asiakkai-

den käyttäytymistä ja vasta tämän jälkeen haetaan tuottoja. (Shankar & Balasu-

bramanian 2009.) Pousttchi ja Wiedemann (2006) löysivät tutkimuksessaan kuusi 

tavoitetta mobiilimarkkinoinnille. Näiden avulla yritykset voivat luoda ja lisätä 

mobiilimarkkinoinnin tarjoamaa lisäarvoa kuluttajille. Vastavuoroisesti yritykset 

saavat tärkeää tietoa asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä ja heidän kiinnostuk-

sensa kohteista. Pousttchin ja Wiedemannin (2006) mukaan mobiilimarkkinoinnin 

tavoitteita ovat: tuotemerkin tunnettuuden lisääminen, tuotemerkin julkisuus- ja 

mielikuvan muuttaminen, myynnin edistäminen, merkkiuskollisuuden parantami-

nen, asiakastietokannan rakentaminen, mobiilin ”suusta-suuhun” –viestinnän saa-

vuttaminen (word-of-mouth). 

 

Tässä luvussa selvitettiin myös, miten Suomen perustuslakia, lakia verotusmenet-

telystä sekä tietoyhteiskuntakaarta voidaan soveltaa viranomaisen mahdollisuuk-

siin hyödyntää tekstiviestejä markkinointihenkiseen viestintään. Tekstiviestien 

hyödyntämistä viranomaisien taholta erilaisissa uhka- ja onnettomuustilanteissa 

on tutkittu Viestintäviraston, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Sisäministeri-

ön toimesta Aasian luonnonkatastrofin jälkeen. Lainsäädännön perusteella voi-

daan lähettää kohdennettuja viranomaistiedotteita tai tekstiviestejä matkapuheli-

miin, mutta tätä mahdollisuutta ei ole otettu käyttöön laajamittaisesti. Tiettävästi 

viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmää ei ole toteutettu, mutta siihen liittyvistä 
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teleyrityksien velvollisuuksista ja korvauksista on säädetty Tietoyhteiskuntakaa-

ressa. 
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3 TEKSTIVIESTIEN HYÖDYNTÄMINEN VEROHALLINNOSSA 

 

Vuonna 2013 veroilmoituksen palautti paperisena noin 700 000 asiakasta vaikka 

veroilmoituksen voi palauttaa myös sähköisesti Veroilmoitus verkossa –palvelun 

(VIV) kautta. Verohallinnon sisäisien tutkimuksien mukaan alle 25-vuotiaista 

nuorista suurin osa palauttaa veroilmoituksen verkossa ja vuonna 2013 VIV-

palveluun suuntasi noin 42 prosenttia kaikista veroilmoituksensa palauttaneista 

henkilöasiakkaista.  Lähes 70 prosenttia 25−40 -vuotiaista täydensi veroilmoituk-

sensa verkossa ja alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä verkossa ilmoituksen palautti 

selvästi yli puolet, 56 prosenttia. Yli 65-vuotiaat sen sijaan suosivat paperipalaut-

tamista, sillä heistä ainoastaan 15 prosenttia käytti VIV-palvelua. Vuonna 2014 

Veroilmoitus verkossa –palvelussa veroilmoituksensa palautti noin 668 000 asia-

kasta, joka on 46 prosenttia kaikista palauttaneista. Verkkoilmoittajien määrä kas-

voi edellisestä vuodesta 29 000 kappaleella. 

 

Maantieteellisesti verkossa ilmoitettiin verotietoja ahkerimmin pääkaupunkiseu-

dulla, jossa yli puolet veroilmoituksista korjattiin verkkopalvelussa. Noin 50 pro-

senttiin päästiin myös Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vähiten verkkopa-

lautusta hyödynnettiin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla, joissa vain reilu kolman-

nes esitäytetyn veroilmoituksensa palauttaneista löysi verkkopalvelun. Massateks-

tiviestikampanjan avulla voidaan esimerkiksi muistuttaa asiakkaita veroilmoituk-

sen jättöajankohdasta tai markkinoida sähköisiä palveluita. 

 

Tässä työssä selvitetään, millä tavoilla Verohallinnon Henkilöverotusyksikkö voi 

hyödyntää tekstiviestejä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan (EON) työvälineenä. 

Tekstiviestit ovat välineenä ja kanavana vaivaton, nopea, kohdennettu ja osa mo-

dernia asiakasviestintää. Niitä voidaan käyttää entistä kohdennetumpana palvelui-

den markkinointikanavana, jonka kautta oikea henkilö saa oikean viestin oikeaan 

aikaan. Ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan kannalta on tärkeää tavoittaa suuria-

kin asiakasryhmiä nopeasti ja tehokkaasti. Tekstiviestikanavan käyttöönoton ta-

voitteena on lisätä Verohallinnon sähköisien palveluiden käyttöastetta vaikutta-

malla asiakaskäyttäytymiseen ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Vero-
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hallinnon sisäiseen käyttöön tarkoitetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä 70% asi-

akkaista ilmoitti haluavansa Verohallinnolta esimerkiksi muistutuksia tekstivies-

teillä. Tekstiviestin käyttäminen asiakasohjauksessa laajentaa markkinointi- ja oh-

jauspanostuksia perinteisistä medioista digitaalisiin kanaviin. Tämä tutkimus on 

osa Henkilöverotusyksikön liiketoimintasuunnitelmaa ja se liittyy ennakoivan oh-

jauksen ja neuvonnan –prosessin esiselvitykseen asiakkaan tavoittamisesta niissä 

kanavissa, joita asiakkaat käyttävät aktiivisesti.  

 

3.1 Tutkimusongelman määrittely 

 

Kohdeorganisaatio haluaa tiedon siitä, miten tekstiviestejä voidaan käyttää mark-

kinointikeinoja hyödyntävänä viranomaisviestintänä. Tutkimuksen viitekehyksen 

mukaisesti selvitetään, onko viranomaisella tekstiviestien käytölle lakisääteisiä 

esteitä, mitä rajoitteita puhelinnumerotietojen ostaminen niiden käytölle asettaa, 

miten tekstiviestejä voidaan käyttää Henkilöverotusyksikön ennakoivassa ohjauk-

sessa, missä konkreettisissa toimenpiteissä tekstiviestejä voidaan käyttää, miten 

kampanjoiden välittömiä vaikutuksia voidaan tutkia sekä mitkä ovat massateksti-

viestikampanjan karkeat kustannukset.  

 

Verohallinto tarjoaa asiakkailleen asiakaslähtöisiä, luotettavia ja moderneja säh-

köisiä palveluja ja tavoitteena on ohjata verovelvollisia omatoimisesti näiden pal-

veluiden pariin. Tutkimuksen lopussa tehdään ehdotus massatekstiviestikampan-

jasta, jonka kohderyhmänä on vuonna 2014 paperilla veroilmoituksensa täydentä-

neet ja palauttaneet asiakkaat. Massatekstiviestikampanjalla pyritään siihen, että 

tekstiviestin saaneessa asiakasryhmässä sähköinen ilmoittaminen kasvaa 15 pro-

senttiyksikköä enemmän kuin verrokkiryhmässä.  

 

Tutkimusongelman muodostavat seuraavat kohdat: 

 

• Mihin EON-tehtäviin tekstiviestiä voidaan käyttää? 

• Onko tekstiviestien käytölle lakisääteisiä esteitä? 
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• Mitä rajoitteita puhelinnumerotietojen ostaminen niiden käytölle asettaa 

(puhelinnumerotiedon oikeellisuuden varmistamista ei voida tehdä)? 

• Miten tekstiviestejä voidaan käyttää Henkilöverotusyksikön ennakoivassa 

ohjauksessa? 

• Missä konkreettisissa toimenpiteissä tekstiviestejä voidaan käyttää?  

• Miten massatekstiviestikampanja toteutetaan? 

o Viestien sisältöjen suunnittelu. 

• Suunnitella tekstiviestikampanjoiden vaikuttavuuden seuranta ja mittaa-

minen: 

o Kampanjoiden välittömien vaikutusten tutkiminen. 

o Tavoitellun käyttäytymisen muutoksen tutkiminen.  

• Massatekstiviestikampanjan kustannukset. 

 

Tutkimuksessa tehdään ehdotus siitä, miten puhelinnumeroita voidaan hyödyntää 

ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa: 

 

• Konkreettiset kohteet sekä 

• vuosikellon mukaiset ajankohdat. 

 

Tutkimuksessa määritellyt ongelmat ja kysymykset ratkaistiin hyödyntämällä 

viestinnän, verotuksen ja ennakoivan ohjauksen substanssi- ja menettelyasiantun-

tijoiden osaamista ja tietämystä. Tekstiviestien hyödyntämistä EON-työvälineenä 

selvitettiin veroasiantuntijoiden oman verolaji- ja toimialaosaamisen puitteissa. 

Ongelmanratkaisun keskeisimpänä menetelmänä oli tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden välinen avoin keskustelu ja ideointi ja tämän myötä toimenpiteiden 

konkretisointi sekä tulosten seuranta. Tutkimuksen lopputuloksen perusteella 

kohdeorganisaatio voi tarvittaessa lähteä toteuttamaan uutta palvelua, joka tarjoaa 

markkinointiviestinnän tyylistä asiakas- ja palveluviestintää. Kanavan viestinnäs-

sä huomioidaan lähtökohtaisesti verovelvollisten tarpeet ja erityisesti verovelvol-

lisen etu.  
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3.2 Edellytykset viestintäkanavan käyttöönotolle 

 

Ensimmäisenä tutkimuksessa suoritettiin avoin haastattelu, jossa pyrittiin havain-

noimalla keräämään tietoa siitä, onko kohdeorganisaatiolla lakisääteisiä tai muita 

esteitä uuden viestintäkanavan käyttöönotolle. Avoimeen haastatteluun osallistui-

vat tutkimuksen tekijän lisäksi Verohallinnosta tietojen hankinta –prosessin pro-

sessinomistaja ja tietosuoja-asioihin erikoistunut juristi, Asiakkuusmarkkinointi-

liitosta juristi ja toimitusjohtaja sekä Fonectalta Verohallinnon asiakkuusvastaava 

ja tekstiviestipalveluiden asiantuntija. Haastattelun näkökulmana oli tekstiviestit 

markkinointikeinoja hyödyntävänä viranomaisviestintänä. 

 

Tekstiviestit ovat yleisesti palvelukanavana ja viestinnän välineenä vaivaton, no-

pea ja kohdennettu. Sitä voidaan pitää nykyaikaisena asiakasviestintänä. Viestin-

täkanavana tekstiviestit tarjoavat laajoja mahdollisuuksia ja erilaisia ohjauksellisia 

vaihtoehtoja, kuten ennakko-ohjaus, ajankohtaisten asioiden ohjaus ja jälkiohjaus. 

Palvelua kehitettäessä ja käyttöönotettaessa verovelvollisen edut ja tarpeet tulee 

huomioida ja viestinnän tulisi olla lähtökohtaisesti asiakaslähtöistä eli hyvin vies-

tittyä ja läpinäkyvää. Tekstiviestien hyödyntämisessä viranomaisviestintänä käy-

tetään julkista valtaa muistuttamiseen ja tämän vuoksi tulee linjata, voiko asiakas 

valita käytettävän välineen tai kanavan. Asiakaslähtöisyyden kannalta pitäisi 

myös päättää, pitääkö palveluun liittyä vai voiko viestejä lähettää palveluun liit-

tymättä. On kuitenkin hyvin mahdollista, että joku asiakas ei halua Verohallinnon 

viestejä. 

 

Tällä hetkellä Verohallinnolla ei ole käytössään asiakkaiden puhelinnumeroita, 

koska tätä tietoa ei suoranaisesti tarvita verotuksen toimittamiseen ja muuttami-

seen. Puhelinnumeroiden hyödyntämiselle pitää pääsääntöisesti löytyä verotuksel-

linen syy. Verohallinnon nykyiset tietojärjestelmät eivät tue puhelinnumeroiden 

tallentamista omaan tietokenttään ja tämän vuoksi puhelinnumerot pitää esimer-

kiksi ostaa kolmannelta osapuolelta aina tapauskohtaisesti. Tekstiviestikanavan 

käyttöönoton yhteydessä Verohallinnon pitää päivittää tietosuojaselosteensa, jois-

sa kerrotaan puhelinnumeroiden tallentamisesta asiakasrekisteriin sekä kerrotaan 
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puhelinnumeroiden käyttötarkoituksesta. Samassa yhteydessä tulee huomioida 

verotusmenettelylain 2 luku Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus ja siinä sää-

detyt pykälät. Verohallinnon pitää pystyä tarvittaessa perustelemaan, mistä puhe-

linnumerot on hankittu ja mitä tarkoitusta varten. 

 

Koska viestien sisällön suhteen tulee muistaa salassapitovelvoite ja verovelvolli-

sen etu, niin lähetettävien tekstiviestien tulisi olla sisällöltään miedompia ja tark-

kaan harkittuja. Lähetettävät viestit pitää pystyä aina kohdentamaan oikealle hen-

kilölle eli viestit eivät saa missään tapauksessa mennä väärälle henkilölle. Kuinka 

vakavaa on, jos viesti saavuttaa väärän henkilön tai väärä henkilö näkee viestin? 

Puhelinnumeroiden hyödyntämisen kannalta tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus 

ovat erittäin tärkeitä seikkoja, jotta oikea viesti voidaan toimittaa oikealle henki-

lölle oikeaan aikaan. On myös huomioitava, että asiakkuuden elinkaari vaikuttaa 

siihen, mitä numeroita asiakkaalta on käytössä ja mitä numeroita käytetään mi-

hinkin viestintätarkoitukseen. Tiedossa oleva puhelinnumero voi olla asiakkaan 

oma tai esimerkiksi hänen kirjanpitäjänsä. 

 

Avoimen haastattelun perusteella julkista valtaa voidaan käyttää asiakkaiden 

muistuttamiseen. Verohallinnon tapauksessa on kyseessä molemmin puolinen etu. 

Tekstiviestien lähettäminen markkinointikeinoja hyödyntävänä viranomaisviestin-

tänä voidaan katsoa asiakas- ja palveluviestinnäksi eikä niinkään markkinointi-

viestinnäksi. Saatujen tietojen pohjalta voidaan toteuttaa palvelu, joka tarjoaa 

asiakas- ja palveluviestintää eikä markkinointiviestintää. Näiden tietojen valossa 

Verohallinnolla on oikeus rikastaa asiakastietoja, oikeus käsitellä näitä tietoja ja 

oikeus lähettää asiakas- ja palveluviestejä. Kannattaa huomioida, että palvelun 

käyttöönoton jälkeen (ja sitä ennen) syntyy mahdollisuus puhelinnumeroiden vää-

rinkäytölle ulkopuolisen tahon toimesta. Sama ongelma on olemassa periaatteessa 

myös paperipostin suhteen. Ennen varsinaista pilottivaihetta tekstiviestien sisältö-

jä kannattaa testata Verohallinnon sisällä ja viesteistä pitää tehdä useita protoja, 

koska viestien sisällöt voidaan toisinaan ymmärtää monella eri tavalla. Viestien 

sisältöjen muokkaaminen vaatii useita iterointikierroksia ja asiakkaan opettamista 
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ennen kuin viestintäkanava toimii halutulla tavalla ja mahdolliset haittavaikutuk-

set jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

 

3.3 Tekstiviestien käyttökohteet 

 

Tekstiviestien käyttökohteita Henkilöverotusyksikössä kartoitettiin sähköpostilla 

toteutetulla avoimella kyselytutkimuksella. Kysely lähetettiin prosessinomistajien 

ja prosessivastaavien lisäksi valikoidulle joukolle eri prosesseissa mukana olevia 

kehityshenkilöitä. Avoimia kysymyksiä hyödyntämällä tavoitteena oli löytää asi-

anomaisten henkilöiden mielestä tärkeät ja keskeiset seikat sekä sellaiset näkö-

kulmat, joita ei välttämättä muuten olisi huomattu. Kyselystä ei haluttu tehdä tar-

peettoman raskasta ja vastauksia odotettiin lyhyellä aikajänteellä, joten kyselystä 

tehtiin mahdollisimman yksinkertainen ja se muodostui saatesanojen lisäksi kah-

desta varsinaisesta tutkimuskysymyksestä: 

 

”Hei! 

Tekstiviestit EON-työvälineiksi tutkimustyö on käynnistynyt.  

Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoilla Henkilöverotusyksikkö voisi hyödyntää 

tekstiviestejä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan työvälineenä. 

 

Nyt tarvitaan prosesseilta ajatuksia, ehdotuksia ja ihan villejä ja vapaita ideoita: 

Millaisia hyödyntämismahdollisuuksia tekstiviesteillä voisi olla teidän prosessissa 

ja mihin EON-tehtäviin tekstiviestiä voitaisiin teillä käyttää? 

 

Pyydän lähettämään ideat sähköpostilla tämän kuukauden loppuun mennessä. 

Kiitos!” 

 

Viikkoa ennen vastausajan päättymistä kyselytutkimuksen vastaanottajille lähetet-

tiin vielä tähän liittyvä tekstiviestimuistutus:  

 

”Hei! Muistathan, että Tekstiviestit EON-työvälineeksi –tutkimukseen otetaan 

ideoita vastaan vielä tämän kuukauden loppuun asti.” 
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Kyselyyn suhtauduttiin positiivisesti ja vastauksien perusteella oli havaittavissa, 

että tekstiviesteille on selkeästi olemassa erilaisia verotuksellisia, vuosikellon mu-

kaisia käyttökohteita. Vastaajilta saatujen tietojen perusteella tekstiviestejä voitai-

siin hyödyntää markkinoimaan ja muistuttamaan esimerkiksi seuraavista verotuk-

sen perustehtävistä: kausiveroilmoitukset, esitäytetyt veroilmoitukset, matkamuu-

tosverokortit, verokortit nuorille, ennakkoverojen maksupäivät, uuden yrittäjän 

ennakkoveromuistutus, kiinteistöveron maksupäivät, jäännösveron maksupäivät, 

verokortit, kotitalousvähennys. 

 

Kyselyn tuloksien perusteella toimenpide-ehdotukset EON-tekstiviesteille voi-

daan koostaa seuraavasti: 

 

Kausiveroilmoitukset sähköisesti (myös, jos ei ole liiketoimintaa) 

• muistutus kaksi viikkoa ennen kausiveroilmoituksen jättöä 

• muistutus sähköisestä ilmoittamisesta ja maksamisesta 

• muistutus, että ilmoitus on annettava vaikkei toimintaa olisikaan 

 

Veroilmoitukset 

• muistutus henkilöasiakkaille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille 

• muistutus palautuspäivän lähestymisestä - ilmoita sähköisesti 

• muistutus kohdennetusti niille, jotka ovat aiemmin jättäneet ilmoituksen 

väärään aikaan  

• muistutus toimintansa aloittaneille tai lopettaneille yrittäjille 

 

Matkamuutosverokortit 

• muistutus ennen veroilmoituksen palautuspäivää niille, jotka ilmoittivat 

edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa matkansa vasta muutosverotukseen  

 

Verokortit nuorille 

• muistutus kesätyöläisille verokortti verkossa -palvelusta 
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Ennakkoverojen maksupäivät 

• muistutuksia ympäri vuoden riippuen asiakkaan maksueristä 

• muistutuksia aiemmin säännöllisesti myöhässä maksaneille 

o maksumuistutuksia mennyt tälle ryhmälle vuosittain 200 000 kpl 

 

Uuden yrittäjän ennakkoveromuistutus  

• muistutus ennakkoveron määrän tarkistamisesta sekä ennakkoveron riittä-

vyydestä 

• muistutus ennakkoveroilmoituksesta yksilöllisesti kuuden kuukauden jäl-

keen liiketoiminnan aloittamisesta 

 

Kiinteistöveron maksupäivät 

• muistutus, että kiinteistöveroliput lähetetään keväällä ja varsinainen mak-

supäivä on syksyllä 

o kannattaa muistuttaa tekstiviestillä, sillä muistutuksia lähtee paljon 

 

Kausiveroilmoituspaketteja ei enää lähetetä 

• muistutus alkutuottaja-asiakkaille, että 12/2015 lähtien ei enää lähetetä ai-

emmin lähetettyjä kausiveroilmoituspaketteja 

 

Jäännösveron maksupäivät 

• muistutus verotuspäätöksestä ja maksuliput asiakkaalla mahdollisesti jo 

keväällä 

 

Verokortit 

• muistutus rajatulle asiakasryhmälle, jonka perusverokorttien laskennassa 

on tapahtunut virhe 

• muistutus ilmoitus, kun Verokortti verkossa -palvelu aukeaa 

 

Kotitalousvähennys 

• muistutus kotitalousvähennys mahdollisuudesta 
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Varsinaiset toimenpide-ehdotukset tekstiviestien hyödyntämiseen asiakkaan en-

nakoivassa ohjauksessa kattaa useita eri verolajeja ja tapahtumia. Sinänsä kyse on 

lähinnä asiakkaiden muistuttamisesta ja veromyönteisyyden kasvattamisessa, mut-

ta samalla pyritään pitämään huoli siitä, että oikea vero maksetaan oikeaan aikaan. 

Verotustoimenpiteet ja -tapahtumat on pyritty jakamaan tasaisesti vuoden ympäri. 

Saatujen toimenpide-ehdotuksien avulla voidaan tehdä kokonaisuuden hahmotta-

miseksi ehdotus EON-tekstiviestien vuosikelloksi (kuvio 3). 

 

 
KUVIO 3. EON-tekstiviestien vuosikello 

 

 

EON-tekstiviestien vuosikello esittää aikataulua, joka koostuu vuoden kuluessa 

tapahtuvista verotuksellisista toiminnoista ja tapahtumista. Vuosikellon avulla 

nähdään yhdellä silmäyksellä kokonaisuus pidemmän ajanjakson tapahtumista ja 

se mahdollistaa toiminnan ennakoinnin ja suunnittelun verovuoden kuluessa. 
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Uuden viestintäkanavan käyttöönoton onnistumisen kannalta on tärkeää, että teks-

tiviestit liitetään osaksi asiakasprosesseja. Näihin liittyen pitää määritellä asiakas-

viestit, aktivoida mahdolliset kaksisuuntaiset viestikyselyt, jonka jälkeen 

hyödynnetään ja raportoidaan tulokset. Viestintäkanava voidaan nähdä moniulot-

teisena viestintäpalveluna, joka toimii markkinointityökaluna (asiakasrekisterin 

perusteella lähetetään asiakkaille markkinointiviestejä), asiakastyytyväisyyden ja -

palautteiden rajapintana (2-suuntaisien tekstiviestien hyödyntäminen) sekä toi-

minnan ja prosessien automatisoijana (viestien lähettäminen tietojärjestelmistä 

asetetun herätteen pohjalta). 

 

3.4 Viestintäsuunnitelma ja viestipohjat 

 

Tekstiviestien käyttöönotosta tulee viestiä hallitusti niin Verohallinnon sisällä 

kuin myös ulkoisille asiakkaille. Sisäinen viestintä tulee aloittaa hyvissä ajoin. 

Esiselvityksestä voidaan kertoa henkilöstölle esimerkiksi henkilöstölehti Versos-

sa. Ennen varsinaisen asiakasviestinnän ja tekstiviestien lähettämisen aloittamista 

asiasta pitää uutisoida henkilöstön suuntaan esimerkiksi intranetissä. Tässä yhtey-

dessä kerrotaan, mikä on viestin sisältö, mistä on kyse, miksi tällaista tehdään ja 

samalla ohjeistetaan mahdollisista ongelmatilanteista. Konkreettisen tekstiviesti-

pilotin jälkeen henkilöstölle uutisoidaan intranetissä, minkälaista asiakaspalautetta 

kampanja sai osakseen ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat. Varsinaisille asiakkaille 

ja kohderyhmille viestintä ja uutisointi tapahtuu vero.fi -palvelussa sekä lehdistö-

tiedotteilla. Aiheeseen liittyvän uutisoinnin ja asiakasohjeistuksen tulee tapahtua 

hyvissä ajoin molemmissa kanavissa. Asiakasviestinnässä kerrotaan viestin sisäl-

lön lisäksi Verohallinnon kokeilusta ja sen tarkoituksesta sekä siitä, mitä Verohal-

linto ja asiakas saa tästä. Samassa yhteydessä pitää ottaa esille, että Verohallinto 

ei kysy tekstiviesteissä henkilötietoja ja epäilyttävistä viesteistä kannattaa ottaa 

yhteyttä Verohallintoon.  

 

Aiemmin mainittujen seikkojen perusteella voidaan tehdä luonnos tekstiviestien 

viestintäsuunnitelmaksi. 
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Tekstiviestikampanjan kohde: esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen palauttami-

nen sähköisesti ja siitä muistuttaminen  

 

Henkilöstölle uutinen intranetiin ennen aloitusta 

• hyvissä ajoin ennen asiakasviestien lähettämistä kerrotaan, mikä on viestin 

sisältö, mistä on kyse ja miksi tällaista tehdään 

• ohjeistetaan ongelmatilanteissa 

 

Henkilöstölle uutinen intranetiin kokeilun jälkeen 

• minkälaista asiakaspalautetta kampanja sai ja mikä on sen jatko 

 

Tiivis esitys sisäiseen käyttöön tekstiviestikanavan käyttöönotosta 

• esitys, jota voi hyödyntää lyhyissä infoissa, aamukahveilla ym. tilaisuuk-

sissa 

o vastaa kysymyksiin: miksi, miten, koska, kuka, mitä hyötyä meille 

ja asiakkaalle, sisältö, jatko, miten vastataan asiakkaiden kysymyk-

siin 

 

Vero.fi 

• hyvissä ajoin uutinen / asiakasohje vero.fi:hin aiheesta ”Saatat saada teks-

tiviestin Verohallinnosta” 

• Kerrotaan  

o viestin sisältö 

o Verohallinto kokeilee 

o Verohallinto ei kysy tekstiviesteissä henkilötietoja 

o Epäilyttävistä viesteistä kannattaa ottaa yhteys Verohallintoon  

o Kommentti, miksi tällaista kokeillaan ja mitä asiakas tästä saa 

 

Lehdistötiedote 

• sisältö hyvin samanlainen kuin edellä, mutta tyyli uutismaisempi ”Vero-

hallinto kokeilee uudenlaista asiakaspalvelukanavaa” / ”Verohallinto 

muistuttaa tekstiviestillä” 
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• mukaan lisätietojen antajan yhteystiedot 

 

Veroilmoituksiin liittyvät tiedotteet ja uutiset vero.fi:ssä 

• lisätään tekstiviesteistä pieni maininta veroilmoituksiin liittyviin yleisiin 

tiedotteisiin ja uutisiin ”Verohallinto muistuttaa osaa asiakkaista lähesty-

vistä päivämääristä” 

 

Tekstiviestit tarjoavat viestinnällisesti ja sisällöllisesti erittäin rajoitetun mahdolli-

suuden viestiä monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Teknisesti tekstiviestien merkki-

määrä on rajoitettu 160 merkkiin ja tämän vuoksi viestien sisältöjen tulee olla 

tarkkaan harkittuja viestinnän onnistumisen varmistamiseksi ja väärinymmärrys-

ten vähentämiseksi. Tärkeimpiä asioita viesteissä ovat lähettäjä, aihe, päivämäärät 

sekä verkko-osoitteet. Viestien perusrunko ja käytännön toteutus voidaan muo-

dostaa seuraavien asioiden ympärille: 

 

• terveisiä Verohallinnosta (alkuun vai loppuun) 

• muistathan, että veroilmoituksesi viimeinen palautuspäivä (17.5.) lähestyy 

• muistathan, että veroilmoituksesi viimeinen palautuspäivä on 17.5. 

• muistathan, että sinulla on vielä/enää viikko aikaa palauttaa veroilmoitus 

• tee tarvittaessa korjaukset  / lisäykset / täydennykset helposti osoitteessa 

vero.fi/veroilmoitus  

• lue tarkemmin osoitteesta vero.fi 

 

Jotta tekstiviestien rajallisuudesta ja sen viestinnällisistä haasteista saisi jonkinlai-

sen mielikuvan, niin alla on kolme esimerkkiä viestipohjista ja niiden merkkimää-

ristä. 

 

Viesti 1 

Verohallinnosta hei! Muistathan, että veroilmoituksesi viimeinen palautuspäivä 

17.5. lähestyy. Tee tarvittaessa täydennykset helposti osoitteessa ve-

ro.fi/veroilmoitus. (167 merkkiä välilyönteineen) 
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Viesti 2 

Verohallinnosta hei! Muistathan, että veroilmoituksesi palautuspäivä 17.5. lähes-

tyy. Tee tarvittaessa täydennykset helposti osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. (157 

merkkiä) 

 

Viesti 3 

Verohallinnosta hei! Muistathan, että veroilmoituksesi viimeinen palautuspäivä 

17.5. lähestyy. Tee tarvittaessa täydennykset osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. (158 

merkkiä) 

 

3.5 Puhelinnumeroiden hankinta, ylläpito ja kustannukset 

 

Verohallinnolla ei ole käytössään verovelvollisten puhelinnumeroita, koska lähtö-

kohtaisesti tätä tietoa ei tarvita verotuksen toimittamiseen. Tämän vuoksi puhelin-

numerot tulee joko kerätä manuaalisesti esimerkiksi korjatuista veroilmoituksista 

tai puhelinnumerot ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta jokainen tilanne ja 

tarve erikseen huomioiden. Tärkeintä on, että käytössä on aina ajantasainen yh-

teystieto. Puhelinnumeroiden hankintaan ja näiden tietojen ylläpitoon liittyvät yk-

sityiskohdat kuuluvat tietojen hankinta -prosessin vastuulle. 

 

Tekstiviestikampanjoiden lopputuloksien toteutus riippuu pitkälti siitä, kerätäänkö 

puhelinnumerot itse vai hyödynnetäänkö tässä jotain ulkopuolista palveluntarjo-

ajaa (esimerkiksi Fonecta). Puhelinnumeroiden kerääminen käsin edellyttää Vero-

hallinnon lomakkeiden muuttamista siten, että tiedot voidaan lukea optisesti käy-

tössä oleviin tietojärjestelmiin. Oman haasteensa tälle järjestelylle tuo se, että ny-

kyiset Verohallinnon tietojärjestelmät eivät sisällä puhelinnumeroita varten varat-

tua kenttää vaan tiedot pitäisi lukea jonkin muun tiedon yhteyteen. On myös hyvä 

huomioida, että tietojen hankintaan menee huomattavan kauan, jos ne kerätään 

manuaalisesti. Ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä toimitetaan kohderyh-

män henkilöiden tunnistetiedot palveluntarjoajalle, joka toimittaa näitä tietoja vas-

taan tarvittavat puhelinnumerot joko Verohallinnolle tai toteuttaa itse varsinaisen 

tekstiviestien välityksen tilaajan antamien määrityksien mukaisesti. 
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Verohallinnon nykyisen palveluntarjoajan (Sonera) sopimuksien mukaiset tieto-

järjestelmät eivät tue tekstiviestien lähettämistä. Periaatteessa tekstiviestikampan-

jat voitaisiin toteuttaa erillisen palvelun kautta, mutta tämä vaatisi kilpailutuksen 

toteuttamisen. Nykyinen palvelusopimus päättyy vuoden 2015 jälkeen ja tulevan 

palveluntarjoajan (Elisa) palvelualustaan kuuluu mahdollisuus tekstiviestien lähet-

tämiseen ja tämä on myös osa valmiiksi kilpailutettua Hanselin puitesopimusta. 

Tekstiviestien lähettämiseen käytettävää palvelualustaa ja siihen liittyviä teknisiä 

kuvauksia ja yksityiskohtia ei käsitellä tässä esiselvitysvaiheessa. Verohallinnon 

palveluyksikkö vastaa viestien lähettämiseen liittyvästä teknisestä toteutuksesta 

yhdessä tietohallinnon ja palveluntarjoajan kanssa. 

 

Vaikka kyseessä on julkisen hallinnon organisaatio ja palvelualusta on julkisesti 

kilpailutettu, niin sopimuskohtaisia, hinnoitteluun liittyviä yksityiskohtia ei avata 

tarkemmalle tasolle ja tekstiviestien lähettämiseen liittyvistä kustannuksista puhu-

taan suuntaa antavilla hinnoilla. Karkeasti kustannukset muodostuvat palvelun 

käyttöönotosta, kuukausimaksuista, puhelinnumeroiden hankinnasta ja niiden yl-

läpidosta, tekstiviestien lähettämisestä sekä käytetyn kanavan laajuudesta (yk-

sisuuntainen vai kaksisuuntainen viestintä). Yksisuuntaisia viestejä käytetään 

esimerkiksi muistuttamaan eräpäivistä tai tulevista tapahtumista eikä viestin vas-

taanottaja voi vastata näihin viesteihin. Yksisuuntaiset viestit ovat viestintää, joka 

tapahtuu yritykseltä asiakkaalle. Kaksisuuntainen tekstiviesti antaa mahdollisuu-

den vuorovaikutukselle ja sitä käytetään esimerkiksi kerättäessä asiakaspalautetta 

tai suoritettaessa asiakastyytyväisyyskyselyitä. Viestin vastaanottaja voi vastata 

yrityksen lähettämään viestiin, mutta asiakas ei voi lähettää yritykselle viestiä il-

man yrityksen tekemää avausviestiä. Yksi- ja kaksisuuntaisien tekstiviestien eroja 

havainnollistetaan kuviossa 4. 
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KUVIO 4. Yksi- ja kaksisuuntaisien tekstiviestien eroja 

 

 

Saatujen tietojen perusteella kustannusrakenne erilaisille viestimäärille muodos-

tuu karkeasti seuraavasti: 

 

• 10000 viestiä 1500€ (yksisuuntainen) 

• 100000 viestiä 15000€ (yksisuuntainen) 

• 650000 viestiä 97500€ (yksisuuntainen) 

• 10000 viestiä 3500€ (kaksisuuntainen) 

• 650000 viestiä 227500€ (kaksisuuntainen) 

 

Yksisuuntaisen viestin kappalehinta on noin 0,15€ ja kaksisuuntaisen viestin hin-

naksi tulee noin 0,35€. Hinnat eivät ole täysin totuudenmukaisia, mutta niiden pe-

rusteella voidaan pyrkiä arvioimaan panos-tuottosuhdetta liiketaloudellisista nä-

kökulmista. 
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3.6 Liiketoimintavaikutus 

 

Liiketoimintatavoitteilla halutaan suoria vaikutuksia yrityksen toimintaan. Liike-

toimintatavoitteita voi olla muun muassa uusien asiakkaiden hankinta (esimerkik-

si kasvua edelliseen vuoteen 10%), asiakastyytyväisyyden kasvu tai sen pysymi-

nen ennallaan sekä uusien asiakassegmenttien löytäminen ja huomioiminen tarjot-

tavissa palveluissa ja tuotteissa. Liiketoimintatavoitteiden tunnistaminen ja yrityk-

sen nykytila-analyysi auttavat selventämään yrityksen nykyisen toiminnan laatua.  

 

Tutkimuksen kohdeorganisaation osalta tekstiviesteistä saatavia liiketoimintavai-

kutuksia ja hyötyjä voidaan mitata tekstiviestikampanjoiden avulla. Kampanjoi-

den välittömiä vaikutuksia tutkitaan kysymällä asiakkailta, miten he suhtautuvat 

viranomaisen lähettämään tekstiviestiin, mitä mieltä asiakkaat olivat Verohallin-

non lähettämästä viestistä ja oliko viestin lähettämisellä asiakkaiden mielestä vai-

kutusta siihen, aikovatko he jatkossa käyttää sähköisiä palveluita. Tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi lähettämällä asiakkaille palautekysely tekstiviestillä. Tavoi-

tellun asiakaskäyttäytymisen muutosta voidaan tutkia seuraamalla tekstiviesti-

kampanjan vaikutuksia suhteessa tavoiteltuun muutokseen. Esimerkiksi onko säh-

köisesti jätettyjen veroilmoitusten määrän kasvu 15 prosenttiyksikköä suurempi 

tekstiviestin saaneiden asiakkaiden ryhmässä kuin verrokkiryhmässä. 

 

Uuden viestintäkanavan kautta pyritään kasvattamaan sähköisien palveluiden 

käyttöastetta ja tätä kautta haetaan tehokkuutta niin taloudellisesti kuin myös tuo-

tannollisesti. Selkeimmät taloudelliset vaikutukset syntyvät siitä, kun asiakas saa-

daan osallistettua verotuksen toimittamiseen sähköisien palvelujen kautta. Tällöin 

tiedot syötetään taustajärjestelmiin asiakkaan toimesta, jolloin vältytään virheiltä, 

päällekkäiseltä ja moninkertaiselta työltä sekä saavutetaan tehokkuutta erityisesti 

ajankäytön ja resurssien suhteen.  
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Liiketaloudelliset hyödyt syntyvät useista tekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta: 

 

• korjausta vaativia tietoja ei tarvitse kirjata paperille ja tietojärjestelmiin 

erikseen eri henkilöiden toimesta 

• tiedot syötetään vain yhden kerran, jolloin virheiden määrä vähenee 

• ylimääräiset toimijat ja kustannuserät saadaan minimoitua, kuten tietojen 

skannaus ja papereiden postitus 

• materiaalikulujen väheneminen (paperit, kirjekuoret, musteet, tulostimet) 

• ekotehokkuuden lisääntyminen pienemmän ekologisen hiilijalanjäljen ja 

vähentyneiden kasvihuonekaasupäästöjen suhteen 

• tehokkaampi ajankäyttö ja verotuksen nopeampi valmistuminen 

 

On huomattava, että liiketoimintavaikutukset voivat olla myös taloudellisten vai-

kutuksien lisäksi vähintäänkin ei mitattavissa olevissa asioissa, kuten veromyön-

teisyyden kasvussa ja Verohallinnon yrityskuvan positiivisessa muutoksessa. 

 

3.7 Mittarit 

 

Mittaamalla ja seuraamalla erilaisia resursseille, tehtäville, tapahtumille tai palve-

luille asetettuja mittareita nähdään konkreettisesti, kuinka lähellä tai kaukana ta-

voitetilaa ollaan. Toiminnan vaikuttavuutta ja suorituskykyä mitattaessa keskity-

tään pääsääntöisesti taloudellisiin ajureihin ja mittareihin. Hyvin valittujen mitta-

reiden ja onnistuneen mittaamisen ja tuloksien analysointien perusteella liiketoi-

mintaa voidaan kehittää ja johtaa kohti strategisia tavoitteita ja linjauksia. Lähtö-

kohtaisesti hyvin valitun mittariston avulla pystytään tarkentamaan yrityksen stra-

tegisia tavoitteita ja saadaan selvyys siitä, mihin yrityksen kannattaa tulevaisuu-

dessa panostaa. Mitä voidaan mitata, niin sitä voidaan myös johtaa ja mitä voi-

daan johtaa, niin se tulee tehdyksi. 

 

Kohdeorganisaatio toivoi ehdotusta siitä, millä tekijöillä tekstiviestikampanjoiden 

vaikuttavuutta voidaan seurata ja mitata. Selkeimmin tuloksia saadaan aiemmin 

mainitun mukaisesti tutkimalla erilaisien massatekstiviestikampanjoiden välittö-
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miä vaikutuksia, tutkimalla tavoitellun käyttäytymisen muutoksia sekä seuraamal-

la massatekstiviestikampanjoiden kustannuksia panos-tuotto -suhteen mukaisesti. 

Tekstiviestikampanjan vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi verotustapah-

tuman päättymispäivän jälkeen vertaamalla käsittelyryhmää ja verrokkiryhmää 

toisiinsa tähän sopivalla tilastollisella menetelmällä. Tässä vertailussa tulisi erityi-

sesti keskittyä mittaamaan lisääntyikö käsittelyryhmässä toivottu asiakaskäyttäy-

tymisen muutos suhteessa verrokkiryhmään. Tämän lisäksi voidaan esimerkiksi 

tarkastella, kummassa ryhmässä mitattavaksi valittu toiminto tapahtuu suurem-

malla todennäköisyydellä ajallaan. Edellä esitettyjä esimerkkimittareita voidaan 

seurata ja mitata tarvittaessa hyvinkin tarkalla tasolla ja tuloksien perusteella voi-

daan tehdä johtopäätöksiä jatkotoimenpiteistä. Mittarit tulee kuitenkin asettaa aina 

tapauskohtaisesti ja tarpeiden mukaan. 

 

Tekstiviestikampanjoiden näkökulmasta voidaan tutkia esimerkiksi seuraavia asi-

oita 

 

• Kampanjoiden välittömien vaikutusten tutkiminen: 

o Tutkitaan asiakkaiden suhtautumista viranomaisen lähettämään 

tekstiviestiin. Selvitetään, mitä mieltä asiakkaat olivat Verohallin-

non lähettämästä viestistä ja oliko viestin lähettämisellä asiakkai-

den mielestä vaikutusta siihen, miten he aikovat jatkossa toimia. 

Tämä voidaan tutkia esimerkiksi lähettämällä palautekysely asiak-

kaille tekstiviestillä. 

 

• Tavoitellun käyttäytymisen muutoksen tutkiminen: 

o Seurataan tekstiviestikampanjan vaikutuksia tavoiteltuun muutok-

seen. Esimerkiksi sähköisesti jätettyjen veroilmoitusten määrän 

kasvu  tulisi olla 15 prosenttiyksikköä suurempi tekstiviestin saa-

neiden asiakkaiden ryhmässä kuin verrokkiryhmässä. 

 

• Massatekstiviestikampanjan kustannukset 

o Lähetettyjen tekstiviestien vaikuttavuuden hinta 
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Jotta tekstiviestien hyödyntämisestä ja niiden liiketoiminnallisista vaikutuksista 

viestintäkanavana saadaan riittävästi vertailukelpoista tietoa, niin tekstiviestikam-

panjoita pitää toteuttaa useampia aiemmin tunnistettujen verotuksen perustehtävi-

en ja mahdollisuuksien mukaisesti. Kokonaisvaikutuksia tulee arvioida ja seurata 

niin taloudellisten liiketoimintavaikutuksien kuin myös asiakastyytyväisyyden 

näkökulmista. 

 

3.8 Veroilmoitus verkossa -pilotti 

 

Suhteessa muihin verotustapahtumiin veroilmoituksia palautetaan merkittävästi 

eniten, koska kaikki verovelvolliset kuuluvat yksityishenkilönä henkilöverotuksen 

piiriin. Vuonna 2013 veroilmoituksen palautti paperisena lähemmäs 700 000 hen-

kilöä vaikka tässä olisi voitu hyödyntää myös Verohallinnon sähköisiä palveluita. 

Veroilmoitus verkossa -palvelu on suuren asiakaspotentiaalinsa vuoksi yksi otolli-

simmista kohteista massatekstiviestipilotille.  Esitäytetyt veroilmoitukset postite-

taan verovelvollisille keväisin maalis-huhtikuussa ja mahdolliset muutokset, kor-

jaukset ja puutteet pitää ilmoittaa toukokuun aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että Veroilmoitus verkossa -palveluun liittyvä pilotti pitää toteuttaa sen jäl-

keen, kun kaikille verovelvollisille on postitettu veroilmoitus. Kuten aiemmin on 

jo mainittu, niin tuloksien ja hyötyjen seurannan kannalta tekstiviestikampanjoita 

kannattaa toteuttaa useampia niiden erilaisen luonteen vuoksi, jotta saadaan selke-

ämpi kuva tekstiviestien kannattavuudesta juuri ennakoivan ohjauksen ja neuvon-

nan työvälineenä.  

 

Veroilmoitus verkossa sopii siis hyvin pilottikampanjaksi, koska siinä on mahdol-

lisuus tavoittaa suuria asiakasmassoja. Tämän vuoksi vaikuttavuuden pitäisi olla 

selkeästi mitattavissa ja havaittavissa. Verohallinnolla ei ole kuitenkaan tietoa sii-

tä, miten asiakkaat lopulta suhtautuvat uuden viestintäkanavan käyttöönottoon. 

Tämän pilottikampanjan tarkoituksena on saada tietoa koko perusjoukosta, joten 

siihen tulee valita riittävän suuri otanta otantavirheen minimoimiseksi. Verohal-

linnon analyytikoiden mukaan 10 000 henkilön otanta on tässä tapauksessa riittä-

vän luotettava. Pilottiin liittyvä yksisuuntainen tekstiviesti tulisi lähettää 10 000 
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verovelvolliselle ja tätä käsittelyryhmää verrataan siihen kaltaistettuun verrokki-

ryhmään. Tämän lisäksi 2000:lle yksisuuntaisen tekstiviestin saaneelle verovel-

volliselle lähetään kaksisuuntainen tekstiviesti, jolla kysytään mielipidettä uudesta 

viestintäkanavasta. Tarkempaa analysointia varten Veroilmoitus verkossa  -pilotin 

suhteen voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavanlainen koejärjestely ja -asetelma: 

 

1. Valitaan tekstiviestikampanjalle käsittelyryhmä ja käsittelyryhmälle kaltaistet-

tu verrokkiryhmä. Viestit lähetetään vain käsittelyryhmälle (10 000 viestiä). 

 

2. Käsittelyryhmä muodostetaan seuraavasti: 

a. Asiakkaan oikeudellinen muoto on luonnollinen henkilö. 

b. Henkilö ei ole rajoitetusti verovelvollinen. 

c. Henkilön verotuskunta ei ole ulkomaat tai tuntematon. 

d. Henkilölle tulostetaan ainoastaan esitäytetty veroilmoituslomake. 

e. Henkilö on palauttanut esitäytetyn veroilmoituslomakkeen vähintään 

kahtena edeltävänä vuonna paperilla. 

f. Henkilö on täysi-ikäinen. 

g. Henkilö ei ole vielä kuluvana vuonna palauttanut esitäytettyä veroil-

moitusta. 

h. Henkilö ei ole kuollut. 

 

Näiden henkilöiden joukosta poimitaan 10 000 henkilöä siten, että ikä- ja suku-

puolijakaumasta tulee riittävän edustava. Lisäksi voidaan huomioida maatieteelli-

nen alue (kunta, maakunta tai muu sellainen). 

 

3. Kontrolliryhmä määritellään käsittelyryhmän avulla siten, että kullekin käsit-

telyryhmän jäsenelle valitaan yksi iän, sukupuolen ja maantieteellisen alueen 

suhteen kaltaistettu verrokki. 

 

4. Yhteensä koeasetelmaan kuuluu 10 000 + 10 000 henkilöä eli yhteensä 20 000 

henkilöä. 
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5. Poiminta toteutetaan hyvissä ajoin ennen tekstiviestien lähettämistä, koska 

henkilöille on tarpeen hankkia myös puhelinnumerot. Poiminnan toteu-

tusajankohta on arviolta kuukausi ennen tekstiviestien lähettämistä. Poiminta 

edellyttää erillistä poimintapyyntöä tietohallinnolle. 

 

6. Tekstiviestikampanjan vaikuttavuus arvioidaan veroilmoitusten palautuspäi-

vän jälkeen vertaamalla käsittelyryhmää ja verrokkiryhmää toisiinsa sopivalla 

tilastollisella menetelmällä. Vertailussa keskitytään erityisesti mittaamaan, li-

sääntyikö käsittelyryhmässä sähköisesti ilmoituksensa palauttaneiden määrä 

suhteessa verrokkiryhmään. Lisäksi voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, oli-

vatko veroilmoituksen palautukset useammin ajallaan käsittely- kuin verrokki-

ryhmässä. Lähtökohtaisesti tällä järjestelyllä pitäisi olla mahdollista havaita 

lukumäärältään muutaman kymmenen henkilön toivotulla tavalla muuttunut 

ilmoitusaktiivisuus kontrolliryhmään verrattuna. 

 

Yllä esitettyä koejärjestelyä ja -asetelmaa voidaan hyödyntää myös muissa massa-

tekstiviestikampanjoissa, kunhan huomioidaan tarpeen mukaiset muutokset tieto-

hakuihin ja niiden määriin.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimustyön teoreettisena tavoitteena oli selvittää, mitä haasteita liittyy teksti-

viestikanavan hyödyntämiseen palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa sekä 

mitä tavoitteita tekstiviesti- ja mobiilimarkkinoinnilla pyritään yleensä saavutta-

maan. Työn käytännön osassa haettiin vastauksia siihen, millä tavalla Verohallin-

non Henkilöverotusyksikkö voi käyttää tekstiviestejä markkinointikeinoja hyö-

dyntävänä viranomaisviestintänä verovelvollisten ennakoivaan ohjaukseen ja 

neuvontaan. Vastauksien perusteella saatiin tietoa siitä, mitä on huomioitava ja 

tiedostettava käytettäessä tekstiviestejä ulkoiseen viestintään, missä tekstiviestejä 

voidaan hyödyntää sekä esitys siitä, miten mahdollinen markkinointi- ja teksti-

viestikampanja voitaisiin  toteuttaa. 

 

Tässä luvussa esitellään johtopäätökset tutkimuksen tuloksista, arvioidaan tutki-

muksen tuloksia ja tutkimuksen onnistumista ja lopuksi esitetään jatkosuositukset, 

jonka perusteella aihealuetta voidaan tutkia lisää ja mahdollisuuksien mukaan Ve-

rohallinnon Henkilöverotusyksikkö voi edetä tekstiviestikanavan käyttöönotossa. 

 

4.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata päätutkimuskysymykseen ”Miten tekstivieste-

jä voidaan hyödyntää Verohallinnon Henkilöverotusyksikössä ennakoivaan ohja-

ukseen ja neuvontaan?”. Päätutkimuskysymyksen varsinaisena ongelmana ja sel-

vittämistehtävänä on kartoittaa tekstiviestien hyödyntämismahdollisuuksia kohde-

organisaation ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa. Kysymykseen vastaami-

nen ja selvittämistyön toteuttaminen edellyttivät viestintäkanavaan ja viranomais-

viestintään liittyvien taustojen, kuten lainsäädännön, tutkimista. Jotta päätutki-

muskysymyksen muodostamaan ongelmaan voitiin vastata, niin tätä ennen piti 

tutkia seuraavia alakysymyksiä: 

 

”Mitä tekstiviestien hyödyntämisellä pyritään saavuttamaan?” 
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”Mitä tekstiviestien käyttöönotossa viranomaisviestintään tulee huomioida?” 

”Miten tekstiviesteillä pyritään vaikuttamaan asiakaskäyttäytymiseen?” 

”Miten viranomaisen tulee viestiä uuden viestintäkanavan käyttöönotosta?” 

”Miten tekstiviestimarkkinoinnin tuloksia analysoidaan ja arvioidaan?” 

 

Hyödyntämällä tekstiviestejä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan viestintä-

kanavana Verohallinnon Henkilöverotusyksikössä pyritään vaikuttamaan asiakas-

käyttäytymiseen siten, että yhä useampi verovelvollinen saadaan osallistettua ve-

rotuksen toimittamiseen sähköisien palveluiden täysimittaisen hyödyntämisen 

kautta. Esimerkiksi vuonna 2013 esitäytetyn veroilmoituksen palautti paperiver-

siona noin 700 000 verovelvollista vaikka saman olisi voinut tehdä myös sähköi-

sesti. Tekstiviestikampanjoiden tavoitteena on vähentää paperilla tehtäviä veroil-

moituksien täydennyksiä sekä muistuttaa asiakkaita sähköisien palveluiden lisäksi 

tärkeistä määräpäivistä. Mahdollisella asiakaskäyttäytymisen muutoksella tavoi-

tellaan suorien liiketaloudellisten hyötyjen lisäksi Verohallinnon julkisuuskuvan 

paranemista sekä verovelvollisten veromyönteisyyden kasvua. Suorat liiketalou-

delliset hyödyt syntyvät useista tekijöistä: 

 

• korjausta vaativia tietoja ei tarvitse kirjata paperille ja tietojärjestelmiin 

erikseen eri henkilöiden toimesta 

• tiedot syötetään vain yhden kerran, jolloin virheiden määrä vähenee 

• ylimääräiset toimijat ja kustannuserät saadaan minimoitua, kuten tietojen 

skannaus ja papereiden postitus 

• materiaalikulujen väheneminen (paperit, kirjekuoret, musteet, tulostimet) 

• ekotehokkuuden lisääntyminen pienemmän ekologisen hiilijalanjäljen ja 

vähentyneiden kasvihuonekaasupäästöjen suhteen 

• tehokkaampi ajankäyttö ja verotuksen nopeampi valmistuminen 

 

Tekstiviestien käyttöönotossa viranomaisviestintään tulee huomioida, että kysees-

sä on markkinointikeinoja hyödyntävä viestintä, joka on luonteeltaan asiakas- ja 

palveluviestintää. Veroviranomaisella on mahdollisuus käyttää julkista valtaa ve-

rovelvollisten muistuttamiseen. Viestinnässä tulee muistaa, että verovelvollisen 
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etu on aina ensisijainen ja viestinnän tulisi olla asiakaslähtöistä, hyvin viestittyä ja 

läpinäkyvää. Tekstiviestikanavan käyttöönoton yhteydessä Verohallinnon täytyy 

päivittää tietosuojaselosteensa ja kertoa siinä puhelinnumeroiden tallentamisesta 

asiakasrekisteriin sekä puhelinnumeroiden käyttötarkoituksesta. Lähetettävien 

viestien sisällön suhteen pitää muistaa salassapitovelvoite ja verovelvollisen etu. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lähetettävät tekstiviestit pitää pystyä aina kohdentamaan 

oikealle henkilölle, tekstiviestien sisältöjen tulisi olla riittävän informatiivisia, 

neutraaleja ja tarkasti mietittyjä. Verohallinnolla on oikeus rikastaa asiakastietoja, 

oikeus käsitellä näitä tietoja ja oikeus lähettää asiakas- ja palveluviestejä.  

 

Kun otetaan käyttöön uusi viestintäkanava, niin siitä tulee viestiä hallitusti ja 

suunnitellusti niin organisaation sisällä kuin myös ulkoisille asiakkaille. Ennen 

varsinaisen asiakasviestinnän aloittamista tulee uusista toimintamalleista tiedottaa 

ensimmäisenä organisaation sisällä omalle henkilöstölle. Heille tulee kertoa, mistä 

on kyse, miksi tällaista tehdään, mikä on viestin sisältö ja samalla ohjeistetaan 

mahdollisista ongelmatilanteista. Toteutetun tekstiviestipilotin jälkeen henkilös-

tölle uutisoidaan, minkälaista asiakaspalautetta kampanjasta saatiin ja mitkä ovat 

mahdolliset jatkotoimenpiteet. Varsinaisille asiakkaille ja kohderyhmille viestintä 

ja uutisointi tapahtuu monikanavaisesti Verohallinnon ulkoisien viestintäohjeiden 

mukaisesti. Asiakkaille tulee kertoa uuteen viestintäkanavaan liittyvästä kokeilus-

ta, miksi tällaista kokeillaan ja mitä asiakas saa tästä. Samalla muistutetaan ettei 

Verohallinto kysy koskaan henkilötietoja tekstiviestien kautta. Kannattaa tiedos-

taa, että erityisesti palvelun käyttöönoton jälkeen syntyy mahdollisuus puhelin-

numeroiden väärinkäytölle ulkopuolisen tahon toimesta ja viestintäkanavaa saate-

taan yrittää käyttää vilpillisin tarkoitusperin.  

 

Tekstiviestikampanjoiden vaikuttavuutta tulee seurata ja mitata niiden toteutuksen 

jälkeen. Selkeimmin tuloksia saadaan tutkimalla erilaisien massatekstiviestikam-

panjoiden välittömiä vaikutuksia, tutkimalla tavoitellun käyttäytymisen muutoksia 

sekä seuraamalla massatekstiviestikampanjoiden kustannuksia panos-tuotto -

suhteen mukaisesti. Tekstiviestikampanjan vaikuttavuutta voidaan arvioida esi-

merkiksi veroilmoitusten palautuspäivän jälkeen vertaamalla käsittelyryhmää ja 
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verrokkiryhmää toisiinsa tarkoitukseen sopivalla tilastollisella menetelmällä. Ver-

tailussa tulisi keskittyä erityisesti mittaamaan, lisääntyikö käsittelyryhmässä säh-

köisesti ilmoituksensa palauttaneiden määrä suhteessa verrokkiryhmään. Tämän 

lisäksi voidaan tarkastella, kummassa ryhmässä esitäytetyt veroilmoitukset palau-

tetaan suuremmalla todennäköisyydellä ajallaan. Tekstiviestikampanjoiden näkö-

kulmasta voidaan selvittää, mitä mieltä asiakkaat olivat Verohallinnon lähettämäs-

tä viestistä ja oliko viestin lähettämisellä asiakkaiden mielestä vaikutusta siihen, 

miten he aikovat jatkossa hyödyntää sähköisiä palveluita. Tällaisia seikkoja voi-

daan tutkia yksinkertaisesti esimerkiksi lähettämällä palautekysely asiakkaille 

kaksisuuntaisella tekstiviestillä. Massatekstiviestikampanjoita täytyy toteuttaa 

useampia, jotta tekstiviestien hyödyntämisestä ja niiden liiketoiminnallisista vai-

kutuksista voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Viestintäkanavan kokonais-

valtaista vaikutusta tulee punnita sekä taloudellisten liiketoimintavaikutuksien että 

asiakastyytyväisyyden perspektiivistä. 

 

Tekstiviestien käyttökohteita ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa kartoitet-

tiin Verohallinnon Henkilöverotusyksikössä toteutetulla avoimella sähköposti-

kyselytutkimuksella. Kyselytutkimukseen vastasivat prosessinomistajien ja -

vastaavien lisäksi valikoitu joukko eri verotusprosesseissa mukana olevia kehitys-

henkilöitä. Kyselyn vastauksien perusteella havaittiin, että tekstiviestikanavalle 

löytyy erilaisia verotuksen toimittamiseen liittyviä käyttökohteita. Saatujen vasta-

uksien perusteella tekstiviestejä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa vero-

tuksen perustapahtumissa: kausiveroilmoitukset, veroilmoitukset, matkamuutos-

verokortit, verokortit nuorille, ennakkoverojen maksupäivät, uuden yrittäjän en-

nakkoveromuistutus, kiinteistöveron maksupäivät, jäännösveron maksupäivät, ve-

rokortit ja kotitalousvähennys. Tekstiviestien hyödyntämiseen liittyvät toimenpi-

de-ehdotukset ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa kattavat useita eri verola-

jeja ja -tapahtumia. Pääsääntöisesti kyse on asiakkaiden muistuttamisesta ja ve-

romyönteisyyden kasvattamisessa, mutta samalla pyritään pitämään huoli siitä, 

että oikea vero maksetaan oikeaan aikaan.  
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Tutkimuksen tuloksien ja esiselvityksen avulla Verohallinnon Henkilöverotusyk-

sikön viestintäyksikkö sekä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan -prosessi saivat 

tietoa uuden markkinointikanavan suhteen, joiden perusteella voidaan arvioida 

kanavan käyttöönoton edellytykset, kanavan potentiaali sekä arvioida panos-

tuottosuhdetta. Tutkimuksen lopputuloksena kohdeorganisaatiolla on esiselvitys-

tieto siitä, onko uuden viestintäkanavan käyttöönotolle esteitä, mitä kanavan käyt-

töönoton yhteydessä tulee huomioida, missä verotukseen liittyvissä tapahtumissa 

tekstiviestikanavaa voidaan hyödyntää, miten sisäinen ja ulkoinen viestintä tulisi 

hoitaa, minkälaisia mittareita voidaan käyttää viestintäkanavan suhteen sekä ehdo-

tus tekstiviestipilottikampanjasta ja siihen liittyvästä seurannasta. Tutkimustyön 

tuloksien perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että tekstiviestejä voidaan hyö-

dyntää Verohallinnon Henkilöverotusyksikön ennakoivassa ohjauksessa ja neu-

vonnassa. 

 

4.2 Tuloksien arviointi 

 

Tutkimustyössä saatiin vastaukset esiselvitystyölle asetettuihin vaatimuksiin ja 

kysymyksiin ja työtä voidaan pitää näiltä osin onnistuneena. Mobiilimarkkinointia 

ja tekstiviestien ominaispiirteitä tutkittiin työn alussa laajempana teoreettisena 

kokonaisuutena olemassa oleviin tutkimustöihin nojaten. Teorian tutkimisen tar-

koitus oli saada selville, mitä aihealueesta tiedetään jo entuudestaan sekä pyrittiin 

löytämään sellaisia näkökulmia, joita ei muuten olisi ongelman ratkaisussa tullut 

välttämättä huomioitua. 

 

Työn toteuttamiseen aikaa käytettiin noin neljä kuukautta. Ajasta puolet meni var-

sinaisen selvitystyön toteuttamiseen ja puolet tutkimustyön kirjoittamiseen. Koh-

deorganisaation toiveiden ja tarpeiden mukaisesti tutkimustyössä ei toteutettu tie-

donkeruuta raskailla kyselyillä ja laajoilla haastatteluilla. Tämän vuoksi käytän-

nön osuuden tiedonkerääminen toteutettiin tehtävänantoon parhaiksi katsotuilla ja 

soveltuvilla tutkimustavoilla. Työssä hyödynnettiin avointa haastattelua ja avointa 

kyselyä. Molempien avulla saatiin riittävät vastaukset ja ydintiedot, joiden avulla 

pystyttiin toteuttamaan kohdeorganisaation tilaama tutkimustyö. Saadut tutkimus-
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tulokset, niin empirian kuin myös teorian osalta, vahvistavat sitä mielikuvaa, että 

Verohallinnon Henkilöverotusyksikön kannattaa ottaa käyttöön tekstiviestikanava 

verovelvollisten ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa. 

 

Tutkimustyön tuloksien perusteella tehtiin olettamus, että uuden viestintäkanavan 

kautta voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä, jos asiakkaat siirtyvät uuden vies-

tintäkanavan hyödyntämisen johdosta aktiivisemmin käyttämään sähköisiä palve-

luita. Tekstiviestien käyttäminen asiakas- ja palveluviestintään voi myös parantaa 

Verohallinnon julkisuuskuvaa sekä samalla kasvattaa asiakkaiden veromyöntei-

syyttä. Nämä olettamukset pitää tutkia tarkemmin useamman tekstiviestipilotin 

kautta. Niistä saatujen tietojen ja kokemusten perusteella voi vasta tehdä lopulliset 

johtopäätökset tekstiviestikanavan tarpeellisuudesta ja sen mahdollisuuksista. 

Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua haluttuun suuntaan myös muita kanavia hyö-

dyntämällä ja tämän vuoksi tulisi pyrkiä seuraamaan, mitä kautta mahdollinen 

muutos tapahtuu voimakkaimmin. Työn toteutuksen aikana ei myöskään saatu 

tarkkaa kuvaa todellisista tekstiviestien käyttöön liittyvistä kustannuksista. Tämän 

tiedon saaminen vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisia panostuksia tekstivies-

tikanavan suhteen kannattaa tehdä ja mihin sitä kannattaa liiketoiminnallisesti 

hyödyntää. 

 

4.3 Jatkosuositukset 

 

Viestintäkanavana tekstiviestit tarjoavat laajoja mahdollisuuksia ja useita ohjauk-

sellisia vaihtoehtoja. Tekstiviesteillä voidaan tavoittaa asiakkaita kanavassa, jota 

asiakkaat käyttävät aktiivisesti. Tekstiviestien todellinen vaikuttavuus on tutkitta-

va tekstiviestipilottien avulla, jotta varsinaisista liiketaloudellisista ja muista vai-

kuttamisen tuloksista saadaan parempi kuva. Suomalaisien viranomaisien toteut-

tamaa mobiilimarkkinointia ei ole laajemmin tutkittu. Tämän vuoksi Verohallin-

non tekstiviestikokeilu antaisi hyvät lähtökohdat tutkia esimerkiksi tekstiviesti-

kanavaan ja organisaation julkisuuskuvaan liittyvää muutosta ja sen vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen. Uusien mobiilien viestintäkanavien, kuten sosiaalinen 
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media, hyödyntäminen viranomaisviestinnässä avaa monia eri tutkimus- ja vertai-

lukohteita niin viranomaisten kuin myös koko julkisen hallinnon osalta. 

 

Tämän työn esiselvityksen pohjalta jatkotutkimusaiheita avautuu myös teknisestä 

näkökulmasta. Tekstiviestien lähettämiseen liittyen puhelinnumeroiden hankinta 

ja tietojen ylläpito kohdeorganisaation toimesta vaatii lisätutkimusta erityisesti 

sen vuoksi, että käytössä ei ole tarkoitukseen sopivaa tietojärjestelmää. Samassa 

yhteydessä tulisi huomioida käytössä olevien tietojen ajantasaisuus ja sen vaikutus 

toteutustavan valintaan. Sähköisiin palveluihin siirryttäessä tärkeimmät yhteystie-

dot saadaan hankittua Väestötietojärjestelmästä, mutta puhelinnumero ei kuulu 

toistaiseksi näihin tietoihin eli asiakas pitäisi saada vastuutettua omien tietojensa 

ylläpidosta keskeisissä tietojärjestelmissä. Yleisesti pitäisi pyrkiä selvittämään 

niitä vaikuttimia ja keinoja, joiden avulla asiakkaat saadaan siirtymään sähköisiin 

kanaviin. 

 

Opinnäytetöille mobiilimarkkinoinnin ympäriltä löytyy paljon erilaisia tutkimus-

mahdollisuuksia. Julkisen hallinnon toimintaa pitäisi voida tutkia, seurata ja kehit-

tää samoilla mittareilla ja keinoilla kuin yksityistä sektoriakin. Kyseessä on yhtei-

sillä verorahoilla rahoitettavat julkiset palvelut. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimustyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tekstiviestejä voidaan hyö-

dyntää osana viranomaisviestintää ja mitä tekstiviestikanavan suhteen tulee huo-

mioida ennen kanavan käyttöönottoa. Työn tilaajana oli Verohallinnon Henkilö-

verotusyksikön ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan -prosessi.  Tutkimustyössä 

toteutettiin tutkimusongelmaan liittyvä esiselvitys. 

 

Työn teoriaosuudessa tutkittiin ensimmäisenä tekstiviestimarkkinointiin liittyviä 

yleisiä ominaisuuksia, jonka jälkeen syvennyttiin selvittämään tekstiviestien haas-

teita viestintäkanavana. Tämän jälkeen avattiin yleisiä mobiilimarkkinoinnin tie-

tosuojaperiaatteita sekä tekstiviestien ja mobiilimarkkinoinnin tavoitteita. Teo-

riaosuuden päätteeksi tutkittiin vielä Suomen lainsäädäntöä ja olemassa olevia 

selvityksiä tekstiviestien mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä viranomaisviestin-

tään. Teorian perusteella saatiin selville, että tekstiviestejä voidaan hyödyntää 

osana yrityksen markkinointiviestintää ja -strategiaa. Tekstiviestien hyödyntämi-

sessä mobiilimarkkinointiin on olemassa mahdollisuuksien lisäksi erinäisiä haas-

teita. Yleisyydestään ja yksinkertaisuudestaan huolimatta tekstiviestit nähdään 

muita kanavia, kuten sosiaalista mediaa, täydentävänä eikä niinkään niiden kanssa 

kilpailevana viestintäkanavana. Teoriaosuudessa ei tuotettu uutta teoreettista tie-

toa. 

 

Työn käytännön osuudessa kartoitettiin Verohallinnon mahdollisuuksia hyödyntää 

tekstiviestejä osana verovelvollisten ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa. Tässä 

osuudessa toteutettiin ensimmäisenä avoin haastattelu, jossa selvitettiin yleisiä 

edellytyksiä uuden viestintäkanavan käyttöönotolle. Tämän jälkeen tehtiin avoin 

sähköpostikysely, jossa kartoitettiin erilaisia käyttökohteita tekstiviesteille Vero-

hallinnon Henkilöverotusyksikön toiminta-ajatuksen mukaisesti. Seuraavaksi laa-

dittiin tekstiviestikanavan käyttöönottoon liittyen viestintäsuunnitelma sekä esi-

merkki tekstiviestipohjia ja näiden jälkeen käsiteltiin puhelinnumeroiden hankin-

taan, ylläpitoon ja kustannuksiin liittyviä seikkoja. Uuden viestintäkanavan käyt-

töönottoon liittyy aina ennakko-odotuksia, joten työssä arvioitiin myös liiketoi-
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mintavaikutuksia ja näiden seuraamista varten esitettiin muutamia mittareita. Käy-

tännön osuus päättyy esitykseen Veroilmoitus verkossa -pilotin toteuttamisesta. 

Tutkimuksen käytännön osuuden lopputulos oli se, että tekstiviestien hyödyntämi-

selle ei ole esteitä ja niitä kannattaa hyödyntää Verohallinnon Henkilöverotusyk-

sikön ennakoivassa ohjauksessa ja neuvonnassa. 

 

Tutkimuksen tuloksien avulla saatiin tietoa uuden markkinointikanavan suhteen, 

joiden perusteella voidaan arvioida kanavan käyttöönoton edellytykset, kanavan 

potentiaali sekä arvioida panos-tuottosuhdetta. Tutkimuksen lopputuloksena koh-

deorganisaatiolla on esiselvitystieto siitä, onko uuden viestintäkanavan käyttöön-

otolle esteitä, missä verotukseen liittyvissä tapahtumissa tekstiviestikanavaa voi-

daan hyödyntää, miten sisäinen ja ulkoinen viestintä tulisi hoitaa, minkälaisia mit-

tareita voidaan käyttää viestintäkanavan suhteen sekä ehdotus tekstiviestipilotti-

kampanjasta ja siihen liittyvästä seurannasta.  
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