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Tämän tukimuksen tavoitteena on tutkia millaisia mobiilipalveluita Keskon 

päivittäistavarakauppa voisi kehittää K-ruokakauppojen kauppiaiden ja heidän 

henkilökuntansa päivittäisen työn tueksi.  

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja laadullisena tapaustutkimuksena. 

Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu digitalisaatiota yleisesti sekä sen merkitystä 

ja vaikutuksia toimeksiantajan toimialalle, eli kaupan alalle. Lisäksi on tarkasteltu 

mobiilin roolia digitalisaation mahdollistajana ja sen vaikutuksia kaupan alan 

digitalisoitumiseen. Tutkimuksen empiirisen osuuden tutkimusstrategiana on 

käytetty case- eli tapaustutkimusta. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdeksasta 

teemahaastattelusta. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi käsitys K-ruokakaupoille kehitettävistä 

mobiilipalveluista sekä etenemisehdotus, jonka mukaan toimeksiantaja voi edetä 
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mobiilikehitystä suunniteltaessa. 
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The objective of this study is to investigate what kind of mobile services Kesko 

grocery trade could develop for their K-store retailers and for store personnel. The 

role of mobile services is to support daily work at the grocery stores. 

The research is conducted as a literature review and qualitative study. Literature 

part consists of information about digitalization and its role in retail business. 

Especially the role of mobile as an enabler of digitalization is investigated. 

Empirical part is conducted as a case study and material is collected via eight theme 

interviews. 

As a result of the study an understanding about mobile services to be developed for 

K-stores was achieved. Also a suggestion how Kesko grocery trade could proceed 

with mobile development was created. And a list of main findings what should be 

taken into account when planning mobile development was collected. 
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1 JOHDANTO 
 

Digitalisaatiosta ja digimurroksesta puhutaan paljon tällä hetkellä ja digitalisaatio 

on nostettu myös Suomen hallituksen hallitusohjelman keskeiseksi teemaksi, jonka 

tavoitteena on julkisten palvelujen laajamittainen digitalisoiminen käynnissä 

olevan hallituskauden aikana (Keskuskauppakamari, 2015).  Myös kaupan ala on 

alkanut muuttamaan perinteisiä toimintatapojaan digitalisoitumisen myötä, ja 

digitalisoitumista voidaankin pitää kaupan alan tämän hetken merkittävimpänä 

trendinä. (Talouselämä, 2015). Digitalisaation merkitystä kaupan alalle kuvaa 

hyvin se, että Keskon CDI:n (Chief Digital Officer) Anni Ronkaisen mukaan 

digitalisaatiosta tehdään joko kaupan alan yrityksissä kilpailuetu tai sen puutteesta 

tulee kilpailuedun este.  (Atea, 2015).  

 

Pilvipalveluiden, analytiikan ja sosiaalisen median ohella digitalisoitumisen yksi 

teknologinen mahdollistajista on mobiili. Mobiliteetin, eli liikkuvuuden, 

hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi viime vuosina, kun mobiililaitteiden 

määrä on lisääntynyt. Tänä päivänä lähes jokaisella kuluttajalla on käytössään 

älypuhelin, joka kulkee mukana kaikkialla ja, josta on pääsy internetiin. Tämä 

mahdollistaa erilaisten mobiiliapplikaatioiden ja -palvelujen käytön ajasta ja 

paikasta riippumatta. Kaupan alalla juuri mobiilin hyödyntäminen nähdäänkin 

Ronkaisen mukaan (Atea, 2015) ratkaisevana tekijänä kaupan menestykselle 

digitalisaation kehityksessä. 

 

Usein kaupan alan mobiilikehityksestä puhuttaessa tarkastellaan asiakkaille 

suunnattuja mobiilipalveluita, kuten esimerkiksi mobiiliverkkokauppaa, 

paikkatietoon, asiakkaan ostohistoriaan ja kanta-asiakkuuteen perustuvia palveluita 

tai  lähimaksamista mobiililaitteella. Tässä työssä on kuitenkin tarkastelun kohteena 

mobiilipalvelujen kehittäminen kaupan sisäiseksi työvälineeksi. Diplomityössä on 

tutkittu mobiilipalvelujen kehittämistä case-yritys Keskon päivittäistavarakaupan 

K-ruokakauppojen kauppiaiden sekä heidän henkilökuntansa joka päiväisen työn 

tueksi. Tutkimuksen tuloksena syntyi käsitys K-ruokakaupoille kehitettävistä 
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mobiilipalveluista. Lisäksi tutkimuksen tuloksena syntyi yhteenveto ydinasioista, 

jotka yrityksen tulisi ottaa huomioon mobiilikehitystä suunniteltaessa ja 

konkreettinen etenemisehdotus toimeksiantajalle, jonka mukaan toimeksiantaja voi 

edetä K-ruokakauppojen mobiilikehityksen suunnittelussa ja valmistelussa. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Tarve tämän tutkimuksen tekemiselle nousi esiin Keskon päivittäistavarakaupan 

tietohallinto- ja toimitusketjun ohjaus -yksiköiltä. Nämä kaksi yksikköä kehittävät 

yhteistyössä K-ruokakaupoille suunnattuja IT-palveluja, joita K-ruokakauppojen 

kauppiaat ja kauppojen henkilökunta käyttävät. Toimeksiantajan alkuperäisenä 

tavoitteena oli kuulla millaisia mobiilipalveluita esimerkiksi muut alan toimijat ovat 

kehittäneet kauppojen henkilökunnalla, ja saada tätä kautta ideoita K-

ruokakaupoille kehittävistä mobiilipalveluista. Työn tavoite laajeni tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen muodostumisen myötä ja lopulliseksi tavoitteeksi 

asetettiin K-ruokakauppojen mobiilikehitykseen saatavien ideoiden kokoamisen 

lisäksi myös mobiilikehityksessä huomioon otettavien asioiden kokoaminen 

toimeksiantajan kehitystyön suunnittelun tukemiseksi. Lisäksi tutkimuksen 

tuloksena ja ikään kuin luonnollisena päätöksenä tutkimukselle syntyi 

etenemisehdotus, jonka pohjalta toimeksiantaja voi jatkaa mobiilikehityksen 

suunnittelua. 

 

Mobiilipalveluiden kehitys on ollut voimakkaasti esillä Keskossakin viime vuosina 

ja tätä tutkimusta edelsi muutama vuosi sitten tehty selvitys, jossa kartoitettiin 

vähittäiskaupan henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja mobiilipalveluita. 

Selvityksessä pyrittiin kartoittamaan millaisia työntekijöille suunnattuja 

mobiilipalveluita on kehitetty muissa yrityksissä. Pääasiassa esimerkkejä pyrittiin 

löytämään ulkomailta, kuten Pohjois-Amerikasta ja Iso-Britanniasta sekä Keski-

Euroopasta, joissa toimii kokoluokaltaan isoja päivittäistavarakaupan toimijoita ja 

lisäksi kaupan alan IT-kehitys on tyypillisesti ollut näillä alueilla Suomea edellä. 

Kyseisen selvityksen lopputuloksessa pääpaino oli kuitenkin kuluttajille 



9 

 

suunnatuissa kaupan mobiilipalveluissa eikä kaupan henkilökunnalle toteutetuissa 

palveluissa, vaikka selvityksen tavoite oli ollut päinvastainen. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena onkin päivittää tuo aiemmin tehty selvitys ja tutkia löytyykö tänä 

päivänä kaupan työntekijöille suunnattuja mobiilipalveluita, joista toimeksiantaja 

voi saada ideoita K-ruokakaupoille kehitettäviin mobiilipalveluihin. Lisäksi myös 

mobiililaitteiden nopea kehittyminen sekä osittain vanhenevat järjestelmäratkaisut 

haastoivat tutkimaan K-ruokakaupoille suunnattujen mobiilipalvelujen 

kehittämistä.  

 

Aiheen ajankohtaisuuden ja hyvän soveltuvuuden vuoksi tutkimuksen tekijä päätyi 

toteuttamaan tutkimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietojohtamisen 

koulutusohjelman diplomityönään. Työn ohjaajana toimeksiantajan puolelta toimi 

K-ruokakaupoille suunnattujen IT-järjestelmien kehittämisestä vastaava johtaja. 

Lisäksi tutkimuksessa oli mukana viisi henkilöä, joista noin puolet työskentelivät 

toimitusketjun ohjaus -yksikössä ja puolet tietohallinto-yksikössä. Henkilöt toivat 

tutkimukseen asiantuntemusta kaupan IT-järjestelmien ja kaupan toiminnan osalta. 

Nämä henkilöt ja diplomityön tekijä muodostivat yhdessä niin sanotun tutkimuksen 

ydintiimin.  

 

Diplomityön tekijä on itse työskennellyt Ruokakeskossa vuodesta 2007 lähtien, ja 

on suurimman osan ajasta ollut erilaisissa K-ruokakakauppojen järjestelmien 

kehitystehtävissä. Näin ollen toimeksiantajan organisaatio, toiminta ja tavoitteet 

olivat entuudestaan tutkimuksen tekijälle tuttuja. Myös kaupan toiminta ja K-

ruokakauppojen IT-järjestelmiä sekä mobiilikehitystä koskeva nykytila olivat 

entuudestaan tutkimuksen tekijällä pääpiirteissään tiedossa, vaikkakin asioita oli 

tarpeen täsmentää tutkimuksen edetessä. Tässä auttoi merkittävästi organisaation 

tuntemus sekä olemassa olevat verkostot yrityksen sisällä. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus  

 

Tämän työn tavoitteena on tutkia millaisia mobiilipalveluita Keskon 

päivittäistavarakauppa voisi kehittää päivittäistavarakauppojen kauppiaiden ja 

heidän henkilökuntansa päivittäisen kaupassa tapahtuvan työn tueksi. Työn 

edetessä työn tavoitteiksi muodostui myös mobiilikehityksessä huomioon 

otettavien asioiden kokoaminen toimeksiantajan kehitystyön suunnittelun 

tukemiseksi sekä ehdotuksen laatiminen mobiilikehityksen edistämiseksi tämän 

tutkimuksen jälkeen. Näiden lisäksi työn tavoitteena on saada ymmärrys siitä mitä 

digitalisaatio ja mobiili digitalisaation mahdollistajana tarkoittavat kaupan alalla. 

 

Työ on luonteeltaan ymmärrystä lisäävä, sillä työssä tutkitaan muille yrityksille 

toteutettujen tai idea-asteella olevien mobiilipalveluiden kautta, millaisia 

mobiilipalveluita Keskon päivittäistavarakauppa voisi kehittää K-ruokakaupoille ja 

mitä mobiilikehityksessä tulee erityisesti ottaa huomioon. Hieman laajemmassa 

kuvassa työssä perehdytään aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen kautta kaupan 

alan digitalisoitumiseen sekä mobiilin rooliin siinä. Työn lopputuloksena on 

laadittu toimeksiantajalle ehdotus, miten mobiilipalveluiden kehittämisen osalta 

voitaisiin edetä sekä yhteenveto ydinasioista, jotka tulee ottaa huomioon 

mobiilikehitystä suunniteltaessa. Tulokset perustuvat sekä aiempaan tutkimukseen, 

kirjallisuuteen ja muihin julkaisuihin että tämän tutkimuksen haastattelujen tulosten 

perusteella tehtyihin tulkintoihin. Varsinainen roadmap, jossa on suunniteltu ja 

arvioitu tarkkaan kehityskohteet sekä aikataulut, on jätetty aikarajoitteista johtuen 

työn ulkopuolella. Samasta syystä tutkimuksessa ei ole myöskään paneuduttu 

käyttötapaustasolla kehitettävien mobiilipalvelujen tulevaan sisältöön, vaan ne 

tullaan määrittelemään tämän tutkimuksen jälkeen käynnistettävissä 

toteutusprojekteissa. 
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Vähittäiskaupan asiakkaille suunnattuja mobiilipalveluita on tutkittu sekä kehitetty 

paljon viime vuosien aikana. Esimerkiksi erilaisia verkkokaupparatkaisuja, kanta-

asiakkuuteen ja asiakkaan ostohistoriaan perustuvia mobiiliapplikaatioita, 

lähimaksamissovelluksia ja paikannuspalveluita kehitetään koko ajan lisää, mutta 

kauppiaille ja kaupan henkilökunnalle suunnattujen B2B (Business to Business) ja 

B2E (Business to Employee) -mobiilipalveluiden osalta ei löydy juurikaan aiempaa 

tutkimusta tai muita julkaisuja. Ne mobiilipalvelut, joita kaupan alalla on 

henkilökunnan käyttöön toteutettu, ja joista on saatavilla tietoa, kohdistuvat 

pääasiassa erikoistavarakauppaan, joka poikkeaa toimintamalleiltaan 

päivittäistavarakaupasta. Tällaisia mobiilipalveluita ovat esimerkiksi 

erikoistavarakauppaan suunnatut myyjien työpöydät, joiden avulla kaupassa 

työskentelevä myyjä voi esimerkiksi koota asiakkaalle tuote-ehdotelman asiakasta 

palvellessaan tai etsiä asiakkaan aiemman ostoshistorian kaupanteon tueksi. Nämä 

eivät kuitenkaan toiminnallisuuksiltaan sovellu sellaisenaan 

päivittäistavarakaupalle, jossa toimintamallit poikkeavat muun muassa 

asiakasmäärien, myytävien tuotteiden rivimäärien sekä yksittäisen tuotteen arvon 

osalta. Toisin sanoen tämän kaltaiset ratkaisut eivät tuo vastaavaa hyötyä 

päivittäistavarakaupalle, kuin esimerkiksi kosmetiikkaa tai moottoripyöriä 

päätuotteenaan myyville yrityksille. Tällä tutkimuksella onkin tarkoitus löytää 

vastaukset tutkimusaukkoon, joka syntyy päivittäistavarakauppojen 

henkilökunnalle suunnattujen mobiilipalveluiden aiemman tutkimuksen puutteesta 

sekä toimeksiantajan tarpeesta saada ideoita ja ehdotuksia tälle saralle. Lisäksi 

pyritään tukemaan toimeksiantajaa mobiilikehityksen suunnittelussa löytämällä 

ydinasiat, jotka tulee huomioida mobiilikehitystä suunniteltaessa ja valmisteltaessa. 

Tutkimusaukkoon on pyritty löytämään vastauksia alla esitettyjen 

tutkimuskysymysten avulla. 
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Päätutkimuskysymys: 

- Millaisia mobiilipalveluita voitaisiin kehittää K-ruokakauppojen 

työntekijöiden työn tueksi? 

 

Alakysymykset: 

- Mitä digitalisaatio ja mobiili tarkoittaa kaupan alalla? 

- Miten Keskon päivittäistavarakaupan tulisi edetä K-ruokakaupoille 

kehitettävien mobiilipalvelujen osalta? 

- Millaisia asioita Keskon päivittäistavarakaupan tulee huomioida 

mobiilikehityksen suunnittelussa? 

 

Työ on rajattu koskemaan Keskon päivittäistavarakauppoja, eli K-ruokakauppoja, 

ja niiden B2B ja B2E -liiketoimintaan kehitettäviä mobiilipalveluita. Työssä ei 

tarkastella asiakkaille suunnattuja (B2C – Business to Customer) mobiilipalveluita, 

joiden kehittäminen on Keskon päivittäistavarakaupassa eri yksiköiden, kuin 

toimeksiantaneen tahon, vastuulla. Työssä ei myöskään suoraan oteta kantaa 

käytettäviin mobiililaitteisiin, -teknologioihin tai -arkkitehtuuriin. Tarkoituksena 

on tutkia liiketoiminnan näkökulmasta millaisilla uusilla mobiilipalveluilla 

voitaisiin tukea kaupassa tapahtuvaa työskentelyä. Mobiiliteknologioita on pyritty 

käsittelemään tutkimuksessa liiketoiminnallisesta eikä tietoteknisestä 

näkökulmasta.  Mobiilipalveluihin liittyen teknologiat nousevat kuitenkin esiin niin 

kirjallisuudessa kuin haastatteluissakin, joten on luontevaa käsitellä niitä siitä 

näkökulmasta, että mitä ne mahdollistavat liiketoiminnallisista näkökulmista. 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei paneuduta suoraan tietoteknisiin näkökulmiin, niin 

toimeksiantajalla on samanaikaisesti käynnissä myös K-ruokakauppojen käyttöön 

tulevien mobiililaitteiden, -teknologioiden sekä -arkkitehtuurin täsmentäminen. 

Tämän tutkimuksen lopputulos viestittiin näille tahoille. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. 

Ajallisesti diplomityö on toteutettu aikavälillä kesäkuu 2015 - maaliskuu 2017. 

Tutkimuksen empiirisen osuuden tapaustutkimus teemahaastatteluineen toteutettiin 

aikavälillä kesäkuu–joulukuu 2015. Raportissa on kuvattu tapaustutkimuksen 

toteutuksen aikainen tilanne toimeksiantajan osalta eikä ole huomioitu sittemmin 

toimeksiantajalla tapahtuneita organisaatio- tai muita muutoksia.  

 

Kirjallisuuskatsausta on lähestytty tutustumalla aiheeseen liittyvään aiempaan 

tutkimukseen, kirjallisuuteen ja erilaisiin julkaisuihin. Tiedonkeruuta varten 

diplomityön tekijä kasvatti omaa tietämystään alan asiantuntijoiden kanssa 

keskustelemalla, ja sai tätä kautta hyviä ehdotuksia niin kirjallisista materiaaleista 

kuin empiiriseen tutkimukseen mukaan otettavista yrityksistä. Työn aiheesta, sen 

tuoreudesta sekä työn tavoitteesta ja toteutustavasta johtuen lähteinä on käytetty 

tieteellisen tutkimuksen lisäksi myös yritysten, erityisesti konsultointiyritysten, 

tekemiä tutkimuksia. Näiden kirjallisuuslähteiden ja muiden julkaisujen 

läpikäynnin pohjalta muodostui työn teoreettinen viitekehys, jonka avulla 

muokkautui tutkimuksen lopullinen tavoite sekä tutkimuskysymykset. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkimuksen aihetta käsitellään ensin tällä hetkellä paljon 

keskusteluissa ja julkisuudessa olevan megatrendiksikin nousseen digitalisaation 

kautta. Tämän jälkeen paneudutaan digitalisaation merkitykseen liiketoiminnalle 

sekä digitalisaation mahdollistaviin tekijöihin ja teknologioihin, joista 

merkittävässä asemassa on tämän tutkimuksen kohteena oleva mobiili. Mobiilin 

roolia digitalisaation mahdollistavana tekijänä on tutkittu kirjallisuuskatsauksen 

toisessa luvussa, jossa on tutkittu myös mobiilipalveluita ja niiden kehittämistä. 

Sekä digitalisaatio että mobiilipalvelut kytketään toimeksiantajan toimialaan, eli 

kaupan alaan. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi on esitelty lyhyesti joukko kaupan 

alalla toteutettuja mobiilipalveluita, jotta saadaan ymmärrys siitä millaisia 

mobiilipalveluita alan toimijat tällä hetkellä tarjoavat. 
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Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja 

tutkimusstrategiana on käytetty case- eli tapaustutkimusta. Tutkimuksen aineisto on 

kerätty kahdeksan teemahaastattelun kautta. Aineisto on tämän jälkeen analysoitu 

teemoittelun avulla ja analysoinnin perusteella on tehty tulkintoja, jotka on esitetty 

tämän tutkimuksen tuloksissa. Tapaustutkimuksen toteutus on kuvattu tarkemmin 

luvussa 5. 

 

1.4 Raportin rakenne  

 

Diplomityön raportti noudattaa tavanomaista diplomityön raportointirakennetta. 

Raportti koostuu kahdeksasta luvusta, joista ensimmäisessä johdatellaan työn 

aiheeseen, kuvataan työn tavoitteet ja rajaukset sekä tutkimuksen toteutus ja 

tutkimusraportin rakenne. Johdannossa on asetettu myös työn tutkimuskysymykset 

ja avattu tutkimuksen keskeiset avainkäsitteet. Toinen ja kolmas luku ovat työn 

kirjallisuuskatsausosuus, joka toimii työn teoreettisena viitekehyksenä ja, jossa 

käsitellään aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta sekä muuta aiheeseen liittyvää 

tietoa kirjallisten lähteiden ja erilaisten julkaisujen pohjalta. Neljännessä luvussa 

esitellään tapaustutkimuksen kohteena oleva yritys ja tutkimuksen kohteena olevien 

toimintojen nykytila. Viides luku kuvaa teemahaastattelun toteutuksen ja 

kuudennessa luvussa kootaan yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Luvussa 

seitsemän tehdään työn tulosten pohjalta johtopäätökset sekä jatkosuositukset ja 

raportin viimeisessä luvussa on esitetty työn yhteenveto. 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

 

Vähittäiskauppa ja päivittäistavarakauppa 

Vähittäiskaupalla tarkoitetaan pääasiassa uusien tuotteiden myyntiä yksityisille 

kuluttajille. Myös käytettyjen tavaroiden myynti on vähittäiskauppaa ja yritys voi 

toimia asiakkaana yksityisen kuluttajan sijaan. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan 

elintarvikkeiden ja jokapäiväisten kulutustavaroiden myyntiä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2013.)  Vuonna 2014 vähittäiskaupan liikevaihto oli Suomessa 

38 mrd. euroa (ilman alv:a), josta päivittäistavarakaupan osuus oli 45 % 

(Tilastokeskus, 2015). 

 

Digitalisaatio 

Digitalisaatiolla ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta yhden määritelmän 

mukaan sillä tarkoitetaan liiketoiminnan siirtymistä tai laajentumista sähköisiin 

kanaviin, sisältöihin ja transaktioihin (Korhonen & Valli, 2014, 3) 

 

Mobiliteetti ja mobiili 

Mobiliteetilla tarkoitetaan liikkuvuutta. Mobiili on mobiliteetin väline, joka on 

digitalisaation teknologinen mahdollistaja. Tässä tutkimuksessa mobiililla 

tarkoitetaan kokonaisuutena niin mobiililaitteita, mobiiliteknologioita kuin 

mobiilipalveluitakin.  

 

Mobiilipalvelu 

Mobiilipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota voidaan käyttää mobiiliteknologioiden 

ja -laitteiden, kuten älypuhelimien, tablettien ja muiden langattomien laitteiden 

välityksellä.  (Fragidis & Konstantas, 2015.) 
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Tässä työssä mobiilipalvelulla tarkoitetaan mobiililaitteilla käytettäviä 

mobiilisovelluksia eli mobiiliapplikaatioita, jotka tarjotaan loppukäyttäjälle 

mobiilipalveluina. 

 

B2B / B2E -liiketoiminta 

B2B tulee sanoista Business to Business ja tarkoittaa yritysten välistä 

liiketoimintamallia. B2E tulee sanoista Business to Employee ja tarkoittaa 

yrityksen ja sen työntekijöiden välistä liiketoimintamallia. (Leem et al. 2004.) 
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2 LIIKETOIMINNAN DIGITALISOITUMINEN 

 

Tässä luvusssa on diplomityön kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen osuus, johon on 

koottu tieteellisistä ja muista kirjallisista lähteistä aiempaa tutkimus- ja muuta tietoa 

megatrendiksi nousseesta ilmiöstä nimeltä digitalisaatio. Lisäksi on koottu tietoa 

liiketoiminnan digitalisoitumisesta, jolla tarkoitetaan olemassa olevan 

liiketoiminnan muuttamista digitaalisiin kanaviin sekä digitaalisesta 

liiketoiminnasta, jonka tarkoituksena on luoda digitaalisuuden avulla yrityksille 

uutta liiketoimintaa. Mobiilin, jota tässä tutkimuksessa on tutkittu, roolina on olla 

yksi merkittävä mahdollistaja digitalisaation kentässä. Luvussa tarkastellaan myös 

digitalisaation vaikutuksia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia toimeksiantajan 

toimialalle eli kaupan alalle. 

 

2.1 Megatrendi nimeltä digitalisaatio 

 

Lee et al. (2012, 819) mukaan meneillään on innovaatioiden vallankumous, jonka 

yksi megatrendeistä on digitalisaatio. Myös PriceWaterhouseCoopers (2014) on 

listannut digitalisaation yhdeksi viidestä tämän hetken megatrendeistä. Vaikka 

digitalisaatiosta kuulee puhuttavan paljon, niin sillä ei ole vakiintunutta 

määritelmää. Yhden määritelmän mukaan digitalisaatiolla tarkoitetaan 

liiketoiminnan siirtymistä tai laajentumista sähköisiin kanaviin, sisältöihin ja 

transaktioihin (Korhonen & Valli, 2014, 3). Globaali IT-tutkimus ja -

neuvontayritys Gartnerin (Marketvisio, 2014) mukaan digitalisaatio on perinteistä 

IT:tä laajempi käsite, joka pitää sisällään yrityksen ulkopuolella olevia asioita, 

kuten älylaitteet, sosiaalisen median, asioiden internetin, teknologiaa sisältävät 

tuotteet (esimerkiksi autot) sekä integraatiot IT-järjestelmien ja 

tuotantoteknologioiden välillä. Ilmarinen ja Koskela (2015, 25) mukaan 

digitalisaatiossa on kyse siitä, että digitaalisuuden avulla uudistetaan yrityksen 

strategiaa ja toimintamalleja. Digitalisaatio ei ole yritykselle vain verkkopalveluita 

ja analogisen muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan se koskettaa yrityksen 

kaikkia osia, tasoja ja toimintoja. 
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Gartner kertoo digitalisaation olevan teknologian kehittymisestä syntynyt muutos, 

joka on väistämätön seuraava vaihe digitaalisessa evoluutiossa.  Evoluution 

ensimmäisen vaihe oli niin sanottu IT-käsityöläisyyden vaihe, jolloin keskityttiin 

järjestelmien ohjelmointiin ja hallintaan sekä teknologioihin. Tämä tapahtui 

yrityksen ulkopuolisesta maailmasta, ja mahdollisesti jopa yrityksen muusta 

toiminnasta, eristettynä. Innovaatioita ja automaatioratkaisuja kehitettiin 

aikakaudella rajallisesti. Seuraava vaihe on niin sanottu IT-teollisuuden aikakausi, 

joka on edelleen meneillään ja, jossa keskitytään voimakkaasti IT-tuotantoon, 

prosessien hallintaan sekä IT-palveluiden johtamiseen. Aikakaudella korostuu 

erityisesti tuottavuus ja tehokkuus.  Kolmas vaihe, digitaalisuuden aikakausi, 

keskittyy liiketoimintamalleihin, jossa digitaalinen johtajuus ja näkemyksellisyys 

ovat arvokkainta pääomaa. Aikakautta kuvaavia piirteitä ovat voimakas 

verkostoituminen ja tasavertaisuus, jonka seurauksena lopulta saattaa hämärtyä 

kuka myy, kuka ostaa, kuka tuottaa ja kuka kuluttaa. Tällä aikakaudella 

päätavoitteena on saavuttaa yritykselle lisäarvoa digitaalisilla 

liiketoimintainnovaatioilla.  (Marketvisio, 2014.)  

 

Ilmarinen ja Koskela (2015, 28-29) havainnollistaa digitalisaation kehityskulkua 

sukupolviajattelun mukaisesti, jossa 1. sukupolvi sai alkunsa 1990-luvulla 

kotisivuista, joiden ympärille kehittyi ensin portaaleita ja sitten medioita, joista 

syntyi mainostamisen alustoja. Tämän jälkeen syntyivät hakukoneet ja 

verkkokaupat. Ensimmäisen sukupolven aikana yleisesti käytössä olivat termit e-

business ja digitalisoituminen. Digitalisaation 2. sukupolvessa muun muassa 

digitaalisuus, verkkokauppa ja mobiili-internet ovat alkaneet muuttaa 

markkinoiden toimintalogiikkaa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Globaali kilpailu 

on lisääntynyt ja asiakkailla on uudenlaisia odotuksia. Toisen sukupolven myötä on 

alettu puhua käsitteestä digitalisaatio.  3. sukupolvi on alkanut nostaa päätään 2010-

luvulla ja sen keskeisimmät tekijät ovat vielä arvailujen varassa, mutta 

tunnusomaista näyttää olevan, että myymisen, palveluiden ja markkinalogiikoiden 

lisäksi myös arvotuotannon ydin tulee muuttumaan. Tähän vaikuttaa älyn 
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lisääntyminen laitteissa, automaatio ja robotiikka. Digitaalisen aikakauden 

etenemisen osalta PriceWaterhouseCoopers (2014) onkin ennustanut, että 

seuraavan kymmenen vuoden aikana tullaan näkemään kolme digitaalista aaltoa. 

Ensimmäisessä aallossa yhä useammat yritykset ottavat internetin yhdeksi 

liiketoimintakanavistaan. Toisessa aallossa digitaalisuudesta tulee ansaintakanava. 

Ja kolmannessa aallossa kuluttajat odottavat yritysten kohtelevan heitä yksilöinä 

heidän digitaalisen identiteettinsä mukaisesti, eli tunnistamalla asiakkaidensa 

tarpeet. Yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa lisäarvoa läpi näiden aaltojen 

yhdistämällä sosiaalisen median, mobiilin, pilviteknologiat ja analytiikan 

hyödyntämisen. 

 

Ilmarinen ja Koskela mukaan (2015, 31) jokaisen yrityksen on mahdollista 

vauhdittaa kasvua, alentaa kustannuksia, parantaa toiminnan laatua ja tarjota 

parempaa asiakaskokemusta digitalisaation avulla.  Kasvun vauhdittamiseen 

digitalisaatio tarjoaa esimerkiksi seuraavia tekijöitä: 

• uusien markkinoiden ja kohderyhmien tavoittamisen,  

• lisä- ja ristiinmyynnin, 

• kohdennetun markkinoinnin, 

• uudet ansaintamahdollisuudet digitaalisilla palveluilla, 

• ostamisen helppouden ja 

• ostamista tukevan sisällön. 

Kustannusten alentamiseen digitalisaation avulla päästään toimintaa tehostamalla, 

joka tapahtuu esimerkiksi automaation, itsepalvelun, paperien tulostamisen, 

käsittelyn ja postittamisen vähenemisen sekä toimitilakustannusten alenemisen 

kautta. Yritysten on mahdollista myös tehostaa pääoman käyttöä digitalisaation 

avulla lisäämällä pääoman kiertonopeutta ja minimoimalla pääoman tarvetta. Tämä 

on mahdollista esimerkiksi analytiikkaan, datan optimointiin ja kysyntäennusteisiin 

perustuvan varaston optimoinnin avulla sekä vapauttamalla pääomaa 

tietojärjestelmiin sitoutunutta pääomaa palvelupohjaisten hankintamallien avulla. 
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Vaikka digitalisaatio tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille, niin se 

tuo mukanaan myös haasteita. Gartner (Marketvisio, 2014) kertoo haasteena olevan 

tietohallintojohtajien riittämätön valmistautuminen uuteen aikakauteen, jossa 

tietohallintojohtajan roolina on olla digitalisaation kehitysjohtaja ja muutosagentti. 

Niin ikään riittävän osaamisen ja resurssien puute nähdään haasteena 

tietohallintojohtajien näkökulmasta. Kauppakamarin (2014) kyselyssä: 

”Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta” yritysten johto on nostanut 

keskeisiksi digitalisaatioon liittyviksi haasteiksi digitaalisten taitojen puutteen, 

digitalisaatiosta aiheutuvat kustannukset, arvioitujen hyötyjen puutteen ja 

muutosvastarinnan.  

 

Digitaalisen aikakauden mukaan tuomia riskejä ovat myös tietoturvaan ja 

kyberrikollisuuteen liittyvät uhat, joihin yritysten tulee tänä päivänä varautua. 

Yrityksillä on verkossa paljon arvokasta tietoa, kuten liikesalaisuuksia, tuotetietoja 

ja asiakastietoja, joita voidaan esimerkiksi haluta myydä rikollisessa mielessä 

eteenpäin. Tai yritysten toimintaa voidaan pyrkiä häiritsemään muun muassa 

erilaisin verkossa tapahtuvin hyökkäyksin. (Peltomäki & Norppa, 2015, 35). 

 

 

2.2 Liiketoiminnan digitalisoituminen 

 

Liiketoiminnan digitalisoitumista kuvataan usein kolmanneksi teolliseksi tai 

teknologiseksi vallankumoukseksi, ja on näin ollen rinnastettavissa merkitykseltään 

1800-luvun lopulla käynnistyneeseen toiseen teolliseen vallankumoukseen, joka loi 

suurteollisuuden sähköistymiseen perustuen (Vuorinen, 2014, 9). Digitaalisella 

liiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka tapahtuu tiedonsiirtojen 

välityksellä. Accenturen (2014, 2) mukaan kaikki liiketoiminta on tänä päivänä 

digitaalista, ja parhaiten pärjäävät yritykset, jotka ymmärtävät digitalisoitumisen 

mukanaan tuomat hyödyt. Lee & Whang (2001, 1-2) määrittelee digitaalisen 

liiketoiminnan olevan liiketoimintaprosessien toteuttamista internet-pohjaisen 
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tietojenkäsittelyn ja kommunikaation avulla sekä toimitusketjunhallinnan 

suunnittelua ja toteuttamista käyttäen internetiä. Wall et al. (2007, 245) mukaan 

”digitaalinen liiketoiminta pitää sisällään digitaaliset mediasovellukset ja 

kommunikointiteknologiat olemassa olevien liiketoimintasovellusten 

parantamiseksi ja innovatiivisten sähköisten liiketoimintamallien toteuttamiseksi”.  

 

Digitaalinen liiketoiminta vaatii visionääristä asennetta, strategista tietoisuutta 

yrityksen johdolta ja ajattelutavan joustavuutta koko organisaatiolta. Digitaalisella 

liiketoiminnalla onkin kaksi merkittävää mahdollistajaa, jotka ovat digitaalisen 

liiketoiminnan mukanaan tuomat uudet teknologiapohjaiset sovellukset ja mallit 

sekä yrityksen halukkuus käyttää niitä liiketoiminnassaan. Teknologisia 

mahdollistajia ovat muun muassa tiedonsiirtonopeus, tietokoneiden välisen 

keskustelun nopeus, mobiilikommunikointi, tietoturva, verkkopalvelut, langaton 

verkko ja internet-teknologiat. Liiketoiminnallisia mahdollistajia taas ovat 

yrityksessä oleva tieto ja ymmärrys digitaalisesta liiketoiminnasta, riskinottokyky 

ja -halukkuus sekä luottamus yhteistyöhön. (Wall et al., 2007, 245-247.) Bharadwaj 

et al. (2013, 472) mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana digitaaliset teknologiat 

ovat aikaansaaneet merkittäviä muutoksia yritysten toimintaan. Strategien 

näkökulmasta katsottuna ne muokkaavat perinteistä liiketoimintastrategiaa, kun 

modulaariset ja toimintoja läpileikkaavat prosessit mahdollistavat yrityksen 

toiminnan yli aikaan, paikkaan ja toimintoihin sidottujen rajojen. 

 

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen koskettaa koko yritystä ja siihen tarvitaan 

ylimmältä johdolta strategista näkemystä ja sitoutumista, IT:ltä 

teknologiaosaamista sekä liiketoiminnalta ymmärrystä miten näitä uusia 

mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään yrityksen liiketoiminnassa. IT ei siis ole 

enää muusta liiketoimintastrategiasta irrallinen operatiivinen osa, joka pitäisi 

ainoastaan linjata yhteen liiketoiminnan strategian kanssa.  Bharadwaj et al. (2013, 

472) esittääkin, että IT- ja liiketoimintastrategiat tulisi fuusioida yhteen digitaalisen 

liiketoiminnan strategiaksi, jonka pohjana on uusien digitaalisten resurssien 

hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. PriceWaterhouseCoopers (2014) on 
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esittänyt vuoden 2014 vuosiraportissaan, että enää ei riitä sekään että yrityksellä on 

digitaalisen liiketoiminnan strategia, vaan tarvitaan strategia, joka myös istuu 

digitaaliseen aikakauteen.  

 

 

2.3 Digitaaliset teknologiat 

 

Digitalisaation ja digitaalisen liiketoiminnan merkittävä mahdollistaja on jatkuvasti 

kehittyvät digitaaliset teknologiat. Accenturen (2014, 3-6) tekemästä tutkimuksesta 

käy ilmi, että yritykset odottavat digitaalisiin teknologioihin investoimisen 

vaikuttavan suoraan yrityksen kasvumahdollisuuksiin. Muita yritysten esittämiä 

odotuksia digitaalisia teknologioita kohtaan on muun muassa myynnin 

kasvattaminen olemassa olevilla markkinoilla, yrityksen liikevaihdon 

kasvattaminen, täysin uuden digitaalisen liiketoiminnan tai palvelun rakentaminen 

sekä kyky vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 

 

Digitaalisia teknologioita on paljon eikä niiden rajaus ei ole selkeä, mutta tässä on 

esitetty yksi kooste digitaalisista teknologioista aiemman kirjallisuuden pohjalta. 

Wall et al. (2007, 246-247) mukaan digitaalisen liiketoiminnan teknologioita ovat 

muun muassa mikroprosessorit, jotka mahdollistavat nopean tiedonsiirron sekä 

erilaiset kaistaratkaisut, jotka mahdollistavat tietokoneiden nopean 

kommunikoinnin keskenään. Mobiilikommunkoinnin teknologioina artikkelissa 

mainitaan GPS -paikannus (Global Positioning System), Wireless database access 

servers (WDBAS), jotka mahdollistavat sovellusten käytön PDA-laitteilla 

(Personal Digital Assistant), langattomat laajakaistat, mobiiliverkon kehittyminen 

sekä mobiililaitteet. Tietoturvaan liittyen digitaalisia teknologioita ovat 

salaustekniikat ja biometriikka, joiden avulla voidaan salata internetin yli toimivia 

sovelluksia. Palveluina toteuttavat verkkosovellukset (web services) mahdollistavat 

uuden tavan rakentaa sovelluksia liiketoiminnan käyttöön ja langattomattomat 

verkot, kuten Wi-Fi (Wireless Fidelity) mahdollistavat pääsyn internetiin. Uusia 

internetin mukanaan tuomia teknologioita ovat esimerkiksi RFID -tägit (Radio-
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Frequency Identification), joilla voidaan jäljittää tavaran kulkua 

toimitusprosessissa. Tuoreemmassa listauksessa vuodelta 2014 (Acccenture, 2014, 

2) merkittävimmiksi digitaalisiksi teknologioiksi on listattu mobiliteetti, 

sosiaalinen media, big data -analytiikka, pilviratkaisut ja älylaitteet, joihin on 

rakennettu jokin tiedon jakamisen ja keräämisen mahdollistava palvelu. Myös IoT 

eli asioiden internet nähdään yhtenä merkittävänä digitaalisen aikakauden 

teknologiana, jolla tarkoitetaan eksponentiaalisesti kasvavaa oman ip-osoitteen 

omaavien laitteiden määrää, joka mahdollistaa tiedon tuottamisen ja 

vastaanottamisen IP-teknologian avulla (Marketvisio, 2014). 

 

Seuraavassa on kuvattu joukko digitaalisia teknologioita. Tämän tutkimuksen 

kohteena olevaa mobiilia on käsitelty laajemmin luvussa 3. 

 

Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media voidaan nähdä käsitteen Web 2.0 jatkona. Käsite sosiaalinen 

media yleistyi Suomessa vuonna 2009. Englannin kielisessä kirjallisuudessa 

käytetään myös esimerkiksi termejä social software, social web ja social 

networking. (Pönkö, 2014, 35)  

Suomessa yleisesti käytössä oleva määritelmä on peräisin VTT:n tutkijoilta 

vuodelta 2007 (Ahlqvist et al. 2008, 13), jonka mukaan sosiaalinen media koostuu 

kolmesta pääelementistä, jotka ovat sisältö (content), ihmiset ja yhteisöt 

(communities) sekä Web 2.0 -teknologiat (Web 2.0). Sosiaalisella medialla 

tarkoitetaan Facebookin, YouTuben, Wikipedian ja Twitterin kaltaisia 

verkkopalveluita ja lisäksi sosiaalisen median elementtejä löytyy myös muilta 

www-sivuilta (Pönkö, 2014, 36). 

 

Big data -analytiikka 

Big datalla tarkoitetaan valtavia datamääriä, joita yrityksillä on nykyään 

käytettävissään. Big datan avainominaisuuksia ovat suuri volyymi, datan nopeus 
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sekä datan monimuotoisuus. Liiketoiminnan digitalisoituessa enemmän ja 

enemmän dataa tulee saataville, kun sitä kerätään mobiililaitteista, verkko-

ostoksista, sosiaalisesta mediasta ja niin edelleen. Esimerkiksi vähittäiskaupan 

osalta big data on mullistanut asiakastiedon keräämisen, kun verkko-ostosten myötä 

asiakkaasta voidaan kerätä tehtyjen ostojen lisäksi myös tieto tuotteista, joita 

asiakas on katsellut, tieto siitä, miten asiakas on navigoinut sivustolla tai tietoa 

kuinka paljon asiakkaaseen vaikutti kampanjat, arvostelut, sivun ulkoasu ja niin 

edelleen. Myös datan analysointiin kehitetyt työkalut ovat kehittyneet ja yritykset 

tavoittelevat parempaa suorituskykyä dataan perustuvan päätöksenteon kautta. 

(McAfee & Brynjolfsson, 2012, 62-63.) 

 

Pilviratkaisut 

Pilviratkaisuilla tarkoitetaan pilvipalveluita (engl. cloud computing), jotka yhden 

määritelmän mukaan (Armbrust et al. 2010, 50-51) ovat sovelluksien toimittamista 

palveluna internetin yli sekä laitteistoa ja järjestelmiä datakeskuksissa, jotka 

tarjoavat kyseiset palvelut. Pilveksi kutsutaan datakeskusta ja järjestelmiä. Pilvi voi 

olla yksityinen tai julkinen. 

 

Asioiden internet 

Asioiden tai esineiden internet eli IoT (Internet of Things) tarkoittaa, että esineillä 

on digitaalinen osoite, profiili, ulkoasu ja viite, joka yhdistää ne digitaaliseen 

avaruuteen. Visioiden mukaan esineiden internet yhdistäisi useimmat tai kaikki 

maailman 50 – 100 triljoonasta esineestä, aina mehutölkeistä valtamerilaivoihin. 

Nämä esineet muodostaisivat avoimen verkon ja niitä voisi ohjata tietokoneilla. 

Esineillä olisi myös oma tahto, jonka avulla ne voivat pyrkiä kohti tavoitteita. 

Esimerkkinä mehutölkki, joka viestii jääkaapille ja käyttäjälle lähestyvästä 

viimeisestä käyttöpäivästä. RFID (Radio Frequency ID) on yksi teknologinen 

mahdollistaja esineiden internetille, sillä tuotteisiin kiinnitettyjen RFID-

tunnisteiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa tuotteiden logistiikkaa. 

(Salmenkivi, 2012, 35-36.) 
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2.4 Kaupan alan digitalisaatio 

 

Kaupan alalle digitalisaatio tarkoittaa yhtä alan merkittävimmästä trendeistä sekä 

koko alan murrosta, joka ulottuu kaikkiin tuoteryhmiin (Talouselämä, 2015). 

Kaupan liiton mukaan (2015) digitalisaatio tuo kaupan alalle kolme suurta 

muutosta; globaalin verkkokaupan, tavarankuljetuksen mullistuksen ja 

markkinoinnin mullistuksen. Tämä kertoo, että kyseessä on merkittävä kaupan alan 

yritysten kaikkia toimintoja läpileikkaava muutos. Kaupan alan yrityksille 

digitalisaatio tarkoittaa niin ikään mahdollisuutta tarjota parempia palveluita ja 

vaihtoehtoja asiakkailleen. Toisaalta se myös haastaa jokaisen alalla toimivan 

yrityksen ottamaan kantaa digitaaliseen liiketoimintaan ja pohtimaan 

toimintamallejaan. Digitalisaation uskotaan olevan vasta alussa kaupan alalla ja 

kehittymään nopeasti tulevina vuosina. (Solita, 2015.)  

 

Hagberg et al. (2016, 695) mukaan kaupan alan digitalisaatiota koskeva tutkimus 

on aiemmin rajautunut koskemaan pääasiassa verkkokauppaa eikä 

kokonaisvaltaista muutosta, joka kaupan alalla on käynnissä. Myös Hallavo (2013, 

22) kertoo, että kaupan alan digitalisaatio rinnastetaan helposti verkkokauppaan, 

mutta tosiasiassa se tulee olemaan paljon muutakin kuin vain verkkokauppa, joka 

on itse asiassa vain yksi palvelukanava asiakkaille. Verkkokaupan rinnalla on jo 

Suomessakin nähty esimerkkejä kaupan alan muista digitaalisista toteutuksista 

kuten lähimaksaminen, asiakaskokemusta rikastuttavat mobiiliopasteet 

myymälässä, digitaalinen sovituskoppi ja mobiilimarkkinointi, joka houkuttelee 

asiakkaita kivijalkakauppaan. (Talouselämä, 2015).  

 

Hagberg et al. (2016, 694-695) ovat artikkelissaan analysoineet digitalisaation 

vaikutuksia kaupan alalle. Artikkelin mukaan digitalisaation mukanaan tuoma 

muutos on merkittävä kaupan alalle, jossa alan toimijat sekä vaikuttavat ilmiön 
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kehittymiseen että ovat sen vaikutuksen alaisina. Alan yritykset tulevat tarjoamaan 

lukuisia digitaalisiin teknologioihin perustuvia tuotteita ja palveluita asiakkailleen 

samaan aikaan, kun ovat kuluttajien uusien digitaalisiin teknologioihin liittyvien 

kulutustottumusten vaikutusten alaisina.  Solitan tekemän ”Kaupan trendit ja 

tulevaisuus” -tutkimuksen (Solita, 2015, 23-24) mukaan digitalisaatio vaikuttaa 

Suomessa kaupan alalla lähes kaikkiin kaupan toimintoihin ja digitaaliset kanavat 

vaativat investointeja uuteen osaamiseen ja palveluihin. Mukanaan tuleva muutos 

on varmaa, mutta sen merkitys vaihtelee kaupan alalla eri yritysten ja tuoteryhmien 

välillä suuresti.  Sen lisäksi, että digitalisaatio tuo mukanaan mahdollisuuksia, niin 

tutkimukseen osallistuneet kaupan alan vaikuttajat näkevät digitalisaation tuovan 

mukanaan myös haasteita, kuten päätöksenteon vaikeuden, kun tulevaisuuden 

kannattavuutta on vaikea ennustaa sekä kokemuksen puutteen digitaalisten 

kanavien kehittämisestä.  

 

Yksi kaupan alaan merkittävästi vaikuttava digitalisaation mukanaan tuoma käsite 

on monikanavaisuus. Tällä tarkoitetaan kaupan myyntikanavien digitalisoitumista, 

josta monikanavaisuuden lisäksi käytetään myös termejä ylikanavaisuus sekä 

kaikkikanavaisuus. Yhteistä termeille on, että kauppa nähdään kanavana. (Solita, 

2015, 24.) Hallavon (2013, 23) mukaan monikanavaisen kokonaisuuden muodostaa 

palvelukanavat ja asiakkaiden ostoprosessi yhdessä.  Verkkokaupan lisäksi 

palvelukanavia ovat esimerkiksi mobiilipalvelut, asiakkuusmarkkinointi, 

massamediat, myymäläverkosto ja asiakaspalvelu. Merkittävässä roolissa on myös 

blogit, keskustelupalstat, markkinapaikat ja eri sosisaalisen median kohtauspaikat, 

joissa kuitenkin yrityksen omat vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Asiakkaan 

ostoprosessi pitää sisällään muun muassa tietoisuuden heräämisen, tarpeen 

havaitsemisen, tarjonnan kartoituksen, vertailun, valinnan, ostopäätöksen 

vahvistamisen, oston, toimituksen, tuotetuen ja suosittelun. Ostoprosessin aikana 

asiakas hyppii palvelukanavasta toiseen valiten sen kanavan, joka parhaiten tukee 

ostoprosessin vaiheita.  
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Monikanavaisuus tuo mahdollisuuksia kaupan alan yrityksille, mutta ensin 

perustoimintojen; hankinnan, myynnin, markkinoinnin, logistiikan ja 

asiakaspalvelun, tulee olla kunnossa. Alan toimijoilta vaaditaan myös 

pitkäjänteisyyttä, sillä muutos ei tule tapahtumaan nopeasti. On kuitenkin 

odotettavissa, että suuret kaupan alan yritykset tulevat muuttumaan asiakkaidensa 

tahdissa. Muutoksessa olisi tärkeää, että kaupan alan toimijat osaisivat hyödyntää 

parhaat ominaisuudet vanhoista toimintamalleistaan ja tuoda samaan aikaan niiden 

rinnalle uusia toimintoja. (Solita, 2015, 24.)  

 

Hagberg et al. (2016, 700-705) ovat analysoineet kokonaisvaltaisesti digitalisaation 

konkreettisia vaikutuksia kaupan alaan. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä 

artikkelissa mainituista digitalisaation vaikutuksista. Esimerkit on valittu erityisesti 

tämän tutkimuksen kohteena olevan kaupassa tapahtuvan työskentelyn 

näkökulmasta.  

• Kaupan tilaamiseen liittyen tiedonsiirtojen digitalisoituminen on 

mahdollistanut sen, että tilaukset voidaan tehdä digitaalisilla laitteilla, joissa 

on online-yhteys eikä esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla.  

 

• Kaupan kassatoimintoja taas voidaan korvata itsepalvelukassoilla ja 

älypuhelimet mahdollistavat tuotekoodien skannaamisen sekä 

mobiilimaksamisen.  

 
• Fyysisiin kauppoihin digitalisaatio on tuonut mukanaan digitaalista 

teknologiaa, kuten digitaaliset kyltit, RFID-tunnisteet ja digitaaliset kioskit.  

 
• Tuotteiden hinnoitteluun digitaalisaatio mahdollistaa dynaamiseen 

tuotteiden hinnoittelun sekä räätälöityjen kampanjoiden perustamisen. 

Myös hintojen esittämiseen on saatavilla erilaisia digitaalisiin 

teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja.  
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3 MOBIILI DIGITALISAATION MAHDOLLISTAJANA 
 

Tässä luvussa on tarkasteltu aiempaa tutkimustietoa ja muuta kirjallisuutta yleisesti 

mobiiliin sekä erityisesti mobiilipalveluihin liittyen. Lisäksi on paneuduttu 

tarkemmin siihen, mitä mobiili mahdollistaa kaupan alalla. Luvussa 3.4 on esitetty 

lisäksi joukko esimerkkejä kaupan alalla toteutetuista mobiilipalveluista.  

 

3.1 Mobiilin merkitys ja kehittyminen 

 

Konsultointiyritys Accenturen tekemän tutkimuksen mukaan erityisesti 

mobiliteetti, eli liikkuvuus, nähdään yrityksissä merkittävänä digitaalisen 

liiketoiminnan mahdollistajana. Jopa 77 % kyseiseen tutkimukseen osallistuneesta 

1 500 yritysten päättäjistä 14:sta maasta nosti mobiliteetin viiden tärkeimmän 

digitaalisen teknologian joukkoon. Mobiliteetti nähdään avaintekijänä yritysten 

liiketoimintastrategiassa ja siihen ollaan halukkaita panostamaan ja investoimaan 

voimakkaasti. Tästä kertoo myös se, että osa yrityksistä on nostanut mobiliteetin 

kehittämisen johtoryhmän tekemiseksi ja myös toimitusjohtajalla on rooli 

mobiilikehityksessä. (Accenture, 2014, 6-8.)  

 

Käytännössä jokaisella kuluttajalla on nykyään matkapuhelin ja valtaosassa niistä 

on datayhteys ja sitä kautta pääsy internetiin (Filenius, 2015, 18). Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2015 jo 69 %:lla 16-89 vuotiaista suomalaisista oli käytössään 

älypuhelin ja alle 45-vuotiaista peräti 94 %:lla (Tilastokeskus, 2015). Älypuhelinten 

määrän kasvaessa myös niiden ominaisuudet kehittyvät ja käytännössä vuonna 

2014 halvimmat älypuhelimet olivat tehokkaampia kuin 90-luvun pöytätietokoneet. 

Älypuhelimien lisäksi myös tablettitietokoneiden myynti on ollut voimakasta. 

(Filenius, 2015, 18.)  Vuonna 2015 puolet suomalaisista 16-89 vuotiaista asuivat 

taloudessa, jossa on tablettitietokone käytettävissä. Niiden käyttö on kasvanut yli 

10 prosenttiyksikköä vuosittain vuodesta 2012 alkaen. (Tilastokeskus, 2015.) 
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Mobiililaite, kuten älypuhelin, on käyttäjällä mukana lähes aina ja tarjoaa sitä kautta 

yrityksille uuden ulottuvuuden olla siellä missä asiakaskin on (Solita, 2015). Kun 

tarkastellaan mobiilikommunikoinnin historiaa, niin kaksi laajimmin käytössä 

ollutta mobiililaitetta ovat olleet matkapuhelin ja PDA-laite (Personal Digital 

Assistant). Matkapuhelimien historia ulottuu aina 1940-luvulle saakka ja 

ensimmäiset PDA-laitteet ilmestyivät 1990-luvun alkupuolella. (Kumar & Zahn, 

2003, 515.) Vuonna 1999 matkapuhelinvalmistajat toivat markkinoille WAP-

puhelimia, joilloin julistettiin mobiili-internetin tulemista. Tämä kuitenkin 

realisoitui vasta vajaat kymmenen vuotta myöhemmin, kun Apple toi markkinoille 

iPhone-puhelimen ja Google kehitti Android-käyttöjärjestelmän. (Ilmarinen & 

Koskela, 2015, 61.) Sittemmin mobiililaitteet ovat kehittyneet merkittävästi ja tänä 

päivänä mobiililaite on henkilökohtainen väline digitaalisten palvelujen käyttöön 

siinä missä se on myös kamera, musiikki- ja videosoitin sekä navigaattori. 

Tulevaisuuden osalta ennustetaan, että mobiililaitteiden käyttö erityisesti terveyden 

ja hyvinvoinnin seurantavälineenä sekä digitaalisena lompakkona tulee 

yleistymään (Ilmarinen & Koskela, 2015, 61). Ja älypuhelimen sekä 

tablettitietokoneen ollessa tänä päivänä jo lähes perusvaruste, niin nyt markkinoita 

valtaamassa seuraava kehitysvaihe, jota edustaa puettavat teknologiat ja älylaitteet 

(engl. wearable technology, wearable devices). Esimerkkejä puettavista älylaitteista 

on älylasit ja älykello, joita suuret mobiililaitteiden valmistajat, kuten Apple ja 

Microsoft, ovat jo julkaisseet markkinoille. 

 

Mobiililaitteiden yleistymisen myötä mobiilipalveluiden ja -applikaatioiden 

kehittäminen onkin yksi nopeimmin kehittyvistä alueista tällä hetkellä. Samoin 

niiden käyttö kasvaa kovaa vauhtia. Vuonna 2014 applikaatioiden käyttösessioita 

mitattiin 2 079 biljoonaa ja yksittäisen päivän ennätys tehtiin uudenvuoden aattona, 

jolloin käyttösessioita mitattiin 8,5 miljardia. Mobiiliapplikaatioiden rooli on 

avustaa käyttäjiä jokapäiväisissä tilanteissa, täyttäen niin tiedon saamisen, 

kommunikoinnin kuin viihteenkin tarpeet. Tarve uusille mobiiliapplikaatioille on 

vahva ja applikaation kehittäminen kannattaa, jos tavoitteena on interaktiivinen 

sitoumus toisiin käyttäjiin tai tarjota sovellus, jonka tulisi toimia enemmän 
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tietokonesovelluksen kaltaisesti kuin internet-sivut toimivat. (Zaragoza et al. 2016, 

79-80, 83.) 

 

 

3.1 Mobiilipalvelut 

 

Mobiilipalvelun suurin hyöty syntyy siitä, että se pystyy hyödyntämään käyttäjän 

mobiliteettia, eli liikkuvuutta. Mobiilipalvelut voivat tarjota uudenlaista arvoa, 

kuten sijaintitietoon perustuvat palvelut, oikea-aikainen kanssakäyminen muiden 

käyttäjien kanssa ja sisältötietoon perustuvat palvelut, jotka tunnistavat käyttäjän 

tilanteen sekä palveluiden vastaanottaminen milloin tahansa ja erityisesti silloin, 

kun niille on tarvetta. (Fragidis & Konstantas, 2015.)  

 

Paikkatietoon perustuvat mobiilipalvelut ovat yksi nopeimmin laajentuvista 

digitaalisista palveluista. Tämä perustuu siihen, että mobiililaitteilla tehtyjä hakuja 

selvitettäessä on havaittu, että merkittävä osa niistä kohdistuu fyysisesti lähellä 

oleviin kohteisiin. Näin ollen onkin odotettavissa, että sijaintiin perustuvat 

mobiilipalvelut tulevat kehittymään esimerkiksi lähiympäristössä sijaitsevien 

palvelujen tarjonnan osalta. (Vuorinen, 2014, 26.) Mobiiliapplikaatioiden 

kehityksen osalta on myös nähtävissä, että tuotetun sisällön määrä tulee johtamaan 

siihen, että applikaatioita hallitaan jatkossa eri tavalla. Yksi kehityssuunta on se, 

että applikaatiot mahdollistavat yhdistellyn ja johdonmukaisen sisällön näyttämisen 

käyttäjälle. Kyseinen konsepti on jo käytettävissä Twitterissä ja Facebookissa eri 

mobiililaitteilla. Toinen kehityssuunta on puettavat mobiililaitteet, mikä tulee 

vauhdittamaan mobiilikehitystä. On myös mahdollista, että nykyisen kaltaiset 

applikaatiot lakkaavat olemasta ja tilalle tulee brändejä ja palveluita, jotka tarjoavat 

toiminnallista sisältöä käyttäjille pitkin päivää. Tästä esimerkkinä henkilökohtainen 

uutisvirta, joka täyttyy oikea-aikaisista käyttäjän käyttämistä palveluista. 

Kolmantena kehityssuuntana nähdään, että jatkossa ei kehitetä enää mobiililaitteille 

ja tietokoneille erillisiä sovelluksia, vaan luodaan samanlainen käyttäjäkokemus 

kaikilla laitteilla. (Zaragoza et al. 2016, 80.) 
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Zaragoza et al. (2016, 79, 83) mukaan mobiiliapplikaation kehittäminen ei ole 

riippuvainen ainoastaan mobiilialustasta ja applikaation suunnittelusta, vaan vaatii 

laaja-alaista osaamista, jotta onnistutaan kehittämään käyttäjäystävällisiä 

applikaatioita. Kehittämistä varten yrityksellä tulee olla jäsennelty 

mobiilikehityksen roadmap, joka antaa liiketoiminnalle selkeän etenemispolun.  

Tämän lisäksi mobiilikehitykselle tulee olla oma systemaattinen 

kehitysprosessinsa, jonka avulla virheiden löytäminen helpottuu, saavutetaan 

parempaa käytettävyyttä ja saadaan kehittäjät luottamaan käytössä oleviin 

tekniikoihin sekä lähestymistapoihin.  

 

Myös mobiilikehityksessä on omat haasteensa ja suurimalla osalla organisaatioista 

onkin vielä paljon tehtävää ennen kuin mobiliteetista tulee yksi liiketoiminnan 

ydintekijöistä. Yritykset kohtaavat mobiilikehityksessä niin strategisia, 

organisationaalisia kuin operationaalisiakin haasteita. Accenturen tekemän 

tutkimuksen mukaan (2014, 9-11) yritykset eivät olekaan edistyneet 

mobiilikehityksen osalta suunnitellusti. Yksi aiheuttaja on mittausvälineiden 

puuttuminen, joilla mitattaisiin mobiliteetin tehokkuutta. Yrityksissä ei myöskään 

usein ole selkeää prosessia mobiilikehitykselle, jotta voitaisiin tunnistaa, arvioida 

ja priorisoida millä tavoin mobiliteetti hyödyttäisi liiketoimintaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Mobiilikehitysohjelmistojen sovittaminen olemassa olevaan 

IT-infrastruktuuriin on myös haaste osalle yrityksistä. Lisäksi 

mobiiliapplikaatioiden kehittämisen osalta haasteiksi ovat osoittautuneet 

suorituskykyyn, käyttäjäkokemukseen ja applikaatioiden löydettävyyteen liittyvät 

ongelmat. 
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3.2 Mobiilipalvelut kaupan alalla 

 

Hagberg et al. (2016, 695) kertovat artikkelissaan, että yksi keskeinen kaupan alan 

digitalisaatiota vauhdittava tekijä on internetiin yhteydessä olevien 

mobiililaitteiden käytön lisääntyminen. Sen lisäksi että mobiililaitteita käytetään 

kannettavien tietokoneiden sijaan, niin ne mahdollistavat myös uusia 

toiminnallisuuksia, kuten tuotekoodin skannaamisen ja käyttäjän paikannuksen. 

Mobiilaitteiden käytön yleistyminen on ajanut kaupan alan toimijoita myös 

erilaisten maksusovellusten, tuotteiden hintavertailun sekä tuotetietojen katselun 

kehittämiseen.    

 

Konsultointiyritys Deloitten laatimassa raportissa ”Global Powers 

of Retailing 2015 Embracing innovation” (2015) käsitellään kaupan alan 

ajankohtaisia trendejä. Raportissa on listattu maailman 250 suurinta kaupan alan 

yritystä ja analysoitu niiden onnistumista. Raportissa on keskitytty vuoden 2015 

trendeihin, joita on tunnistettu viisi: matkusteluun liittyvä kaupankäynti (engl. 

travel retailing), mobiili kaupankäynti (engl. mobile retailing), nopeampi 

kaupankäynti (engl. faster retailing), kokemuksellinen kaupankäynti (engl. 

experience retailing) ja viimeisenä innovatiivinen kaupankäynti (engl. innovative 

retailing).  Mobiilin kaupankäynnin odotetaan kasvavan rajusti mobiililaitteiden 

yleistymisen myötä. Myös puettavat laitteet, kuten Google-lasit ja Apple-kello, 

avaavat uusia mahdollisuuksia kaupan alan mobiilikehitykseen. (Deloitte, 2015.) 

 

Mobiilipalveluiden kehittämisen lisäksi kauppojen tulee vastata asiakkaiden 

kasvavaan mobiilin käyttöön tarjoamalla ilmaiset Wi-Fi -yhteydet kaupoissa sekä 

käyttäjäystävällinen internet-sivuston, jonka voi optimoida erilaisille laitteille. Ja 

tarjotessaan näitä mobiilipalveluita asiakkailleen, tulee kaupan alan yritysten 

huomioida vahvasti asiakkaiden tietojen yksityisyys sekä tietoturvaan liittyvät asiat 

(Deloitte, 2015). 
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Kauppa on perinteisesti halunnut olla siellä missä asiakaskin on ja mobiili, yhtenä 

monikanavaisuuden kanavista, tarjoaa tähän mahdollisuuden, jota muut digitaaliset 

kanavat eivät tarjoa. Mobiililaite nähdäänkin kaupan alalla henkilökohtaisena 

siltana digitaalisten ja perinteisten kaupan kanavien välillä. Kaupan alan yritykset 

ovat kertoneet, että jo yli puolet verkkoliikenteestä tulee mobiilin kautta, mutta 

Tesco on kertonut että vain 20 prosenttia tuosta liikenteestä johtaa 

ostotapahtumaan. Tyypillisiä mobiilin käyttötapauksia onkin lähimmän myymälän 

tietojen tai tietyn tuotteen saatavuustietojen hakeminen, jolloin mobiili johdattaa 

asiakkaat asioimaan myymälöihin. (Solita, 2015, 30.) Tulevina vuosina kaupan alan 

tarjoamien mobiilipalvelujen osalta mobiilimaksamisen ja paikannustietoon 

perustuvan markkinoinnin uskotaan olevan merkittävässä asemassa (Deloitte, 

2015). 
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3.3 Esimerkkejä kaupan alan mobiilipalveluista 

 

Tässä luvussa on esitelty lyhyesti joitain julkisista lähteistä löytyneitä kaupan alan 

yritysten toteuttamia mobiilipalveluita. Jokaisesta palvelusta on myös lisätty kuva, 

jotta lukijalle syntyisi helpommin mielikuva millaisesta mobiilipalvelusta on kyse.  

 

S-mobiili 

S-mobiili on suomalaisen kaupan alan yrityksen, S-ryhmän, asiakasomistajilleen 

tarjoama applikaatio, jonka avulla käyttäjät näkevät omat kanta-

asiakasbonuskertymänsä, omat ostoksensa, takuukuittinsa, ostokuittinsa sekä 

kaupparyhmän asiakkaalle kohdistamia etuja.  (S-mobiili, 2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. S-mobiilin käyttöliittymä (S-mobiili, 2016) 
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K-ruoka 

K-ruoka on suomalaisen kaupan yrityksen, Keskon, asiakkailleen tarjoama 

mobiilisovellus, josta löytyy asiakkaan kanta-asiakaspistekertymä, 

henkilökohtaiset edut, jaettava ostoslista, asiakkaan useimmiten ostamat tuotteet, 

oman kaupan tarjoukset ja yhteystiedot sekä reseptejä (K-ruoka, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. K-ruoka -mobiilisovelluksen käyttöliittymä (K-ruoka, 2016) 
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Amazon Dash 

 

Amazon Dash on globaalin verkkokauppaa harjoittavan Amazonin kanta-

asiakkailleen tarjoama mobiililaite, jota hallinnoidaan mobiiliapplikaation kautta. 

Amazon Dash on WiFi-verkkoon kytketty nappi, jota painamalla asiakas voi tehdä 

tilauksen tuotteesta. Jokaisesta tilauksesta syntyy tilausvahvistus 

mobiiliapplikaatioon, jonka kautta asiakas voi hallinoida tilauksia. (Amazon.com, 

2017.) 

 

 

 

Kuva 3. Amazon Dash -laite (Amazon.com, 2017) 
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Walmart Mobile App 

 

Walmart tarjoaa asiakkailleen mobiiliapplikaation, jonka avulla asiakas voi muun 

muassa ylläpitää ostoslistaa, joka tunnistaa tekstiä, puhetta sekä skannatun EAN-

koodin. Applikaatiosta voi myös tarkastaa kauppojen sijainnin sekä tuotteen tiedot 

ja saatavuuden. Lisäksi applikaatio toimii verkkokauppana, jonka kautta tuotteet 

voi myös ostaa. (Walmart Stores, 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Walmart Mobile App -käyttöliittymä (Walmart Stores, 2017) 
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4 CASE: MOBIILIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN K-RUOKAKAUPOILLE  

 

Tässä luvussa esitellään tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio ja kuvataan K-

ruokakauppojen mobiilipalvelujen nykytila.  

 

4.1 Kesko ja Keskon päivittäistavarakauppa 

 

Kesko Oyj on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö, joka toimii päivittäistavara-, 

rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Keskolla on yli 1 500 kauppaa Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuessa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. 

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, joka työllistää noin 45 000 henkilöä. 

K-ryhmän vähittäismyynti oli 11,3 Mrd. euroa (ilman alv:a) vuonna 2014. (Kesko 

Oyj, 2015.)  

 

Keskon strategisena tavoitteena on kannattava kasvu päivittäistavarakaupassa, 

rauta- ja sisustuskaupassa ja autokaupassa. Kesko toimii 

kauppiasliiketoimintamallilla, tai Keskon omilla kaupoilla, jos se antaa 

kilpailuetua. Kilpailijoista halutaan erottautua laadulla, asiakaslähtöisyydellä ja 

kaupan alan parhailla digitaalisilla palveluilla. Keskon visio: ”Olemme asiakkaan 

valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa” ja missio: ”Luomme vastuullisesti 

hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle.” 

 (Kesko Oyj, 2015.) 

 

Keskon päivittäistavarakauppa koostuu 900 Suomessa toimivasta kaupasta, joita 

pyörittää K-ruokakauppiaat. Keskon päivittäistavarakauppa toimii yhteistyössä 

kauppiaiden kanssa ketjutoimintamallilla. Toiminta perustuu ketjusopimukseen, 

jolla taataan, että toiminta on asiakaslähtöistä, tehokasta ja, että kilpailuedut 

toteutuvat. Keskon päivittäistavarakaupan tehtävänä on vastata muun muassa 

keskitetystä tuotteiden hankinnasta, valikoimahallinnasta, logistiikasta sekä 

ketjukonseptien ja kauppapaikkaverkoston kehittämisestä. K-kauppiaat vastaavat 

kaupan asiakkaiden palvelusta, kaupan valikoimasta, henkilökunnan osaamisesta, 
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tuotteiden laadusta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.  K-kauppiaiden 

paikallisuus näkyy valikoimassa, joka koostuu ketjuvalikoiman lisäksi paikallisista 

tuotteista ja, joka kokonaisuutena vastaa paikallisten asiakkaiden tarpeita. (Kesko 

Oyj, 2015.) 

 

Keskon päivittäistavarakaupan kilpailuetuja ovat: 

• “ Parhaimmat tuoreosastot ja laajimmat valikoimat 

• K-kauppiasyrittäjyys takaa toiminnan asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden 

• Edulliset ja laadukkaat Pirkka- ja K-Menu-tuotteet 

• Kotimaisuus ja vastuullisuus 

• Laaja valikoima asiakkaan arkea helpottavia sähköisiä palveluja (Kesko 

Oyj, 2015.)” 

 

K-ruokakauppaketjuja ovat K-citymarket, K-supermarket, K-market, K-extra, 

Venäjällä toimiva K-ruoka sekä hotelli-, ravintola- ja catering-toimialan (HoReCa) 

tukkukauppa Kespro. Keskon päivittäistavarakaupan markkinaosuus Suomessa oli 

vuonna 2014 33,1 %. Kilpailijoita ovat S-ryhmä, Suomen Lähikauppa Oy, Lidl ja 

M-ketjun myymälät. Kespron markkinaosuus tukkukaupassa oli Keskon oman 

arvion mukaan 24 % vuonna 2014. (Kesko Oyj, 2015.) 

 

Keskon päivittäistavarakaupan strategisena tavoitteena on markkinaosuuden 

kääntäminen kasvuun vuonna 2016. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään 

lisäämällä investointeja niin kauppaverkoston kuin kauppakonseptienkin 

kehittämisellä. Myös ruoan verkkokaupan markkinaosuuden kasvattaminen, 

tukkukauppaa harjoittavan Kespron liiketoiminnan kasvattaminen ja Venäjän 

päivittäistavarakaupan liiketoiminnan kasvattaminen ovat strategiasia tavoitteita. 

(Kesko Oyj, 2015.) 
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4.2 Tietohallinto ja toimitusketjun ohjaus 

 

Työn toimeksiantajana toimivat Keskon päivittäistavarakaupan tietohallinto ja 

toimitusketjun ohjaus -yksiköt. Tietohallinnon vastuulla on K-ruokakauppojen ja 

Keskon päivittäistavarakaupan käytössä olevien IT-järjestelmien kehittäminen ja 

ylläpitäminen. Toimitusketjun ohjauksen vastuulla on K-ruokakauppojen 

toimitusketjunhallinta sekä siihen liittyvä kehittäminen. 

 

Keskon päivittäistavarakaupan Tietohallinto-yksikön tehtävänä on turvata K-

ruokakauppojen IT-järjestelmien toimivuus ja kehittää K-ruokakauppojen olemassa 

olevia järjestelmiä sekä uusia järjestelmiä kauppojen käyttöön. Tämän lisäksi 

kyseinen yksikkö kehittää järjestelmiä Keskon päivittäistavarakaupan 

henkilökunnalle. Järjestelmäkehitystä ohjaa se, että kaupoille sen tulee olla 

kustannustehokasta, luotettavaa ja riittävän nopeaa. Kaupoille ei siis saa koitua 

ylimääräistä harmia tai vaivaa IT-järjestelmäkehityksestä johtuen, vaan kaupan 

toiminta tulee turvata aina parhaan mukaan. Uusia kehitystöitä suunniteltaessa 

joukko kauppiaita on liiketoiminnan lisäksi mukana arvioimassa miten uuden 

toiminnallisuuden tulisi toimia kaupan näkökulmasta.  

 

Toimitusketjun ohjaus -yksikön tehtävänä on ohjata ja kehittää toimitusketjua 

Ruokakeskolta K-ruokakaupoille, jonka keskiössä on kauppojen täydentäminen. 

Yksikössä toimii myös kauppojen palveluyksikkö, johon K-ruokakaupat ovat 

yhteydessä ongelmatilanteissa. Toimitusketjun ohjauksessa hoidetaan myös 

viestintä kauppojen suuntaan sekä kehitetään ja tuetaan kauppojen raportointia. 

Tekemistä ohjaa parhaiden toimintamallien kehittäminen K-ruokakaupoille. 
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4.3 K-ruokakaupat 

 

K-ruokakaupassa toimii kauppias, joka vastaa oman kauppansa liiketoiminnasta ja 

henkilökunnasta. Keskon päivittäistavarakaupan ja kauppiaan yhteistyötä säätelee 

ketjusopimus.  Kuvassa 5 on kuvattu K-ruokakaupan ydinprosessi 

yksinkertaistettuna. Kaupassa tilataan päivittäin tuotteita Keskon 

päivittäistavarakaupalta tai suoraan tavarantoimittajilta. Suuri osa tilaamisesta 

tapahtuu tänä päivänä automaattisesti IT-järjestelmien toimesta, mutta kaupassa on 

mahdollista muuttaa tilauksia tarpeen mukaan sekä tehdä manuaalitilauksia. 

Erityisesti paikallisilta toimittajilta kaupat tilaavat toimituksia suoraan. Toimitusten 

kuljetus tapahtuu joko Keskon tai tavarantoimittajien toimesta. Toimituksen 

saapuessa kuorma puretaan kaupassa, tehdään vaaditut tarkastustoimenpiteet ja 

hyllytetään tuotteet niille kuuluville paikoilleen sekä tarpeen tullen varastoidaan 

tuotteita kaupan varastotilaan. Hyllytystyön lisäksi kaupassa muun muassa 

tarkastetaan ja korjataan tuotetietoja, kuten saldotietoja, tehdään uusia tilauksia, 

valmistellaan ja pannaan esille kampanjoita, järjestellään tarpeen mukaan 

tuotteiden hyllypaikkoja sekä palvellaan asiakkaita. Asiakkaiden rahastus tapahtuu 

kassapäätteillä. Lisäksi kaupan keskeisenä tehtävän on ylläpitää ja huolehtia 

asiakastyytyväisyydestä. Näiden ohella tehdään paljon erilaisia tukitoimia, kuten 

viestintää eri tahojen kanssa, kaupan henkilöstön hallintaa, tunnuslukujen 

tarkastelua, toiminnan suunnittelua ja niin edelleen. 

 

Kuva 5. K-ruokakaupan ydinprosessi 
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Tässä tutkimuksessa tutkitaan kaupan päivittäisen työn tueksi kehitettäviä 

mobiilipalveluita. Työ on rajattu koskemaan B2B ja B2E -liiketoimintaa. Kaupassa 

tehtävän työn osalta B2B eli Business to business tarkoittaa Keskon kanssa tehtävää 

yhteistyötä eli esimerkiksi tuotteiden tilaamista Keskolta tai Keskon julkaisemien 

tiedotteiden vastaanottamista. B2E eli Business to employee tarkoittaa taas 

kauppiaan yhteistyötä oman henkilökuntansa kanssa. Tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi työvuoroista tiedottamista tai päivittäisten tehtävien antamista 

työntekijöille. Laajemmin voidaan ajatella, että kaikki muu paitsi suoranaisesti 

asiakkaiden palveleminen ja rahastus ovat joko B2B tai B2E -liiketoimintaa. Näin 

ollen tässä tutkimuksessa haetaan hyvin laajasti ideoita siitä millaisia uusia 

työkaluja voitaisiin K-ruokakaupoille tarjota mobiilipalveluiden muodossa. 

Kuitenkin pääpaino on kuvassa 5 esitetyllä K-ruokakaupan ydinprosessilla ja sen 

toiminnoilla ja tästä syystä myös mobiilipalveluiden kehitysideoita on tutkimuksen 

tuloksissa tarkasteltu juuri kaupan prosessien näkökulmasta. 

 

4.4 K-ruokakauppojen mobiilipalvelujen nykytila 

 

Kuvassa 6 on kuvattu yleisellä tasolla K-ruokakauppojen käytössä olevat niin 

sanotut IT-pohjaiset työvälineet. K-ruokakauppojen järjestelmien ytimenä toimii 

toiminnanohjausjärjestelmä (ERP – Enterprise Resource Planning), jonka kautta 

tapahtuu kauppojen toimitusketjunhallinta, sekä kassajärjestelmä (POS – Point OF 

Sales), jonka kautta tapahtuu asiakkaiden rahastus. Toiminnanohjausjärjestelmä 

pitää sisällään muun muassa: tuotetiedot, tilaamisen, tuotteiden saldohallinnan, 

tarvesuunnittelun, ostolaskutuksen ja raportoinnin. Kauppiailla ja kaupan 

henkilökunnalla on pääsy toiminnanohjausjärjestelmään heille toteutetun 

käyttöliittymän kautta tietokoneen (PC – Personal Computer) välityksellä. Tämän 

lisäksi kauppiaat ja kaupan henkilökunta voivat hoitaa osan toimenpiteistä 

erillisellä käsipäätteellä (PDA – Personal Digital Assistant), joka keskustelee 

toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kanssa. Käsipäätteen etuna on se, että sillä 

tehtävät työt voidaan hoitaa hyllyvälissä esimerkiksi kuorman purun tai 

asiakaspalvelun yhteydessä. Käsipäätesovellus pitää sisällään seuraavia toimintoja: 
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tuotteiden tilaaminen, inventointi, tuotteiden saldotarkastus, Valviran velvoittamat 

valvontatoimenpiteet. Kassajärjestelmää kaupassa käytetään kassapäätteiltä ja 

rahastuksen lisäksi järjestelmän kautta hoidetaan muun muassa osa raportoinnista. 

Kuvassa 6 on kuvattuna myös intranet/extranet, joka toimii Keskon ja kaupan 

välisenä tiedonjakokanavana. Järjestelmän välityksellä jaetaan muun muassa 

tiedotteita ja raportteja. Lisäksi kaupoilla on erillisjärjestelmiä, kuten 

asiakaspalautejärjestelmä ja työvuorosuunnittelujärjestelmä. Osalla kaupoista on 

myös oma verkkokauppa ja jotkut kaupat käyttävät sosiaalista mediaa, kuten 

Facebookia, tavoittaakseen asiakkaansa.  

 

 

Kuva 6 K-ruokakaupan työvälineet 

 

Kuvassa 6 kuvatut työvälineet tukevat tiiviisti aiemmin kuvassa 5 esitettyä K-

ruokakaupan ydinprosessia. Täydennystilaamista, myymälälogistiikkaa, menekin 

edistämistä ja asiakaspalvelua tuetaan sekä PC:llä että PDA-laitteilla toimivien 

järjestelmien avulla. Kassatoiminnot sen sijaan suoritetaan kassapäätteellä ja 

asiakastyytyväisyyttä varten työvälineenä on muun muassa PC:llä toimiva sovellus 

sekä sosiaalinen media.  
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Mobiililaitteiden kehittyessä myös kaupan käsipäätelaitteet ovat kehittyneet. Tämä 

on mahdollistanut sen, että uudet sovellukset voidaan toteuttaa 

mobiiliapplikaatioina ja julkaista vaivattomasti kaupan käyttöön. Samoja 

sovelluksia voidaan näin ollen käyttää sekä käsipäätelaitteella että älypuhelimella, 

joita on jo jonkin verran otettu kaupoissa käyttöön. Yksi hyöty älypuhelimella 

käytettävissä mobiilipalveluissa on se, että niiden käyttö ja toimintalogiikka ovat 

nykyään lähes kaikille vapaa-ajalta tuttuja. Tällä tavoin uusien työntekijöiden 

perehdyttäminen kaupan järjestelmiin on helpompaa ja nopeampaa. 

Mobiilisovellukset ovat korvanneet käsipäätteen toiminnallisuuksia, mutta 

potentiaalia laajempaankin käyttöön olisi, jotta mobiililaitteesta tulisi kaupan 

helppokäyttöinen ja tehokas työväline, joka kokoaisi kaiken oleellisen tiedon 

helposti saataville. Toimeksiantaja kuvaakin nykytilaa seuraavasti: ”nykytilassa 

kaupan järjestelmät ovat irrallisia kokonaisuuksia, jotka ovat vain osittain 

käytettävissä mobiilisti”. 

 

Lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmissa Keskon päivittäistavarakaupalla on 

kehittää lisää mobiilipalveluita käsipäätelaitteilla ja älypuhelimilla käytettäviksi. 

Jollain aikavälillä erillisistä käsipäätteistä tullaan mahdollisesti luopumaan 

kokonaan ja siirrytään älypuhelimien ja/tai tablettitietokoneiden sekä mahdollisesti 

muiden mobiililaitteiden käyttöön. Mobiilipalveluiden osalta on ensin tarkoitus 

korvata uusilla teknologioilla olemassa olevat käsipäätesovellukset sekä muut 

välttämättömät toiminnot ja tämän jälkeen kehitetään uusia sovelluksia 

mobiilipalveluiden ja -laitteiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Uusien mobiilipalveluiden kehittämistä ohjaavat samat periaatteet, kuin muutakin 

Keskon päivittäistavarakaupan järjestelmäkehitystä; mobiilipalveluiden tulee olla 

käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita, luotettavia, helposti jatkokehitettäviä, 

tietoturvallisia ja niiden käyttämisestä tulee olla hyötyä kaupalle.  
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Tämä tutkimus on keino Keskon päivittäistavarakaupalle saada ideoita uusista 

kehitettävistä mobiilipalveluista. Toimeksiantaja kuvaa tavoitetilaa seuraavasti: 

”kaupalla tulee olla käytössä kaupan tehokkuutta tukevat nykyaikaiset ja 

helppokäyttöiset järjestelmät ja tukipalvelut” ja ”järjestelmien käyttö tulee olla 

mahdollista mobiilisti mistä ja milloin vain”. Tehokkuutta parantavana tavoitetilana 

on, että tulevaisuudessa kaupan työntekijät käyttävät takahuoneessa sijaitsevan 

tietokoneen sijaan pääasiassa mobiililaitteilla toimivia palveluita, jolloin pystytään 

viettämään suurin osa työajasta tehokkaasti asiakkaiden ja tuotteiden parissa. 

Tarkoitus on, että suurin osa K-ruokakaupan ydinprosessin (kuva 5) toiminnoista 

voitaisiin hoitaa mobiilipalveluiden avulla tai sekä tietokoneella että 

mobiililaitteella. Toinen tehokkuuteen vaikuttava tavoitetila on kaupan 

työntekijöiden työnohjauksen kehittäminen, jonka välineenä mobiili voisi toimia. 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tehtäväpohjaista ohjausta, jossa taustajärjestelmistä 

kootun tiedon pohjalta työntekijöille generoituu tehtäviä mobiililaitteeseen. Niin 

ikään kaupan sisäinen pikaviestintä ja reagointia vaativien viestien välitys 

esimerkiksi kaupan Facebook -sivuilta on tunnistettu yhdeksi kehitystä vaativaksi 

kohteeksi. Tavoite järjestelmien käyttämisestä mobiilisti paikasta ja ajasta 

riippumatta palvelee erityisesti kauppiasta, joka voi hoitaa yrityksen asioita mistä 

ja milloin vain. Kokonaistavoitetila vaatii kuitenkin vielä selkiyttämistä sekä 

tuekseen valmiimpia ideoita ja esimerkkejä siitä millaisia mobiilipalveluita K-

ruokakaupoille voitaisiin kehittää. Tällä tutkimuksella on tarkoitus vastata siihen, 

millaisia mobiilipalveluita voitaisiin kehittää, mitä mobiilikehityksessä tulee 

huomioida ja miten toimeksiantaja voi edetä mobiilikehityksen osalta. 
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5 TAPAUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tässä luvussa kuvataan miten tutkimus on toteutettu. Jokainen tutkimusvaihe on 

kuvattu tarkemmin alla olevissa luvuissa. 

 

5.1 Tutkimuksen metodologia 
 

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen ja sen ominaispiirteenä on pyrkimys tutkia tutkimuksen kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Arvolähtökohdat muovaavat sitä, miten 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eikä objektiivisuutta ole 

mahdollisuutta saavuttaa perinteisesti ymmärretyssä mielessä, kun tutkija ja se, 

mitä tiedetään, kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Laadullisen tutkimuksen tulokseksi 

voidaankin saada vain ehdollisia tuloksia, jotka rajoittuvat tiettyyn aikaan ja 

paikkaan.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa ja ihmistä suositaan tiedon keruun instrumenttina. 

Laadullisen tutkimuksen metodeja ovat esimerkiksi teemahaastattelu, 

ryhmähaastattelut, osallistuva havainnointi ja dokumenttien diskursiiviset 

analyysit. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan kvalitatiiviseen tutkimukseen 

tarkoituksen mukaisesti eikä satunnaisotoksena. Luonteenomaista laadulliselle 

tutkimukselle on myös se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edetessä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja 

aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi et al. 2007, 157,160.) Tämä tutkimus 

täyttää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet. 

 

Tutkimusstrategiana on käytetty tapaustutkimusta. Tapaus- eli case-tutkimuksen 

tyypillisinä piirteinä on yksittäisen tapauksen tai joukon tapauksia tutkiminen 

suhteessa ympäristöön. Tapaustutkimuksen kohteena on yksilö, ryhmä tai yhteisö 

ja aineistoa kerätään muun muassa havainnoiden, haastattelemalla sekä 

dokumentteja tutkien. Tutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti jonkin ilmiön 
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kuvailu. (Hirsjärvi et al. 2007, 131.) Tässä tutkimuksessa tapauksen kohteena on 

Keskon päivittäistavarakauppa ja K-ruokakaupat. Tutkittava tapaus on 

mobiilipalveluiden kehittäminen K-ruokakaupoille.  

 

5.2 Aineiston keruumenetelmä 
 

Empiirinen aineisto on koottu haastattelemalla joukkoa mobiilipalveluihin ja 

vähittäiskaupan IT-kehitykseen erikoistuneita IT-palvelu- ja IT-

konsultointiyrityksiä. Haastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska 

tiedettiin että aiheeseen saadaan monenlaisia vastauksia ja niitä haluttiin selventää 

ja niistä haluttiin päästä keskustelemaan haastatteluissa. Haastattelun etuna onkin 

sen joustavuus, joka mahdollistaa aineiston keruun säätelemisen tilanteen 

edellyttämällä tavalla. (Hirsjärvi et al. 2007, 200.)  

 

Haastateltavat yritykset valittiin lähettämällä sähköpostitiedustelu kesällä 2015 

sellaisille yrityksille, joilla uskottiin olevan tutkimukseen soveltuvaa tietoa ja 

kokemusta kaupan alan yrityksille soveltuvista B2B ja B2E -mobiilipalveluista. 

Yrityksiltä tiedusteltiin heidän osaamistaan ja kokemustaan tutkimuksen 

aihepiiristä sekä kiinnostusta olla mukana tutkimuksessa, jota kuvattiin seuraavasti: 

”Teemme Ruokakeskolla selvitystä millaisia B2B ja B2E -mobiilipalveluja on 

toteutettu maailmalla tai muilla toimialoilla, ja tarkoituksenamme on löytää ideoita 

Ruokakeskon kaupoille soveltuvista uusista mobiiliratkaisuista.”. Tiedusteluun 

saatujen vastausten perusteella sovittiin haastattelut. Kaikkia yrityksiä, joilta saatiin 

vastaukset tiedusteluun, ei kutsuttu haastatteluun, sillä sähköpostikeskustelun 

perusteella kaikilla ei ollut kokemusta tässä tutkimuksessa tutkittavista aiheista. 

Sähköpostitiedustelu lähetettiin seitsemälle yritykselle, joista ensin sovittiin 

haastattelu neljän kanssa. Haastateltavien joukkoa laajennettiin tutkimuksen 

edetessä, kun tutkimuksen tekijä sai alan asiantuntijoilta ehdotuksia haastateltavista 

yrityksistä ja kaivattiin laajempaa otosta tutkimustulosten varmistamiseksi. Lopulta 

haastateltiin kahdeksaa yritystä, jotka on listattu taulukossa 1. Yritykset vaihtelivat 

globaaleista yrityksistä kotimaisiin. Yhteistä kaikille yrityksille oli IT-palvelujen ja 
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-sovellusten tarjoaminen vähittäiskaupan alalle. Yhtä yritystä lukuun ottamatta, 

kaikki ovat aiemmin toimittaneet IT-kehitystä myös työn toimeksiantajalle. 

Osittain haastateltavien joukossa oli henkilöitä, joiden kanssa toimeksiantajan 

edustajat ovat tehneet yhteistyötä aiemmin, mutta yhtä paljon oli myös ennestään 

vieraita henkilöitä. Haastatteluista kaksi hoidettiin englanniksi, koska 

haastateltavien puolella oli edustajia ulkomailta. Muut haastattelut olivat 

suomenkielisiä. Yhteyshenkilöt, joiden kanssa tutkimuksen tekijä sopi haastattelut, 

olivat kaikki suomenkielisiä ja siitä syystä myös ennakkotiedustelu sekä 

haastattelujen aiheet on laadittu ja toimitettu haastateltaville suomeksi. 

 

Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, mikä tarkoittaa että haastattelussa on 

paikalla useita haastateltavia ja mahdollisesti myös useita haastattelijoita. 

Ryhmähaastattelun tavoitteena on ryhmäkeskustelu aiheesta ja sen etuna on, että 

tietoa voidaan saada enemmän kuin yksilöhaastattelussa, kun osallistujat voivat 

yhdessä muistella, rohkaista toisiaan ja herättää mielikuvia. (Eskola & Suoranta, 

2014, 95.) Haastatteluissa oli haastattelijan puolelta mukana tutkimuksen tekijä ja 

tutkimuksen ydintiimi, eli yhteensä seitsemän henkilöä. Kaikki ydintiimiläiset eivät 

päässeet kuitenkaan osallistumaan jokaiseen haastatteluun, kiireellisistä 

työtehtävistä johtuen, mutta paikalla oli aina vähintään neljä henkilöä. 

Haastateltavien määrä vaihteli kolmesta kuuteen henkilöä. Taulukossa 1 on listattu 

kunkin yrityksen haastatteluun osallistuneiden henkilöiden lukumäärä. 

Ryhmähaastattelu valittiin, jotta saatiin useampi asiantuntija puolin ja toisin 

paikalle ja näin ollen päästiin keskustelemaan laajasti sovituista aiheista ja 

pystyttiin paneutumaan tarpeen mukaan yksityiskohtiin syvällisemmin, kuin se 

olisi onnistunut yksilöhaastattelussa. 

 



49 

 

Taulukko 1: Haastatellut yritykset 

Yritys Lyhyt kuvaus Yrityksen liikevaihto 

/ henkilöstö lkm  

v 2015 

Haastattelun 

osallistujat 

lkm 

A  Globaali liikkeenjohdon, 

teknologian ja 

järjestelmäintegraatioiden 

konsultointipalveluja sekä 

ulkoistuspalveluja tarjoava 

yritys.  

273,2 milj. € (Suomen 

yhtiö) / n. 1 300 

2 

B Globaali yritysohjelmistoja 

ja -laitteistoja kehittävä ja 

valmistava sekä 

pilvipalveluita tarjoava 

yritys. 

43,8 milj. € (Suomen 

yhtiö) / n. 200 

4 

C  Globaali konsultointi-, 

ulkoistus ja IT-palveluita 

tarjoava yritys. 

391,6 milj. € /  

n. 2 700 

3 

D  Suomalainen sovelluksia ja 

palveluita kehittävä ja 

tarjoa yritys. 

107,9 milj. € /  

n. 900 

3 

E  Tietojenkäsittelyn ja 

laitteistojen käyttö- ja 

hallintapalveluita tarjoava 

yritys.  

1,46 mrd. € /  

n. 13 000 

4 

F  Globaali pilviratkaisuja 

tarjoava yritys. 

5,37 mrd. $ / 

n. 10 000 

3 

G Suomalainen ohjelmistojen 

suunnittelua ja valmistusta 

tarjoava yritys. 

49,7 milj. € / 

n. 360 

4 
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H  Globaali IT-palveluita, 

konsultointia ja 

liiketoimintaratkaisuja 

tarjoava yritys. 

16,5 mrd. $ / 

n. 300 000 

2 

 

 

Haastattelutyyppinä käytettiin teemahaastattelua, jossa haastattelun aihealueet ovat 

ennakkoon tiedossa, mutta varsinaista haastattelun runkoa ei ole annettu etukäteen. 

Yrityksille lähetettiin teemahaastatteluihin kutsu, jossa oli kerrottu haastattelussa 

käsiteltävät aiheet; 

- Esimerkkejä yrityksen toteuttamista mobiilipalveluista 

- Suositukset/ehdotukset K-ruokakauppojen B2B ja B2E -mobiilipalvelujen 

kehittämiseksi 

Lisäksi osalta haastateltavista yrityksistä pyydettiin yritysesittelyä haastattelun 

alkuun. Tämä siitä syystä, että kaikki yritykset eivät olleet ennestään kaikille 

toimeksiantajan edustajille tuttuja. Aiheet lähetettiin ennakkoon, jotta yritykset 

pystyivät kukin tahollaan valmistautumaan haastatteluun ja kokoamaan oikean 

osallistujajoukon sekä esitettävän materiaalin.  

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelun 

aihepiirit, eli teemat, ovat kaikille samat. (Hirsjärvi et al. 2007, 48, 203.) Tämä 

menetelmä valittiin tutkimuksessa toteutettuihin haastatteluihin, sillä 

haastateltaville haluttiin antaa ennakkoon haastattelussa käsiteltävät aiheet, mutta 

muutoin vapaat kädet vastauksien antamiseen. Teemahaastattelusta siis puuttuu 

strukturoidulle haastattelulle tyypilliset tarkkamuotoiset kysymykset ja vastaukset, 

ja on haastattelijan tehtävänä varmistaa, että ennakkoon määritellyt teemat tulevat 

käsiteltyä haastattelussa (Eskola & Suoranta, 2014, 87).   
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Varsinaisia haastatteluja varten tutkimuksen tekijä oli laatinut haastattelurungon, 

joka sisälsi teemahaastattelun teemoja tarkentavia kysymyksiä. Haastattelurunko 

on esitetty liitteessä 1.  

 

Haastateltavat olivat kaikki varautuneet haastatteluihin esitysmuotoisten vastausten 

kera. Esitykset noudattivat ennakkoon toimitettuja aiheita. Haastattelujen 

puheenjohtajana toimi tutkimuksen tekijä, joka varmisti että sovitut aiheet tuli 

käsiteltyä ja, että noudatettiin haastattelurunkoa. Haastattelu kuitenkin mahdollisti 

sen, että tarpeen mukaan toisista aiheista pystyttiin keskustelemaan laajemmin. 

Kaikki haastattelijan puolelta osallistuneet esittivät kommentteja ja kysymyksiä, 

jotta saatiin mahdollisimman hyvä ymmärrys annetuista vastauksista. Niin ikään 

haastateltavista kaikki antoivat vastauksia oman tietämyksensä ja osaamisensa 

mukaan. Tutkimuksen tekijä laati haastatteluista mahdollisimman tarkat 

muistiinpanot ja haastateltavat toimittivat haastatteluissa esitetyt materiaalit 

jälkikäteen. Liiketoimintasalaisuuksista johtuen haastatteluja ei voitu nauhoittaa ja 

jotkut materiaalit toimitettiin niin, että luottamuksellinen materiaali oli poistettu. 

 

5.2 Aineiston analysointi 
 

Haastatteluista koottu aineisto analysoitiin kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkimuksen tekijä puhtaaksikirjoitti haastatteluista kertyneen aineiston, 

eli haastatteluiden muistiinpanot, tarkempaa analysointia varten. Tämän jälkeen 

aineisto analysoitiin hyödyntäen teemoittelua. Kolmannessa vaiheessa aineistosta 

tulkittiin tutkimuksen tulokset sekä tehtiin tämän raportin lopussa esitetyt 

johtopäätökset. 

 

Teemoittelulla tarkoitetaan aineistosta nousevien, usealle haastateltavalle yhteisien 

ja tutkimusongelmaa valaisevien piirteiden tarkastelua. Tekstimassasta pyritään 

ensin löytämään ja sitten erottelemaan tutkimusongelman kannalta olennaiset 

aiheet. On odotettavaa, että teemoittelussa nousee esiin ennakkoon määritellyt 
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teemahaastattelun teemat, mutta sen lisäksi usein nousee esiin myös uusia teemoja. 

Analyysista nostetut teemat pohjautuvat tutkimuksen tekijän tulkintoihin. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, 173; Eskola & Suoranta, 2014, 175-176.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen tekijä kävi läpi jokaisen haastattelun muistiinpanot ja lajitteli saadut 

vastaukset teemojen mukaisesti. Teemoittelu aloitettiin teemahaastattelun rungon 

pohjalta, mutta analysointivaiheessa teemat tarkentuivat ja muovaantuivat. 

Teemoitellut haastattelutulokset on esitetty luvussa 6. 

 

Teemoittelun jälkeen tutkimuksen tekijä laati analysoiduista vastauksista 

esitysmuotoisen yhteenvedon ja kutsui tutkimuksen ydinryhmän toimeksiantajan 

puolelta koolle. Materiaali käsiteltiin yhdessä ja keskusteltiin tutkimuksen tekijän 

tekemistä tulkinnoista. Kyseinen läpikäynti järjestettiin heti haastattelukierroksen 

päätyttyä 9.12.2015 toimeksiantajan tiloissa. Yhteisen läpikäynnin tarkoituksena 

oli arvioida tutkimuksen tekijän tekemät tulkinnat ja täydentää niitä tarpeen 

mukaan. Yhteisen arvioinnin jälkeen tutkimuksen tekijä kirjasi tutkimuksen 

tulokset sekä johtopäätökset tutkimusraporttiin. 

 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus  
 

 

Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida. Tutkimuksia 

voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kahden käsitteen avulla: validius eli 

pätevyys ja reliaabelius eli toistettavuus. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksessa käytetyn tutkimusmenetelmän pätevyyttä kyseisen 

tutkimusongelman mittaamiseen ja tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen 

tulosten toistettavuutta. Tutkimuksen validius tarkoittaa siis valitun 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä oli tarkoitus mitata. Ja reaalibeliteetilla 

tarkoitetaan kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, mikä voidaan todeta 
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esimerkiksi sillä, että kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen. (Hirsjärvi et al. 

2007, 226-227.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi tutkimuksen kulku on pyritty 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tässä raportissa. Tutkimuksen tuloksiin voi 

vaikuttaa haastateltavien yritysten kaupallinen suhde tutkimuksen 

toimeksiantajaan, eli haastateltavien halukkuus myydä palveluitaan 

toimeksiantajalle. Tutkimuksen tekijä pyrki kuitenkin käsittelemään aineiston 

mahdollisimman objektiivisesti ja aineiston arvioinnissa oli mukana kuusi muuta 

henkilöä. Objektiivisuutta mahdollisesti lisäsi myös se, että tutkimuksen tekijä teki 

tutkimuksen perhevapaalla ollessaan eikä tutkimuksessa tutkittavat aiheet 

kuuluneet hänen työvastuulleen tutkimusta tehtäessä. Myös vieraskielisyys, tässä 

tapauksessa kaksi englanniksi tehtyä haastattelua, voisivat vaikuttaa tuloksiin, 

mutta toimeksiantajalla on toisena työkielenä englanti, joten silläkään ei pitäisi olla 

merkittäviä vaikutuksia tuloksiin. Se, että haastatteluita ei voitu nauhoittaa, voi 

johtaa siihen, että jokin oleellinen asia jää huomaamatta, mutta tämä vaikutus 

pyrittiin niin ikään minimoimaan ydintiimin yhteisellä tulosten läpikäynnillä. 

 

Tutkimuksen toistettavuutta arvioitiin läpikäymällä tutkimustulokset tutkimuksen 

ydintiimin kesken ja saamalla vahvistukset tutkimuksen tekijän tekemiin 

tulkintoihin. Koska useampi arvioija oli samaa mieltä tuloksista, niin voidaan 

todeta, että tämä tutkimus on toistettavissa ja näin ollen pätevä.  

 

 

 



54 

 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa on esitetty tutkimuksen tulokset. Ensimmäiseksi on esitetty 

haastattelututkimuksen keskeisimmät tulokset ja seuraavissa luvuissa on esitetty 

haastattelututkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen pohjalta syntynyt yhtyeenveto 

ydinasioista, jotka yrityksen tulee huomioida mobiilikehitystä suunniteltaessa sekä 

etenemisehdotus toimeksiantajalle mobiilikehityksen edistämiseksi tämän 

tutkimuksen jälkeen. 

 

6.1 Teemahaastattelun keskeiset tulokset 

 

Seuraavassa on esitetty teemahaastattelun tulokset analysointivaiheessa 

täsmentyneiden teemojen mukaisesti. Teemat noudattavat osin ennakkoon 

suunniteltua haastattelurunkoa (liite 1), mutta tarkennusta vaativissa kohdissa on 

huomioitu haastatteluissa toistuneet teemat sekä toimeksiantajan tavoitetila K-

ruokakaupan ydinprosessin (kuva 5) tukemiseksi.  

 

Analysoinnissa käytetyt teemat: 

• Mobiilikehitys 

• Merkitys ja rooli 

 

• Esimerkit mobiilipalveluista 

• Työntekijöiden työpöydät 

• Raportointi ja analysointi 

• Työvuorosuunnittelu 

• Uudet teknologiat ja älylaitteet 

 

• Mobiilipalvelut K-ruokakaupoille  

• Täydennystilaaminen 
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• Myymälälogistiikka 

• Asiakaspalvelu 

 

• Mobiilikehityksessä huomioitavia asiat 

 

• Etenemisehdotus 

 

 

Mobiilikehityksen merkitys ja rooli haastateltavassa yrityksessä 

 

Haastattelujen perusteella yritykset ovat halukkaita kehittämään mobiilipalveluita 

ja toisaalta myös mobiilipalveluita kehittävät yritykset ovat halukkaita niitä 

tarjoamaan sekä panostamaan niiden kehittämiseen. Mobiilikehitys nähdään 

merkittävänä osa-alueena yritysten toiminnassa ja siihen ollaan myös halukkaita 

panostamaan. Kaikki haastateltavat yritykset painottivatkin mobiilikehityksen 

merkitystä ja tärkeyttä heidän yritykselleen muun muassa seuraavin kommentein: 

”mobiilikehitykseen tullaan panostamaan merkittävästä” ja ”mobiilikehitys on 

nähty meillä yhdeksi eniten panostusta vaativaksi kohteeksi”. Haastatellut yritykset 

nostivat esiin myös mobiilikehityksen merkitystä heidän asiakasyrityksiensä 

näkökulmasta: ”Mobiilikehitys on yksi tämän hetkisistä kärkikehityskohteista 

useissa asiakasyrityksissä.”.  

 

Haastatteluissa nousi myös esiin, miten eri tavalla haastateltavat lähestyvät 

mobiilikehitystä. Yksi haastateltava yritys kertoi, että ”mobiili on osa isompaa 

teemaa – kaupan monikanavaisuutta” ja eräs toinen haastateltava taas nosti 

vahvasti esiin mobiilikehityksen mahdollistavaa tuotekehitysalustaa, jolle voidaan 

rakentaa ketterästi erilaisia mobiilipalveluita. Tämä kertoo siitä kuinka laajasta 

asiasta on kyse ja kuinka monella tapaa asiaa voidaan lähestyä, mutta toisaalta 
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nostaa myös esiin suunnittelun merkityksen, jotta mobiilikehitystä suunnitteleva 

yritys osaa valita oikean ja sopivan lähestymistavan. 

 
 
Esimerkkejä mobiilipalveluista 

 

Haastatteluista nousi esiin kolme selkeää ryhmää, millaisia mobiilipalveluita 

haastateltavat yritykset olivat toteuttaneet; työntekijän työpöydät ja 

työvoimanhallintaan kehitetyt mobiilisovellukset sekä idea-asteella olevat 

toteutukset uusilla teknologioilla ja älylaitteilla. 

 

Erilaisia työntekijöiden työpöytä -toteutuksia esiteltiin neljän haastateltavan 

toimesta. Yksi haastateltavista esitteli huolinnalle kehitetyn mobiilin työpöydän, 

joka on työnohjausominaisuuksien vuoksi tehostanut ja helpottanut kyseisen 

yrityksen työtekijöiden tekemää työtä. Toinen haastateltava esitteli huonekaluja 

myyvälle kaupan alan yritykselle suunnitellun myyjän työpöytä toteutuksen, jossa 

erityisesti tuetaan asiakaspalvelua muun muassa asiakkaan tunnistamisen sekä 

laajojen tuotetietojen saamisen avulla. Kolmas työpöytäratkaisua esitellyt 

haastateltava yritys esitteli niin ikään myyjän työpöytätoteutuksen, jossa pääpaino 

oli tiedolla johtamisella. Kyseiseen toteutukseen oli tuotu eri analytiikka- ja 

raportointivälineistä tietoa kaupan menestymisen seurantaan erityisesti johdolle 

raportointia ajatellen. Neljäs työpöytäesimerkki oli myös kaupan alalle toteutettu, 

mutta siinä keskityttiin työntekijöiden työn ohjaamiseen sovelluksen generoimilla 

tehtävillä. Kyseinen mobiilipalvelu oli toteutettu myös älykellolaitteelle, johon 

julkaistaan työntekijöille seuraavat toteutettavat tehtävät. Yksi haastateltavista 

esitteli vielä mobiilipalveluna toteutetun intranetin, joka ei varsinaisesti ollut niin 

sanottu myyjän työpöytä, vaan suuren kaupan alan yrityksen työntekijöille 

toteutettu mobiili tiedonjakokanava. Näiden työpöytä-, tehtävänohjaus- sekä 

intranet-esimerkkien kautta on huomattavissa, että yritykset kehittävät 

työntekijöiden työtä tehostavia, helpottavia sekä ohjaavia mobiilipalveluita. Myös 

toimeksiantaja on tunnistanut yhdeksi tavoitteeksi kaupan työntekijöiden työn 

ohjaamisen tehtäväohjauksen kautta. 
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Työvoima- ja henkilöstöhallintaan esimerkkejä esitti kaksi haastatelluista 

yrityksistä, joista toinen oli toteuttanut mobiilisovelluksen kaupan alan yritykselle 

työvoiman ja työvuorojen hallintaan. Kyseinen sovellus mahdollistaa vapaiden 

työvuorojen tarjoamisen vapaalla oleville työntekijöille esimerkiksi 

sairastumistapauksissa. Myös työvuorotiedot on tarkastettavissa kyseisestä 

sovelluksesta. Toisen haastatellun yrityksen mobiilipalvelu keskittyi enemmän 

henkilöstöhallintaan sekä työvuorosuunnitteluun. Kyseisen sovelluksen avulla on 

mahdollista suunnitella työvuorot sekä hyödyntää aiempaa historiatietoja 

työvuorosuunnittelun optimoimiseksi.  

 

Haastatteluiden perusteella mobiilipalveluiden kenttä on varsin kirjava, sillä edellä 

mainittujen esimerkkien lisäksi haastatteluissa esiteltiin moninaisia 

mobiilipalveluita useille eri toimialoille.  Ja selkeiden esimerkkien lisäksi 

haastatteluissa nousivat esiin myös erilaiset mobiilikehitykseen liittyvät 

teknologiat, kuten iBeacon, IoT ja heatmap.  iBeaconit nousivat esiin viiden 

haastattelun vastauksista. Näiden osalta käyttötapauksina esiteltiin esimerkiksi 

asiakkaan ja tuotteen paikannusta kaupassa iBeacon-teknologian avulla. IoT taas 

nousi esiin kolmen haastattelun vastauksista, joissa haastateltavat esittivät tiedon 

tuomista laitteista myyjän työpöydälle. Esimerkkinä yksi haastateltavista esitti 

kylmälaitteiden hälytystiedot, jotka voitaisiin lähettää myyjän työpöydälle 

reagointia vaativaksi tehtäväksi. Kahdesta haastattelusta nousi esiin heatmapit, 

joiden avulla voitaisiin esimerkiksi tunnistaa kaupassa oleva asiakasvirta ja tätä 

kautta optimoida kulloinkin avoinna olevaa kassojen määrää.  Myös puettavat 

älylaitteet nousivat esiin osasta haastatteluja. Yksi haastateltava yritys toi 

mukanaan Googlen älylasit, toinen yritys esitti Youtube -videon Microsoft 

Hologram -teknologiasta, joka mahdollistaa lisätyn todellisuuden avulla toteutetun 

hologrammin heijastamisen esimerkiksi kotona olohuoneessa ja kolmas 

haastateltava yritys esitteli Amazon Dash -älynappia, jota painamalla asiakas voi 

lähettää verkkokauppatilauksensa kotoa, sekä älykelloon toteutettua 

tehtävänhallintasovellusta. 
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Haastatteluiden tuloksena saatiin laaja joukko erilaisia esimerkkejä haastateltavien 

yritysten toteuttamista mobiilipalveluista. Erityisesti myyjän työpöydät sekä 

työvoimanhallintaan ja raportointiin esitetyt ratkaisut nousivat mielenkiintoisiksi 

toimeksiantajan tarpeiden kannalta, jossa tavoitteena on tukea erityisesti kaupan 

täydennystilaamista, myymälälogistiikkaa, ja asiakaspalvelua. Myös älylaitteiden 

ja uusien teknologioiden mukanaan tuomat mahdollisuudet nousivat 

toimeksiantajan kommenttien perusteella esiin kiinnostavina esimerkkeinä, joiden 

kehittymistä halutaan seurata ja tutkia tarkemmin niiden mukanaan tuomia 

mahdollisuuksia. Haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin myös todeta, että 

vielä harvat yritykset kaupan alalla ovat lähteneet kehittämään kovin laajasti 

työntekijöille suunnattuja B2B tai B2E -mobiilipalveluita, sillä esimerkit pyörivät 

pääasiassa myyjän työpöytien ympärillä sekä työvoimanhallinnassa, kun mobiilin 

hyödyntämisessä olisi varmasti paljon laajempaakin potentiaalia. 

 

Mobiilipalvelut K-ruokakaupoille  

 

Haastateltavilta yrityksiltä oli ennakkoon pyydetty konkreettisia ideoita siitä, mitä 

ja millaisia mobiilipalveluja he lähtisivät kehittämään K-ruokakakauppojen 

käyttöön. Tämän teeman tavoitteena oli kuulla useamman tahon ajatuksia siitä, 

millaisia mobiilipalveluita voitaisiin toteuttaa ja miten K-ruokakaupat 

mahdollisesti hyötyisivät niistä. Haastatteluista esiin nousseet K-ruokakaupoille 

soveltuvat mobiilipalvelut jaoteltiin analysointivaiheessa K-ruokakaupan 

ydinprosessin (kuva 5) mukaisiin teemoihin. Tämä jaottelu valittiin, koska 

ensisijaisesti K-ruokakaupan mobiilipalveluiden tulee tukea nimenomaan 

ydinprosessia ja sen toimintoja, joista tämän tutkimuksen kohteena on erityisesti 

täydennystilaaminen, myymälälogistiikka ja asiakaspalvelu. 

 

Täydennystilaamisen osalta haastatteluissa kommentointiin muun muassa, että 

”tilaus-toimitusprosessi tulee toimia aina hyllyyn asti” ja, että ”mobiili on jo 
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käytössä tilaus-toimitusprosessissa PDA-laitteen muodossa”. Täydennystilaamisen 

osalta haastateltavat yritykset esittivät erilaisia myyjän työpöytäsovelluksia, joihin 

koottaisiin toimeksiantajan tarvitsemat toiminnallisuudet ja palvelu julkaistaisiin 

K-ruokakauppojen käyttöön mobiililaitteille. Haastatteluista nousi selvästi esiin 

tehtäväohjauksen merkitys, jotta kaupan on mahdollista saavuttaa tehokkuutta ja 

parempaa kaupan täydennystilaamisen prosessiin. Lisäksi haastatellut yritykset 

nostivat esiin mobiililaitteiden ja älypuhelimien helppokäyttöisyyden, joka 

helpottaa kaupan työntekijöiden kouluttamista ja työskentelyä.  

 

Myymälälogistiikan tukemiseksi haastatteluissa esitettiin tehtävänohjaukseen 

kehitettyjä mobiilipalveluita, joiden avulla esimerkiksi kauppias tai Ruokakesko 

voi julkaista kaupan työntekijöille toteutettavia tehtäviä, jotta ”oikea-aikaiset 

toimenpiteet tehdään oikeassa järjestyksessä”. Ratkaisuja perusteltiin muun 

muassa seuraavasti: ”työn tuottavuus kasvaa ja saadaan enemmän vähemmillä 

työtunneilla” ja ”toiminnan laadukkuus kasvaa yhtenäisten toimintamallien 

kautta”. Lisäksi myymälälogistiikan hoitamiseen haastatteluissa esitettiin sähköisiä 

hintanäyttöjä hintatietojen tehokkaampaan päivittämiseen sekä RFID-tunnisteiden 

hyödyntämistä tuotteiden sijaintitiedon selvittämiseen. 

 

Asiakaspalvelun tueksi esitettiin tarkkojen ja reaaliaikaisten tuote-, saatavuus ja 

hintatietojen tuomista mobiiliin, joita myyjä voi hyödyntää 

asiakaspalvelutilanteessa. Tätä perusteltiin seuraavin kommentein: ”asiakaspalvelu 

paranee, kun myyjällä on oikea tieto ja prosessit aina saatavilla mobiilisti”. Myös 

tuotteisiin kiinnitettävien RFID-tunnisteiden ja iBeaconien hyödyntämistä 

tuotteiden sijainnin paikantamiseksi esitettiin asiakaspalvelua parantavaksi 

kehitysideaksi. Lisäksi haastatteluista nousi esiin asiakkaan tunnistamiseen sekä 

asiakkaan huomioimiseen mobiilin avulla liittyviä ehdotuksia, jotka kuitenkin on 

rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Mobiilikehityksessä huomioitavia asioita 

 

Mobiilipalveluesimerkkien sekä K-ruokakaupoille soveltuvien ehdotusten lisäksi 

haastatteluissa nousi merkittävästi esiin erityisesti IT-sidonnaisia asioita, jotka 

tulisi huomioida mobiilikehityksen suunnitteluvaiheessa. Erityisesti esiin nousi 

kolme IT-sidonnaista teemaa, jotka ovat: järjestelmäintegraatiot, suorituskyky ja 

mobiiliarkkitehtuuri. Järjestelmäintegraatioiden osalta viidessä haastattelussa nousi 

esiin taustajärjestelmistä tehtävien integraatioiden suunnittelun ja arvioinnin 

tärkeys, jotta ne palvelevat ketterää ja nopeaa mobiilikehitystä. Myös suorituskyky 

ja sen mahdollisesti mukanaan tuomien haasteiden ennakointi nousi esiin monessa 

haastattelussa niin haastateltavien kuin haastattelijankin puolelta. Haastattelun 

tulosten perusteella mobiilikehityksen suunnittelussa toimeksiantajan on 

panostettava integraatioiden ja kokonaismobiiliarkkitehtuurin suunnitteluun, jossa 

huomioidaan kaupan käyttöön kehitettävien mobiilipalveluiden lisäksi myös 

asiakkaille suunnatut mobiilipalvelut. 

 

Etenemisehdotus 

 

Suurimmassa osassa haastatteluja haastatellut yritykset esittivät 

etenemisehdotuksena keskustelujen syventämistä sekä määritysten aloittamista. 

Haastatellut yritykset ehdottivat sekä yhteisiä workshopeja että erilaisten 

koetoteutusten toteuttamista, jotta toimeksiantajalle syntyisi käsitys yrityksen 

kyvykkyydestä toteuttaa mobiilikehitystä.  Tämän perusteella on todettavissa, että 

K-ruokakaupojen mobiilikehitys on laaja kokonaisuus, jonka edistämiseksi 

toimeksiantajan on valittava etenemistapa, ja tämän jälkeen on keskityttävä 

haastatteluista esiin nousseisiin mobiilikehityksessä huomioitaviin asioihin sekä 

edistettävä toteuttavien mobiilipalveluiden suunnittelua konkreettisemmalle 

tasolle. Etenemisedotus haastattelujen tulosten pohjalta on esitetty seuraavassa 

luvussa 6.2. 
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6.2 Etenemisehdotus: Mobiilipalveluiden kehittäminen K-ruokakaupoille 

 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen tuloksena syntynyt etenemisehdotus 

toimeksiantajalle K-ruokakauppojen mobiilikehityksen edistämiseksi. 

Etenemisehdotus mobiilipalveluiden kehittämisestä K-ruokakaupoille pitää 

sisällään kaksi osiota: 

1. Mobiilikehityksessä huomioon otettavat asiat. 

2. Konkreettinen eteneminen mobiilikehityksen osalta. 

 

1. Mobiilikehityksessä huomioon otettavat ydinasiat 

 

Niin kirjallisuuskatsauksessa kuin haastatteluissakin nousi esiin asioita, jotka tulisi 

ottaa huomioon mobiilikehitystä suunniteltaessa ja valmisteltaessa. Alla oleva 

yhteenveto (kuva 7) on koottu tämän tutkimuksen pohjalta syntyneistä huomioista 

ja sen tarkoituksena on tukea toimeksiantajaa mobiilikehityksen suunnittelussa.  

 

Yhteenvedossa on ensimmäisinä kohtina johdon sitoutumisen varmistaminen ja 

muutosten suunnittelu toimintamalleihin. Molemmat näistä nousivat esiin 

haastattelutuloksissa sekä kirjallisuuskatsauksessa, jossa mobiliteetin kerrottiin 

olevan yritysten liiketoimintastrategian avaintekijä ja, että jotkut yritykset ovat 

nostaneet mobiilikehityksen johtoryhmän tekemiseksi (Accenture, 2014, 6-8.).  

Samat teema nousivat esiin myös tarkasteltaessa liiketoiminnan digitaalista 

kehittämistä (Bharadwaj et al. 2013, 472), jonka osana mobiilikehitys voidaan 

nähdä. 
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Mobiilikehityksen toteuttamisen osalta yhteenvedossa on roadmapin, 

kehitysprosessin ja mittausvälineistön luominen. Nämä kaikki nousivat esiin 

kirjallisuuskatsauksessa. Zaragoza et al. (2016, 79, 83) suosittelee yrityksille 

roadmapin laatimista, jotta liiketoiminta tietää miten mobiilikehityksen kanssa 

edetään sekä selkeän mobiilikehitysprosessin luomista kehitystyön tueksi. Niin 

ikään Accenture (2014, 9-11) on nostanut kehitysprosessin tarpeen 

mobiilikehityksen haasteita mietittäessä. Lisäksi mittausvälineistön puute nähdään 

haasteena, kun yritys ei voi mitata mobiilikehityksen tehokkuutta. Listalla olevilla 

toimenpiteillä on tarkoitus ennakoida mahdollisia haasteita etukäteen jo 

mobiilikehityksen suunnitteluvaiheessa. 

 

Osaaminen nousi esiin kirjallisuuskatsauksessa sekä koko digitalisaation 

(Kauppakamari, 2014) että mobiiliapplikaatioiden kehittämisen (Zaragoza et al. 

2016, 79, 83) näkökulmasta. Oikean ja riittävän laaja-alaisen osaamisen 

varmistaminen on tästä syystä nostettu yhteenvetoon yhdeksi toimenpiteeksi. 

 

IT-arkkitehtuuria koskettavina toimenpiteinä yhteenvetoon on nostettu 

mobiiliarkkitehtuurin täsmentäminen ja järjestelmäintegraatioiden suunnittelu 

suorituskyvyn varmistamiseksi, jotka molemmat nousivat esiin 

haastattelutuloksissa. Lisäksi IT-arkkitehtuuriin liittyen listalla on 

mobiilikehitysohjelmistojen sovittaminen IT-infrastruktuuriin (Accenture, 2014, 9-

11).  

 

IT sidonnaisten riskienhallinnan näkökulmasta yhteenvedossa on tietoturvaan ja 

yksityiseen liittyvien asioiden huomioiminen (Deloitte, 2015) sekä 

mobiiliapplikaatioiden kehittämiseen liittyvät haasteet; suorituskyky, 

käyttäjäkokemus ja applikaatioiden löydettävyys (Accenture, 2014, 9-11). 

Tarkoitus on, että näiltä riskeiltä voitaisiin välttyä tai ainakin ne olisi tiedossa 

mobiilikehityksen suunnittelusta lähtien ja näin ollen toimeksiantaja pystyisi 

varautumaan niihin ennakkoon. 
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Kuva 7. Mobiilikehityksessä huomioon otettavat asiat 

 

Mobiilikehityksessä onnistuakseen yrityksen tulee: 

• Varmistaa ja viestiä johdon sitoutuminen. 

• Suunnitella tarvittavat muutokset yrityksen toimintamalleihin. 

• Laatia jäsennelty mobiilikehityksen roadmap, joka toimii 

liiketoiminnalle etenemispolkuna. 

• Luoda selkeä prosessi mobiilikehitykselle. 

• Kehittää mittausvälineet, joilla voidaan mitata mobiliteetin 

tehokkuutta. 

• Varmistaa mobiiliapplikaatioiden kehittämiseen tarvittava 

osaaminen. 

• Täsmentää mobiliiarkkitehtuuri ennen mobiilialustan / -ohjelmiston 

valintaa. 

• Arvioida ja suunnitella järjestelmien väliset integraatiot, jotta 

turvataan tarvittava suorituskyky. 

• Suunnitella, miten mobiilikehitysohjelmistot saadaan sovitettua IT-

infrastruktuuriin. 

• Huomioida yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvät asiat. 

• Miettiä etukäteen, miten vältetään mahdolliset mobiiliapplikaatioita 

koskevat haasteet, kuten suorituskyky, käyttäjäkokemus ja 

applikaatioiden löydettävyys. 
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Etenemisehdotus: mobiilipalvelujen kehittäminen K-ruokakaupoille 

 

Alla esitetään etenemisehdotus, jonka mukaan toimeksiantaja voi edetä K-

ruokakauppojen mobiilipalvelujen kehittämisen osalta. Etenemisehdotuksen 

tarkoituksena on antaa selkeät etenemisaskeleet toimeksiantajalle.  

 

Ensimmäisenä kohtana on tämän tutkimuksen tuloksena syntyneen 

”Mobiilikehityksessä huomioon otettavat asiat” -yhteenvedon läpikäynti ja 

tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu. Kyseinen yhteenveto pitää sisällään osittain 

laajoja ja syvälle yrityksen toimintaan meneviä kohti, joita on mahdoton toteuttaa 

mobiilikehitysprojektin puitteissa. Niin ikään moni kohta on jonkun toisen tahon, 

kuten esimerkiksi IT:n, vastuulla. Näissä tapauksissa K-ruokakauppojen 

mobiilikehityksestä vastaavat voivat kuitenkin varmistaa vastuullisilta tahoilta, 

miten heidän vastuullaan olevat asiat tullaan toteuttamaan ja miten ne etenevät. 

 

Toisena kohtana etenemisehdotuksessa on haastatteluissa sovitut jatkotoimenpiteet. 

Haastatteluiden tuloksia arvioitaessa toimeksiantaja näki, että haluaa tavata neljä 

yritystä uudelleen. Tähän joukkoon valikoitui yritykset, joiden uskotaan tuottavan 

lisäarvoa K-ruokakauppojen mobiilipalveluiden kehityksen suunnitteluun. 

Tapaamisten kokonaistavoitteena on päästä lähemmäs konkreettisia ideoita 

kehitettävistä mobiilipalveluista. 

 

Etenemisehdotuksen viimeisenä kohtana on mobiilikehityksen seuraaminen 

digitaalisten kanavien sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Koska kyseessä on 

vauhdilla kehittyvä alue, niin tämä kohta on erityisen tärkeä. Ideoita 

mobiilikehitykseen voidaan saada esimerkiksi uusien teknologioiden, muille 

toimialoille toteutettujen mobiilipalveluiden tai kilpailijoiden julkaisemien 

mobiilipalveluiden myötä. Myös asiakkaille suunnattuja mobiilipalveluja tulee 
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seurata, sillä niistä voi niin ikään löytyä hyviä ideoita työntekijöille suunnattuihin 

mobiilipalveluihin.  

 

Etenemisehdotus K-ruokakauppojen mobiilipalvelujen kehittämisen edistämiseksi: 

 

1. Käydä läpi tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt lista mobiilikehityksessä 

huomioon otettavista seikoista sekä suunnitella ja toteuttaa sen vaatimat 

toimenpiteet. 

 

2. Jatkaa keskusteluja tutkimuksessa haastateltujen yritysten kanssa 

seuraavasti: 

 

• Yrityksen B kanssa järjestetään yhteinen workshop.  

- Tavoitteena on saada jäsenneltyä ja dokumentoitua 

toimeksiantajan tarpeita mobiilikehityksen osalta, jotta sekä 

yritykselle B että toimeksiantajalle syntyy selkeämpi ja 

yhteinen näkemys tarpeista. Tämän jälkeen yritys B ehdottaa 

miten heidän mielestään voitaisiin jatkaa mobiilipalveluiden 

kehityksen osalta.    

 

• Yrityksen F kanssa järjestetään syvällisempi tutustuminen yrityksen 

tarjoamaan alustaratkaisuun, jonka suorituskyky sekä monipuoliset 

mahdollisuudet myös mobiilikehityksen toteuttamiseen herättivät 

toimeksiantajan mielenkiinnon haastattelussa.  

- Alustaratkaisuun tutustumisen osalta toimeksiantaja 

laajentaa omaa osallistujajoukkoaan, sillä kyseinen ratkaisu 

mahdollistaisi myös asiakkaille suunnattujen toteutuksien 

toteuttamisen ja näin ollen on syytä katsoa mobiilikehitystä 

kokonaisuutena.  
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- Yritys F toteuttaa jonkin toimeksiantajan antaman 

käyttötapauksen, jotta toimeksiantajalle syntyisi 

mahdollisimman todenmukainen käsitys alustaratkaisun 

mahdollisuuksista.  

- Järjestettävän alustaratkaisuun tutustumisen tavoitteena on 

saada parempi käsitys yrityksen F tarjoamasta 

alustaratkaisusta, jotta toimeksiantaja voi arvioida sen 

mahdollista soveltuvuutta heidän tarpeisiinsa. 

 

• Yritys G tavataan uusien innovaatioiden tiimoilta, joista 

keskusteltiin haastattelussa, mutta, joista ei ollut vielä valmista 

esiteltävää tuossa kohti.  

- Tapaamisen tavoitteena toimeksiantajan näkökulmasta on 

pysyä ajan hermoilla uusien innovaatioiden suhteen. 

 

• Yrityksen H kanssa järjestetään uusi tapaaminen ja tavataan 

yrityksen asiantuntija, jonka kanssa ideoidaan mobiilipalvelujen 

kehittämistä.  

- Tapaamisen tavoitteena on täsmentää haastattelussa esiin 

tulleita hyvia ja asiantuntevia ideoita sekä mahdollisesti 

saada vielä uusia ja konkreettisempia ideoita K-

ruokakauppojen mobiilikehitykseen. 

 

3. Jatkaa kaupan alan mobiilikehityksen seuraamista käytössä olevien 

digitaalisten kanavien sekä Keskon päivittäistavarakaupan 

yhteistyökumppanien kautta. 

 

• Digitaalisina kanavina voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalista 

mediaa, kuten LinkedIn:iä ja Twitteriä, erilaisia verkkolehtiä ja -

julkaisuja sekä muiden kaupan alan toimijoiden julkaisemia 

tiedotteita tai muuta materiaalia. 
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• Yhteistyökumppaneina tässä kohtaa tarkoitetaan tutkimukseen 

haastateltujen yritysten lisäksi muita Keskon kanssa yhteistyötä 

tekeviä yrityksiä, joilla on osaamista mobiilikehityksen osalta. Myös 

uusien mahdollisten yhteistyökumppaneiden hankinta on tässä 

kohtaa kannattavaa, kun puhutaan mobiilikehityksestä, joka on 

hyvin nopeasti kehittyvä ala ja koko ajan alalle syntyy uusia 

toimijoita. 

 

 

6.3 Tulosten arviointi 

 

Tulokset arvioitiin tutkimuksen ydintiimin kesken palaverissa. Tutkimuksen tekijä 

esitteli tulokset powerpoint -muotoisen esityksen avulla ja palaverissa arvioitiin 

yhdessä tulosten oikeellisuutta sekä sovittiin yhteisesti tämän tutkimuksen 

jälkeisistä toimenpiteistä, jotka on kuvattu tutkimuksen tuloksena syntyneessä 

etenemisehdotuksessa luvussa 6.3. 

 

Tutkimukseen osallistujat arvioivat tutkimuksen antia muun muassa seuraavasti: 

”tutkimuksessa ei löydetty suoraan mitään uusia ehdotuksia kaupoille 

toteutettavista mobiilipalveluista” ja ”muille toimialoille sekä asiakkaille 

suunnattuja mobiilipalveluita löytyy, mutta ei sellaisia, jotka olisivat kauppiaalle 

tai kaupan työntekijöille suunnattuja”.  Yhteisesti todettiinkin, että vielä ei löydetty 

konkreettisia tai uusia ideoita K-ruokakaupoille kehitettävistä mobiilipalveluista, 

mutta toisaalta haastatteluista nousi esiin mielenkiintoisia aihioita sekä sellaisia 

ideoita, joita halutaan lähteä tarkentamaan ja tutkimaan syvällisemmin. Syynä sille, 

että tutkimuksessa ei löydetty varsinaisesti kovin uusia tai konkreettisia ideoita, 

arveltiin olevan se, että kaupan alan yritykset keskittyvät pääasiassa 

mobiilipalveluiden kehittämiseen asiakkaille. Toisaalta syyksi arveltiin myös sitä, 

että kaupassa tapahtuvaan työskentelyyn ei kohdistu vielä sellaista 
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tehostamistarvetta, että kaupan alan toimijat olisivat lähteneet laajasti kehittämään 

esimerkiksi tehtäväohjattuja mobiilipalveluita puettaviin älylaitteisiin. Tämän 

osalta viitattiin esimerkkinä varastotyöhön, jossa on jo laajasti käytössä 

tehtäväohjattu kerääminen. Yhdeksi syyksi arvioitiin myös joidenkin haastateltujen 

yritysten kokemuksen puutetta kaupan alan mobiilipalveluiden kehittämisestä sekä 

kaupan alan yritysten haluttomuutta kertoa omista toteutuksistaan julkisesti. 

Kiinnostavimmiksi mobiilikehityksen aihioiksi arvioinnissa nostettiin myyjän 

työpöydät ja erityisesti tehtävänohjaus, työvoimahallinnan sovellukset sekä 

raportoinnin ratkaisut. Näiden osalta toimeksiantaja esitti halukkuutensa jatkaa 

keskusteluja haastateltujen yritysten kanssa. 

 

Kiinnostusta herättivät myös uudet teknologiat, joiden osalta arvioinnissa 

kommentoitiin seuraavaa: ”uusista innovaatioista halutaan kuulla lisää, kun niillä 

(yksi haastateltavista yrityksistä) on esitellä jotain toteutettuja esimerkkejä”. 

Toimeksiantaja haluaa seurata miten uusia teknologioita tullaan hyödyntämään ja 

miten ne tulevat kehittymään, jotta mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa voidaan 

uudelleen arvioida niiden soveltuvuutta K-ruokakauppojen käyttöön. Uusien 

teknologioiden ja älylaitteiden arvioitiin olevan osin vielä liian kalliita sekä 

mahdollisesti liian herkkiä kaupassa tapahtuvaan työskentelyyn. Myöskään selkeitä 

käyttötapauksia ei vielä kaupan näkökulmasta löydetty, mutta toimeksiantaja 

uskoo, että uusia teknologioita ja uusia laitteita tuodaan kauppoihinkin jollain 

aikavälillä, kun teknologiat ja laitteet kehittyvät ja niistä saadaan 

käyttökokemuksia. 

 

Tämän tutkimuksen jatkotoimenpiteeksi arvioinnissa esitettiin keskustelujen 

jatkamista valittujen haastateltujen yritysten kanssa mobiilikehityksen aihioista 

sekä mobiilikehityksen yleisen kehittymisen seuraamista etenemisehdotuksen 

mukaisesti. Lisäksi yhteisesti todettiin, että erityisesti mobiiliarkkitehtuurin 

suunnitteluun tulee panostaa, jotta se saadaan selkiytettyä ennen uusien 

mobiilikehitysten toteuttamista. 
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Tutkimuksen tekijä sai yhteisen arvioinnin kautta kaipaamansa vahvistukset 

tekemilleen haastattelutulosten tulkinnoille sekä esittämälleen 

etenemisehdotukselle. Materiaali tutkimuksen tuloksista toimitettiin 

toimeksiantajan edustajille läpikäynnin jälkeen. Tämän jälkeen tutkimuksen 

tulokset ja johtopäätökset kirjoitettiin tutkimusraportin muotoon sekä raportti 

viimeisteltiin ja toimitettiin niin ikään toimeksiantajalle. 

 

 

6.4 Jatkotoimenpiteet 

 

Keskon päivittäistavarakauppa tulee etenemään K-ruokakaupoille kehitettävien 

mobiilipalvelujen osalta siihen nimettyjen vastuuhenkilöiden johdolla. Tämän 

tutkimuksen jälkeen tullaan jatkamaan jo suunniteltujen mobiilipalvelujen 

kehittämistä ja toisena kehityspolkuna jatketaan tämän tutkimuksen 

etenemisehdotuksen mukaisesti syventämällä keskustelua valittujen yritysten 

kanssa tavoitteena konkretisoida ideat kehitettävistä mobiilipalveluista. Tämän 

lisäksi tämän tutkimuksen tuloksena syntyneet suositukset huomioidaan yrityksen 

harkinnan mukaan ja tarpeen tullen käynnistetään selvityksiä ja toimenpiteitä 

suositusten toteuttamiseksi. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUS 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset sekä 

mahdolliset jatkokehitysehdotukset.  

 

7.1 Johtopäätökset  
 

Digitalisaatio tarkoittaa kaupan alalle merkittävää muutosta, joka on jo käynnissä. 

Tiivistettynä digitalisaatio tuo kaupan alalle globaalin verkkokaupan, 

tavarankuljetuksen mullistuksen ja markkinoinnin mullistuksen (Kaupan liitto, 

2015), mutta syvemmin ajateltuna se tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin kaupan 

toimintoihin ja tulee vaatimaan merkittäviä investointeja (Solita, 2015). Kaupassa 

tapahtuvan työskentelyn osalta digitalisaatio on jo tuonut ja tulee tuomaan lisää 

muutoksia uusien teknologioiden myötä, jotka mahdollistavat muun muassa 

digitaalisen tilaamisen, digitaaliset hinnannäytöt, tuotteiden paikantamisen, 

kassatoimintojen tarjoamisen asiakkaille itselpalveluna ja mobiilimaksamisen 

(Hagberg et al. 2016). Tämän tutkimuksen haastattelutulokset osoittivat, että 

digitaaliset teknologiat tuovat myös entistä laajemmat mahdollisuudet mobiilin 

hyödyntämiselle kaupassa tehtävän työn tueksi. 

 

Mobiipalvelut nähdään osana kaupan monikanavaista kokonaisuutta ja tämän 

tutkimuksen perusteella on oletettavissa, että mobiili tulee olemaan lähivuosina 

yksi keskeisimpiä teemoja kaupan alan digitaalisesta kehityksestä puhuttaessa. 

Mobiilin merkitystä nostaa se, että älypuhelin löytyy jo nyt lähes jokaiselta 

kuluttajalta sekä se, että kysyntä sekä tarve uusille mobiiliapplikaatioille ja -

palveluille kasvaa koko ajan ja lisäksi mobiili on luonteeltaan ainutlaatuinen muihin 

digitaalisiin teknologioihin verrattuna. Ja siinä missä digitalisaatio on koko 

yrityksen toimintoja läpileikkaava muutos, niin tämä tutkimus osoitti, että myös 

mobiilikehityksen osalta kyseessä on iso muutos, joka ei suinkaan tarkoita vain 

uusien mobiilipalveluiden toteuttamista ja julkaisemista kohderyhmän käyttöön, 



71 

 

vaan vaatii yrityksiltä toimintatapojen muutosta, johdon sitoutumista sekä IT-

sidonnaista suunnittelua. Myös itse mobiilikehitys vaatii selkeän prosessin, osaavat 

tekijät sekä roadmapin, jonka mukaan voidaan edetä. Niin ikään 

mobiilikehityksessä tulee huomioida IT-lähtöiset tekijät, kuten integraatiot ja 

mobiilikehitykseen liittyvien riskien hallinta. Voidaan siis todeta, että 

mobiilikehitys vaatii yritykseltä varsin merkittävää panostusta. Ja jotta yritykset 

ovat valmiita tekemään tarvittavat päätökset panostuksista, niin yritysten tulisi 

laatiakin jo alkuvaiheessa mittaristot mobiilikehityksen tehokkuuden 

mittaamiseksi. 

 

Koska mobiililaitteet ja mobiilisovellukset ovat tänä päivänä suurelle osalle 

kuluttajista tuttuja vapaa-ajalta, niin niiden hyödyntäminen myös yrityksen, kuten 

kaupan, työvälineenä kuulostaa loogiselta. Tämä tutkimus osoitti, että esimerkkejä 

kaupan alan yrityksen työntekijöille toteutetuista mobiilipalveluista löytyy jonkin 

verran, vaikka suurin osa onkin erikoistavara- eikä päivittäistavarakauppaan 

suunniteltuja. Tässä tutkimuksessa löydettiin K-ruokakaupan ydinprosessin 

tukemiseksi ideoita kehitettävistä mobiilipalveluista seuraavasti; myyjän 

työpöydät, tehtäväohjatut mobiilipalvelut, mobiili työvoimanhallinta ja 

mobiiliraportointi. Myös uudet teknologiat ja laitteet tulevat todennäköisesti jollain 

aikavälillä lisääntymään kaupassa tehtävän työskentelyn tukena, vaikka tässä 

tutkimuksessa niille ei vielä löytynyt varsinaisia käyttötapauksia. 

 

Niin haastattelutulosten kuin aiemman tutkimuksen ja kirjallisuudenkin perusteella 

on selvää, että mobiilia ei voida käsitellä itsenäisenä teemana irrallaan muista 

digitaalisista teknologioista. Mobiilia voidaan pitää tietynlaisena yhteenkokoavana 

välineenä, joka mahdollistaa moninaisen sisällön jakamisen mobiilisti käyttäjälle. 

Tästä esimerkkinä mobiilin ja sosiaalisen median yhdistäminen tai esineiden ja 

asioiden internetin (IoT) tuottaman tiedon julkaiseminen mobiilipalvelussa. Myös 

uusia älylaitteita yhdistetään mobiililaitteisiin, josta esimerkkinä Amazonin Dash -

älynappi, jota hallinnoidaan mobiilipalvelun välityksellä. Uudenlaisista 

mobiililaitteista esimerkkinä ovat puettavat älylaitteet, kuten älylasit ja älykellot, 
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jotka sellaisenaan täyttävät mobiililaitteelle asetetun määritelmän laitteesta, sillä ne 

kulkevat käyttäjän mukana ja, niistä on yhteys internetiin. Nämä tulevat 

tulevaisuudessa mahdollistamaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuden 

hyödyntämisen. 

 

Tämän tutkimuksen myötä syntynyt yhteenveto ”Mobiilikehityksessä huomioon 

otettavat asiat” perustuu tässä tutkimuksessa käytettävissä olleeseen tietoon. 

Yhteenveto on pyritty kokoamaan mahdollisimman yleispäteväksi, jotta sen 

hyödyntäminen ei olisi yrityksen koosta tai toimialasta kiinni. Ensisijaisesti se on 

kuitenkin laadittu silmällä pitäen tämän työn toimeksiantajaa. Yhteenvetoa on 

mahdollista, ja kannattaisikin, täydentää, kun kokemus mobiilikehityksestä kasvaa 

ja opitaan lisää mobiilikehityksen erityispiirteistä ja esiin nousee uusia huomioon 

otettavia asioita. Tutkimuksen tuloksena syntynyt etenemisehdotus K-

ruokakauppojen mobiilikehityksen edistämiseksi on sen sijaan laadittu vain 

toimeksiantajaa silmällä pitäen. Etenemisehdotuksen tarkoituksena on toimia 

lyhyen aikavälin suunnitelmana, miten tämän tutkimuksen jälkeen päästään 

eteenpäin mobiilikehityksen suunnittelussa.  

 

 

7.2 Ehdotukset jatkotutkimukselle 
 

Mobiilikehitys ja mobiilipalvelut tulevat olemaan lähivuosina niin sanotusti kuumia 

aiheita ja niihin liittyvää tutkimusta tullaan varmasti tekemään enenevässä määrin. 

Niin ikään kaupan alan digitalisaatio tulee olemaan mielenkiinnon kohteena, kun 

kaupan alan yritykset muokkaavat perinteisiä toimintatapojaan digitalisoituvan 

maailman myötä. Seuraavassa on esitetty muutama jatkotutkimusehdotus siitä, 

miten tätä tutkimusta voitaisiin jatkaa. 

 

Koska tässä tutkimuksessa keskityttiin siihen miten mobiilipalveluita tulisi ja 

voitaisiin lähteä kehittämään K-ruokakauppojen tarpeisiin, ja erityisesti K-
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ruokakaupan ydinprosessin tueksi, niin yhtenä jatkotutkimusaiheena voitaisiin 

luoda mittaristot mobiilikehityksen arvioimiselle sekä toteutettujen 

mobiilipalveluiden lisäarvon tuottamisen mittaamiseksi. Tällä tavoin voitaisiin 

mitata mobiilikehityksen tehokkuutta ja mobiilipalveluiden käytöstä saavutettavaa 

hyötyä. Esimerkkinä saavutettavasta hyödystä voisi olla henkilökunnan tekemän 

työn tehostuminen ajallisesti, kun käytössä on uusia työtä tukevia mobiilipalveluita. 

Myös itse mobiilikehityksen tehokkuutta voitaisiin mitata sekä ajassa että 

kustannuksissa. Mittaustulosten avulla voidaan arvioida mobiilikehityksen jatkoa 

sekä perustella mahdollisia etenemisehdotuksia. 

 

Toisena ehdotuksena jatkotutkimukselle tutkimuksen tekijä ehdottaa tämän 

tutkimuksen tuloksena syntyneen ”Mobiilikehityksessä huomioon otettavat asiat” -

yhteenvedon koestamista käytännössä sekä listan jatkokehittämistä käytännön 

kokemusten perusteella. Mobiilikehityksen erityispiirteiden ja yritysten 

huomioimisen arvoisten asioiden listaamiselle olisi mahdollisesti hyötyä yli yritys- 

ja toimialarajojen. Yritykset hyötyisivät erityisesti mahdollisimman konkreettiselle 

tasolle viedyistä esimerkeistä ja mahdollisista sudenkuopista, jotka rikastuttaisivat 

tässä tutkimuksessa koottua yhteenvetoa. Mobiilikehitys on ja tulee olemaan 

monelle yritykselle uusi aluevaltaus, joten konkreettiset esimerkit auttaisivat 

yrityksiä ymmärtämään mobiilikehityksen laajuutta ja vaikutuksia suunnittelu- ja 

valmisteluvaiheessa. 

 

IT-painotteisena tutkimuksena voitaisiin tutkia tarkemmin mobiilipalvelujen IT-

arkkitehtuuria, sillä se nousi tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ja 

haastatteluissa esiin useasti. Voitaisiin tutkia ja luoda yleispätevä malli sille miten 

mobiiliarkkitehtuuri tulee suunnitella ja mitä siinä tulee ottaa huomioon, jotta 

arkkitehtuuri mahdollistaa ketterän mobiilipalvelujen kehittämisen.. Tässä 

tutkimuksessa esiin nousseet riskit suorituskyvyn, integraatiosuunnittelun ja 

applikaatiokehityksen osalta tulisi niin ikään huomioida mobiiliarkkitehtuurimallia 

suunniteltaessa.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi asetettiin tutkimuksen alussa seuraavat 

kysymykset: 

 

Päätutkimuskysymys: 

- Millaisia mobiilipalveluita voitaisiin kehittää K-ruokakauppojen 

työntekijöiden työn tueksi? 

 

Alakysymykset: 

- Mitä digitalisaatio ja mobiili tarkoittaa kaupan alalla? 

- Miten Keskon päivittäistavarakaupan tulisi edetä K-ruokakaupoille 

kehitettävien mobiilipalvelujen osalta? 

- Millaisia asioita Keskon päivittäistavarakaupan tulee huomioida 

mobiilikehityksen suunnittelussa? 

 

 

Päätutkimuskysymykseen ”Millaisia mobiilipalveluita voitaisiin kehittää K-

ruokakauppojen työntekijöiden työn tueksi?” vastattiin tässä tutkimuksessa 

haastattelujen kautta löytyneillä esimerkeillä ja ehdotuksilla. Nämä jaettiin 

tutkimuksessa K-ruokakaupan ydinprosessin mukaan täydennystilaamisen, 

myymälälogistiikan sekä asiakaspalvelun tueksi kehitettäviin mobiilipalveluihin.  

Tutkimuksessa löydettiin toimeksiantajan kannalta kiinnostavia esimerkkejä niin 

sanotuista mobiililaitteille toteutettavista myyjän työpöydistä, mobiilista 

tehtäväohjauksesta, työvoimanhallinnan mobiilipalveluista sekä 

mobiiliraportoinnista. Näiden osalta tutkimuksen toimeksiantaja tulee jatkamaan 

suunnittelua sekä sisäisesti että yhdessä tähän tutkimukseen haastateltujen yritysten 

kanssa. Tulevaisuutta ajatellen tutkimuksessa löydettiin aihioita erilaisista uusien 

teknologioiden ja älylaitteiden tuomista mahdollisuuksista, joiden osalta 

toimeksiantaja tulee aktiivisesti seuraamaan niiden kehittymistä sekä arvioimaan 
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myöhemmin niiden soveltuvuutta K-ruokakauppojen käyttöön. Esimerkkeinä 

tällaisista teknologioista tutkimuksessa nousivat esiin iBeaconit, heatmapit ja IoT:n 

tuominen mobiiliin. 

 

Tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen ”Mitä digitalisaatio ja mobiili 

tarkoittavat kaupan alalla?” onnistuttiin vastaamaan tällä tutkimuksella 

kirjallisuuskatsauksen kautta. Aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden mukaan 

kaupan alalle digitalisaatio tarkoittaa koko toimialaa mullistavaa murrosta, joka 

läpileikkaa kaikki kaupan alan yritysten toiminnot. Digitalisaatio tarjoaa kaupan 

alalle mahdollisuuden palvelulla asiakkaitaan paremmin, mutta vaatii yrityksen 

sisällä toimintatapojen muutosta, jossa tärkeää on osata säilyttää vanhoista 

toimintatavoista hyvät mallit ja kehittää rinnalla uusia toimintatapoja. Digitaalisilla 

teknologioilla on merkittävä rooli kaupan alan digitalisaatiossa, sillä ne ovat jo 

mahdollistaneet ja tulevat jatkossa mahdollistamaan uusien toimintatapojen 

kehittymisen.  Esimerkkeinä kaupan toimintaa muuttaneista teknologioista 

kirjallisuuskatsauksessa löydettiin muun muassa digitaalinen tilaaminen, 

digitaaliset hinnannäytöt, itsepalvelukassat, mobiilirahastus ja paikantamiseen 

kehitetyt tuotteiden RFID-tunnisteet. 

 

”Miten Keskon päivittäistavarakaupan tulisi edetä K-ruokakaupoille kehitettävien 

mobiilipalvelujen osalta?”. Tähän vastauksena syntyi tutkimuksen 

toimeksiantajalle suunnattu konkreettinen etenemisehdotus, joka pitää sisällään 

kolme kohtaa, joiden pohjalta voidaan edetä mobiilikehityksen suunnittelussa. 

Ehdotus perustuu pääasiassa analysoituihin haastattelutuloksiin, mutta myös 

kirjallisuuskatsauksesta löytyi elementtejä ehdotukseen. Etenemisehdotuksessa 

esitetään;  

1) tämän tutkimuksen tuloksena syntyneen “Mobiilikehityksessä huomioon 

otettavat asiat” -listan läpikäymistä ja sen pohjalta tarvittavien toimenpiteiden 

suunnittelua sekä toteuttamista,  



76 

 

2) keskusteluiden syventämistä, konkreettisten etenemisehdotusten kera, 

haastateltujen yritysten kanssa ja  

3) mobiilikehityksen seuraamista digitaalisten kanavien ja yhteistyökumppanien 

kautta. 

 

”Millaisia asioita Keskon päivittäistavarakaupan tulee huomioida 

mobiilikehityksen suunnittelussa?” Tämän tutkimuksen yhtenä tuloksena syntyi 

yhteenveto ydinasioita, jotka mobiilikehityksen suunnittelussa tulisi huomioida. 

Lista on sellaisenaan monistettavissa myös muiden yritysten käyttöön, sillä 

kyseessä on yleismaailmallinen listaus, joka pitää sisällään yleisesti 

mobiilikehitystä suunnittelevia yrityksiä koskevia asioita. Kyseinen lista perustuu 

sekä kirjallisuuskatsaukseen että tämän tutkimuksen puitteissa toteutettuihin 

teemahaastatteluihin ja niiden analysoituihin tuloksiin. Listaan on koottu asioita, 

jotka mobiilikehitystä suunniteltaessa tai käynnistettäessä yrityksen tulisi ottaa 

huomioon. Lista pitää sisällään seuraavia asioita; johdon sitoutumisen 

varmistaminen, yrityksen toimintamallien muokkaaminen, mobiilikehitysmallin ja 

-roadmapin laatiminen, mittausvälineiden kehittäminen, osaamisen varmistaminen, 

mobiiliarkkitehtuurin täsmentäminen, IT-infrastruktuurin suunnittelu, 

järjestelmäintegraatioiden suunnittelu, tietoturvan huomioiminen ja 

mobiiliapplikaatioiden kehittämisen riskienhallinta. 

 

Kaiken kaikkiaan tällä tutkimuksella onnistuttiin vastaamaan sille alun perin 

asetettuun tavoitteeseen koota ideoita K-ruokakauppojen mobiilikehitykseen sekä 

listata mobiilikehityksessä huomioon otettavia asioita toimeksiantajan kehitystyön 

suunnittelun tueksi. Lisäksi tutkimuksessa onnistuttiin perehtymään aiemman 

kirjallisuuden ja tutkimuksen kautta kaupan alan digitalisoitumiseen ja mobiliteetin 

sekä mobiilin rooliin siinä. 
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Liite 1.  

Haastattelurunko 

1. Haastattelun pohjustus 

- Tutkimuksen tavoitteen esittely 

- Odotukset haastattelulle 

- Esittelykierros 

 

2. Yrityksen näkemykset mobiilikehityksestä 

- Millainen rooli mobiilikehityksellä on kyseisessä yrityksessä? 

- Miten yritys näkee mobiilikehityksen nykytilan/tulevaisuuden? 

 

3. Esimerkkejä yrityksen toteuttamista mobiilipalveluista 

- Millaisia mobiilipalveluja yritys on toteuttanut muille asiakkailleen? 

- Ovatko toteutukset soveltuvia K-ruokakauppojen tarpeeseen? 

 

4. Yrityksen ehdotukset K-ruokakaupoille kehitettävistä mobiilipalveluista. 

- Millaisia ehdotuksia/näkemyksiä yrityksellä on? 

- Mahdolliset huomiot ehdotuksiin liittyen. 

 

     


