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1 JOHDANTO 

Kuluttajille tarjottavia palveluja on siirretty tietokoneilla hoidettavaksi jo 
20-30 vuotta, mutta viime vuosina ns. digitalisoituminen on lisääntynyt 
todella voimakkaasti. Palveluiden digitalisoituminen tuottaa ongelmia 
niille henkilöille, joilla on huonot tietotekniset valmiudet, heikko oppi-
miskyky tai -halu tai puutteelliset tietotekniset laitteet (PC, älypuhelin, 
tablet jne.). Edellä mainittuja henkilöitä ovat usein ikääntyneet ihmiset, 
jotka eivät ole käyttäneet tietotekniikkaa työelämässään. Tilaston (Tilas-
tokeskus 2013) mukaan 70-79 -vuotiaista noin 45 % ja 80-89 -vuotiaista 
noin 20 % käytti tietokonetta ja internetiä vuonna 2013 (kuva 1). Luvut 
ovat huomattavasti korkeammat kuin vuonna 2006, mutta silti varsin al-
haiset verrattuna työikäiseen väestöön, josta tietokonetta ja internetiä 
käytti vuonna 2013 yli 90 %. Ikääntyneiden putoaminen pois digitalisaati-
on matkasta ei ainoastaan vaikeuta heidän elämäänsä, vaan saattaa joh-
taa jopa tietynlaiseen syrjäytymiseen. 
 

 
Kuva 1. Tietokoneen ja internetin käyttö vuosina 2006 ja 2013 ikäluokit-
tain (Tilastokeskus 2013) 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ja arvioidaan keskeisiä digitaalisia 
palveluja, joiden käyttäminen on hyödyllistä ja suositeltavaa myös ikäih-
misille. Tärkein tutkimuskysymys opinnäytetyössä on: kuinka hyvin tar-
kasteltavat digitaaliset palvelut soveltuvat myös ikäihmisten käytettäviksi 
ja onko ko. palveluissa piirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat hankalia eri-
tyisesti ikääntyneille? 
 
Toinen, pienemmän painoarvon saanut tutkimuskysymys on: mikäli tar-
kasteltavat digitaaliset palvelut ovat erityisesti ikäihmisten kannalta han-
kalia, mitä toimenpiteitä ongelmien poistaminen tai vähentäminen edel-
lyttäisi? 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, RAJAUKSET JA MENETELMÄT 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida yleisten digitaalisten palve-
luiden käytettävyyttä ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta. Tarkastelta-
viksi palveluiksi valittiin sellaisia, joiden käyttämisestä arvioitiin olevan 
hyötyä ikääntyneille esim. niin, ettei palvelun saadakseen tarvitse päästä 
palveluntarjoajan luo tai jonottaa puhelimessa. Tyypillisiä tällaisia palve-
luja ovat mm. pankkipalvelut, palvelujen ja tuotteiden ostaminen sekä 
ajanvarauspalvelut. 
 
”Käytettävyys on järjestelmän laatutekijä käyttäjän näkökulmasta käsin. 
Tuotteen käytettävyys määrittelee, ratkaiseeko tuote käyttäjän näkökul-
masta oikeat ongelmat (eli tuotteessa on käyttäjän tarvitsemat ominai-
suudet) ja ratkaiseeko tuote ongelmat oikealla tavalla (eli tuotetta on 
helppo käyttää). Käytettävyyden suunnittelussa opetellaan tuntemaan 
käyttäjät ja heidän toiveensa ja tarpeensa, jotta käyttäjänäkökulma pys-
tytään huomioimaan suunniteltavassa tuotteessa. 
 
Käytettävyys koostuu useasta osatekijästä. Esimerkiksi ISO (International 
Organization for Standardization) määrittelee käytettävyyden näin: 
"Tarkkuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla määritellyt käyttäjät saavutta-
vat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä". ISO-9241-11. 1998. Er-
gonomic requirements for office work with visual display terminals 
(VTDs) - Part 11. Guidance on usability. 
 
Tarkkuus määrittelee, onko järjestelmässä käyttäjän kannalta oikeat omi-
naisuudet. Tehokkuus määrittelee, kuinka helppoa ja nopeaa järjestel-
män käyttäminen käyttäjälle on. Tyytyväisyys määrittelee, onko järjes-
telmän käyttäminen käyttäjän mielestä miellyttävää, onko käyttäjä tyyty-
väinen käyttötilanteeseen; pitääkö käyttäjä tuotteesta. 
 
Kuluttaja- ja viihdesovelluksissa määritelmä laajenee usein kattamaan 
myös esimerkiksi opittavuuden, elämyksellisyyden tai käyttäjän luotta-
muksen tekniikkaan. Käytettävyyttä ei voida määritellä absoluuttisesti 
vaan käytettävyys riippuu tuotteen lisäksi aina käyttäjistä, käyttäjien ta-
voitteista ja käyttöympäristöstä. 
 
Käytettävyystutkimuksissa tutkitaan käytettävyyden lisäksi myös hyödylli-
syyttä ja hyväksyttävyyttä. Teknologian hyväksymismallit pyrkivät ennus-
tamaan teknologian hyväksyttävyyttä, eli ihmisten valmiutta ottaa tekno-
logia käyttöönsä.” (Teknologian tutkimuskeskus VTT 2015.) 
 
Käytettävyyden arvioinnissa ei otettu huomioon ikäihmisten mahdollisia 
fyysisiä rajoitteita, kuten esimerkiksi heikentynyttä näköä tai käsien mo-
toriikkaa. Tarkastelussa keskityttiin arvioimaan, oliko palveluissa piirteitä, 
jotka olisivat erityisen hankalia henkilöille, jotka eivät ole tottuneita tie-
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tokoneen käyttäjiä tai joiden omaksumiskyky ei ole enää aivan korkeim-
malla tasolla. 
 
Palvelujen käytettävyyttä selvitettiin ja arvioitiin ensisijaisesti perehty-
mällä eri palveluntarjoajien digitaalisiin sovelluksiin. Tämän lisäksi käytet-
tiin kirjallisuuslähteitä ja haastateltiin ikääntyneitä ihmisiä. Haastattelujen 
tarkoituksena oli selvittää karkeasti ovatko tämän opinnäytetyön tekijän 
ja ikääntyneiden henkilöiden arviot digitaalisten palveluiden käytettävyy-
destä samansuuntaisia. Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatte-
luja ja haastateltaviksi valittiin opinnäytetyön tekijän tuttava- ja sukulais-
piiristä erilaisen taustan omaavia ikääntyneitä henkilöitä. 
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3 DIGITAALISET PALVELUT 

Digitaalisia palveluja on nykyisin runsaasti saatavilla. Tässä luvussa esitel-
lään yleisimmät palvelut sekä niiden käyttämisestä saatavia hyötyjä ns. 
perinteisiin palveluihin verrattuna. Lisäksi kuvissa 2–4 tuodaan esille mitä 
sähköisiä palveluja ikääntyneet henkilöt käyttävät. Luvussa on myös tiivis 
katsaus uusista, lähivuosina mahdollisesti käyttöön tulevista digitaalisista 
palveluista.  

3.1 Digitalisoidut palvelut tänään 

Pankkipalveluiden avulla ns. verkkopankissa voi tarkistaa tilien saldoja, 
siirtää varoja tililtä toiselle ja maksaa laskuja. Palvelujen käyttämiseen 
tarvitaan tunnusluvut, joilla voi tunnistautua ja kirjautua myös moniin 
muihin palveluihin. 
 
Sijoituspalveluita käyttämällä on mahdollista tehdä osakesijoituksia ja os-
taa mm. rahasto-osuuksia. Sijoituspalveluiden käyttäminen on samankal-
taista kuin pankkipalveluiden. 
 
Sähköpostin avulla lähetetään lähinnä tekstiä ja kuvia sekä yksityishenki-
löille että yrityksille. Sähköpostiosoitetta tarvitaan myös moniin muihin 
palveluihin rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen. 
 
Tiedonhakupalveluista tunnetuin on Google, jota voi käyttää ilman rekis-
teröitymistä ja kirjautumista, kunhan käytettävissä on internet eli verkko-
yhteys sekä PC, tablet tai älypuhelin ja selainohjelma. 
 
Sähköisiä uutispalveluita tarjoavat mm. sanomalehdet ja TV-kanavat. 
Muutamista lehdistä on saatavana myös maksullisia näköisversioita, jol-
loin täydellinen lehti on luettavissa verkosta. 
 

 
Kuva 2. Internetin suosituimmat käyttötarkoitukset 16-89-vuotiailla (Ti-
lastokeskus 2013) 



5 
 

 

Kartta- ja reittipalveluita voi käyttää tietokoneeseen, tablettiin tai älypuhe-
limeen ladattavien sovellusten tai esim. Googlen karttapalvelun avulla selai-
lemalla karttoja eri mittakaavoissa ja suunnittelemalla reittejä haluttujen 
kohteiden välillä. 
 
Ostos- ja asiointipalveluja tarjoavat muun muassa ns. nettikaupat, hotellit, 
lentoyhtiöt, bussiyhtiöt, taksit, VR, teatterit, konserttisalit jne. sekä esim. Ke-
la. Kyseisten palvelujen käyttäminen nopeuttaa asiointia ja vähentää toimis-
toissa jonottamista. Nettikaupoista on mahdollista ostaa tuotteita toisinaan 
huomattavastikin halvemmalla kuin kivijalkakaupoista. Erityisesti ulkomaisis-
sa nettikaupoissa myydään myös tuotteita, joita Suomesta ei saa. 
 
Ajanvarauspalveluja tarjoavat lääkäriasemat, parturi-kampaamot, autohuol-
tamot ja monet muut vastaavat. Ajanvarauksen tekeminen sähköisesti on 
yleensä huomattavasti nopeampaa ja halvempaa kuin puhelimitse. Tästä 
myös saa puhelimeen muistutuksenkin esim. tuntia ennen kuin tapahtuma 
on.  
 
Neuvontapalveluita kuten esimerkiksi tuotteisiin liittyvää opastusta on perin-
teisesti saanut henkilökohtaisella käynnillä tai puhelimitse sekä sähköpostin 
avulla. Viime vuosina monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään chat-
palvelua, jolloin asiakas viestittää reaaliaikaisesti yrityksen, esim. kaupan asi-
antuntijan kanssa. Chat-palvelu on nopeaa ja saat heti vastauksen kysymyk-
seesi, eikä enää tarvitse odottaa päivää tai kahta. 
 
Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, 
apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. 
Omakannasta näkee omat sähköiset reseptinsä, mihin asti resepti on voi-
massa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Palvelusta voi myös tulostaa yh-
teenvedon resepteistä.  
 
Viihdepalveluita ovat esim. Googlen YouTube, elokuvien suoratoistopalvelut 
Netflix ja HBO sekä musiikkipuolella Spotify. 
 
Sosiaalisen median palveluita ovat mm. Facebook, Twitter ja Instagram. Ne 
on tarkoitettu kahden ihmisen tai useamman henkilön muodostaman ryh-
män väliseen yhteydenpitoon. Myös monet yritykset ja yhdistykset käyttävät 
Facebookia tiedottamiseen. 
 
Muita sähköisiä palveluita ovat esim. videopuhelupalvelu Skype ja viestitys-
palvelu WhatsApp, joka on pitkälti korvannut tekstiviestit ja jopa sähköpos-
tin. Sähköyhtiön webbipalvelulla (esim. Elenialla Elenia Aina) ja puhelinope-
raattorin webbipalvelulla (esim. Elisalla OmaElisa) voi mm. tarkistaa palvelun 
käyttö- ja laskutustietojaan. 
 
Yleisesti ja tiivistäen voidaan sanoa, että sähköinen asiointi säästää aikaa 
verrattuna henkilökohtaiseen, fyysiseen palveluun, jota aina ei ole enää edes 
saatavana. Puhelimitse käytettävä palvelu taas aiheuttaa usein melko suu-
riakin puhelinkuluja, joita kiinteähintaisesta nettiyhteydestä ei synny. 
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Kuva 3. Internetin käyttökohteet 75–89-vuotiailla, % kaikista vastaajista, 
n=601 (Nordlund ym. 2014) 

 

 

Kuva 4. Internetin käyttökohteet 75–89-vuotiailla, jos omistaisi netin, 
n=419 (Nordlund ym. 2014) 

3.2 Uudet digitaaliset palvelut 

”Tulevaisuudentutkijat ovat yksimielisiä siitä, että parhaillaan on alka-
massa teollisen vallankumouksen kuudes aalto. Kilpailukyvyn ja innovaa-
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tioiden keskiössä on digitalisaatio. Kysymys ei ole yksinomaan siitä, että 
syntyy uusia älykkäitä laitteita, verkkokauppapaikkoja ja videopelejä. Digi-
talisaatio synnyttää kokonaan uusia palvelualustoja, ekosysteemejä ja lii-
ketoimintamalleja. 
 
On sanottu, että yhteiskunta, teollisuus ja kuluttajat yhdistyvät globaalisti 
digitaaliseksi kokonaisuudeksi, jossa verkkoon kytketyt älykkäät laitteet ja 
palvelut ja niihin liittyvät ohjelmisto-, sovellus- ja sisältökaupat ja pilvipal-
velut toimivat reaaliaikaisena alustana niin yhteiskunnalle, teollisuudelle 
kuin kuluttajillekin.  Tästä kaikesta seuraa, että digitalisaatio muuttaa 
maailmaa, ajattelua, työskentelytapoja ja tietovarantoja. Vanhoja työ-
paikkoja ja ammatteja katoaa. Uusia, joissa on hyvin erilaiset osaamisvaa-
timukset, syntyy tilalle.  Teknologian, ihmisen ja prosessien uusi integraa-
tio kasvattaa tuottavuutta samalla tavalla harppauksen omaisesti kuin vii-
si edeltävää teollista vallankumousta - höyrykone, rautatie, sähköverkko, 
polttomoottori ja ICT - ovat tehneet.” (Digitalisaatio – teollisen vallanku-
mouksen kuudes aalto 2016.) 
 
Edellä olevan tekstin mukaan digitalisaatio on oikeastaan vasta alkamas-
sa. Tämän vuoksi on melkein mahdotonta arvioida mitä ikääntyneille 
hyödyllisiä digitaalisia palveluja lähivuosina syntyy. Seuraavat palvelut 
ovat kuitenkin jo olemassa ainakin kokeiluversioina ja todennäköisesti tu-
levat laajempaan käyttöön. 
 
Sähköisen äänestämisen kehittämishanke käynnistettiin Suomessa jo 
vuonna 2005. Sähköistä äänestämistä kokeiltiin vuoden 2008 kunnallis-
vaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa, mutta kokeilu epä-
onnistui siinä ilmenneiden käyttöongelmien takia. (Vaalit 2016) 
Monissa muissakin maissa sähköinen äänestäminen on kohdannut vai-
keuksia, joten yleistyminen voi kestää pitkään. 

 
3d-tulostuksen avulla on mahdollista tulostaa kotioloissa pienehköjä kap-
paleita, esim. varaosia, joita ei enää välttämättä tarvitse tilata laitteen 
valmistajalta. Teknologian kehittyessä kappaleiden tulostaminen muut-
tuu helpoksi ja ongelmaksi voikin tulla esim. tulostetun varaosan asenta-
minen. 
 
Tulevaisuuden terveyspalvelut voidaan osittain hoitaa kotoa videoyhtey-
dellä lääkärin kanssa. Pelkän keskustelun lisäksi palvelu voi sisältää esim. 
verenpaineen mittauksen, verikokeen ja muita nykyisin laboratoriossa 
tehtäviä tutkimuksia. 
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4 IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN HAASTEET DIGITALISAATIOSSA 

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty mahdollisia syitä, miksi 75-89 -vuotiaat ikäänty-
neet käyttävät vähän tai eivät ollenkaan digitaalisia palveluita. Suurimpi-
na syinä esitettiin, että ”käyttää jo tarpeeksi” tai ”ei tarvitse”. On kuiten-
kin mahdollista, että näidenkin takana on todellisuudessa muita tekijöitä, 
kuten esim., että kokee käytön liian vaikeaksi (Nordlund ym. 2014). 
 
Vahvasti nousi myös esille, että laitteita ja ohjelmia pidettiin vaikeina ja 
monimutkaisina käyttää. Lisäksi pelättiin viruksia ja tietojen joutumista 
vääriin käsiin. Osa vastaajista epäili, ettei kykene oppimaan laitteiden ja 
palveluiden käyttöä. Ei myöskään tiedetty mistä opetusta voisi saada. 
 
Lisäongelmia ikääntyneille tulee todennäköisesti tarvittavien laitteiden 
hankinnasta. Laitteita on paljon, eri tyyppisiä, tasoisia ja hintaisia. Myös 
laitteiden kytkeminen ja käyttökuntoon saattaminen on ongelmallista, 
mikäli asiasta ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa (Tamminen, J., 2014).  
Tässä opinnäytetyössä ei laitepuolta kuitenkaan tarkastella. 
 
 

 
Kuva 5. Syitä siihen, ettei käytä enempää tietokonetta, älypuhelinta tai in-
ternetiä (% 75-89 -vuotiaista, joilla on käytössään em. laite, n=210) (Nor-
dlund ym. 2014) 
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Kuva 6. Syitä siihen, ettei käytä tietokonetta, älypuhelinta tai internetiä 
(% 75-89 -vuotiaista, joilla ei ole käytössään em. laitetta tai internetiä, 
n=391) (Nordlund ym. 2014) 

 

  



10 
 

 

5 TARKASTELTAVAT PALVELUT 

Tutkimuksessa tarkasteltaviksi palveluiksi valittiin pankki-, ajanvaraus- se-
kä erilaiset ostos- ja asiointipalvelut, jotka ovat ikäihmisten eniten käyt-
tämiä digitaalisia palveluja. Luvussa kuvataan kyseisiä palveluja yleisellä 
tasolla sekä esitellään ja arvioidaan niiden käytännön toteutuksia. Alalu-
vussa 5.4 esitetään yhteenveto tarkasteltavien digitaalisten palveluiden 
käyttämisen hyödyistä, edellytyksistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. 

5.1 Pankkipalvelut 

Digitaalisia pankkipalveluja kutsutaan yleisesti verkkopankeiksi ja ainakin 
kaikki suurimmat pankit tarjoavat niitä asiakkailleen. Verkkopankkia voi 
käyttää tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella. Älypuhelimille 
tehdyt verkkopankkisovellukset ovat usein toiminnoiltaan huomattavasti 
suppeampia kuin tietokoneversiot ja joillakin pankeilla ei ole erillistä tab-
let-sovellusta, jolloin asiakkaan on käytettävä joko älypuhelimelle tai tie-
tokoneelle räätälöityä sovellusta. Positiivisena poikkeuksena on Danske 
Bankin tablet-sovellus, joka on erittäin monipuolinen ja nimenomaan tab-
let-laitteelle suunniteltu. Lisäksi sen käyttöliittymä on hyvin vapaasti asi-
akkaan muokattavissa. Kaikki verkkopankit käyttävät tiedon suojattuun 
siirtoon tarkoitettua HTTPS-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol Se-
cure). 

5.1.1 Palvelun sisältö 

Verkkopankkien tarjoamat yleisimmät palvelut ovat: tilien saldojen tar-
kastelu, rahojen siirto omien tilien välillä, laskujen maksaminen, omien 
luotto- ja maksukorttien tarkastelu, korttien sulkeminen, lainojen tarkas-
telu ja lainaerien nostot, e-laskujen tilaaminen ja hallinta, yhteydenotot 
pankin asiakaspalveluun, valuuttakurssien tarkastelut, sijoitusmarkkinoi-
den kuten osakeindeksien ja yksittäisten osakkeiden arvon seuranta sekä 
arvopaperikauppa (osto- ja myyntitoimeksiantojen tekeminen). Mikäli 
älypuhelimessa tai tablet-laitteessa on kamera, sillä on mahdollista lukea 
laskun viivakoodi, mikä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti tietojen 
virheetöntä syöttöä. 

5.1.2 Käytön aloittaminen ja kirjautuminen 

Verkkopankkia käyttääkseen on oltava joko tietokone, tablet-laite tai äly-
puhelin sekä internetyhteys. Verkkopankin käytön aloittamiseksi on hen-
kilön omistettava pankissa tili, jolloin hänen on mahdollista saada ns. 
pankkitunnukset, joilla kirjaudutaan verkkopankkiin jokaisella käyttö- eli 
istuntokerralla. Pankkitunnukset ovat alun perin koostuneet kahdesta tai 
kolmesta osasta: käyttäjätunnuksesta sekä salasanasta ja/tai istuntokoh-
taisesti vaihtuvasta tunnusluvusta, jonka on saanut ns. tunnuslukukortis-
ta. Tabletteja ja älypuhelimia käytettäessä kirjautumista on monissa verk-
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kopankeissa helpotettu niin, ettei istuntokohtaista tunnuslukua tarvita. 
Ratkaisun heikkoutena on kuitenkin se, että mikäli käyttäjätunnus ja sala-
sana joutuvat vääriin käsiin, voidaan niillä kirjautua asiakkaan verkko-
pankkiin miltä tietokoneelta tahansa. Esim. Nordea on kehittänyt kirjau-
tumiseen uudenlaisen ratkaisun, jossa älypuhelimeen tai tablettiin lada-
taan ns. tunnuslukusovellus eikä istuntokohtaisia tunnuslukuja enää tarvi-
ta. Käytön helpottumisen lisäksi tämä parantaa myös tietoturvallisuutta, 
koska päästäkseen asiakkaan verkkopankkiin, on käyttäjällä oltava käyttä-
jätunnus, salasana ja asiakkaan älypuhelin. 

5.1.3 Tarkastellut verkkopankit ja toiminnot 

Pankkipalveluista tarkasteltiin Danske Bankin, Nordean ja S-Pankin verk-
kopankkeja. Tarkoituksena ei ollut verrata eri verkkopankkeja keskenään 
eikä laittaa niitä paremmuusjärjestykseen. Tarkastelussa keskityttiin 
verkkopankkiin kirjautumiseen sekä yleisimpiin toimintoihin, kuten lasku-
jen maksamiseen, korttitietojen tarkasteluun ja yhteydenottoon asiakas-
palveluun. 

 
Danske Bankin web-sovellukseen kirjaudutaan antamalla 8-numeroinen 
käyttäjätunnus ja nelinumeroinen salasana. Tämän jälkeen sovellus il-
moittaa nelinumeroisen luvun, jota vastaava istuntokohtainen nelinume-
roinen luku katsotaan tunnuslukukortista ja syötetään sovellukseen, jon-
ka jälkeen verkkopankin käyttö voi alkaa. 
 
Dansken verkkopankin etusivu (kuva 7) on selkeä ja siinä näkyy yläosassa 
pääosiot, vasemmalla tilien saldot ja oikealla mahdolliset pankin ilmoituk-
set ja vinkit asiakkaalle. Pääosiot ovat ”Etusivu”, ”Maksut”, ”Tilit”, ”Kortit 
ja valuutta”, ”Lainat”, ”Sijoitukset”, ”Vakuutukset”, ”Arkistot ja verkko-
palkka” sekä ”Verkko- ja mobiilipalvelut”. 
 

 
Kuva 7. Danske Bankin verkkopankin etusivu. (Danske Bank 2017) 

 

Pääosioiden valinnat on toteutettu niin, että kun hiiren osoitin siirretään 
tietyn pääosion kohdalle ja klikataan, ruudulle aukeaa ponnahdusikkuna, 
jossa alavalinnat näkyvät ja ovat valittavissa. Toiminto on toteutettu hy-
vin ja sen ansiosta alavalintoja voi olla runsaasti. Lisäksi eri pääosioiden 
alavalintojen otsikoita voidaan tarkastella niin, ettei näyttö joka kerta 
päivity. Esimerkkinä ”Maksut”-toiminnon ponnahdusikkuna (kuva 8). 
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Kuva 8. Danske Bankin web-sovelluksen ”Maksut”-toiminnot. (Danske 
Bank 2017) 

 
Dansken verkkopankin tablet-sovellus on erinomaisesti toteutettu. Sivun 
näyttö (kuva 9) muodostuu kuudesta ruudusta (toiminnosta), jotka on va-
littavissa 16 eri vaihtoehdosta. Vaihtoehdot ovat: Menot, Tulot/menot, 
Saldo, Kalenteri, Henkilökohtaiset vinkit, Omat tilit, Valuuttakurssit, Vii-
meisimmät tapahtumat, Video, Löydä meidät, Ota yhteyttä, Nousi-
jat/laskijat, Säilytystili, Indeksit, Kurssilista ja Sijoituskohde. Ruutua klik-
kaamalla saa ko. asiasta tarkempaa tietoa (kuva 10). Sivuja voi olla useita, 
jolloin vaihtoehtoisista ruuduista saa näkyviin vaikka kaikki. Toisaalta 
ikääntyneiden kannalta näyttö voidaan räätälöidä niin, ettei mitään yli-
määräistä ole vaikeuttamassa sovelluksen käyttämistä. 
 

 
Kuva 9. Danske Bankin tablet-sovelluksen etusivu. (Danske Bank 2017) 
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Kuva 10. Danske Bankin tablet-sovelluksen menoerittely. (Danske Bank 
2017) 

 
Danske Bankin älypuhelinsovellus on myös hyvin toteutettu. Toiminnot ja 
valikot ovat selkeät, esimerkkinä uusi maksu (kuva 11). Sekä älypuhelin- 
että tablet-sovellukseen kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan 
avulla eikä istuntokohtaista tunnuslukua tarvita. 
 

 
Kuva 11. Danske Bankin älypuhelinsovelluksen sivu ”Uusi maksu”. (Dans-
ke Bank 2017) 
 
Dansken verkkopankki on hyvin toteutettu. Sovellukset ovat selkeitä ja 
tablet-sovelluksen räätälöitävyys on hyvä ikääntyneiden näkökulmasta. 
Web-sovellukseen kirjautuminen on hankalaa, koska on annettava käyttä-
jätunnus, salasana ja vaihtuva tunnus.  
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Nordean verkkopankkiin (Nordea 2017) on aiemmin kirjauduttu käyttäjä-
tunnuksen ja tunnuslukukortista saatavan istuntokohtaisen tunnusluvun 
avulla, mutta tämä menettely tulee poistumaan. Sen korvaavat jo käytös-
sä oleva tunnuslukusovellus sekä kokeilukäytössä oleva tunnuslukulaite. 
Tunnuslukusovelluksen asentaminen on hieman monimutkaista jopa työ-
ikäiselle, joka on tottunut käyttämään älypuhelinta. Ikääntynyt, joka ei 
ole erityisen aktiivinen tietotekniikan käyttäjä, tarvitsee todennäköisesti 
apua tunnuslukusovelluksen asentamisessa. Kun tunnuslukusovellus on 
asennettu, kirjautuminen Nordean verkkopankkiin on helppoa ja vaiva-
tonta. 
 
Nordean verkkopankin etusivu (kuva 12) on perinteinen ja selkeä. Yläpal-
kissa on valittavissa pääosiot eli ”Päivittäiset raha-asiat”, ”Säästöt ja sijoi-
tukset”, ”Lainat”, ”Vakuutukset”, ”Tietoa palveluista” ja ”Muokkaa verk-
kopankkia”. Kunkin pääosion alavalinnat näkyvät vasemmassa laidassa.  
 

 

Kuva 12. Nordean verkkopankin etusivu. (Nordea 2017) 
 
Eri toimintojen käyttö on myös varsin selkeätä. Alla (kuva 13) on esimerk-
ki Nordean verkkopankin ikkunasta ”Uusi maksu”. 



15 
 

 

 

Kuva 13. Nordean verkkopankin ”Uusi maksu” –ikkuna. (Nordea 2017) 

Nordean älypuhelinsovelluksella (kuva 14) pystyy maksamaan laskuja, 
siirtämään varoja omien tilien välillä, tarkistamaan lainojensa ja luotto- ja 
maksukorttiensa ehdot ja tilanteen sekä tarvittaessa sulkemaan kortteja. 
Myös omien arvopaperiensa tilanteen saa selville älypuhelimella. Lisäksi 
sovelluksella saa yhteyden pankin asiakaspalveluun joko chatin avulla tai 
lähettämällä sähköpostia. 
 
Varsinaista tablet-sovellusta ei Nordean verkkopankissa ole. Tabletilla on 
mahdollista käyttää älypuhelinsovellusta, mutta näyttö on tällöin pysty-
asennossa eikä käyttäminen tunnu luontevalta, jos on yleensä tottunut 
pitämään tablettia vaaka-asennossa. Tabletilla onkin parempi käyttää tie-
tokoneelle tarkoitettua web-käyttöliittymää. 



16 
 

 

   

Kuva 14. Nordean verkkopankin älypuhelinsovelluksen pääikkuna (tuotteet ja tilit), 

”Tuotteet”-ikkuna (tilit, omat arvopaperit ja kortit) ja valintaikkuna (mm. yhteydenotot 

pankkiin, kortin sulkeminen, valuuttalaskuri. (Nordea 2017) 

Ikääntyneiden näkökulmasta Nordean verkkopankissa on hankalinta tun-
nuslukusovelluksen asentaminen ja käyttöönotto, joihin varsin moni tar-
vitsee apua. Kun alkutoimet on tehty, verkkopankkiin kirjautuminen on 
helppoa ja maksujen maksaminen sekä monet muut toiminnat onnistuvat 
ikääntyneiltäkin. 
 
S-Pankin verkkopankin (S-Pankki 2017) web-sovellus ei poikkea merkittä-
västi Danske Bankin tai Nordean vastaavista. Pankkiin kirjaudutaan anta-
malla käyttäjätunnus, salasana ja istuntokohtainen tunnus, joka katso-
taan tunnuslukukortista.  Verkkopankin pääosiot ovat (kuva 15) ”Etusivu”, 
”Maksut”, ”Tilit”, ”Kortit” (kuva 16), ”Luotot”, ”Sijoitukset”, ”Asiakaspal-
velu”, ”Asetukset”, ”Netposti” ja ”Oma S-kanava”, joista viimeksi mainittu 
avaa yhteyden asiakkaan omaan S-kauppaan. Etusivulla näkyy lisäksi tilien 
ja korttien saldot, S-kaupan bonusostotietoja sekä linkki Lähi-Tapiolan 
verkkopalveluihin. Pääosioiden alavalinnat on toteutettu samalla periaat-
teella kuin Danske Bankillakin eli kun tiettyä pääosiota klikataan, avautuu 
ponnahdusikkuna, jossa näkyvät käytettävissä olevat alavalinnat. 
 
S-Pankin älypuhelinsovellukseen kirjaudutaan S-mobiilisovelluksen kautta 
antamalla ainoastaan verkkopankin salasana. Sovellus on huomattavasti 
web-sovellusta suppeampi ja sen avulla voi muun muassa tarkastella ti-
lien ja korttien saldoja, maksaa maksuja, siirtää rahoja omien tilien välillä 
ja lähettää postia asiakaspalvelua. S-Pankilla ei ole erillistä tablet-
sovellusta, vaan tabletilla on käytettävä joko web- tai älypuhelinsovellus-
ta. 
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Kuva 15. S-Pankin verkkopankin etusivu. (S-Pankki 2017) 
 

 
Kuva 16. S-Pankin verkkopankin ”Kortit” -sivu. (S-Pankki 2017) 
 
S-Pankin verkkopankin web-sovelluksessa hankalinta on kirjautuminen 
palveluun, mikä vaatii käyttäjätunnuksen, salasanan ja istuntokohtaisen 
tunnusluvun. Verkkopankin käyttö sinänsä ei eroa Danske Bankin tai Nor-
dean verkkopankeista eikä aiheuta ikääntyneillekään erityisiä vaikeuksia. 
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5.2 Ostos- ja asiointipalvelut 

Ostos- ja asiointipalveluista on tässä opinnäytetyössä tarkasteltu matka-
lippujen, elokuva-, teatteri- ja tapahtumalippujen ostamista, nettikauppo-
jen käyttöä sekä hotellihuoneen varaamista. 

5.2.1 Matkaliput 

Matkalippujen myynti on siirtynyt pitkälti verkkoon, eikä perinteisiä mat-
katoimistojen konttoreita ole enää kovin paljon. Esimerkiksi lentolippujen 
ostamisesta verkossa on lisäksi se hyöty, että ennen ostopäätöstä voi ver-
rata eri lentoyhtiöiden aikatauluja, palveluja ja hintoja. Lentolippujen os-
taminen on hyvin samanlaista yhtiöstä riippumatta. Aluksi valitaan lähtö-
paikka, matkakohde, ajankohta ja sopiva lento, jonka jälkeen nähdään 
hinta (kuva 17), annetaan matkustajien tiedot, valitaan mahdolliset lisä-
palvelut sekä maksetaan ja vahvistetaan tilaus. 
 

 
Kuva 17. Näkymä Finnairin verkkopalvelusta. (Finnair 2017) 
 
Junalipun voi VR:ltä ostaa verkosta, VR:n verkkokaupasta (VR:n verkko-
kauppa 2017) tai VR Mobiilista (VR Mobiili 2017) (kuva 18). Verkkokau-
pasta ostettu lippu lähetetään joko sähköpostilla tai mobiililippuna mat-
kapuhelimeen. Lipun voi myös noutaa VR palveluaseman lipunmyynnistä 
tai tulostaa VR:n lippuautomaatista. VR Mobiilista ostetun lipun voi tulos-
taa itse tai näyttää matkapuhelimella. 



19 
 

 

 

Kuva 18. VR Mobiilin etusivu. (VR Mobiili 2017) 
 
Linja-autoyritys Onnibussilta (Onnibus 2017) matkan ostaminen on hyvin 
selkeätä ja helppoa. Valitaan lähtöpaikka ja matkakohde sekä matkustus-
päivät, jonka jälkeen sovellus ehdottaa vuoroja ko. päiville. Vuoroista vali-
taan sopivat, jotka siirretään ostoskoriin ja siirrytään maksamaan. Bussili-
pun ostaminen Matkahuollolta (Matkahuolto 2017) on hyvin samankal-
taista kuin Onnibussilta. Matkahuoltoa käyttäessä on lisämaksulla mah-
dollista varata tietty istumapaikka, mutta toiminto on toteutettu hyvin 
eikä se vaikeuta lipun ostamista. Tampereen seudun joukkoliikenteen 
matkakortille on mahdollista ostaa erilaisia lippuja verkon kautta palve-
lusta Nella nettilataus (Tampereen seudun joukkoliikenne/Nella nettila-
taus 2017) (kuva 19). Esim. arvolipulle voi ladata lisää saldoa rekisteröi-
tymällä ja kirjautumalla palveluun, jonka jälkeen valitaan ko. matkakortti 
(1), arvolipun lataus (2), ladattava summa ja siirrytään maksamaan (3). 
Palvelusta näkee myös matkakortin sen hetkisen saldon. 
 

 
Kuva 19. Nella nettilataus. (Tampereen seudun joukkoliikenne/Nella nettilataus 2017) 
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5.2.2 Hotellivaraukset 

Varausten tekeminen on hyvin samanlaista eri hotelliketjujen web-
sovelluksilla. Aluksi valitaan kaupunki ja hotelli, sen jälkeen tulo- ja lähtö-
päivä sekä lopuksi yöpyjien ja huoneiden lukumäärä (kuva 20). 
 

 

Kuva 20. Alkusivu Cumulus-hotellin huonevarauksesta (Cumulus Hämeen-
linna 2017) 

 
Kun perustiedot on annettu, avautuu tiedot vaihtoehtoisista huoneista 
(kuva 21), joista valitaan haluttu. 
 

 
Kuva 21. Huoneen valinta –ikkuna (Cumulus Hämeenlinna 2017) 
 
Tämän jälkeen voidaan valita erilaisia lisäpalveluja ja lopuksi vahvistetaan 
varaus. Varauksen tekeminen on helppoa eikä siinä ole mitään erityisen 
hankalaa ikääntyneenkään kannalta. 
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5.2.3 Elokuva-, teatteri- ja tapahtumaliput 

Elokuva-, teatteri- ja tapahtumalippujen varaaminen on periaatteessa hy-
vin samanlaista tilaisuudesta tai tapahtumasta riippumatta. Tilaisuuden 
järjestäjät ovat nykyisin tavallisesti ulkoistaneet lipunmyynnin tähän eri-
koistuneelle yritykselle. Yleisimmät lippupalvelut Suomessa ovat ”Lip-
pu.fi” (Lippupiste 2017) (esim. Tampereen teatteri, HPK/SM-liiga) ja 
”ticketmaster” (Ticketmaster 2017) (esim. Pori Jazz, Tappara/SM-liiga). 
Osa järjestäjistä käyttää kumpaakin em. palvelua ja osalla, esim. Finnkino 
(Finnkino 2017), on täysin oma lipunmyyntijärjestelmä ja -sovellus. 
 
Lippujen varaaminen ja ostaminen on helppoa. Ostamista helpottaa vielä 
se, että on rekisteröitynyt tietyn palvelun käyttäjäksi, jolloin joka kerta 
ostaessaan ei tarvitse erikseen antaa sähköpostiosoitettaan ja luottokort-
titietojaan. Lippupalvelujen suurimmat ongelmat liittyvät siihen, että kun 
suosittujen tapahtumien lippujen varaaminen alkaa, palvelimet ovat 
usein niin ylikuormittuneita, ettei käyttäjä pääse järjestelmään. Tottuma-
ton käyttäjä ei tällöin tiedä mitä pitäisi tehdä, kun palvelu ei toimi eikä tu-
le ilmoitusta mistä vika johtuu ja kauanko se kestää. 

5.2.4 Nettikaupat 

Nettikauppoja on viime vuosina syntynyt runsaasti eri toimialoille. Netti-
kaupasta ostettaessa mennään ko. kaupan webbisivulle, selataan tuottei-
ta, valitaan ostettava tuote sekä sen mahdolliset erityisominaisuudet 
(esim. väri ja koko) ja siirretään valittu tuote ostoskoriin. Kun kaikki ostet-
tavat tuotteet ovat korissa, valitaan toimitustapa (esim. toimitus lähim-
pään postiin, kotiinkuljetus jne.) ja siirrytään maksamaan. Useimpiin net-
tikauppoihin on rekisteröidyttävä ennen ostosten tekemistä. Tästä on 
hyötyä myös käyttäjälle, koska esim. toimitusosoitetta, sähköpostiosoi-
tetta ja maksutapatietoja ei tarvitse antaa erikseen joka kerta ostoksia 
tehtäessä. 
 
Nettikaupasta ostamisen hyöty erityisesti ikääntyneiden kannalta on vai-
vattomuus. Ostokset voi tehdä kotoa käsin ja haluttaessa tavarat saa toi-
mitettuna kotiovelle. Hintavertailujen tekeminen on myöskin helppoa, jos 
samaa tuotetta myydään eri kaupoissa. Nettiostamisen huonona puolena 
on se, että tuotetta ei voi kokeilla ennen ostamista. Suomalaisten (ja EU-
alueella toimivien) nettikauppojen tuotteet on mahdollista palauttaa si-
ten, että 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta ilmoite-
taan myyjälle kaupan peruutuksesta, jonka jälkeen 14 vuorokauden sisäl-
lä em. ilmoituksesta palautetaan tuote. Nykyisen lainsäädännön mukaan 
palautuskuluista vastaa ostaja, mutta useimmat suomalaiset nettikaupat 
eivät peri kuluja asiakkailtaan. Ikääntyneiden kannalta tuotteiden palaut-
taminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat hankalia nettikaupassa. 
 
Oma lukunsa ovat EU-alueen ulkopuoliset nettikaupat, joissa tuotepalau-
tusten ja takuukorjausten hoitaminen voi osoittautua hyvin hankalaksi. 



22 
 

 

Toisaalta kansainvälisesti tunnetut nettikaupat, kuten esimerkiksi ame-
rikkalaiset Amazon (Amazon 2017) ja eBay (eBay 2017) sekä kiinalainen 
maailman suurin verkkokauppa Alibaba ja sen kuluttajille suunnattu 
kauppa AliExpress (AliExpress 2017) pyrkivät toiminnassaan korkeaan 
asiakastyytyväisyyteen. Em. nettikauppojen tarjonta on erittäin monipuo-
lista ja se sisältää paljon tuotteita, joita ei Suomesta edes saa. Lisäksi 
esim. AliExpressissä monien tuotteiden hinnat toimituskuluineen ovat 50-
70 % alemmat kuin vastaavat tuotteet maksavat suomalaisissa kivijalka-
kaupoissa. Kansainvälisten nettikauppojen sivut ovat yleensä englanniksi, 
joka voi olla monelle ikääntyneelle este ostamiseen, vaikka sivut muuten 
ovat yleensä aika selkeitä ja ostaminen helppoa.  

5.3 Ajanvarauspalvelut 

Ikääntyneiden yleisesti käyttämät palvelut, jotka edellyttävät tai suositte-
levat ajan varaamista etukäteen ovat lääkäri-, terveys- ja laboratoriopal-
velut, poliisin palvelut, kampaamo- ja parturipalvelut sekä muun muassa 
auton katsastus. 

5.3.1 Terveyspalvelut 

Sähköinen ajanvaraus on käytössä suurimmilla yksityisillä lääkäriasemilla, 
kuten esim. Terveystalolla ja Mehiläisellä sekä laboratoriopalveluita tar-
joavalla Fimlab Oy:llä. Em. yrityksiltä saa ajan varattua myös puhelimitse. 
Tampereen kaupungin terveysasemalta voi lääkäriajan varata ainoastaan 
soittamalla ja sähköistä palvelua voi käyttää kiireettömän vastaanotto-
ajan varaamiseen sairaan- ja terveydenhoitajalle sekä lääkärille varatun 
ajan peruuttamiseen. 
 
Terveystalosta (Terveystalo 2017) lääkäriaikaa varattaessa avautuu ensik-
si ikkuna, josta valitaan asiakastyyppi eli ikääntyneiden kyseessä ollen Yk-
sityisasiakas. Tämän jälkeen avautuu 18 yleisimmän palvelun ikkuna (kuva 
22), joista voi valita haluamansa. Vaihtoehtoisesti voi avata ikkunan asi-
antuntijoista ja valita tietyn lääkärin. Kolmantena vaihtoehtona voi klikata 
Erikoisalat, jolloin avautuu 46 kohdan valikko. Neljäntenä vaihtoehtona 
voi avata Terveystalon palveluvalikon ja valita haluamansa yli 300 palve-
lun valikoimasta. Kun sopiva palvelu on valittu, sovellus pyytää valitse-
maan toimipaikan, jonka jälkeen valitaan haluttu vastaanottoaika ja vah-
vistetaan se. Palvelu lähettää vahvistuksen sähköpostiin sekä haluttaessa 
muistuttaa esim. tuntia ennen ko. ajankohtaa joko sähköpostilla tai teks-
tiviestillä. Ajan varaaminen on myös ikääntyneelle, tietokonetta vähän 
käyttäneelle melko helppoa. Jos haluaa ajan yleislääkärille, sovellus eh-
dottaa ensimmäistä vapaata aikaa valitulta lääkäriasemalta eikä asiak-
kaan tarvitse miettiä eri vaihtoehtoja. Jos taas haluaa ajan tietyltä lääkä-
riltä, valitaan ko. lääkäri ja sovellus ehdottaa ensimmäistä vapaata aikaa. 
Toisaalta Terveystalon sovellus mahdollistaa oikean asiantuntijan löytä-
misen, kun valitsee tarvittavan palvelun pitkästä listasta, mutta tämä 
saattaa olla monelle ikääntyneelle hankalaa. 
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Muiden lääkäriasemien verkkopalvelut toimivat vastaavasti kuin Terveys-
talon. Fimlab Laboratoriot Oy:stä (Fimlab 2017) palveluajan varaaminen 
on hyvin helppoa, koska asiakas joutuu valitsemaan ainoastaan halua-
mansa palvelun yhdeksästä vaihtoehdosta, toimipaikan sekä sopivan, va-
paana olevan ajankohdan. 
 

 

Kuva 22. Terveystalon Yleisimmät palvelut -valintaikkuna. (Terveystalo 2017) 

5.3.2 Poliisi 

Poliisista (Poliisi 2017) voi varata ajan toimistokäynnille monenlaisissa lu-
pa-asioissa, mutta passi ja henkilökortti ovat tavallisimmat, joissa tarvi-
taan käynti paikan päällä. Passia uusittaessakaan ei välttämättä tarvitse 
käydä poliisilaitoksella, vaan riittää, kun täyttää sähköisen passihakemuk-
sen ja käy ottamassa passikuvat valokuvaamossa, joka lähettää kuvat 
sähköisesti poliisille. Mikäli on henkilökohtaisesti käytävä poliisilaitoksel-
la, ajanvaraussovellus kysyy nimen, henkilötunnuksen ja yhteystiedot, 
jonka jälkeen valitaan tapaamisen aihe. Tämän jälkeen pääsee valitse-
maan palveluajan. Palvelun käyttäminen on helppoa. Ajan voi varata joko 
kirjautumalla tai kirjautumatta palveluun. Etukäteen tehtävää ajanva-
rausta kannattaa käyttää, koska tällöin välttää usein pitkänkin jonotus-
ajan. 
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5.3.3 Muita palveluita 

Parturiin ja kampaamoon ei nykyisin yleensä pääse ennen etukäteen teh-
tävää ajanvarausta. Ajan voi varata puhelimitse, mutta monissa paikoissa 
käytetään sähköistä ajanvarauspalvelua. Esimerkkinä Parturi-Kampaamo 
Naps Tampereen (Parturi-Kampaamo Naps Tampere 2017) käyttämä 
ajanvaraussovellus (kuva 23). 
 

 
 
Kuva 23. Parturi-Kampaamo Naps Tampere ajanvaraus. (Parturi-
Kampaamo Naps Tampere 2017) 
 
Auton katsastukseen pääsee nykyisin helposti ja jonottamatta myös ilman 
ajanvarausta, mutta etukäteen varattaessa katsastushinta voi olla huo-
mattavan edullinen. Katsastusyhtiöt käyttävät erilaisia ajanvaraussovel-
luksia, jotka kuitenkin ovat periaatteeltaan hyvin samanlaisia. Valintojen 
järjestys voi vaihdella, mutta asiakkaan on annettava sovellukseen katsas-
tusasema, ostettavat katsastuspalvelut (esim. määräaikaiskatsastus, jälki-
tarkastus jne.) ja auton rekisteritunnus sekä valittava katsastusaika. Ajan 
varaaminen on helppoa ja samankaltaista kuin esim. lippujen ostaminen 
netistä. 
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5.4 Keskeiset havainnot ja kehittämisehdotukset tarkastelluista palveluista 

Alla olevissa taulukoissa 1 ja 2 on esitetty keskeiset havainnot ja kehittä-
misehdotukset verkkopankeista ja muista tarkastelluista palveluista. Tar-
kemmat kuvaukset on esitetty alaluvuissa 5.1–5.3. Palveluiden käytön 
hyötyjä erityisesti ikääntyneille on esitetty taulukoiden kohdassa ’Miksi 
pitäisi tai kannattaisi käyttää’. Kohdassa ’Mitä edellyttää’ on lueteltu tar-
vittavia laitteita ja osaamisvaatimuksia. Taulukkojen kohdissa ’Mikä on 
hankalaa’ ja ’Mitä pitäisi kehittää’ on tiivistetty tutkimuksen tulokset eri 
palveluissa havaituista ongelmista ja kehittämistarpeista. 
 
Taulukko 1. Verkkopankin käytön keskeiset seikat 

Miksi pitäisi tai 
kannattaisi käyttää? 

 pankkiasioiden hoitaminen onnistuu esim. kotona ja 
matkoilla 

 konttoreissa lyhyehköt aukioloajat, joutuu jonottamaan 
eikä aina pääse istumaan 

 verkkopankkitunnuksia tarvitaan tunnistautumiseen 
moniin muihinkin palveluihin kirjauduttaessa 

Mitä edellyttää?  tietokone, älypuhelin tai tablet-laite 

 perustiedot em. laitteiden käytöstä 

Mikä on hankalaa?  kirjautuminen verkkopankkiin (tarvitaan useita tunnus-
lukuja tietoturvallisuuden takia) 

 eräiden sovellusten asentaminen ja käyttöönotto 

Mitä pitäisi kehittää?  palveluun kirjautumisen pitäisi olla helppoa (ei erillisiä 
käyttäjätunnuksia, salasanoja, istuntokohtaisia lukuja) 

 perustoimintojen (tilien saldojen tarkistus, laskujen 
maksaminen) pitäisi olla vielä selkeämmin esillä 

 
Taulukko 2. Ostos-, asiointi- ja ajanvarauspalveluiden käytöstä 

Miksi pitäisi tai 
kannattaisi käyttää? 

 asioiden hoitaminen onnistuu esim. kotona ja matkoilla 

 eri palveluntarjoajia ja tuotteita on melko helppo verra-
ta 

 tuotteet toimitetaan haluttaessa esim. lähikauppaan, 
postiin tai kotiin 

Mitä edellyttää?  tietokone, älypuhelin tai tablet-laite 

 perustiedot em. laitteiden käytöstä 

 ict-osaamista ja ymmärrystä, jotta voi arvioida mitkä 
palvelut ovat turvallisia käyttää 

 englanninkielen osaamista ulkomaisia palveluja käytet-
täessä 

Mikä on hankalaa?  jotkut sivustot ovat vaikeaselkoisia 

 sivuilla olevat kuvat, animaatiot ja mainokset sekoittavat 
palvelun käyttämistä 

Mitä pitäisi kehittää?  sivujen selkeys ja käytettävyys 

 ikääntyneiden ja vähän tietokonetta käyttävien kannalta 
sivut eivät saisi olla kovin erikoisia. ”Perustylsät” sivut, 
jossa käyttäjän tekemät valinnat etenevät loogisessa 
järjestyksessä ovat käyttökelpoisia. 
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6 HAASTATELTUJEN ARVIOT JA KOKEMUKSET DIGITAALISISTA 
PALVELUISTA 

Tutkimuksessa tarkasteltujen digitaalisten palvelujen arviointi on esitetty 
pääosin luvussa 5. Tässä luvussa esitetään tulokset teemahaastatteluista, 
joiden tarkoituksena on ollut selvittää karkeasti ovatko kirjoittajan ja 
ikääntyneiden henkilöiden arviot digitaalisten palveluiden käytettävyy-
destä samansuuntaisia. 
 
Työssä haastateltiin seitsemää henkilöä, joista neljä oli eläkkeellä ja kol-
me vielä työelämässä. Haastatelluista neljä oli miehiä (iät 58, 65, 68 ja 78 
vuotta) ja kolme naisia (iät 57, 59 ja 69 vuotta). 
 
Seuraavissa alaluvuissa on esitetty kunkin vastaajan kommentit eri palve-
luista. 

6.1 Pankkipalvelut  

Kaikki haastateltavat käyttävät digitaalisia pankkipalveluja ja neljä haasta-
teltavaa seitsemästä toteaa käytön sujuvan hyvin ja ilman ongelmia. Kaksi 
haastateltavaa mainitsee käyttöliittymien olevan epäselviä ja asioiden 
löytämisen hieman vaikeata. Yhden haastateltavan ongelmat liittyivät kä-
sien tärinään, eivät käytettyyn palveluun. 
 
Henkilö 1 käyttää Danske-pankkia ja S-pankkia, eikä ole hankaluuksia. 
Hän kertoo, että ”sujuu erittäin hyvin ilman mitään ongelmia”. 
 
Henkilö 2 käyttää Nordeaa. Hän sanoo käytön olevan rutiininomaista, ei-
kä koe sitä hankalaksi. 
 
Henkilö 3 käyttää OP:tä, mutta käytössä on ongelmia, koska kädet tärise-
vät. Hän pystyy kuitenkin hoitamaan kaikki tarvitsemansa pankkiasiat. 
 
Henkilö 4 käyttää Nordeaa ja Osuuspankkia, eikä koe mitään hankaluuk-
sia. 
 
Henkilö 5 käyttää Nordeaa ja Osuuspankkia. Haastateltavan mielestä 
Nordealla on selkeämmät ja Osuuspankilla on sekavammat sivut. Pankki-
asioinnit ja vakuutukset ovat samassa näytössä, mikä ei ole hyvä asia ja 
vaikeuttaa hahmottamista.  Lisäksi hänen mainitsee, että ”Liikaa tavaraa 
yhdellä sivulla. Kannettavassa hankalampi, mutta Osuuspankin iPad so-
vellus on hyvin selkeä ja siinä on näppäriä liukukäyttömahdollisuuksia”. 
 
Henkilö 6 käyttää Nordeaa ja Danske-pankkia, jotka ovat hänen mukaan-
sa ”helppokäyttöisiä eikä niissä ole mitään ongelmia”. Danske-pankin tab-
let-sovellusta vastaaja piti erittäin hyvänä. 
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Henkilö 7 käyttää Nordeaa. Hänen mielestään valikot eivät ole ihan sel-
keitä ja joidenkin asioiden löytäminen on hankalaa. 

6.2 Matkaliput 

Lähes kaikki haastateltavat ovat ostaneet lento-, juna- ja muita matkalip-
puja digitaalisista palveluista. Ostamisessa on ollut selvästi enemmän on-
gelmia ja hankaluuksia kuin pankkipalveluiden käyttämisessä.  
 
Henkilö 1 ei ole ostanut matkalippuja, koska ”Ei ole tarvinnut ostaa”. 
 
Henkilö 2 on ostanut matkalippuja eikä siinä ole koskaan ollut mitään on-
gelmaa. 
 
Henkilö 3 ei ole ostanut matkalippuja eikä hänellä ole mitään käsitystä, 
miten lippuja ostetaan verkosta. 
 
Henkilö 4 on ostanut lippuja monesta eri palvelusta. Hänen mielestään 
ostaminen on helppoa, mutta TOP 10 matkatarjoukset nettisivu, josta voi 
varata matkapaketteja (sisältää lennot + majoituksen) on epäselvä. 
 
Henkilö 5 on ostanut ja sanoo sen olevan helppoa, lukuun ottamatta Ry-
anairia, jossa on välillä paljon haastetta. Lisäksi hänen mielestään ”Hyväk-
syn käyttöehdot” -kyselyt  ovat ärsyttäviä. 
 
Henkilö 6 on ostanut matkalippuja VR:ltä ja eri lentoyhtiöiltä. Hänen mie-
lestään ehdoista on välillä vaikea saada selvää englannin kielellä, mutta 
muuten ei ole ollut ongelmia. 
 
Henkilö 7 on ostanut VR:n lippuja ongelmitta. 

6.3 Hotellivaraukset 

Kuusi haastateltavaa seitsemästä on tehnyt hotellihuoneen varauksia 
Suomesta ja/tai ulkomailta. Osalla ei ole hotellivarauksien tekemisessä 
mitään ongelmia, mutta osa kokee palveluihin kirjautumisen, varausten 
muuttamisen ja sähköpostiin tulevat mainokset ikäviksi. 
 
Henkilö 1:n mielestä hotellivarausten tekeminen on helppoa. Hän kokee 
kuitenkin ikäväksi sähköpostiin tulevat mainokset, kun varaa hotellin. 
 
Henkilö 2 on tehnyt hotellivarauksia ja sanoo sen olevan helppoa.  
 
Henkilö 3 ei ole varannut hotellihuonetta, eikä ole ollut tarvetta. 
 
Henkilö 4 on tehnyt varauksia, eikä se ole hänen mukaansa hankalaa. Eri-
tyisesti Suomeen hotellivarauksia on helppo tehdä. 
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Henkilö 5 on tehnyt varauksia. Hänen mielestään palveluihin rekisteröi-
tyminen on ikävää ja hankalaa, eikä hän aina muista salasanoja. 
 
Henkilö 6 on tehnyt varauksia. Hän kertoo, että varausten tekeminen on 
helppoa, mutta jos hotellin puolelta tulee muutoksia, niiden käsittely on 
ollut hankalaa. 
 
Henkilö 7 on varannut huoneita eikä ole kohdannut ongelmia. 

6.4 Elokuva-, teatteri- ja tapahtumaliput 

Viisi seitsemästä haastatellusta on varannut tai ostanut elokuva-, teatteri- 
tai tapahtumalippuja digitaalisten palveluiden avulla. Pari haastateltavaa 
on kokenut palveluihin rekisteröitymisen ja salasanojen muistamisen 
hankalaksi, mutta muita ongelmia ei juurikaan noussut esille. 
 
Henkilö 1 on ostanut tapahtumalippuja, mikä ei hänen mukaansa ole ihan 
helppoa, vaan aika moniportainen menettely, johon tosin on hyvät oh-
jeet. 
 
Henkilö 2 ei ole ostanut lippuja, koska ei ole ollut tarvetta. 
 
Henkilöllä 3 ei ole ollut tarvetta ostaa lippuja. 
 
Henkilö 4 on ostanut ja varannut lippuja ja sanoo sen sujuneen helposti. 
 
Henkilö 5 on ostanut lippuja muutaman kerran. Hänen mielestään tiukka 
aikaraja on ärsyttävä ja aika on loppunut joskus kesken. Myös rekisteröi-
tymisen hän kokee ikäväksi. 
 
Henkilö 6 on ostanut lippuja usein, eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. 
 
Henkilö 7 on ostanut lippuja verkosta. Hän kertoo, että ”Jos vaatii rekiste-
röitymistä, on välillä vaikeuksia muistaa salasana. Muuten ei ongelmia”. 

6.5 Ostokset 

Viisi seitsemästä haastatellusta on tehnyt ostoksia netistä ja kaikkien ko-
kemukset ovat pelkästään positiivisia. 
 
Henkilö 1 ei ole ostanut netistä koskaan. Hän voisi ajatella ostavansa, 
mutta tarpeet ostaa ovat aika vähäiset.  
 
Henkilö 2 on ostanut verkosta ja sanoo sen olevan helppoa ja vaivatonta.  
 
Henkilö 3 ei ole ostanut netistä, eikä ole koskaan ajatellut, että voisi ostaa 
verkosta mitään tuotetta. Hänelle ei ole täysin selvää, miten netistä os-
taminen sujuu ja toimii. 
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Henkilö 4 on ostanut netistä ja sanoo sen olevan helppoa ja vaivatonta. 
Hän mainitsee lisäksi, että on hyvä, kun tuotteen voi palauttaa, jos se ei 
ole hyvä. 
 
Henkilö 5 on ostanut netistä. Hän on usein etsinyt ensin netistä tuotetta 
ja sitten ajautunut liikkeen verkkokauppaan. Hän on kokenut ostamisen 
helpoksi ja ostokset edullisiksi. Hyvää hänen mielestään on lisäksi se, että 
ostokset voi tehdä koska tahansa, saatavuus on parempi netistä ostaessa 
ja ostokset voi noutaa lähipalvelupisteestä. Hän on käyttänyt muun mu-
assa CityDeal -sivustoa. 
 
Henkilö 6 on ostanut netistä usein, eikä ole koskaan pettynyt. Hän koros-
taa, että ulkomaisista nettikaupoista ostaessa pitää osata englantia. 
 
Henkilö 7 on ostanut suomalaisista nettikaupoista ja ostaminen on suju-
nut helposti. 

6.6 Ajanvarauspalvelut 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut ovat käyttäneet digitaalisia 
ajanvarauspalveluja, suurin osa vieläpä varsin säännöllisesti. Kaikki koke-
vat palvelujen käyttämisen helpoksi, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt. 
Varausvahvistuksen saamista sähköpostilla tai tekstiviestillä pidettiin hy-
vänä. 
 
Henkilö 1 on varannut aikoja ja käyttää säännöllisesti. Hän pitää palvelua 
näppäränä ja hyvänä. 
 
Henkilö 2 käyttää ajanvarauspalveluita ja kokee ne helpoiksi. 
 
Henkilö 3 ei ole käyttänyt, koska tuttava tekee varaukset lääkärille. 
 
Henkilö 4 on käyttänyt Fimlabin, hierojan ja kampaajan ajanvarauspalve-
luita. Hän sanoo palveluiden käyttämisen olevan helppoa ja yksinkertais-
ta. 
 
Henkilö 5 käyttää ajanvarauspalveluita ja sanoo, että ”Pankkitunnistau-
tuminen on nopea ja kiva”. Hänen mielestään ko. palveluiden, varsinkin 
Terveystalon, käyttäminen on yksinkertaista. 
 
Henkilö 6 käyttää kyseistä palvelua lääkärin, parturin ja auton katsastuk-
sen varaamisessa. Hän kertoo, että ”Mitään ongelmia ei ole ollut ja on kä-
tevää, kun saa vahvistuksen varauksesta sähköpostiin tai tekstiviestillä”. 
 
Henkilö 7 on varannut aikoja terveyspalveluihin ongelmitta. 
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6.7 Muut palvelut ja kommentit 

Eräs haastateltava kertoi suurimman syyn hänen netin vähäiseen käyt-
töönsä olevan se, että hän ei uskalla käyttää, koska ”en tiedä mihin tieto 
menee ja mitä tapahtuu, jos painan jostain kohdasta eteenpäin”. 
 
Eräs haastateltava kehui erityisesti verottajan sivuja sanoen niiden olevan 
”Erittäin hyvät ja selkeät sivut. Simppelit ja helppokäyttöiset. Pankki-
tunnistautuminen on hyvä.” 
 
Eräs haastateltava kertoi, että ”Sivut ovat välillä hankalia. Joskus pitää kli-
kata nappia sivun alareunassa, joskus taas samalla sivulla yläreunassa”. 
 
Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että sivuilla on välillä liikaa asiaa. 

6.8 Haastattelujen yhteenveto 

Haastateltujen henkilöiden arviot digitaalisista palveluista olivat hyvin 
samanlaisia kuin tämän opinnäytetyön tekijänkin. Palvelut ovat suurim-
maksi osaksi helppokäyttöisiä eikä niissä ole mitään yleistä ongelmaa. 
Jonkun yksittäisen palveluntarjoajan sivu voi olla sekava tai sisältää esi-
merkiksi liikaa asiaa, mikä tuottaa vaikeuksia ehkä enemmän juuri ikään-
tyneille. Osa ongelmista tai ikäviksi koetuista seikoista johtuu välillä ma-
kuasioista eikä riipu käyttäjän iästä. Esimerkiksi vielä työelämässä olevien 
arviot eivät poikenneet eläkkeellä olevien arvioista. 
 
Osa haastatelluista käytti vain yhtä tai muutamaa digitaalisista palvelua. 
Palvelujen käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan johtunut siitä, että ky-
seiset palvelut olisivat olleet huonosti toteutettuja. Haastateltu henkilö ei 
kokenut tarvitsevansa kyseistä nettipalvelua tai hänen tietokoneen käyt-
tönsä oli jostain syystä vähäistä eikä hän ollut halukas perehtymään uu-
siin palveluihin. 
 
Haastattelujenkin perusteella monissa digitaalisissa palveluissa on kehi-
tettävää. Monet kehittämistarpeet olivat kuitenkin yleisiä eivätkä liitty-
neet erityisesti ikäihmisiin. Kehittämistarpeita on tarkemmin tuotu esille 
luvussa 7. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä selvitettiin ja arvioitiin sellaisten digitaalisten palveluiden 
käytettävyyttä, joista uskottiin olevan hyötyä erityisesti ikääntyneille ihmi-
sille esimerkiksi niin, ettei palvelun saadakseen tarvitse päästä palveluntar-
joajan luo tai jonottaa puhelimessa. Tyypillisiä tällaisia palveluja ovat mm. 
pankkipalvelut, palvelujen ja tuotteiden ostaminen sekä ajanvarauspalve-
lut. 
 
Pääsääntöisesti tarkastellut digitaaliset palvelut oli toteutettu niin, ettei 
niiden käyttäminen aiheuttanut erityisiä vaikeuksia ikääntyneille ihmisille 
tai henkilöille, jotka eivät ole tottuneita tietokoneen käyttäjiä. Parhaimpa-
na esimerkkinä tästä ovat verkkopankit, joiden nettisivut eivät juurikaan si-
sällä häiritseviä kuvia tai muuta ylimääräistä, jota ei tarvita palvelun käyt-
tämiseen. Toisaalta verkkopankit ovat ominaisuuksiltaan niin monipuolisia, 
että peruspalveluiden (saldojen tarkastelu ja laskujen maksaminen) löytä-
mistä ja käyttöä on eräissä käyttöliittymissä syytä selkeyttää. Lisäksi tieto-
turvallisuuden varmistamiseksi eräisiin verkkopankkeihin kirjautuminen on 
liian hankalaa, jos asiakkaalta kysytään käyttäjätunnus, salasana ja istunto-
kohtainen tunnusluku. Useimpien verkkopankkien mobiilisovelluksissa kir-
jautumista onkin helpotettu. 
 
Muissa digitaalisissa palveluissa käytettävyyttä vaikeuttivat eräiden sivujen 
sekavuus ja epäloogisuus. Kyseisillä sivuilla saattoi olla kuvia ja animoituja 
mainoksia, joiden seasta oli välillä hieman hankalaa hahmottaa varsinaista 
palvelua. Jotkut sivut on toteutettu niin, että palvelussa eteneminen edel-
lyttää napin klikkaamista sivun alalaidassa ja seuraavassa vaiheessa puoles-
taan sivun ylälaidassa. Erityisesti tietokonetta vähän käyttäville, joita ikään-
tyneet usein ovat, edellä kuvatut seikat aiheuttavat hämmennystä. 
 
Eräs lisäongelma digitaalisten palveluiden käyttämiseen aiheutuu siitä, että 
sivut on toteutettu erilaisilla logiikoilla. Esimerkiksi eri nettikauppojen so-
vellukset saattavat olla todella hyviä, mutta käyttöliittymältään aivan erilai-
sia. Kun käyttäjä tekee ostoksia eri nettikaupoissa, olisi helpompaa, jos 
käyttöliittymät olisivat samankaltaisia. Tähän ei varmaan tulla koskaan 
pääsemään, koska monet palveluntarjoajat haluavat nimenomaan erottua 
kilpailijoistaan myös nettisivujensa avulla. 
 
Digitaalisten palvelujen tarjoajat eivät jatkossakaan tule todennäköisesti 
tekemään erillisiä käyttöliittymiä tai sivuja ikääntyneille ihmisille, etenkin 
kun tietokoneen käyttöön tottumattomien osuus tulee vuosi vuodelta vä-
henemään. Yleinen pyrkimys helpottaa ja parantaa digitaalisten palvelui-
den käytettävyyttä on näin ollen se tie, joka koituu myös ikääntyneiden 
ihmisten hyödyksi. 
 
Paljon tehtävää olisi vielä ikääntyneiden ihmisten tietoteknisessä koulutuk-
sessa. Monia hyödyllisiä palveluita jää käyttämättä, kun niistä ei tiedetä tai 
uskalleta käyttää, kun esim. turhaan pelätään omien yhteystietojen joutu-
mista vääriin käsiin.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET     
 

1. Käytätkö pankkipalveluita? 
Jos vastaa kyllä 

 Mitä pankkia käyttää 

 Onko ollut jotain hankaluuksia 

 Onko joku asia minkä kokee ikäväksi (kirjautuminen, 3 eri vaihetta) 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei käytä 

 Onko vaikeata 

 Onko perehtynyt ollenkaan miten pankkipalvelu toimii netissä 

 Vai eikö asia vain kiinnosta. 

2. Oletko ostanut joitain matkalippuja netistä? 
Esim. Finnairilta, VR:ltä tai  Onnibussilta. 
Jos vastaa kyllä 

 Onko ollut helppo ostaa 

 Onko joku asia mikä olisi hankalaa 

 Onko joku asia minkä koet ikäväksi 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei käytä 

 Onko liian vaikeaa (sekavat sivut) 

 Pelkää antaa omia tietoja nettiin? 

 Asia ei kiinnosta? 

 Ei ole millään tavalla perehtynyt asiaan 

3. Oletko tehnyt hotellivarauksia netissä? 
Jos vastaa kyllä 

 Oliko helppoa varata 

 Oliko joku asia mikä vaikeata 

 Oliko joku asia mikä oli ikävää (kirjautuminen, joutuu rekisteröitymään) 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei ole varannut 

 Onko liian hankalaa (rekisteröityminen) 

 Pelkää antaa omia tietoja palveluun (nimi, osoite, pankkitietoja jne) 

 Ei kiinnosta, soittaa mieluummin 

4. Oletko ostanut tai varannut elokuva-, teatteri- tai tapahtumalippuja netistä?  
Jos vastaa kyllä 

 Oliko helppoa varata / ostaa 

 Oliko joku asia mikä vaikeata 

 Oliko joku asia mikä oli ikävää (kirjautuminen, joutuu rekisteröitymään) 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei ole varannut 

 Onko liian hankalaa (rekisteröityminen) 

 Pelkää antaa omia tietoja palveluun 

 Ei kiinnosta, menee paikanpäältä mieluummin ostamaan 
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5. Oletko ostanut tai varannut elokuva-, teatteri- tai tapahtumalippuja netistä?  
Jos vastaa kyllä 

 Oliko helppoa varata / ostaa 

 Oliko joku asia mikä vaikeata 

 Oliko joku asia mikä oli ikävää (kirjautuminen, joutuu rekisteröitymään) 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei ole varannut 

 Onko liian hankalaa (rekisteröityminen) 

 Pelkää antaa omia tietoja palveluun 

 Ei kiinnosta, menee paikanpäältä mieluummin ostamaan 

6. Oletko ostanut jotain tavaraa/vaatetta netistä? 
Jos vastaa kyllä 

 Miksi ostaa netistä(helppoa ,vaivatonta) 

 Onko helppoa 

 Onko joku asia kuitenkin, mikä on ikävää (kirjautuminen, rekisteröityminen) 
Jos vastaa ei 

 Mitä täytyisi tapahtua, että ostaisit netistä 

 Voisitko ajatella, että ostaisit netistä jonkun tuotteen(pystyy vertailemaan hin-
toja) 

7. Käytätkö jotain ajanvarauspalvelua? (terveypalvelut, poliisi jne.) 
Jos vastaa kyllä 

 Koetko helpoksi varata netistä 

 Onko joku asia minkä koet ikäväksi (kirjautuminen, rekisteröityminen) 
Jos vastaa ei 

 Miksi ei ole käyttänyt 

 Onko liian vaikeata (sekavaa) 

 Pelkää antaa tietojaan 

 Ei koe saavansa oikeanlaista palvelua, jotenka soittaa mieluummin 

 Ei kiinnosta 

8. Onko jotain muita palveluita mitä käytät, joita tässä ei olla käyty lävitse? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 


