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Tässä opinnäytetyössä käsitellään kuluttajien kokemuksia ja mieltymyksiä rahaliikenteen 

digitalisoitumisesta. Tutkimuksessa haastateltiin 20-60 vuotiaita digitaalisten maksuvälinei-

den käyttäjiä. Maksuvälineet, joita haastateltavat käyttivät, olivat esimerkiksi erilaiset mak-

susovellukset tai itsepalvelukassat. Työtä varten on toteutettu haastattelut erilaisille kulut-

tajille. Haastateltavista osa oli yrittäjiä, osa korkeakouluopiskelijoita ja osa työssäkäyviä. 

Monet haastateltavista olivat entisiä tai nykyisiä tietotekniikan opiskelijoita.  

 

Tässä opinnäytetyössä haluttiin tutkia sitä, että miten kuluttajat suhtautuvat rahaliikenteen 

digitalisoitumiseen, eli tarkemmin mitä mieltä he ovat ja millaisia ajatuksia heillä herää 

maksusovelluksista, käteisestä, itsepalvelukassoista ja muusta. 

 

Osa haastatteluista suoritettiin sähköpostitse ja osa kasvotusten. Kuitenkin haastattelujen 

vastaukset voidaan luokitella samanarvoisiksi, koska sähköpostilla haastatetuilta henki-

löiltä saatettiin jälkikäteen kysyä täydennystä vastauksiin.   

 

Tutkimuksen lopputuloksesta selviää, että haastateltavista suurin osa on tyytyväinen digi-

talisaation tuomiin muutoksiin rahaliikenteessä. Osa vastaajista näki digitalisoitumisessa 

paljon hyviä, mutta myös huonoja puolia.  
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1 Johdanto 

Digitalisaatio on valloittanut ja mullistanut maailmaamme jo pitkän aikaa. Vaikka digitali-

saatiota on kehuttu ja kritisoitu maailmalla runsaasti, niin sen todellinen tulevaisuus on silti 

vielä mysteeri. Viime aikoina se on rantautunut yhä enemmän myös rahaliikenteeseen. 

Rantautumisen voi huomata esimerkiksi uusien maksusovellusten ja itsepalvelukassojen 

yleistymisellä. Pankit, kaupat, ravintolat, yritykset ja muut maksupalveluiden ja sen välityk-

sen tarjoajat siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen maailmaan ja maksujärjestelmiin, kuten 

sovelluksiin. Käteisen käyttö vähentyy hurjaa vauhtia ja uusia maksusovelluksia tulee jat-

kuvasti lisää.  

 

Opinnäytetyöni käsittelee yksityishenkilöiden kokemuksia ja ajatuksia rahaliikenteen digi-

talisoitumisesta. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda yleistä kuvaa siitä millaisia koke-

muksia ja ajatuksia kuluttajilla on digitalisaatiosta rahaliikenteessä. Millaisena uudet mak-

susovellukset ja järjestelmät koetaan maailmalla ja millaisia tulevaisuuksia niillä on ja voi 

olla. Opinnäytteestä on hyötyä erilaisille maksusovellusten kehittäjille ja digitalisaatiosta 

kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat tietää ihmisten mielipiteitä sovelluksista. 

 

Valitsin opinnäytteeni aiheen, sillä digitalisaatio on asia mistä puhutaan jatkuvasti, eikä 

sen kehitys näytä loppuvan. Halusin tuoda tutkimuksessani esille sitä, että millaisena ku-

luttajat näkevät erilaiset digitalisaation vaikutukset rahaliikenteessä. Tämä opinnäytetyö 

tehdään kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Haastatteluista pyritään saamaan 

mahdollisimman monipuolisia ja syvällisiä vastauksia. Tämä menetelmä valittiin siksi, 

koska tutkimuksessa haluttiin perehtyä ja ymmärtämää tutkimuskohteen laatu ja sen to-

dellinen merkitys kokonaisuudessaan.  

 

Opinnäytetyöni teoriaosion lähdemateriaalina toimii jo olemassa oleva tietoperusta, tutki-

mukset osa-aiheista, uutisartikkelit ja tietokirjallisuus. Koska aihe on tuore, niin suurin osa 

lähdemateriaalista tulee olemaan verkosta haettua. Materiaalia käsittelen kuitenkin kriitti-

sellä silmällä panostaen siihen, että tietoperusta on luotettavaa. Opinnäytetyöni koostuu 

teoriasta, tutkimuksesta ja pohdintaosuudesta.  

 

Tämän opinnäytteen tutkimusosuus on haastattelu. Haastattelun haastateltavien alkujaot-

telu koostuu niistä, jotka tietävät teknologiasta ja niistä, jotka eivät ole kovin perehtyneitä 

asiaan. Näistä kahdesta ryhmästä jaottelu tapahtuu vielä digitalisaation kannustajiin ja 

vastustajiin. Haastattelun tavoitteena on selvittää kuinka paljon tietämys vaikuttaa mielipi-
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teeseen ja käyttömukavuuteen. Mielestäni on mielenkiintoista tietää se, että onko tietä-

myksellä asiasta positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia ja suhtautumisia digitalisaation 

muutokseen.  

 

Tällä opinnäytetyöllä haetaan vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin. Miten digitali-

saatio vaikuttaa rahaliikenteeseen? Mitkä ovat digitalisaation tulevaisuuden näkymät 

osana rahaliikennettä? Rahaliikenteen digitalisoituminen kuluttajien näkökulmasta.  

 

Haastattelukysymykset ovat laadullisia eikä niissä siten haeta tilastollista tietoa suuresta 

määrästä vastaajista. Haastattelukysymykset on laadittu siten, että haastateltava joutuu 

pohtimaan ja perustelemaan vastauksiaan syvällisemmin. Haastattelukysymyksiin ei voi 

siis suoraan vastata kyllä tai ei. Tällöin saadaan tarkempia ja monipuolisempia vastauksia. 

Kuitenkin halutaan saada yhteneväisiä vastauksia saadakseen haastattelusta validi eli pä-

tevä. 

  

 

 

 

 



 

 

3 

2 Rahaliikenteen digitalisoituminen  

Nykypäivänä varmasti monet meistä ovat jo kuulleet sanan digitalisaatio, sekä tiedämme 

myös mitä se käytännössä tarkoittaa. Lyhyesti sanottuna digitalisaatio tarkoittaa sitä, että 

siirretään niin sanottu fyysisen aineisto tai esine ynnä muu sellainen digitaaliseen versi-

oon. Esimerkiksi kirja siirretään e-kirjaksi tai fyysinen seteli sovelluksen kukkaroon. Vaikka 

monien mielestä digitalisaatio voi tuntua vieläkin hyvin uudelta asialta, niin digitalisaatio 

itsessään on rantautunut pikkuhiljaa suomeen jo 1990-luvulta alkaen. Kuitenkin vasta 

2012-2014 digitalisaatio sai paljon mediahuomiota. (Ilmarinen & Koskela 2015.)  

 

Digitalisaatio kuitenkin yleistyy ja leviää vieläkin tänäkin päivän yhä enemmän ja enem-

män. Tämän ilmiön voi huomata muun muassa siten, että seuraa mitä ympärillä tapahtuu. 

Markkinoille saapuu jatkuvasti uusia maksusovelluksia, itsepalvelukassojen määrä kasvaa 

ja yleistyy kaupoittain, sekä esimerkiksi yritykset siirtyvät ja painottuvat verkkokauppoihin, 

sekä digitaalisempaan palveluntarjontaan. (Ilmarinen & Koskela 2015.) 

 

Digitalisaatio on erittäin laaja käsite, eikä tässä osiossa siksi kerrota kaikkea digitalisaa-

tiosta. Tässä osiossa kerron tarkemmin siitä, että miten digitalisaatio on muuttanut tai 

muuttaa rahaliikennettä kuluttajan asemassa. Tässä työssä ei kuitenkaan kerrota sisäistä 

teknologista tietoa, sekä siitä miten kaikki toimii. Tässä keskitytään lähinnä siihen, että mi-

ten tavalliset kuluttajat kokevat tai tulevat kokemaan muutoksen.  

 

2.1 Yritysten sopeutuminen digitalisaation tuomiin muutoksiin rahaliiken-

teessä 

Nykypäivänä yritykset sopeutuvat yhä enemmän digitaaliseen trendiin luomalla erilaisia 

maksusovelluksia asiakkaiden käyttöön. Esimerkiksi eri huoltoasemia omistavat yritykset 

kuten S-ketju ja Neste ovat luoneet sovelluksia huoltoasemillaan tarjoavien palveluiden 

maksamiseen. Lisäksi Monella Suomessa sijaitsevalla ravintolalla ja kahvilalla on käytös-

sään omia maksusovelluksia esimerkiksi Pincho Nation ravintolalla ja Starbucks kahvila-

ketjulla on omat sovellukset. Pincho Nationin sovelluksella tilaat ravintolassa kaiken, sekä 

lopuksi myös maksat sillä. (Pincho nation 2019.) Starbucks sovelluksella voit tilata ja mak-

saa tuotteet ennakkoon, jonka jälkeen voit noutaa ne kahvilasta. (Starbucks 2020).  

  

Neste-sovelluksella voi maksaa tankkaukset ja autopesut. Lisäksi sovelluksessa on jatku-

vasti vaihtuvia etuja, tarjouksia ja kilpailuja. (Neste 2019.) Mielestäni eri etuuksien, tar-

jousten ja kilpailujen lisääminen sovelluksiin lisää sovelluksen käyttäjien määrää. Suurin 

osa meistä tykkää saada alennuksia ja voittaa jotain, joten tämä on erinomainen tapa 
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saada käyttäjiä. Sovellus on saatavilla Androidille Google play kaupasta ja iOS:lle App 

Storesta.  

 

Kuten Neste sovelluksella, niin ABC-mobiilisovelluksellakin voi maksaa tankkausmaksut ja 

autopesut. Se mitä ABC-mobiilisovelluksella voi tehdä enemmän, on tilata ruoat ja mak-

saa ne etukäteen. Sovelluksella voi myös ilmoittaa milloin saapuu ravintolaan, jotta ruoka 

olisi juuri ajallaan valmiina. Tämä ruoan tilaaminen ja maksaminen koskee kuitenkin vain 

ABC-huoltoasemien ravintoloita, eikä esimerkiksi muita Suomen osuuskauppojen omista-

mia ravintoloita. (ABC asemat 2019.)   

 

Jotkut sovellusten kehittäjät kertovat suurin piirtein olevia lukuja vuosikertomuksissaan, 

toiset taas eivät. Osaan sovellusten kehittäjistä olen ottanut erikseen yhteyttä kysyäkseen 

tarkempia lukuja, mutta nekin ovat olleet suuntaa antavia. Lisäksi on vaikeaa arvioida to-

dellisia lataustenmääriä, sillä App Store ei ilmoita sovellusten latauskertoja ja Google Play 

ilmaisee latauskerrat portaittain. Portaita on esimerkiksi 10 tuhatta+, 100 tuhatta+ ja seu-

raavaksi vasta 500 tuhatta+. Joten jos sovelluksia on ladattu yhteensä noin 450 tuhatta 

kertaa, niin ilmaisee sivusto lataustenmääräksi vain 100 tuhatta+.  Tarkastettuani Google 

play storesta oli Neste ja ABC mobiilisovellusta kutakin ladattu yli 100 tuhatta kappaletta. 

 

Pankkien tarjoamat verkkopankit ovat olleet käytössämme jo pitkään. Kuitenkin älypuheli-

mien yleistyttyä ja kehityttyä ovat pankit luoneet mobiilipankkisovelluksia helpottaakseen 

ja nopeuttaakseen asiointia. Nämä mobiilipankkisovellukset ovat olleet käytössämme jo 

jonkun aikaa. Niitä on kehitetty ja paranneltu asiakkaiden palautteiden ja tarpeiden mukai-

sesti.  

 

Nordealla oli vuonna 2018 noin 9,3 miljoonaa asiakasta. (Nordea.com 2020.) Nordean 

asiakaspalvelijalta saadun tiedon mukaan Nordean mobiilipankki sovelluksen ensimmäi-

nen versio julkaistiin vuonna 2010 ja sen kaveriksi julkaistiin tunnuslukusovellus vuonna 

2016. Nykyään Nordea mobiilipankkisovellusta käyttää suomessa noin 850 tuhatta henki-

löä. Tunnuslukusovellus helpottaa ja nopeuttaa asiointia, sekä se on erittäin turvallinen ja 

varma tapa kirjautua mobiili tai verkkopankkiin. Tunnuslukusovellusta pystyy käyttämään 

myös muissa verkkopankkitunnuksilla tehtävissä tunnistautumisissa. (Nordea.fi 2020.)  

 

Osuuspankilla oli vuonna 2019 yli 1,9 miljoonaa asiakasta. (OP osavuosikertomus 2019, 

8) Osuuspankin mobiilipankin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2011 ja kyseisellä 

sovelluksella on jo yli miljoona käyttäjää. Tämä tieto saatiin ottamalla Osuuspankkiin yh-

teyttä ja vastauksen saimme nimettömältä asiakaspalvelijalta.  
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S-pankin mobiilipankkisovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2013. Sovellus 

sisälsi samalla paljon muutakin, kuin vain peruspankki asioita ja sen palveluita. S-pankilla 

on tällä hetkellä yli 3,1 miljoonaa asiakasta, näistä noin 2 miljoonalla on käytössään verk-

kopankkitunnukset. Mobiilipankkisovelluksella kirjautuu S-pankkiin noin 85% verkkopankin 

käyttäjistä. (S-pankki 2020 a; S-pankki vuosikertomus 2013, 9; S-pankki puolivuosikat-

saus 2019, 3.)  

 

Danske pankilla on maailmanlaajuisesti noin 3,8 miljoonaa asiakasta, joista melkein 1 mil-

joona asiakasta on Suomessa. (Danske Bank 2020.) Danske pankki julkaisi ensimmäisen 

mobiilipankkiversionsa vuonna 2010 syyskuussa ja se oli alussa nopeasti suosioon tullut 

ja kasvava sovellus. Vuoteen 2011 mennessä sovellusta oli ladattu noin 509 tuhatta ker-

taa. (Danske Bank 2011, 28.) Nykypäivänä käyttäjäluvut eivät kuitenkaan näytä olevan 

kovinkaan suuria verrattane asiakasmääriin, sillä Google Play kaupan mukaan sovelluk-

sella ja sen erikielisillä versioilla ei ole kovin montaa latauskertaa verrattane muiden pank-

kien sovelluksiin. Sovelluksen arvioinnit ovat myös pysyneet keskivertoa alhaisina. Tämä 

saattaa vaikuttaa siihen, että sovellus ei näytä toimivan hyvin, jolloin asiakkaat eivät tyydy 

sovellusta käyttämään. Danske Bank ei ole vuosikertomuksissaan maininnut todellisia so-

velluksen lukuja sitten 2016, jolloin ilmoittivat sovelluksella olevan suomessa yli 200 tu-

hatta aktiivista käyttäjää. Danske Bank on kuitenkin melkein vuosittain ilmoittanut uudista-

neensa ja kehittäneensä mobiilipankkisovellustaan. 

 

2.2 Digitaalinen maksaminen ja maksusovellukset 

Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin maksupalvelusovellusten yleistymisestä, määrästä, 

niiden tulevaisuudesta, ja monipuolisuudesta. Maksupalvelusovelluksien kehittyminen ja 

niiden määrä on jatkuvassa kasvussa, siksi tässä osiossa kerrotaan lyhyesti yleisimmistä 

käytössä olevista maksusovelluksista. Tässä osiossa ei myöskään kiinnitetä paljoa huo-

miota maksusovellusten yksilöintiin ja selostamiseen jokaisesta sovelluksesta erikseen, 

mutta jonkinlaisia tilastollisia tietoja on sovelluksista ilmoitettu.  

 

On vaikeaa arvioida sitä, että milloin saapui ensimmäinen maksusovellus ja kuka sen ke-

hitti. Mutta jos ajatellaan vain mobiilimaksamista, niin se on ollut keskuudessamme jo pit-

kään. Nimittäin vuonna 1997 Sonera kehitteli ostoautomaatin. Ostoautomaatista pystyi os-

tamaan puhelinsoitolla. Myöhemmin tätä teknologiaa kehitettiin ja maksu onnistui myös 

tekstiviesteillä. (Teleforum 2019.) Vaikka maksusovellukset ovatkin yleistyneet suurelle 

alueelle, niin tämä ”vanha” teknologia, joilla maksamme tekstiviestillä tai soittamalla, on 

edelleen käytössä. Harvoin sitä käytetään, mutta jos vilkaisemme limuautomaatteja, niin 

voimme huomata, että monista automaateista voi vieläkin ostaa virvoitusjuomia edellä 
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mainitulla tekniikalla. Toki on myös olemassa palvelunumeroita, joihin soittaminen maksaa 

enemmän kuin tavallinen puhelu, mutta se on asia erikseen. 

 

Maksusovellukset yleistyvät ja valtaavat pikkuhiljaa markkinat. Uusia maksusovelluksia 

saapuu markkinoille jatkuvasti ja niiden käyttötarkoitus vaihtelee laidasta laitaan. Myös-

kään kehittyminen ja laajentuminen ei näytä loppuvan. Monet meistä, jotka omistavat 

pankkikortin ja älypuhelimen, niin ovat todennäköisesti käyttäneet jonkinlaista maksuso-

vellusta, mobiilimaksusovellusta tai digitaalista lompakkoa. Suomessa on käytössä erittäin 

monta erilaista maksusovellusta erilaisiin käyttötarkoituksiin, tämä suurentaa todennäköi-

syyttä hankkia jokin sovellus. Tutkimukseen osallistuneista haastateltavista jokainen, sekä 

heidän lähipiiristään monet ovat käyttäneet tai käyttävät jonkinlaista maksusovellusta.  

 

Digitaalinen lompakko on kuten nimityskin kertoo, niin lompakko, mutta digitaalisessa 

muodossa. Otetaan esimerkiksi Google Pay. Google Pay sovellukseen voit lisätä erilaisia 

korttejasi. Kortit voivat olla pankkikortteja, lahjakortteja tai kanta-asiakaskortteja. Lisätes-

säsi kaikki haluamasi ja mahdolliset kortit, jotka sovellukseen pystyy lisäämään, niin voi 

jättää kortit kotiin ja ottaa älypuhelimesi mukaan matkalle. Oli matka sitten pitkä tai lyhyt, 

niin sillä ei ole väliä. Kortteja voit kuitenkin käyttää siten Google Pay sovelluksen avulla. 

Esimerkiksi maksaessasi kaupassa sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin pitää puhelimessa 

lähimaksu eli NFC toiminto päällä, sekä avata puhelimen suojaus. Kun edellä mainitut on 

suoritettu, voit viedä älypuhelimesi maksupäätteen lähimaksulukijaan. Tämä toiminto on 

melkein samankaltainen kuin pankkikorttisi lähimaksutoimintoa käyttäessä, mutta älypu-

helimella voit maksaa suurempiakin ostoksia kuin lähimaksukorteissa oleva 50e. Älypuhe-

limella maksaessasi kukaan ei myöskään voi nähdä korttisi pin-koodia, eikä esimerkiksi 

siten saada sitä haltuun. Toinen positiivinen asia on se, että sinun ei tarvitse aina laittaa 

maksukorttiasi kortinlukijaan. Tästä on hyötyä siinä, että jotkut maksupäätteet on saatettu 

varustaa skimmaus laitteilla, jotka varastavat korttisi tiedot. (Google Pay 2020; Winkelman 

2018.) 

 

2.2.1 Maksusovellukset 

Mobilepay on Danske Bankin onnistuneista tuotteista. Mobile Pay on julkaistu vuonna 

2013. Heti julkaisun jälkeen sovellus sai nopeasti huomiota ja siten asiakkaita. 2013 vuo-

den lopussa mobilepay sovellusta oli tanskassa ladattu yli miljoona kertaa. Mobile Pay oli 

aluksi tarkoitettu yksityisten henkilöiden välisiin rahasiirtoihin. Kuitenkin sovelluksen suo-

sio oli suuri ja sovelluksen kehitys myös. Sovelluksen käyttötarkoitusta laajennettiin ja sillä 

pystyi maksamaan samana vuonna myös yrityksille, (Danske Bank 2013, 21.) eli esimer-

kiksi kaupoissa.  
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Vuoden 2014 vuosikertomuksen mukaan Mobilepaytä käytti jo yli 1,9 miljoonaa henkilö-

käyttäjää, sekä noin viisituhatta eri yritystä. Mobilepay on jatkuvassa kehityksessä ja sen 

tulevaisuuden näkymät vain kasvavat. Kyseistä sovellusta käytetään ja sovelluksen rekis-

teröityneiden käyttäjien määrä on noin kolminkertainen Danske Bankin mobiilipankkisovel-

lukseen verrattuna. (Danske Bank 2014, 8). Vuosi 2015 alkoi olemaan läpimurtoinen so-

vellukselle. Sen toiminta laajentui Tanskasta Suomeen sekä Norjaan. Sovellusta käytettiin 

yhä enemmän, sekä sen käyttöalueet jatkoivat hurjaa kasvua. (Danske Bank 2015, 10.) 

 

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan Mobilepay oli tanskan kolmanneksi käytetyin so-

vellus. Sitä edelsi vain Facebook ja Facebook Messenger.  MobilePay Sovellusta käytti 

35% älypuhelimen omistajista ainakin kerran viikossa. (Danske Bank 2015, 10.) Mobile-

paylla oli tanskassa vuonna 2015 noin 2,8 miljoonaa käyttäjää ja sitä pystyi käyttämään yli 

19 tuhannessa verkko ja kivijalkamyymälässä. (Danske Bank 2015, 20.)  

 

Vuonna 2016 Mobilepaylla oli tanskassa jo 3,3 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta. Suo-

messa Mobilepayn käyttäjiä oli noin 205 tuhatta ja norjassa noin 240 tuhatta. Tanskassa 

maksutapahtumien määrä kasvoi runsaasti ja maksutapahtumien rahallinen määrä yli kak-

sinkertaistui yhdessä vuodessa. Vuonna 2015 maksutapahtumien yhteisarvo oli noin 20,7 

miljardia Tanskan kruunua. Euroissa nykypäivän keskikurssilla tämä luku on noin 2,8 mil-

jardia euroa. Vuonna 2016 maksutapahtumien arvo oli noin 44,4 miljardia Tanskan kruu-

nua. Luku vastaa noin 5,9 miljardia euroa. (Danske Bank 2016 a, 9.)  

 

Mobilepayn suosio johtuu siitä, että sitä voi käyttää melkein kuka vain pankista riippu-

matta. Mobilepay tekee siis yhteistyötä kaikkien pankkien kanssa. Esimerkiksi vuonna 

2016 Suomessa sovelluksen käyttäjistä 60% oli muiden kuin Danske Bankin omia asiak-

kaita. (Danske Bank. 2016 b, 5.) Sovelluksen suosio jatkaa kasvuaan Tanskassa ja Suo-

messa. Vuonna 2017 päivittäin noin 200 uutta kauppaa ja nettimyymälää otti Mobilepaylla 

maksamisen käyttöönsä. Norjassa Mobilepay palvelun kehitys jouduttiin hillitsemään, sillä 

se ei menestynyt siellä kovin hyvin kilpailun takia. (Danske Bank 2017, 27.) 

 

On vaikeaa arvioida sitä, että pysyykö Mobilepayn suosio ja jatkaako se kasvuaan vai luo-

daanko Suomeen oma ”Suomalainen” mobiilimaksusovellus. Tuleeko Mobilepaysta lähitu-

levaisuudessa yhtä suosittu kuin WeChat Pay tai Alipay Kiinassa, sitä on vaikea ennus-

taa. Kuitenkin tällä hetkellä tulevaisuus ainakin näyttää valoisalta, sillä Mobilepaylla voi 

nykyään maksaa kaikissa K-Citymarketeissa ja osassa K-ruokakaupoista, sekä lähes tu-

hannessa S-ryhmän kaupassa ja monessa muussakin suuressa kaupassa. Vuonna 2019 

MobilePayn oli ottanut käyttöönsä melkein 1,2 miljoonaa suomalaista. Maksuja suoritettiin 
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620 miljoonalla eurolla. Määrä oli noussut hurjasti, sillä 2018 summa oli 260 miljoonaa eu-

roa. Vuonna 2019 Suomessa ostopaikkoja tuli 7 tuhatta lisää ja nykyään MobilePaylla voi 

maksaa jo yli 20 tuhannessa myymälässä tai verkkokaupassa. Mobilepaysta voi siis tulla, 

ellei se virallisesti ole jo se Suomen yksi tärkein maksusovellus. (Mobilepay 2020 a; Mobi-

lepay 2020 b; Mobilepay 2020 d.)  

 

Mobilepay tarjoaa myös uusille ja vanhoille yrityksille tavan laskuttaa asiakasta ilman 

maksupäätteitä MobilePay MyShop palvelullaan. Palvelussa ei ole kuukausittaisia mak-

suja ja sen hankinta on erittäin helppoa ja nopeaa. Yrityksen ei siis tarvitse hankkia turhia 

ja kalliita maksupäätteitä. Ilmaista tämän palvelun käyttö ei kuitenkaan ole, mutta hinnat 

vaihtelevat vuosittain kertyneiden ostotapahtumien ja niiden arvon mukaan. Kalleimmil-

laan hinta on tapahtumaltaan 0,75%, kun tapahtumia on 1-1999 kappaletta vuodessa ja 

halvimmillaan, kun tapahtumia on yli 10 tuhatta kappaletta vuodessa. Tällöin hinnaksi tu-

lee 0,35% tapahtumalta. (Mobilepay 2020 c.) Mielestäni tämä vaihtoehto voi sopia hyvin 

uusille yrittäjille tai vanhoille, jotka kilpailevat maksupäätteiden hintojen kanssa. Huonoja 

puolia tässä on se, että jos asiakkaalla ei ole sovellusta tai älypuhelinta vaan hän omistaa 

esimerkiksi vain maksukortin tai vain käteistä. Tällöin asioiminen ei onnistu.  

 

Maksusovellukset ovat siis olleet jo muutaman vuoden ajan osalle ihmisistä päivittäistä 

elämää ympäri maailmaa. Niiden käyttäjien määrä, ominaisuudet ja mahdollisuudet kas-

vavat ja parantuvat. On olemassa lukuisia maksusovelluksia, joista emme ole koskaan 

edes kuulleetkaan, mutta ne ovat silti suureessa käytössä. Monessa maassa on käytös-

sään oma mobiilimaksusovellus. Esimerkiksi on mobiilimaksusovelluksen kaltainen pal-

velu nimeltä M-Pesa ja se on ollut olemassa jo melkein 12 vuotta. M-Pesa on erittäin suu-

ressa suosiossa osassa Afrikan maista, etenkin Keniassa. (Vodafone 2020.) Sitten on ole-

massa pääosin Ruotsissa käytössä oleva Swish mobiilimaksusovellus ja sitä käyttää noin 

7,5 miljoonaa yksityistä käyttäjää. Sovelluksen hyväksyy noin 215 tuhatta yritystä ja joulu-

kuussa 2019 maksutapahtumien määrä oli melkein 48 miljoonaa kappaletta. Sovelluksen 

loi yhteistyönä kuusi suurinta ruotsin pankkia. (Swish 2020.) Norjassa on oma suosittu 

mobiilimaksusovellus nimeltä Vipps. (Nikel 2019.) Yhdysvalloissa suosittu mobiilimaksu-

sovellus on nimeltä Venmo. (Rudegeair - WJS 2019.) 

 

Maksusovellusten lista voi jatkua erittäin pitkäksi, jos luettelisi jokaisen olemassa olevan 

sovelluksen. Tietenkin monet maksusovellukset eivät ole yhtä suosittuja kuin toiset. Osa 

niistä lopettaa toimintansa, kun taas osa jatkaa laajennusta ja markkinoiden dominoimista. 

Kuitenkin uskallan tässä vaiheessa sanoa, että tulevaisuus on kuitenkin maksusovellusten 

käytössä. Jos lukijana olet kuitenkin kiinnostunut maailmassa olevista maksusovelluksista, 

niin kannattaa hakea Google Play tai Apple storesta hakusanoilla ”Finance”.  
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2.3 Tulevaisuuden raha? 

Monet saattavat pähkäillä, että millä ja miten maksamme tulevaisuudessa, mitä jos tekno-

logiat pettävät, ihmiset kieltäytyvät maksamasta digitaalisesti ja niin pois päin. Kuitenkin 

tulevaisuudessa ei välttämättä maksaminen olekaan kovin erilaista nykypäivään verrat-

tuna. Suomen valtion omistama Suomen Rahapaja ja Christopher Rowley olivat pohdis-

kelleet yhdessä tulevaisuuden rahasta. Heillä oli monenlaisia näkökulmia ja visioita, mutta 

he eivät kuitenkaan usko yhdenkään näistä visioista toteutuvan juuri sellaisenaan. (Suo-

men Rahapaja 2019.)  

 

Visioita oli neljä ja jokainen erottui toisistaan. Ensimmäisessä visiossa asiat olisivat mel-

kein samanlaisia kuin nykyään. Jatkaisimme suurten yhtiöiden tuottamien maksusovellus-

ten käyttöä ja niillä maksamista. Ne kuulostivat aikoinaan mukavilta ja olivat myös help-

poja käyttää. Kiintyisimme niihin ja jatkaisimme siten niiden käyttöä. Käteistä olisi saata-

villa ja sillä pystyisi maksamaan jatkossakin kaikissa paikoissa. Toisessa visiossa valtiot, 

pankit ja muut taloudellisesta hallituksesta vastaavat loisivat omat mobiilimaksualustat, 

joilla maksaisimme tulevaisuudessa. Tällä tavoin pystyttäisiin seuraamaan jokaisen kulut-

tajien ostotapahtumia ja puuttumaan niihin tarvittaessa. Kaikki olisi valvottua ja kontrolloi-

tua. Kolmannessa visiossa yhteiskunta olisi kyllästynyt teknologiaan. Emme haluaisi mak-

saa enää älypuhelimilla, emmekä edes pankkikorteilla, sillä kaikkia ostoksiamme seurat-

taisiin ja valvottaisiin. Tämän seurauksena siirtyisimme taas käyttämään käteistä pääasial-

lisena maksuvälineenä. Neljännessä visiossa kryptovaluutat olisivat yhteiskunnassamme 

pääasiallinen maksukeino. Se on turvallinen, sitä ei hallinnoi valtiot eivätkä pankit, sekä 

sillä voi maksaa anonyymisti. (Suomen Rahapaja 2019.) 

 

2.3.1 Kryptovaluutta 

Kryptovaluutat ovat monelle meistä vielä täysin mysteeri, mutta olemme todennäköisesti 

joskus kuulleet niistä puhuttavan esimerkiksi uutisissa tai tutuilta. Yksinkertaisesti selitet-

tynä kryptovaluutat ovat digitaalista tai virtuaalista valuuttaa, jotka on suojattu kryptologi-

alla ja niiden toiminta perustuu Blockchain eli lohkoketjutoimintaan. Näin ollen ne on mel-

kein mahdotonta väärentää. Kuuluisin ja tällä hetkellä markkina-arvoltaan suurin kryptova-

luutta nimeltä Bitcoin saapui markkinoille vuonna 2009. Monet, jotka eivät ole kuulleet 

kryptovaluutoista paljoa, ovat varmasti kuulleet sanan Bitcoin. (Bitcoin 2020; Frankenfield 

2019.) Bitcoinin julkaisun jälkeen maailmalle on ilmestynyt jo yli 9 tuhatta muuta kryptova-

luuttaa ja joka päivä voi markkinoille ilmestyä uusia kryptovaluuttoja. Monet kryptovaluu-

toista eivät kuitenkaan ole vielä myynnissä tai käytössä. (Coinranking 2020.) Tästä syystä 

eri kryptovaluuttojen pörssisivustoilla on kullakin ilmoitettuna erimäärä valuuttoja.  
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Kaikkien kryptovaluuttojen tämänhetkinen yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 213 mil-

jardia ja 24 tunnin kaupan määrä on noin 52 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Arvo katsottu 

muutamalta kryptovaluuttojen pörssisivulta 08.01.2020. (CoinGecko; Coinranking; Coin-

MarketCap.) Kuten edellä mainituista luvuista voi huomata, niin tällä hetkellä kryptovaluu-

toissa liikkuu runsaasti rahaa.  

 

Jos ei mieti kryptovaluuttojen takana olevaa teknologiaa, niin tärkein kryptovaluuttojen ja 

tavallisten esimerkiksi tililläsi olevien valuuttojen välinen ero on se, että ainakin toistaiseksi 

kryptovaluutat eivät ole minkään valtion tai pankin takaamia. Toisin kuin esimerkiksi Yh-

dysvaltain dollarit. Ne ovat Yhdysvaltojen hallituksen takaamaa valuuttaa. Joten, koska 

kryptovaluutat eivät ole valtion takaamia, niin monet valtioista ovat kieltäneet joidenkin 

kryptovaluuttojen käytön, omistuksen tai louhimisen kotimaassaan. Esimerkiksi Kiinassa 

Bitcoin on kielletty kaikessa muodossa. Suomessa Bitcoin on laillinen, mutta sitä ei luoki-

tella valuutaksi, vaan hyödykkeeksi. (Bajpai 2019; Palmgren 2019.) Suomessa kryptova-

luutoilla on myös omanlaisensa verotuksensa. (Vero 2019.) 

 

Koska olemassa on jo yli 9 tuhatta erilaista kryptovaluuttaa, niin siksi on vaikeaa kertoa 

niistä jokaisesta yksilönä. Monilla kryptovaluutoilla saattaa olla samanlainen toimintaperi-

aate, käyttötarkoitus ja teknologia niiden takana, kun taas joillakin kryptovaluutoilla ei vält-

tämättä ole mitään näistä ja usein ne paljastuvatkin huijaukseksi. Raha-arvoltaan suurim-

pia huijaukseksi paljastuneita kryptovaluuttoja olivat esimerkiksi Bitconnect ja OneCoin. 

Molemmissa kryptovaluutoissa liikkui muutamia miljardeja euroja. Monilla kryptovaluutoilla 

on siis erilainen missio ja visio, jonka he myös usein kertovat esimerkiksi kotisivuillaan. 

Kryptovaluuttoihin sijoittavien kannattaa siis perehtyä tarkemmin juuri niihin kryptovaluut-

toihin, joihin he haluavat sijoittaa.  

 

Kryptovaluuttoja voi ostaa tai louhia itse. Kuitenkin tämä louhiminen ei tapahdu hakku kä-

dessä vaan tietokoneesi avulla. Kryptovaluuttojen louhintaan on kehitetty monia ohjelmia, 

joiden avulla se onnistuisi helpoiten. Kuitenkin vaikka idea kuulostaakin mahtavalle, niin 

asia ei ole niin yksinkertaista ja ilmaista. Kryptovaluuttojen louhiminen kuluttaa runsaasti 

energiaa ja nykypäivänä siihen tarvitaan yleensä hyviä ja kalliita tietokoneosia, jotta pro-

sessi olisi edes jotenkin tuotollista. Monilla kryptovaluutoilla on asetettuna myös maksimi-

kattoraja. Eli kuinka monta kryptovaluuttaa voi olla olemassa. Bitcoinilla tämä kattoraja on 

21 miljoonaa kappaletta. Tällä hetkellä Bitcoineja on olemassa vähän yli 18 miljoonaa 

kappaletta. (Bittiraha 2020.) 
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2.3.2 Digiraha 

Digiraha on rahaa, mutta vain elektronisessa muodossa. Digiraha voi olla kryptovaluuttoja 

tai ihan tavallisia euroja tai dollareita tai muita valuuttoja meidän pankkitileillämme. 

Olemme myös kaikki todennäköisesti käyttäneet ja käytämme jonkinlaista digitaalista ra-

haa jatkuvasti. (Grant 2019.) Vuonna 2018 Suomalaisilta pankkitileiltä tehtiin noin 2,9 mil-

jardia maksua. Tämä osuus muodostui 96 prosenttisesti korttimaksuista ja tilisiirroista. 

Pankkikorteilla maksamisen suosio on kasvanut viimeisinä vuosina ja siten samalla kätei-

sen käyttö on laskenut. Käteisen määrän käyttö näkyi huomattavasti myös raha-automaa-

teista nostetuissa varoissa. Vuonna 2018 käteistä nostettiin 11,4 miljardin euron verran. 

Määrä on ollut laskussa koko 2000-luvun ajan. Esimerkiksi vuonna 2002 nostetun kätei-

sen määrä oli noin 20,5 miljardia euroa. Korttimaksuilla tehtyjen ostosten arvo vuonna 

2018 oli yli 51 miljardia euroa. (Suomen Pankki 2019.) 

 

Korttimaksamisen yleistyttyä on maksukorteissa yleistynyt lähimaksuominaisuus. Vuoden 

2018 lopussa lähimaksuominaisuus löytyi jo 80 prosentista korteista. Asiakkaan asioi-

dessa korteilla maksoi hän lähimaksuominaisuudella jo 35 prosentissa tapauksista. Tähän 

35 prosenttiin kuului myös puhelimella tehdyt ostot, joissa maksukortti oli liitetty sovelluk-

seen, eli digitaaliseen lompakkoon. Lähimaksuilla tehtyjen ostojen arvo oli myös noussut.  

Tämä nousu johtuu siitä, että huhtikuussa 2019 lähimaksuraja korotettiin 25 eurosta 50 

euroon, lisäksi älypuhelimella tehdyillä ostoilla kertaostos voi olla korkeampi kuin 50 eu-

roa. (Suomen Pankki 2019.) 

 

Lähimaksujen yleistyttyä on yleistynyt myös etäkorttimaksut. Etäkorttimaksut sisältävät 

myös Mobiilisovelluksilla tehdyt maksut, esimerkiksi henkilöiden väliset siirrot. Vuonna 

2018 Etäkorttimaksuja tehtiin noin 97 miljoonaa kappaletta, ja vuonna 2017 niitä tehtiin 

noin 67 miljoonaa kappaletta. Etäkorttimaksujen määrä on ollut nopeassa kasvussa vuo-

desta 2015. (Suomen Pankki 2019.) 

 

2.3.3 Käteinen 

Vaikka käteisen käyttö on vuosien aikana vähentynyt selkeästi, niin ainakin Suomessa liik-

keellä olevan käteisen määrä on silti kasvanut. Suomessa käteistä käyttää pääasiallisena 

maksuvälineenä noin 600 – 800 tuhatta suomalaista. (Välimäki 2019.) Käteisen käytön-

määrän laskuun vaikuttaa markkinoille tulleet maksusovellukset, sekä korttimaksamisen 

turvallisuus, vaivattomuus ja nopeus. Monesta valtiosta kuten esimerkiksi Ruotsista ja Kii-

nasta on tullut jo melkein käteisetön. (Tammilehto 2017; Abkowitz 2018.) Kun taas esi-
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merkiksi Saksassa käteinen on se paras maksutapa. (Campbell 2018.) Nykypäivänä suu-

rin piirtein 90% kaikista nykypäivän rahoista valmistetaankin digitaalisesti eikä enää fyysi-

sinä seteleinä tai kolikoina. (Clark 14.10.2019.) 

 

2.4 Digitalisaation Turvallisuus 

Digitalisoitumisen turvallisuus on puhuttanut ja mietityttänyt varmasti monia alusta alkaen, 

sekä varsinkin viime aikoina. Yritykset keräävät ja hallitsevat meistä suurta määrää henki-

lökohtaista tietoa, eikä sen tiedon käyttötarkoitus ole aina selkeä. Yritykset kuitenkin pe-

rustelevat tiedonkeruun auttavan ja kehittävän heidän palveluitaan, sekä mainontaa. (S-

pankki 2020 b.) Uutisissa luemme välillä siitä, kuinka taas jonkun yrityksen järjestelmiin 

murtauduttiin ja suuret määrät asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja vuosi ulkopuolisille ta-

hoille. Teknologian kehittyessä ja edetessä myös tietotekninen rikollisuus ja tietovuotojen 

määrä kasvaa. Tietovuodoissa ei aina ole kyse rikollisuudesta. Joskus kyse on inhimilli-

sestä tai teknisestä virheestä. Norton digiturvallisuusyrityksen mukaan raportoitujen tieto-

vuotojen määrä on kasvanut vuoden 2018 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 54 

prosenttia. Julkisesti ilmoitettujen tietovuotojen määrä on ollut noin 3800 kappaletta. Tieto-

vuodoissa levinneiden asiakirjojen määrä oli noin 4,1 miljardia (Norton 2019.)  

 

Kun itse käsittelet henkilötietojasi huonosti ja huolimattomasti, sekä yritysten tietovuotojen 

tapahtuessa on riskinä aina identiteettivarkaudet. Identiteettivarkaus onkin erittäin nope-

asti kasvava ilmiö. (MySafety 2019.) Tämä onkin yksi digitalisaation huonoista puolista, 

sillä suuret määrät tietoja ovat kasattuna samoihin paikkoihin. Ja tietomurtojen tapahtu-

essa on krakkereilla mahdollisuus lunastaa tai vuotaa suuret määrät henkilökohtaista tie-

toa. 

 

Identiteettivarkaus on sitä, kun joku henkilö esiintyy toisena henkilönä huijatakseen kol-

matta osapuolta. Identiteettivarkauksia tehdään moneen käyttötarkoitukseen, mutta usein 

miten siihen liittyy taloudellinen hyöty. Henkilö voi esimerkiksi toisen nimellä ja pankkikort-

titiedoilla tilata verkkokaupoista itselleen jotain. (Minilex 2020.) 

 

Nykyään moni käyttämämme palvelu on jo mobiilisovelluksena. Sitä voi käyttää halutes-

saan suoraan puhelimelta tai tabletilta. Jotkut epäröidä niiden käyttöä, sillä he saattavat 

epäillä sovellusten ja siinä käsitellyn tiedon turvallisuutta. Esimerkiksi mobiilipankin käyttö 

saattaa aiheuttaa epäilystä ja epäluottamusta monilla. Kuitenkin monet pankit panostavat 

kehittämiensä sovelluksien turvallisuuteen. Nykypäivänä esimerkiksi mobiilipankin käyttö 

saattaa olla jopa turvallisempaa käyttää puhelimellasi kuin tietokoneellasi. Tämä johtuu 
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siitä, että älypuhelimissamme voi nykyään olla sormenjälkitunnistin, Iris skanneri, kasvo-

jentunnistus ja kuviosalasana. Kyseiset teknologiat luovat turvallisuutta, sillä käyttääksesi 

mobiilipankkia tulee sinun ensin avata puhelimen suojaus ja sen jälkeen vielä mobiilipank-

kisovelluksen suojaus. Lisäksi jotkut mobiilipankit vaativat tiettyjä turvallisuustoimia kirjau-

tuessaan niiden sovellukseen. (NordVPN 2019; McCue 2019.) Tietokoneella kirjautuessa 

verkkopankkiin on asiakkaat yleensä tyytyneet käyttämään tunnuslukukorttia, joka on to-

dettu epäturvalliseksi ja siksi monet pankit yrittävät päästä niiden käytöstä eroon. Tietoko-

neissa saattaa olla myös haittaohjelmia, jotka voivat kaapata tietosi tai ohjata sinut verk-

kopankkistasi väärennetylle sivulle, jossa tietojasi saatetaan kavaltaa. Tätä kavaltamista 

kutsutaan nimellä Phising. 

 

Phising eli verkkourkinta eli tietojenkalastelu. Voi olla esimerkiksi jonkin virallisen nettisi-

vun kopio, jota ylläpitää rikollinen. Kaikki mitä teet nettisivulla näkyy rikolliselle ja kaikki kir-

joittamasi salasanat tai kortin tiedot joutuvat väärän tahon haltuun. Sivustot on tehty aidon 

näköiseksi mikä altistaa kyseisen rikoksen uhriksi joutumiselle. Sivustolla voit siis luulla 

kirjautuvasi esimerkiksi verkkopankkiin tai tilaavasi jotain. Jolloin henkilökohtaiset ja salai-

set tietosi, kuten pankkikortin tiedot tai verkkopankin kirjautumistunnukset päätyvät rikolli-

sen käyttöön. (Yksityisyydensuoja 2018). 

 

Käyttäessään mobiilipankkia tai käsitellessäsi muita salassa pidettäviä tietoja täytyy muis-

taa kuitenkin muutama asia. Sovellukset kannattaa pitää aina ajan tasalla, sillä sovelluk-

sen kehittäjät saattavat päivittää sovellusta turvallisemmaksi ja korjailla suoja-aukkoja. 

Julkista WiFi-verkkoa ei kannata oikeastaan koskaan käyttää, kun käsittelee jotain henki-

lökohtaista materiaalia, sillä krakkerit pystyvät helposti tarkkailemaan WiFi-verkossa teh-

tyjä tapahtumia. Asentaessasi uusia sovelluksia kannattaa ladata ne luotettavista läh-

teistä, sekä tarkastaa, että lataamasi sovellus on varmasti oikea, eikä mikään kopio. Mo-

biililaitteisiin on kehitetty vähemmän haittaohjelmia kuin tietokoneille, eikä niiden tartutta-

minen ole yhtä helppoa. (NordVPN 2019; McCue 2019.) 

 

Digitaalisten lompakkojen kuten esimerkiksi Google Pay käyttö on omalla tavallaan turval-

lisempaa käyttää, kuin itse fyysistä pankkikorttia. Maksaessasi Google Paylla fyysisen 

kortin sijaan suojaat korttitietosi, sillä sovellus salaa tiedot ja välittää kaupalla ainutlaatui-

sen salatun numeron. Lähimaksua käyttäessä sinun ei tarvitse näpytellä pankkikorttisi tun-

nuslukua. Sillä maksupäätteillä pin-koodin näpyttely altistaa sille, että joku voi sen nähdä 

ja sitten kavaltaa pankkikorttisi. Joskus pankkikorttia ei edes viedä, vaan käytetään apuna 

skimmauslaitetta. Laite saattaa sijaita maksupäätteessä, jolloin ainoa asia mitä rikollinen 

tarvitsee, on pin-koodisi. Asetuksista säädettyä puhelimen lähimaksuominaisuus ei myös-

kään toimi, ellet avaa puhelimen lukitusta. Kun taas fyysisen kortin lähiominaisuutta ei 
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pysty sulkemaan, vaan olet alttiina varkauksille.  (Google Pay 2020; Poliisi 2019.) Skim-

mauslaite on laite, joka kopio maksukortin tiedot. Usein niitä asennetaan nostoautomaat-

teihin, mutta niitä saattavat asentaa myös epärehelliset myyjät omiin maksupäätteihinsä. 

(Poliisi 2019.) 

 

2.5 Itsepalvelukassat 

Nykypäivänä itsepalvelukassojen määritelmä on suurimmalle osalle jo tuttua, se on kassa, 

jossa palvellaan itseä. Tutkimukseeni vedoten, oletettavasti ainakin Suomen pääkaupun-

kiseudulla monet meistä ovat jo kohdanneet itsepalvelukassan kauppareissullaan ja us-

kaltaneet sellaista kokeilla, jotkut onnistuneesti, jotkut eivät. Mielipiteitä, ajatuksia ja käyt-

tökokemuksia on jokaisella tähän liittyen erilaisia. 

 

Itsepalvelukassojen idean alku ei ole kovin erilainen muihin kehitettyihin asioihin verrat-

tuna. Jatkuvasti ajattelemme, että miksi emme voisi tehdä jotain itse, sillä osaisimme var-

masti tehdä sen nopeammin ja paremmin. Tämänkaltaisesta hetkestä saikin David R. 

Humble idean kehittää itsepalvelukassoja. Vuonna 1984 David R. Humblen ollessa kau-

pan pitkässä kassajonossa hänen edessänsä oleva asiakas oli liian kyllästynyt kassatyön-

tekijän hitauteen. Tämän seurauksena asiakas poimi ostoksensa ja alkoi skannata niitä 

itse. Tästä asiakkaan tempauksesta saikin David ajatuksen siitä, että miksi emme voisi 

itse skannata tuotteitamme ja rahastaa itseämme. Oivalletun ideansa hän kertoikin työ-

paikkansa Sensormatic Electronics Corpin (nykyään Sensormatic) esimiehelleen. Tästä 

seurasi muutaman prototyypin valmistus ja siitä seuraavaksi CheckRobot Inc. yrityksen 

perustaminen. (LPM 2006.) 

 

Lontoolaisen konsulttiyrityksen tutkimuksen mukaan itsepalvelukassoja oli maailmanlaa-

juisesti vuonna 2013 noin 191 000 ja määrän uskottiin kasvavan noin 325 000 vuoteen 

2019 mennessä. (NCR 2014, 2.) Täytyy kuitenkin muistaa ja ymmärtää se, että luvut ovat 

viitteellisiä ja todellisia lukuja on melkein mahdotonta saada. Ennusteet eivät aina pidä 

paikkaansa ja jokaisen kaupan, sekä niiden varusteiden seuraaminen olisi todellisuudessa 

mahdotonta. 

 

2.5.1 Itsepalvelukassojen rantautuminen Suomeen 

Suomen ensimmäinen itsepalvelukassa saapui vuonna 2008 Espoossa sijaitsevaan Ikea 

myymälään. (Paaso 2016.) Nykypäivänä Suomessa itsepalvelukassojen määrä kasvaa 

jatkuvasti. Vuonna 2017 sadoissa Keskon K-ruokakaupoissa oli käytössä itsepalvelukas-

soja. (Kesko 2017, 32.) Vuonna 2012 Kesko ja S-ryhmä ottivat ensimmäiset itsepalvelu-
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kassansa kokeiluksi käyttöönsä. (Lehto 2018.)  Kesko sijoitti itsepalvelukassansa päivit-

täistavarakauppaan K-Citymarkettiin, mutta vielä silloin (2012) sen vastaanotto ei ollut ko-

vin tervetullutta. Lyhyen ja sillä hetkellä vähän menestyneen kokeilun jälkeen itsepalvelu-

kassa poistettiin. (Naumanen 2017.)   

 

Syynä vähäiseen itsepalvelukassojen menestykseen vuonna 2012 voidaan pitää sitä, että 

vuonna 2012 digitaaliset palvelut ja laitteet eivät olleet vielä suomalaisten keskuudessa 

suuressa käytössä ja suosiossa. Kuitenkin muutamassa vuodessa suomalaiset ovat pik-

kuhiljaa suhtautuneet digitalisaatioon paremmin, sekä älypuhelimien ja älylaitteiden käyttö 

on kasvanut. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vain noin 75% älypuhelimista oli va-

rustettu kosketusnäytöllä. Tämä mielestäni vaikuttaa suuresti laitteiden käyttömukavuu-

teen. Vuoden 2011 Tilastotutkimuksen mukaan 16-74 vuotiaiden ryhmästä älypuhelimen 

omisti vain noin 42% väestöstä. (Tilastokeskus 2015.) Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen 

mukaan älypuhelimen omisti kaikista 16-89 vuotiaiden ikäryhmästä jo noin 75%. Merkittä-

vää oli se, että alle 55-vuotiaiden väestöstä jopa 94% omisti älypuhelimen vuonna 2017. 

(Tilastokeskus 2017.) 

 

2.5.2 Itsepalvelukassojen hyödyt, haitat ja tulevaisuus 

Itsepalvelukassoissa on paljon hyötyä, mutta myös haittoja. Alla kerrotaan tarkemmin hyö-

dyistä ja haitoista, jotka sijoittuvat taloudellisiin, mutta myös sosiaalisiin hyötyihin ja haittoi-

hin. Itsepalvelukassojen määrä kasvaa Suomessa hurjaa vauhtia. Esimerkiksi vuonna 

2018 julkaistun artikkelin mukaan Suomessa on Keskolla itsepalvelukassoja noin 120 

myymälässä ja S-ryhmällä itsepalvelukassoja on 50 myymälässä. (Lehto 2018.) 

 

Hyödyt 

Itsepalvelukassoissa on pääasiassa lyhyemmät jonot kuin miehitetyissä kassoissa. Joten 

niiden avulla pystytään palvelemaan suurempaa määrää asiakkaita. Lyhyet jonot saavat 

asiakkaat tyytyväisemmäksi, vaikka he olisivatkin hitaita käyttäessään itsepalvelukassoja. 

Itsepalvelukassoista saattava pitää monet vähemmän sosiaaliset tai sillä hetkellä sosiaa-

lista kontaktia välttävät henkilöt. Itsepalvelukassat ovat siis oiva keksintö niille, jotka ha-

luavat hoitaa asiansa omassa tahdissa ja rauhassa. Monet kokevat, että itsepalvelukassat 

vievät sitä asiakaspalvelua, mutta todellisuudessa itsepalvelukassojen äärellä oleva työn-

tekijä pystyy palvelemaan paremmin asiakasta itsepalvelukassojen äärellä kuin miehite-

tyssä kassassa. Tämä johtuu siitä, että itsepalvelukassojen ääressä työskentelevän ei tar-

vitse keskittyä rahoihin ja niiden laskemiseen, vaan hän pystyy keskittymään täysin asiak-

kaaseen. (StrongPoint 2017.) 

 



 

 

16 

Itsepalvelukassat tuovat monipuolisuutta ja valinnanvaraa kuluttajille. Tämän lisäksi ne 

ovat pidemmällä aikavälillä tuottavimpia kuin miehitetyt kassat. Itsepalvelukassoissa käy 

maksukortit. Käteistä ei itsepalvelukassoissa pysty käyttämään ja tämä estää esimerkiksi 

kassaeroja ja väärennettyjen seteleiden kierrättämistä. Väärennettyä käteistä liikkuu niin 

kauan kuin sitä voi käyttää. Lisäksi muodissa on myös ollut vaihtorahahuijareita, jotka ovat 

onnistuneet huijaamaan käteistä kassatyöntekijöiltä. Itsepalvelukassoja mahtuu enemmän 

kuin tavallisia miehitettyjä kassoja. Niiden puhtaanapito ja huolto on myös nopeampaa ja 

halvempaa. Itsepalvelukassojen äärellä työskentelee ja auttaa yleensä 1 työntekijä 4-6 it-

sepalvelukassaa kohden. Tämä lisää huomattavasti kaupan kapasiteettia palvella asiak-

kaita ja nopeuttaa kassajonoja. (StrongPoint 2017.)  

 

Monet itsepalvelukassoilla olevat työntekijät ovat myös olleet tyytyväisiä itsepalvelukassoi-

hin, sillä heidän ei välttämättä tarvitse työskennellä yhtä kovaa tahtia kuin tavallisella mie-

hitetyllä kassalla. Tämä johtuu siitä, että kun asiakkaat oppivat käyttämään itsepalvelukas-

soja hyvin, niin he eivät tarvitse jatkuvasti työntekijöiden apua. (Vaarala 2018) 

 

Haitat 

Kuitenkin melkein mikään ei ole maailmassa täydellistä, joten itsepalvelukassat saattavat 

myös tuoda mukanaan negatiivisiakin asioita. Esimerkiksi Britannialaisessa yliopistossa 

tehdyn tutkimuksen mukaan joissakin kaupoissa myymälähävikki on noussut jopa 100%. 

Tämä on tietenkin haitallista yritykselle, mutta teknologian kehittyessä voidaan myymälä-

varkaudet estää melkein kokonaan. (Kempas 2019.) Suomessa ei kuitenkaan ole S- ja K-

ryhmän kaupoissa myymälävarkauksien määrät kasvaneet. Suomen itsepalvelukassat 

ovat teknologialtaan kehittyneitä ja henkilökunta, kameravalvonnoin ja hälyttimineen val-

voo tehokkaasti itsepalvelukassojen toimintaa. (Keränen 2019.)  

 

Monet asiakkaat voivat suhtautua itsepalvelukassoihin negatiivisesti, sillä kaikki ei tykkää 

kaikesta. Asiakkaista monet pelkäävät sitä, että itsepalvelukassat vievät työpaikkoja ja 

poistavat sosiaalisia kanssakäymisiä kaupoista. Teknisiä häiriöitä ja ongelmia voi esiintyä 

itsepalvelukassoissa, mikä saattaa aiheuttaa lisää ärtymystä asiakkaissa ja työntekijöissä. 

Lisäksi itsepalvelukassojen käyttöönotto on kallista, joten pienissä kaupoissa niiden käyt-

töönotto ei ole välttämättä kannattavaa. (Heil 2018.) 

 

 

Tulevaisuus 

Kun monelle Suomalaiselle nykyiset Suomessa käytössä olevat itsepalvelukassat saatta-

vat jo tuntua tulevaisuudelta. Lisäksi asioidessani kaupoissa olen huomannut, että van-
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hemmalle sukupolvelle itsepalvelukassat saattavat tuntua vaikeilta, hitailta, epäluotetta-

vilta ja epäturvallisilta. Eivätkä he siten välttämättä koe sopeutuvansa niiden käyttöön kun-

nolla. Kuitenkin tulevaisuus on vasta tulossa, sillä jos miettii muualla maailmassa olevia 

kehittyneitä itsepalvelukassoja kuten esimerkiksi Amazon Go kaupoissa olevia maksusys-

teemiä. Niissä ei käytetä lainkaan kassoja eikä siellä oikeastaan olekaan asiakaspalvelijoi-

takaan.  

 

Amazon Go on täysin automatisoitu kauppa. Siellä ei ole kassoja vaan käytät ainoastaan 

puhelimen sovellusta. Kävelet kauppaan portista ja samalla skannaat puhelimestasi viiva-

koodin portissa olevalla lukijalla. Tämän jälkeen puhelimen voi laittaa vaikka taskuun. 

Kaupassa ollessa sinun liikkeitäsi seuraa lukuisa määrä kameroita. Kamerat osaavat tark-

kailla, että mitä tuotteita otat ja siten liittää ne virtuaaliseen ostoskoriisi. Tuotteita ei siis 

tarvitse edes skannata tai pakata kaupan koreihin, vaan tuotteet voi laittaa suoraan 

omaan reppuun. Sen jälkeen, kun sinulla on kaikki tarvitsemasi, niin voit vain kävellä va-

paasti kaupan porteista ulos. Sovellus siten osaa laskuttaa sinun tililtäsi suoraan kaikkien 

tuotteiden oikean summan. (Amazon 2016). 

 

Kuitenkin jos miettii tarkemmin, niin voi olla, että emme ehkä tulevaisuudessa kävisikään 

enää kaupoissa, vaan tilaisimme kaikki ruoat suoraan kotiin pelkästään puhumalla kotona. 

Monet ovat jo hankkineet koteihinsa älylaitteita, jotka kuuntelevat mitä kotonasi puuhaste-

let. Lisäksi älylaitteilla pystyt myös helposti tilaamaan netistä tarvitsemasi. Näitä laitteita 

ovat esimerkiksi Amazon Alexa, Google assistant, Siri ja Cortana. Kyseiset laitteet ovat 

virtuaaliavustajia ja ne voivat auttaa monissa muissakin päivän askareissa kuin vain tuot-

teiden tilauksessa internetistä. (Voicea 2020.) 
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3 Tutkimus 

3.1 Työn prosessi ja suunnitelma 

Alkuperäisestä projektisuunnitelmasta tämä nykyinen tutkimussuunnitelma erosi monella-

kin tavalla. Tutkimuskohde muuttui hiukan ja lisäksi tutkimuskysymyksiä ja haastattelunky-

symyksiä muutettiin ja tiivistettiin. Työn alkuperäisesti suunniteltu aikataulu täytyi muuttaa 

realistisemmaksi, sillä aloitin kirjoittamaan työtäni noin kuukauden myöhemmin, kuin mitä 

suunnittelin. Alkuperäinen tutkittava kohde olisi ollut selvittää miten digitalisaatio vaikuttaa 

rahaliikenteeseen. Aloitin työni edellä mainitulla otsikolla ja etenin pikkuhiljaa sen mukaan. 

Tämä työ kuitenkin osoittautui liian laajaksi ja vaikeasti toteuttavaksi aiheeksi, sekä mo-

nista aiheeseen kuuluvista sisällöistä olisi voinut tehdä ihan oman opinnäytetyön. Päätin 

siis, että kaikkia haluamani asioita ei olisi voinut sisällyttää tutkimukseeni. Joten tässä vai-

heessa tajusin, että työtä pitäisi supistaa ja haastattelukysymyksiä myös. Supistettu työ 

tuntui myös paljon järkevämmältä ja helpommalta toteuttaa, joten jatkoin sen tekemistä.  

 

Haastattelukysymykset perustuivat opinnäytetyöni teoria aihealueista. Valitsin kvalitatiivi-

sen lähestymistavan, sillä halusin kuulla ja tutkia haastateltavien mielipiteitä, ajatuksia ja 

kokemuksia. Enkä niinkään käsitellä ja tilastoida suurta määrää dataa. Tutkimusten vas-

taukset analysoin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Perehdyin moniin analyysimenetelmiin, 

mutta koin, että sisällönanalyysi sopi työhöni ja haastattelujeni käsittelyyn parhaiten. 

 

Työni aikataulu oli aika vapaa, olin asettanut itselleni tavoite päivämäärät, joita noudatin, 

mutta niissä oli kuitenkin hiukan joustovaraa. Kirjoitin työtäni, kun kerkesin, ja yleensä tein 

sitä muutama päivää peräkkäin. Päivät, jona tein työtä olivat usein päiviä, jolloin en tehnyt 

mitään muuta kuin opinnäytetyötä. Koin, että pystyn keskittymään paremmin työhön, kun 

teen sitä kerralla kunnolla ja paljon. Yritin tehdä työtä välillä pienissä osissa, mutta se tun-

tui olevan ajanhukkaa, sillä työn aloitus vie yleensä paljon aikaa. Tämän jälkeen työssä oli 

yleensä noin 1-2 viikon kirjoitustauko. Kuitenkin ollessani kirjoitustauolla saatoin lukea tut-

kimukseeni kuuluvista aiheista. Työn etenemisen kannalta kirjoitin ensiksi sellaisista ai-

heista, joista sain nopeammin ja helpommin kirjoitettua. Tämä ylläpiti myös motivaatiota, 

sillä ei ollut tunnetta, että työ ei etene. 

 

Työn ollessa alkuvaiheessa sain haastattelukysymykset kuntoon. Olin kuitenkin miettinyt 

etukäteen ketä haastattelen, joten haastattelukysymysten ollessa valmiit sain ne nopeasti 

kiertoon. Ne henkilöt, joilla oli vähemmän aikaa, saivat sähköpostilla haastattelukysymyk-

set. Kaikki muut, joilla oli enemmän aikaa, niin haastattelin niitä kasvokkain. Melkein kaikki 

haastattelut tapahtuivat noin 2 viikon sisällä. Muutamaa haastattelua jouduin odottaman 
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vähän pidempään. Saatuani kaikki haastattelut tehtyä käsittelin ne nopeasti. Välillä jou-

duin olla yhteydessä haastateltavaan tarkentaakseen vastauksia. Kirjoitin opinnäytetyöni 

tutkimustuloksia jo ennen kuin teoriani oli kokonaan valmis. Täydensin kuitenkin vastauk-

sia jälkikäteen.  

 

3.2 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Kyselyt tehtiin kontrolloidusti eli haluttiin 

haastatella sellaisia henkilöitä, jotka vastasivat tutkimukseni ihanteellista otantaa. Koska 

tutkimuksen alkusuunnitteluvaiheessa haluttiin tutkia montaa asiaa, niin Ihanteellinen 

otantani olisi koostunut tasapuolisesti diginatiiveista ja ei-diginatiiveista.  

 

En kuitenkaan mennyt tapahtumiin, joissa ihanteelliset haastateltavat olisivat, vaan tiesin 

haastateltavani entuudestaan. Tiesin heidän taustansa eli esimerkiksi mitä ovat opiskel-

leet ja kuinka paljon tai kuinka vähän he olivat perehtyneitä digitalisaatioon. Haastattelun 

kysymykset olivat suurimmaksi osaltaan avoimia ja ei-johdattelevia. Kaikki haastattelut to-

teutettiin yksilöhaastatteluna. 

 

Tutkimukseni kannalta haastattelemalla tuttuja henkilöitä koin saavani parempia, laajem-

pia ja syvällisempiä vastauksia. Monet vastaajista käyttivät 30-60 minuuttia aikaa vastauk-

sien vastaamiseen. Joskus jouduin lähettämään haastattelulomakkeen haastateltavalle 

uudelleen, sillä se oli puutteellinen. Negatiivisena vaikutuksena tutkimukselle tästä voisi 

olla se, että haastattelemalla tiettyä ryhmää voi saada epärealistista kuvaa kokonaisuu-

desta. Kuitenkin se ei ollut tässä suurena riskitekijänä, koska haastattelemani henkilöt ei-

vät kuuluneet niin sanottuun samaan ryhmään / kategoriaan. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin eri-ikäisiä ja sukupuolisia henkilöitä. Ikähaarukka oli noin 20 – 

60 vuotiaita henkilöitä. Ikähaarukka aloitettiin 20-vuoden iästä, koska oletin että sen ikäi-

nen ja siitä ylöspäin on jo jotenkin perehtynyt teknologiaan ja sen tarjoamiin palveluihin, 

kuten maksusovelluksiin ja itsepalvelukassoihin, sekä hän on jo ehtinyt käyttää niitä. Har-

kitsin myös haastatella nuorempia kuin 20-vuotiaita, mutta koin, että en olisi välttämättä 

saanut yhtä laajoja ja hyviä vastauksia. Yli 60-vuotiaita ei haastateltu, sillä en saanut ta-

voitettua ketään sitä vanhempaa. Enkä myöskään uskonut saavani kovin täydentäviä vas-

tauksia. Kuitenkin koen, että haastattelemani otannan vastaukset olisivat suurin piirtein 

samanlaisia, kuin muidenkin tähän ikäryhmään kuuluvien diginatiivien ja ei-diginatiivien 

Suomessa asuvien ihmisten vastaukset. 
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Haastatteluissa oli valmiit kysymykset, joita kysyttiin kaikilta. Kysymyksissä ei voinut vas-

tata vain ”kyllä” tai ”ei”, eikä vastausvaihtoehtoja ollut. Osaan kysymyksistä pystyi olla vas-

taamatta, jos ei tiennyt aiheesta mitään, mutta tämä koski vain kryptovaluutta osiota. 

Kryptovaluutta osioon vastaamatta jättäminen ei vaikuttanut tutkimukseen negatiivisella 

tavalla, vaan se tuki tutkimusta. Vastaamatta jättäminen osoitti siis vain tietämättömyyttä 

aiheesta, joten tämä myös täydensi tutkittavaa aihetta.  

 

Haastateltavista osa oli korkeakouluopiskelijoita, osa yrittäjiä, osa työssäkäyviä. Noin puo-

let vastaajista oli opiskelijoita. Opiskeluaineet vaihtelivat suuresti. Osa opiskeli tietotekniik-

kaa, kun taas osa aivan jotain muuta. Haastateltavista 7 oli miehiä ja 6 naisia. 

 

Kysymykset oli suunniteltu, niin, että haastateltava joutuu pohtimaan ja miettimään va-

paasti kysymystä, sekä vastaamaan siihen oman näkemyksensä mukaan. Joillekin haas-

tateltaville kysymyksiä täytyi avata hiukan enemmän saadakseen täydentävämpi ja pa-

rempi vastaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haastateltavia johdateltiin, vaan sitä, 

että kaivettiin kaikki tieto ulos. Onhan se yleistä, että aina kaikkea ei osaa sanoa suoraan, 

vaikka tietäisikin asiasta.  

 

Tutkimuksen haastattelujen ajankohta sijoittui 14.11.2019-7.12.2019. Osa haastatteluista 

tehtiin kasvokkain ja osa sähköpostitse. Sähköpostitse tehtyjen haastattelujen kohdalla 

toimittiin seuraavasti: Jokaiselle lähetettiin tutkimuskysymykset ja kerrottiin, että lisäkysy-

myksien tullessa kysyisivät tarkemmin haastateltavalta, eli minulta. Vastauksien saatua 

tarkastin ne ja osalta haastateltavista pyysin täydentäviä vastauksia ja perusteluja. Tällä 

menetelmällä haluttiin varmistaa se, että sähköpostitse haastateltujen vastaukset olivat 

saman arvoisia kuin kasvokkain haastateltujen. Kokemukseni perusteella suosittelen kai-

kille syvällistä tutkimusta tekevälle haastattelemaan henkilöitä kasvokkain. Tällöin saa 

vastaukset nopeammin ja paremmin. Vastaukset ovat myös paljon syvällisempiä ja haas-

tateltava saattaa ajatella asiat laajemmin. Kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa pystyy 

keskustelemaan laajemmin haastattelun kysymyksistä. Tällöin vastausten laatu ja moni-

puolisuus usein paranee.   

 

3.2.1 Haastattelulomakkeen laatiminen 

Haastattelulomakkeessa oli kuusi aihealuetta. Jokaisessa aihealueessa oli erimäärä kysy-

myksiä. Kysymysten määrä aihealueittain vaihteli 1-4 välillä. Kysymyksissä ei ollut valmiita 

vastausvaihtoehtoja muutamaa poikkeuksellista kysymystä lukuun ottamatta. Esimerkiksi 

lomakkeen kuudes aihealue oli kryptovaluuttoihin liittyvä. Koska aihe on monelle tietäjälle-
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kin vielä osittain tuntematon, niin ensimmäinen kysymys oli ”Tiedätkö mikä on kryptova-

luutta”. Tähän kysymykseen riitti pelkkä kyllä, ei tai osittain vastaus. Tätä kysymystä seu-

rasi muut kysymykset joihin vastaaminen tapahtui samalla tavalla kuin muissakin kysy-

myksissä. Eli vastaaminen vapaasti tietämysten ja ajatusten pohjalta.  

 

Haastattelulomakkeen alussa oli kaksi jaottelu kysymystä. Jaottelukysymyksissä oli valmiit 

vastausvaihtoehdot. Ensimmäinen kysymys erotteli niin sanotusti diginatiivit, ei-diginatiivit 

tai hiukan tietävät. Diginatiivi tarkoittaa nuorta, joka on niin sanotusti kasvanut tietokonei-

den äärellä ja siten ovat oppineet tietokoneiden salat. Itse kuitenkin tutkimusta laatiessa 

luokittelin diginatiiveiksi myös sellaiset ihmiset, jotka ovat oppineet tietokoneen salat, 

vaikka eivät ole nuoria ja kasvaneet tietokoneiden äärellä. Näihin haastateltava sai va-

paasti vastata oman mielipiteensä mukaan. Haastateltava pystyi siis vastaamaan, että on 

diginatiivi, vaikka todellisesti mitattuna ei olisikaan niin tietoinen digitalisaatiosta ja sen toi-

minnasta. Toinen jaottelukysymys täydensi edellistä jaottelukysymystä. Toisessa jaottelu-

kysymyksessä kysyttiin sitä, että onko haastateltava digitalisaation puolesta vai vastaan. 

Vaikka haastattelussa jaoteltiin haastateltavat eri ryhmiin, niin haastattelukysymykset oli-

vat kaikille silti samat. 

 

Jaottelukysymykset kysyttiin siksi, koska osa tutkimusta oli selvittää, että miten haastatel-

tavien tietämys vaikuttaa heidän tapaansa suhtautua digitalisaatioon ja sen tuomiin muu-

toksiin. Eli esimerkiksi ajattelevatko he asiat eri tavalla, herääkö heillä erilaisia huolenai-

heita tai ajattelevatko he tulevaisuudesta samalla tavalla.  

 

3.3 Laadullinen tutkimus 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisessa 

tutkimuksessa on monenlaisia eri aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä, sekä lähesty-

mistapoja. Aineistokeruumenetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, tietoasiakirjat, tutkimuk-

set ja havainnoinnit. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Aineiston analyysime-

netelmiä ovat esimerkiksi tyypittely, teemoittelu, luokittelu ja fenomenografinen analyysi. 

(Jyväskylän yliopisto 2009.)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otannan ei tarvitse olla kovinkaan suuri verrattuna määräl-

liseen tutkimukseen. Tärkeintä on kohteiden mahdollisimman syvä analysointi. Haastatel-

tavien valinta eli otos täytyy myös valita tarkasti. Tutkimuksen kannalta ei ole järkevää 

haastatella niitä, joita tutkittava aihe ei koske, sillä heidän vastauksensa eivät tuo tutki-

mukselle tarvittavaa tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 18 & 60.) Esimerkiksi jos tutkitaan 

lasten mieltymyksistä koulun ruokaan, niin on turha haastatella opettajia. Tässä työssä 
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halusin perehtyä laajasti ja saada syvällisempiä vastauksia kuluttajilta kuin vain tilastollista 

tietoa. Tästä syystä halusin tehdä haastattelututkimukseni laadullisia menetelmiä käyt-

täen. Haastattelujen tulokset on analysoitu sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällönanalyysi 

tarkoittaa aineiston erittelyä, yhtäläisyyksien ja erojen etsimistä ja tiivistämistä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka. 2006c.) Alun perin tutkimuksessa haluttiin käyttää myös Feno-

menografista analysointimenetelmää, mutta sitä ei pystytty toteuttamaan, sillä tutkimuk-

sessa ei onnistunut tutkia digiosaajia ja ei-digiosaajia toisiinsa. Teoriaosuudessa aineisto 

kerättiin eri lähteitä hyödyntäen ja tiivistäen kaiken tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi. Haas-

tattelu oli syvähaastattelun ja teemahaastattelun sekoitus                          

 

3.4 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia ja ajatuksia rahaliikenteen digi-

talisoituminen ihmisissä herättää. Tutkimuksessa haluttiin myös verrata ”diginatiiveja” ja 

ei-diginatiiveja toisiinsa, sekä heidän vastauksiansa. Esimerkiksi suosivatko diginatiivit 

enemmän maksusovelluksia tai ovatko he enemmän digitalisoitumista vastaan vai eivät. 

 

Tutkimus oli mielestäni myös ajankohtainen, sillä uusia maksusovelluksia tuntuu tulevan 

jatkuvasti. Viime aikoina on myös ollut uutisissakin paljon puhetta siitä, miten ja kuinka 

paljon erilaiset sovellukset saattavat kerätä henkilökohtaista tietoa. 

 

3.5 Haastattelujen tulokset 

Haastatteluja tehtiin yhteensä 13. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan haastateltavien 

määrä oli 8 henkilöä. Pienempikin otanta voi tutkimuksissa riittää, jos vastauksien määrä 

ei tutkimusongelman kannalta tuo enää uutta tietoa. Toisin sanoen vastaukset alkavat ole-

maan toistuvia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Vaikka haastateltavien vas-

taukset alkoivat suurimmaksi osaksi toistua jo viidennen haastateltavan jälkeen, niin pää-

tin silti jatkaa haastatteluja saadakseni mahdollisimman tarkan ja pätevän tuloksen. Ku-

kaan vastaajista ei ollut suoraan digitalisaation vastainen. Noin puolet vastaajista kertoivat 

paljon positiivisia ja negatiivisia puolia. Heidän vastauksensa kuitenkin tasapainottivat toi-

siaan. Loput vastaajista eivät nähneet tai ajatelleet digitalisoitumista millään tavalla huo-

nona asiana. Haastattelulomakkeeseen vastaaminen ja haastattelut kestivät noin 30-60 

minuuttia. 
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3.5.1 Digitalisaatio - Millaisena olet kokenut rahaliikenteen digitalisoitumisen? 

Tämä kysyttiin siksi, koska haluttiin tietää suhtautuvatko ihmiset positiivisesti vai negatiivi-

sesti uusiin muutoksiin ja digitalisaation maailmanvalloitukseen. Kokevatko he myös uudet 

tavat toimia esimerkiksi kaupoissa helpoksi vai monimutkaiseksi.  

 

Vastauksissa ilmeni vahvasti se, että suurin osa oli tyytyväisiä muutokseen. Vastaajat oli-

vat kokeneet rahaliikenteen digitalisoitumisen positiivisena, pääasiassa turvallisena, pe-

rusarkea helpottavana ja nopeuttavana asiana. ”Olen kokenut rahaliikenteen digitalisoitu-

misen hyödyllisenä asiana. Se on helpottanut ja nopeuttanut kaupoissa maksamista, sekä 

rahansiirtoa yksityisten henkilöiden välillä”.  Osassa vastauksissa korostui kuitenkin huolia 

digitalisoitumisen mahdollisista uusista tuomista riskeistä ja uhista, kun taas osa vastaa-

jista kertoi luottavansa nykyisiin sovelluksiin täydellä luottamuksella. Luottamuspula johti 

myös siihen, että esimerkiksi heidän maksusovellusten käyttö oli vähäisempää tai olema-

tonta.  

 

Vastaajien mainitsemat uhat viittasivat kyberturvallisuuteen. ”En tykkää siitä, että kaikki 

tietoni on massana saatavilla muilla tietomurroissa jne. Ja jos joku ohjelma kaatuu yms. 

Niin täytyy olla kopioita muualla”.  Tietomurtoihin, joita tapahtuu välillä ja siihen, että nyky-

ään älypuhelin saattaa sisältää todella paljon erilaisia sovelluksia ja runsaasti arkaa henki-

lökohtaista tietoa esimerkiksi henkilötunnuksista - pankkitietoihin ja kortteihin. Älypuheli-

mien kadottaminen tai menettäminen varkaiden käsiin voi tuntua siis todella pelottavalle, 

kun riskinä on runsaasti arkaa tietoa. Suurta huolta voi aiheuttaa myös se, jos jonkin käyt-

tämän sovelluksen palvelimiin murtaudutaan ja suurta määrää henkilökohtaista tietoa voi 

levitä väärille tahoille. 

 

Muutama vastaaja mainitsi epämieltymyksestään siihen, että erilaiset sovellukset keräväät 

jatkuvasti runsaita määriä henkilökohtaista tietoa. Esimerkiksi maksusovelluksissa seura-

taan jatkuvasti ostokäyttäytymistä. Osa vastaajista ymmärsi kuitenkin tiedonkeruun tar-

peellisuuden, mutta olivat silti huolissaan siitä, miten yksityisyyteen kajotaan. Muutama 

vastaaja mainitsi, että tietyt sovellukset olivat heidän mielestänsä keränneet liikaa tietoa ja 

vaatineet liikaa tietoja luovutettavaksi. Tämä sai heidät lopettamaan kyseisen sovelluksen 

käytön. ”Myöhemmin selvitin, että he tutkivat ihmisten ostoksia ja laittavat myyntiin sel-

laista mitä ihmiset/ihminen ostaa ja en pitänyt siitä yhtään, että ylempi taho pitää silmällä 

ostoksiani ja sen mukaan tarjoaa minulle alennuksia yms. Olen tosi tarkka yksityisyydes-

täni myös kaupassa asioidessa, joten lopetin kyseisen kortin käyttämisen kokonaan”. 
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3.5.2 Maksusovellukset  

Tämän alueen kysymyksillä haluttiin selvittää sitä, että kuinka usein ja aktiivisesti haasta-

teltavat käyttävät sovelluksia. Lisäksi millaisella tavalla ihmiset suhtautuvat maksusovel-

luksiin. Ovatko he avoimia uusille asioille. Kokevatko he maksusovellukset käyttäjäystä-

vällisiksi vai eivät. Lisäksi millaisia kokemuksia heillä on ollut sovellusten kanssa. Eli 

ovatko esimerkiksi tekniset häiriöt aiheuttaneet heille taloudellisia tappioita tai suurta ärty-

mystä. Kysymyksillä haluttiin myös selvittää se, että miten ihmiset suhtautuvat siihen, että 

sovelluksia on liikaa. 

 

Maksusovellukset - Millaisia kokemuksia sinulla tai lähipiirilläsi on maksusovelluk-

sista? 

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä vähintään yhteen maksusovellukseen. Jos sovellus ei 

ollut miellyttävä tai toimiva, niin siirtyivät he käyttämään toista samantyylistä sovellusta. 

Vastaajat arvostavat sitä, kuinka paljon ne helpottavat ja nopeuttavat arkea. ”Hyviä. Käy-

tän niitä niin automaattisesti, etten edes mieti toimivatko ne tai ovatko ne hyviä. Vasta ul-

komaille mennessä / ulkomaalaisten ystävien kanssa keskustellessa tai rahan siirtämi-

sessä ymmärtää miten Suomessa me ollaan aika edellä rahaliikenteen digitalisaatiossa, ja 

miten helppoa se meillä on”.  Muutama vastaaja kertoi tuohtumuksestaan sovellusten run-

saaseen määrään ja jatkuvaan määrän kasvuun. Kertoivat, että olisi hyvä, jos sovelluksia 

olisi vähemmän, mutta haluaisivat kuitenkin, että niitä olisi enemmän kuin yksi teknisien 

ongelmien varalle. Maksusovellusten määrä aiheutti myös lisähuolia joillakin haastatelta-

vista. Sillä jokaiseen erilliseen sovellukseen oli liitettynä pankkikortti ja henkilötietoja. 

Tämä nostaa heidän mielestään riskiä tietojen joutumista vääriin käsiin ja siten tietojen 

väärinkäyttöön.  

 

Maksusovellukset - Käytätkö itse niitä? 

Jokainen haastateltava oli käyttänyt ja käyttää vähintään yhtä maksusovellusta. Sovelluk-

set ja niiden käyttötarkoitukset vaihtelivat. Erilaisten maksusovellusten käyttö on yleistynyt 

niiden kehittyneen turvallisuuden ja helppouden myötä.  

 

Maksusovellukset - Millaisia maksusovelluksia käytät ja millaisiin käyttötarkoituk-

siin? 

Monilla haastateltavista oli samoja tai samantyylisiä sovelluksia käytössä. Jotkut haasta-

teltavat olivat miettineet ottaa käyttöön uusia maksusovelluksia, joita heidän lähipiirillänsä-

kin on käytössä. Sovelluksia oli runsaasti erilaisia ja niiden käyttötarkoitus oli moneen eri-

laiseen käyttöön. Uskon, että monet sovellukset jäivät jopa mainitsematta, sillä sitä ei vält-
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tämättä edes tajua ajatelleen, että sekin kuuluisi tähän kategoriaan. Kaikilla haastatelta-

vista oli käytössään oman pankkinsa mobiilipankkisovellus. Mobilepay oli suosittu ja ylei-

nen, sekä monet vastaajat, jotka eivät sovellusta omistaneet olivat harkinneet sen hankki-

mista. 

 

Sovelluksia oli kuitenkin erittäin monia. Suurin piirtein jokaisella vastaajista oli aktiivisessa 

käytössä noin 2-3 maksusovellusta. Mobiilipankkisovellukset olivat pääasiassa laskujen 

maksamiseen, tilitapahtumien seurantaan ja saldotiedusteluihin. Mobilepay, pivo ja siirto 

olivat rahanvälittämiseen kavereille. Jotkut vastaajista maksoivat Mobilepaylla myös kau-

poissa ja kirpputoreilla. Yksi vastaaja kertoi Mobilepay olleen erittäin hyvä helpotus kolik-

kojen kantamisen välttämiseksi kirpputorireissuilla. Mielestäni kyseinen sovellus on tällai-

sessa tilanteessa erittäin kätevä. 

 

Maksusovellukset - Kuinka usein käytät maksusovelluksia? Käytätkö aina mahdolli-

suuksien mukaan? Millaisissa tilanteissa maksat käteisellä? 

Maksusovellusten käyttö vaihteli, mutta suurin osa vastaajista käytti maksusovelluksia jat-

kuvasti, aina kun siihen oli mahdollisuus. Ei kuitenkaan ihan joka päivä, ellei nyt sattunut 

asioimaan esimerkiksi kaupassa päivittäin. Maksusovellusten käyttö vaihteli siis muuta-

masta kerrasta päivässä – kerran viikossa. Omasta mielestänikin monet maksusovelluk-

set ovat erittäin käteviä, käyttöystävällisiä ja aikaa nopeuttavia. Monet arkipäivän tehtävät 

saa nopeasti hoidettua. Esimerkiksi mobiilipankin sovelluksella voi kuvata, vaikka laskun 

viivakoodin, se lisää siten kaikki tarvittavat maksutiedot, jolloin laskujen maksukin nopeu-

tuu. Mobilepay on kätevä myös silloin kun jakaa laskua kaveriporukassa. Puhelinnumerot 

ovat usein tallessa, joten vain sen lisääminen riittää rahanvälittämiseen. Ei tarvitse enää 

kirjoitella monipuolista ja pitkää tilinnumeroa. 

 

Osa vastaajista kertoi käyttävänsä käteistä sellaisissa tilanteissa, joissa halusivat maksaa 

käteisellä ja siten olla jättämättä merkkiä järjestelmiin. Eli niin sanotusti salailivat rahojen 

määränpään tietojenkeruujärjestelmiltä. Jotkut siis eivät halunneet, että jotkin muut tahot 

pystyivät seuraamaan mitä kukin henkilö on ostanut ja mihin he olivat rahansa käyttäneet. 

Tällä tavoin säilyttivät jonkinlaisen yksityisyyden. ”Maksan käteisellä, jos en halua valtion / 

muun seuraavan rahankäyttöäni, tai jos kyseessä on kyseenalainen ostos, josta en halua 

jäävän jälkeä järjestelmään”. 

 



 

 

26 

3.5.3 Petokset 

Tämän alueen kysymyksillä haluttiin selvittää sitä, että ovatko ja jos ovat, niin millaisin kei-

noin ihmiset ovat joutuneet petoksen uhreiksi. Onko kyseessä siis ollut oma huolimatto-

muus, maksukorttien epäturvallisuus vai sovelluksen epäturvallisuus. 

 

Petokset - Onko sinun tai lähipiirisi maksutiedot (esim. pankkikortti) koskaan joutu-

nut vääriin käsiin? 

Noin kolmannes vastaajista oli joko itse tai hänen läheinen joutunut petoksen uhriksi. Pe-

tostapaukset olivat seuraavanlaisia: Ensimmäisessä tapauksessa pankkikortti oli varas-

tettu ja kortin lähimaksua oli käytetty ostojen yhteydessä. ”Isoäitini kortti on joskus varas-

tettu ja lähimaksuominaisuutta käytetty hyödyksi sinne 50 euroon asti. Tässä näkee miten 

juuri puhelinmaksaminen olisi turvallisempaa nopean sormenjälkitunnistamisen jälkeen 

kuin ilman mitään tunnistamista lähimaksukorteissa”. Toisessa tapauksessa kortilta oli 

myös nostettu varoja, sillä ilmeisesti kortin Pin-koodia ei ollut hyvin suojattu baarissa. Kol-

mannessa tapauksessa henkilö oli tilannut netistä jotain pankkikortin tiedoilla, ja pankki-

kortin tiedot olivat joutuneet vääriin käsiin. Neljännessä tapauksessa henkilö oli phising 

sivulla, jossa tilatessaan tuotteita oli käyttänyt pankkikorttiaan. 

 

Kaikki neljä petoksen uhriksi joutunutta henkilöä olisi voinut välttää tämän käyttämällä esi-

merkiksi paypal maksusovellusta tai puhelimen maksusovellusta. Älypuhelimemme on 

usein suojattu sormenjäljellämme tai muilla varmemmilla suojausmenetelmillä. Verkko-

pankissa ostoksilla kannattaa aina käyttää jonkun luotettavan maksupalveluntarjoajan 

kautta maksua. Tällöin maksutietosi eivät päädy verkkokaupan käsiin. Uusimmissa pank-

kikorteissa on usein lähimaksuominaisuus. Aikaisemmin raja oli 25€, mutta keväällä 2019 

raja nousi 50€. Tämä tietenkin helpottaa kaupoissa asioimista, mutta myös altistaa suu-

remman summan menetykselle. Kun taas puhelimella maksusovelluksen kautta maksami-

nen on turvattu sormenjäljellä ja pankkikortti voi pysyä kotona. 

 

Petokset - Epäröitkö koskaan lisätessäsi pankkikorttisi tai muun henkilökohtaisen 

tietosi uusiin sovelluksiin? Miksi tai miksi et? 

Vastaajista 75% epäröi lisätessään korttitietoja uusiin sovelluksiin tai tilatessaan verkko-

kaupasta. ”Mietin aina kaksi kertaa korttitietojen lisäämistä eri verkkokauppoihin tai sovel-

luksiin. Toisaalta yritän aina ensin tsekata yrityksen taustat ja arvioida sen luotettavuutta”. 

17% vastaajista ei epäröi lisätessään korttitietoja mihinkään, sillä lisää niitä sanojensa mu-

kaan vain tuttuihin ja turvallisen tuntuisiin sovelluksiin sekä verkkokauppoihin. 8% vastaa-

jista ei epäröi lisätessään korttitietojaan mihinkään siitä syystä, että käyttää sovelluksissa 
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tai verkkokaupassa luottokorttiaan. Hänen luottokortissaan on vakuutus, joka kattaa pe-

toksen uhriksi joutumisen, jolloin hän ei riskeeraa omia varojaan ollenkaan. ”en, Master-

cardin vakuutus kattaa väärinkäytön riskit. Henkilötunnusta en anna kuin viranomaisille”.  

 

Monet vastaajista, jotka epäröivät lisäämästä tietojaan, niin tekevät yleensä pitkän tausta-

tutkimuksen verkkokaupasta tai sovelluksesta ennen kuin lisäävät tietonsa niihin. Mieles-

täni tämä on fiksua, sillä teknologian myötä syntyy jatkuvasti myös uusia riskejä. Uusia 

valheellisia verkkokauppoja ja sovelluksia. Minunkin sukulaiseni ovat joutuneet petoksen 

uhriksi ostaessaan valheellisilta nettisivuilta. Suurin osa niistä, jotka vastasivat, että eivät 

epäröi koskaan lisätessään korttitietojaan mihinkään vastasivat myös olevansa ei-diginatii-

veja.  

 

3.5.4 Itsepalvelukassat 

Tämän alueen kysymyksillä haluttiin selvittää sitä, että miten ihmiset suhtautuvat itsepal-

velukassoihin pinnallisesti sekä syvällisesti. Pinnallisuudella tarkoitan sitä, että miten ihmi-

set ovat kokeneet itsepalvelukassat. Esimerkiksi ovatko ne heidän mielestänsä käyttöys-

tävällisiä ja mitä he niistä ajattelevat ylipäätään. Syvällisyydellä tarkoitan sitä, että ajattele-

vatko he itsepalvelukassojen korvaavan ihmisten työpaikkoja ja millaisena he kuvitella nii-

den tulevaisuuden. 

 

Itsepalvelukassat - Oletko koskaan käyttänyt itsepalvelukassoja? Mitä mieltä olet 

itsepalvelukassoista? 

Kaikki vastaajista olivat käyttäneet itsepalvelukassoja. Mielipiteitä itsepalvelukassoista oli 

monenlaisia. Kaikki tuntuivat kuitenkin pitävän itsepalvelukassoista jollain tavalla. Osa ke-

hui niitä mahtavaksi ja käteväksi keksinnöksi. Monet arvostivat sitä, että itsepalvelukassat 

ovat kiva lisä kaupassa käyntiin, sillä se tuo monipuolisuutta ja valinnanvaraa. Hyvinä 

puolina he kokivat olevan myös sen, että niissä on yleensä lyhyemmät jonot, jolloin muu-

taman tuotteen osto voi sujua nopeammin. ”Itsepalvelukassat ovat parhaita! Uskon, että 

niitä tulee tulevaisuudessa lisää. Tai sitten nekin kehittyvät Amazon Go tyyppisiksi kau-

poiksi ilman kassaa, mikä olisi vielä siistimpää. Mutta joka tapauksessa uskon, että kassa-

työntekijät katoavat jossain kohtaa”. 

 

Muutama kuitenkin suosi mieluummin miehitettyjen kassojen käyttöä, sillä kokivat niiden 

palveleman nopeammin varsinkin, jos miehitetyissä kassoissa ei ole jonoa. Jotkut vastaa-

jista kokivat, että heidän kuuluisi saada alennusta itsepalvelukassojen käytöstä, sillä he 

hoitavat niillä niin sanotusti toisten työn itse. Muutamaa vastaajaa huolestutti se, että se 
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saattaa lisätä varkauksia ja työntekijöiden karsimista. Osa kertoi toivovansa itsepalvelu-

kassojen kehittyvän vielä paremmaksi, sillä välillä ne tuntuvat pätkivän eivätkä esimerkiksi 

skannaa tuotteita nopeasti ja kunnolla.  

 

Vaikka vastaajat kertoivat positiivisia asioita kassoista, niin he usein mainitsivat kaipaavan 

silti sosiaalista kontaktia ja pelkäävän sitä, että jatkuvasti robotit korvaavat työntekijöitä, 

joka myös vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. Monet kuitenkin toivoivat, että miehi-

tetyt kassat pysyisivät edes jollain tasolla tulevaisuudessakin. Vastaajat kokivat, että mie-

hitetyt kassat työllistävät paljon henkilöitä, jotka eivät välttämättä sopeutuisi muihin työ-

paikkoihin. ”Työntekijöiden määrää vähennetään itsepalvelukassojen takia ja taas ollaan 

siinä tilanteessa, että koneet vievät työmme. Eli ne ovat näppärä apu, mutta emme saisi 

missään nimessä siirtyä pelkästään itsepalvelukassoihin. Tarvitsemme oikeaa palvelua. 

Plus itsepalvelukassojen äänet ovat ärsyttäviä”. 

 

Itsepalvelukassat - Millaisena voisit kuvitella itsepalvelukassojen tulevaisuuden? 

Monet vastaajista kokivat, että tulevaisuudessa itsepalvelukassojen määrä tulee kasva-

maan hurjasti, eikä pelkästään vain päivittäistavarakaupoissa. Vastaajat kokivat, että tule-

vaisuudessa niitä voi myös tulla muihinkin monipuolisempiin kauppoihin, joten tulevaisuu-

dessa kassatyöntekijän työpaikat tulevat vähentymään hurjasti. Lähes puolet haastatelta-

vista mainitsi myös itsepalvelukassojen kehittyvän enemmän Amazon Go tyyppiseksi 

kassaksi. 

 

3.5.5 Digiraha 

Tämän alueen kysymyksillä haluttiin selvittää sitä, että ovatko ihmiset huolissaan rahan 

käyttötavan muutoksesta ja tulevaisuudesta. Mitä mieltä he ovat nykyhetkestä ja millai-

sena he voisivat tai haluaisivat kuvitella rahan tulevaisuuden olevan. 

 

Digiraha - Millaiset ovat näkemyksesi tulevaisuuden rahasta? 

Suurin osa vastaajista ajattelee, että tulevaisuudessa käteisen käyttö vähentyy vielä 

enemmän tai tulee katoamaan kokonaan. Osan mielestä prosessi saattaa olla kuitenkin 

paljon hitaampi kehitysmaissa kuin esimerkiksi pohjoismaissa, jossa käteisen käyttö las-

kee jatkuvasti. Haastateltavista osalla ei ollut halua ajatella minkäänlaista kuvaa siitä mitä 

tulevaisuudessa rahalle tapahtuu. Kun taas osa osasi ajatella asiaa pidemmän päälle ja 

mainitsi, että kryptovaluuttojen käyttö saattaisi yleistyä. He kuitenkin kertoivat tämän sen 

verran varoen, sillä epäilivät, että valtiot ja pankit eivät saattaisi sallita moista. ” Uskoisin, 
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että tulevaisuudessa voisi olla yhteinen raha. Mutta siihen on vielä pitkä aika. Eli jokai-

sessa valtiossa sama raha. Joka olisi varmaan kryptovaluutta. Käteinen poistuu tulevai-

suudessa ja jos ei kokonaan, niin vähentyy reilusti”. 

 

Digiraha - Mitä mieltä olet käteisestä ja käytätkö itse kuinka paljon käteistä? 

Monien vastaajien mielestä käteinen alkaa olla jo historiaa. ”Käteinen on Suomessa jo nyt 

vähän vanha juttu. Kun mennään pohjoismaiden ulkopuolelle niin asian laita on toinen. Eli 

ulkomailla käteistä käytetään huomattavasti enemmän varsinkin pienemmissä yrityksissä”. 

Heidän mielestään digitaalinen kehitys on menossa parempaan suuntaan, kun miettii sitä, 

että käteinen altistaa rikostaloudelle. Osa vastaajista kuitenkin halusi, että käteistä tulisi 

olla tulevaisuudessakin, sillä kokee sen olevan hyvä hätävara, jos sattuu korteille tai so-

velluksille jotain. ”Cash is King. Vaikka maksuäpit ovat näppäriä niin käteisellä oman ra-

hankäytön seuraaminen on huomattavasti helpompaa ja läpinäkyvämpää sillä se on niin 

konkreettista”.  

 

Vastaajan mielestä sitä ei voi koskaan tietää, jos vaikka kaikki tietojärjestelmät kaatuisivat. 

Monet vastaajista ovat luopuneet melkein kokonaan käteisen käytöstä suomessa ja käyt-

tävät sitä hyvin harvoin tai miltei koskaan. Ulkomaille mentäessä ovat he kuitenkin otta-

neet käteisen käyttöön. Ulkomailla ei olla vielä yhtä kehittyneitä maksusovellusten kanssa 

kuin suomessa ja korteilla ei aina uskalla maksaa skimmauslaitteiden takia. Osa tykkäsi 

käteisestä myös siinä mielessä, että sen avulla pystyi näkemään omaisuutensa fyysisenä 

eikä vaan digitaalisina numeroina. Tämän takia he ovat aikoinaan säästäneet varojaan kä-

teisenä. 

 

Kuitenkin osa vastaajista kertoi, että käyttää käteistä säännöllisesti myös suomessa. Hei-

dän käteisen käyttönsä kuitenkin painottui pääasiassa yksityisyyden suojaamiseen ja baa-

rissa käyntiin. Baarissa käyttävät käteistä lähinnä siksi, koska pystyvät seuraamaan pa-

remmin rahan käyttöä, eikä pankkikortin pin-koodia tarvitse heiluttaa jatkuvasti. Yksityisyy-

den turvaamisessa tarkoitettiin sitä, että eivät halua, että pankit tai muut tahot pystyisivät 

seuraamaan heidän ostoksiaan. Olen aikoinani työskennellyt kassatyöntekijänä ja huo-

mannut ilmiön, jossa asiakkaat ostivat ostoksensa kortilla, mutta alkoholituotteet kätei-

sellä. Jotkut mainitsivat suoraan, että eivät halua kenenkään seuraavan heidän alkoholi-

kulutustaan. Tämä voi siis olla yksi niistä asioista mitä haastateltavat tarkoittivat. 
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Digiraha - Oletko matkustaessasi tai kotimaassasi asioinut sellaisessa paikassa, 

jossa ei hyväksytä käteistä tai pankkikorttia maksuksi? Mitä mieltä olet, jos näin kä-

visi?  

Suomessa osa haastateltavista olivat kohdanneet tilanteita, jossa hyväksyttiin vain kortti-

maksut ja osa oli ollut tilanteessa, jossa hyväksyttiin vain käteinen. Haastateltavat kuiten-

kin epäilivät, että paikat, joissa hyväksytään vain käteinen, niin saattavat harrastaa vero-

jenkiertoa. Muutama oli sitä mieltä, että he eivät asioisi paikassa uudestaan, jossa kieltäy-

dytään vastaanottamasta maksua pankkikortilla. ” Itse en ole törmännyt kauppoihin, jossa 

jotakin maksutapaa ei hyväksyttäisi. Jos korttimaksu ei kävisi, niin en asioisi uudestaan”. 

Yksi henkilö mainitsi erikseen, että taksiuudistuksen vapauduttua monet uudet taksiyrittä-

jät hyväksyvät vain käteistä maksuksi. Ulkomailla matkustaessa haastateltavat olivat pal-

jon ymmärtäväisempiä käteisen käytöstä, eivätkä kertoneet tuomitsevansa laskuttajia 

siitä, että vastaanottavat vain käteistä. Vaikka korttimaksusta kieltäytyivät, aiheuttivat 

haastateltavissa negatiivisia ajatuksia, niin samanlaiset ajatukset koskivat myös sitä, jos 

liike ei hyväksyisi käteistä. Heidän mielestään käteinen on vielä käypä valuutta, joten se 

tulisi hyväksyä kaikkialla.  

 

Mielenkiinoista oli myös se, että jotkut mainitsivat tilanteita, jossa ei hyväksytty käteistä 

eikä korttia. Näissä tilanteissa täytyi maksaa sovelluksella. Tällaiset tilanteet saattaisivat 

aiheuttaa ongelmia monilla, sillä sovellusta ei välttämättä saa heti asennettua ja sen käyt-

töönotto voi viedä aikaa. Kiinassa muun muassa voi joutua tilanteisiin, joissa hyväksytään 

vain Alipay tai WeChat pay sovellukset. Yksi vastaajista kertoi, että jos suomeen tulisi jo-

kin tietty sovellus, joka olisi ainoa maksuväline ja kaikki pakotettaisiin siihen, niin hän ei 

pistäisi vastaan. Hänen mielestään se helpottaisi kaikkia, kun olisi yksi sovellus käytössä. 

 

Digiraha - Käytätkö / oletko käyttänyt jonkun palveluntarjoajan sovellusta maksami-

seen saadaksesi erilaisia bonuksia? 

Monet vastaajista eivät käyttäneet mitään erillistä sovellusta saadakseen bonuksia. ”En 

käytä maksusovelluksia saadakseni bonuksia. Kuluttajana haluan tietoisesti laittaa rahani 

valitsemaani yritykseen ja tuotteeseen/palveluun ja sen jälkeen ei ole enää väliä senteistä 

tai euroista”. Osa kertoi käyttäneensä bonuskortteja tai luottokortteja. Se ei kuitenkaan 

tässä kysymyksessä ollut se asia mitä kysymyksellä haettiin. Vaikka tietyillä luottokorteilla 

saa lentopisteitä ja bonuskorteilla bonusta. Muutama haastateltava kertoi käyttäneensä 

Pincho Nationin sovellusta. Se on ravintola, jossa tilataan kaikki sovelluksella ja makse-

taan sillä. Jos sillä maksaa, niin saa bonusta, joilla saa joskus ostettua jotain ilmaiseksi. 

Yksi vastaaja kertoi tosin latailevansa kaikenlaisia sovelluksia ja maksavansa niillä saa-

den niistä alennuksia ja bonuspisteitä. Suosituimmat hänen käyttämät sovellukset olivat 

eri kahviloiden ja pikaruokaravintoloiden sovelluksia. 
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3.5.6 Kryptovaluutat 

Tämän alueen kysymyksillä haluttiin syventyä haastateltavien tietämykseen. Eli ovatko he, 

kuinka perillä kryptovaluutoista, pelkäävätkö he niitä tai voisivatko he siirtyä käyttämään 

niitä perusvaluuttojen sijaan. 

 

Kryptovaluutat - Tiedätkö mikä on kryptovaluutta 

Suurin osa vastaajista tiesi teoriassa mikä on kryptovaluutta, mutta ei tarkemmin sen toi-

minnasta, kokonaisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Muutamalla vastaajalla ei ollut min-

käänlaista käsitystä siitä, että mikä kryptovaluutta on. He olivat kuitenkin aikaisemmin 

kuulleet sanan kryptovaluutta ja siitä puhuttavan. Ei ollut myöskään yllättävää, että vain 

hyvin pieni osuus vastaajista tiesi kryptovaluutoista ja niiden toiminnoista kokonaisuudes-

saan. 

 

Kryptovaluutat - Mitä sana kryptovaluutta sinussa herättää? 

Erittäin monella vastaajalla, jotka olivat jotenkin tietoisia kryptovaluutoista, niin ensiajatuk-

senansa heillä tuli mieleen rikostoiminta, huijaus, pyramidihuijaus ja petokset. Lisäksi se 

osa vastaajista, joilla ei ollut minkäänlaista tietämystä kryptovaluutoista eivät osanneet 

kommentoida mitään tähän kysymykseen. Muutama vastaajista suhtautui kryptovaluuttoi-

hin positiivisena ja murtovarmana teknologiana. ”Täysin spekulatiivinen “assetti”, joka pe-

rustuu vankkaan, toistaiseksi murtovarmaan teknologiaan”. Kun taas pieni osa vastaajista 

ei ollut kiinnostunut kryptovaluutoista ollenkaan, eikä edes kuulemaan niistä mitään. ” En 

tiedä enkä ole aiheesta millään tapaa kiinnostunut. En käyttämään enkä kuulemaan”. 

 

Yksi vastaajista oli menettänyt lähipiirinsä kanssa suuren määrän varojaan sijoittaessaan 

väärään kryptovaluuttaan. Tämä kryptovaluutta osoittautui pyramidihuijaukseksi. Kuitenkin 

huijatuksi tuleminen ei vaikuttanut haastateltavan mielipiteeseen kryptovaluutoista, vaan 

hän koki monien suurien kryptovaluuttojen olevan silti vakaita ja turvallisia. 

 

Kryptovaluutat - Oletko koskaan ostanut kryptovaluuttoja sijoitus tai maksutarkoi-

tuksiin? 

Haastateltavista vain kolme henkilöä oli ostanut kryptovaluuttoja. Näistä kolmesta yksi-

kään henkilö ei ollut toistaiseksi ostanut niitä maksutarkoituksiin. Vaan ainoastaan sijoitus-

tarkoituksiin. Kuitenkin osa heistä kertoi, että ei aio tulevaisuudessa enää sijoittaa niihin, 

sillä ei usko niiden kasvavan arvossa yhtä paljon kuin aikaisemmin. Kuitenkin jos tulevai-

suus kehittyy tarpeeksi ja niistä tulisi käypä valuutta, niin voisivat ostaa niitä maksutarkoi-

tuksiin. 
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Kryptovaluutat - Jos olet, niin millaisena koit kaiken tämän prosessin? Esim. 

helppo, turvallinen, riskitön? 

Kolmesta sijoittajasta yksi koki prosessin erittäin helppona ja turvallisena. ”Prosessi oli 

helppo, eurooppalaisia välityspalveluita on ainakin kaksi isoa. Samanlaista kuin verkko-

kauppashoppailu vaikeustasoltaan. Hieman pidemmät siirtymäajat kryptosalkun valuuttati-

lin ja pankkitilin välillä”.  Toinen koki prosessin hyvin monimutkaisena ja hintavana, sillä 

kertoi joutuneensa maksamaan paljon siirtomaksuja. ”Ostoprosessi ei ollut ainakaan sil-

loin helpoimmasta päästä, koska hankkiakseni tiettyä valuuttaa, minun piti ensimmäisenä 

ostaa bitcoinia coinbase verkkosivulta ”oikealla rahalla”, joka piti siirtää toiseen ”lompak-

koon” halutun krypton ostamiseksi. Siirto oli erittäin kallista siirrettyyn summaan nähden. 

Kryptovaluutta, jota ostin bitcoinilla, ostettiin ”pörssistä”, mikä ei aloittelijalle ollut täysin 

selkeätä Kolmas sijoittajista ei hoitanut ostoprosessia itse, vaan sen hoiti hänen lähipiiris-

sään oleva henkilö.  

 

Kryptovaluutat - Jos et ole, niin voisitko kuvitella maksavasi tai sijoittavasi niillä tai 

niihin tulevaisuudessa? 

Muutama haastateltava oli kuitenkin kiinnostunut tulevaisuudessa ostamaan kryptovaluut-

toja sekä osto, - että sijoitustarkoituksiin. ”Kyllä voin sanoa, että tulen joskus ostamaan 

kryptovaluuttaa käytännönsyistä. Uskon, että se yleistyy tulevaisuudessa. Ehkä ei lähitule-

vaisuudessa, mutta jossain kohtaa”. Tähän edellytti kuitenkin se, että he olisivat paremmin 

perehtyneitä kryptovaluuttoihin ja he kokisivat tarvetta niitä ostaa. Osa ei osannut vielä ku-

vitella, että mihin niitä käyttäisi tällä hetkellä.  

 

3.6 Tulosten pohdinta ja lopputulos 

Haastateltavien alkujaottelu osoittautui turhaksi, eikä tuonut tutkimukselle arvoa. Koska 

yksikään haastateltavista ei suoranaisesti vastustanut digitalisaatiota, eikä digiosaajia ja 

ei-digiosaajia ollut yhtä monta vastaamassa, niin tästä syystä vastauksia ei voida yleistää 

näiden ryhmien kesken. Tästä syystä jouduin siis hiukan muuttamaan ja supistamaan ai-

hettani. Kuitenkin haastateltavien vastaukset voidaan yleistää niihin ryhmiin, jotka eivät 

vastusta digitalisaatiota ja jotka käyttävät sovelluksia. Vaikka tutkimuksessani yritin valita 

sopivan otannan ja haastatella yhtä monta digiosaajaa kuin ei-digiosaajaa, niin se ei kui-

tenkaan onnistunut. Se ei onnistunut, sillä haastateltavat saivat itse valita sen, että kum-

paan ryhmään he kuuluvat. Tutkimuksessani digiosaaja kysymyksellä tarkoitin kuitenkin 

paljon muuta kuin vain älylaitteiden ja sovellusten käytön osaamista. Kysymyksen selkeys 

osoittautui siis huonoksi, eikä sitä siksi tulkittu oikein. Sukupuolta ja ikää ei vastausten 

analysoinnissa huomioitu, sillä heidän vastauksensa eivät oikeastaan eronneet. Kuitenkin 

tutkimuksessa haluttu niin sanotun lisätutkimus, joka olisi ollut kahden ryhmään kuuluvan 
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vertailu kannattaisi toteuttaa erillisenä tutkimuksena. Virheellisenä ajatuksena olin ajatellut 

onnistuvani toteuttaa kaiken yhdessä tutkimuksessa. 

 

Osa haastateltavien vastauksista ei yllättänyt, sillä teknologisen kehityksen myötä siirtyvät 

ihmiset käyttämään kaikenlaista uutta. Jos sovellus on hyvä, helpottaa elämää ja se toimii, 

niin usein siihen tyydytään. Esimerkiksi ihmiset usein siirtyvät käyttämään jotain sovellusta 

myös sen takia, koska heidän lähipiirillään on samanlainen ja he haluavat käyttää saman-

laista. Välillä päätöksiin saattaa myös vaikuttaa sosiaaliset paineet. Ihmiset eivät halua 

siis erottua tai jäädä ulkopuolelle. Tämä on kuitenkin enemmän yleistä nuorison keskuu-

dessa.  

 

Vaikka osa vastaajista kertoi huolenaiheensa digitalisaation tuomista ongelmista, niin oli-

vat he silti muidenkin vastaajien kanssa samaa mieltä siitä, että digitalisaatio on helpotta-

nut elämää. Vaikka digitalisaatio saattaakin viedä työpaikkoja ja tämä huolestutti monia, 

niin voi se kuitenkin lisätä uusia työpaikkoja. Kuitenkin lisätyt työpaikat voivat olla vaati-

vampia kuin robotiikalla korvatut työpaikat. Lisäksi kaikki eivät kuitenkaan esimerkiksi vä-

littäneen yksityisyydestään ja siitä, että heistä kerätty tieto saattaa päättyä kolmansille 

osapuolille. Kun taas muutama ilmaisi asiansa suoraan ja vastustavan tätä. 

 

Digitalisaatio on helpottanut monien elämää, mutta joidenkin elämää se on vaikeuttanut. 

Onhan se sinällään ihan hyvä, että esimerkiksi maksamisessa on olemassa valinnanvaraa 

ja uusia trendejä, mutta kuitenkin yksityisyys ja turvallisuus on asioita, joista monet välittä-

vät. Vaikka monet sanovatkin, että vain ne kenellä on jotain piilotettavaa eivät halua, että 

heitä valvottaisiin, niin se ei mielestäni pidä paikkaansa. Jos miettii esimerkiksi Kiinaa. 

Siellä ihmisiä tarkkaillaan jatkuvasti. Olivat he sitten kotona tai julkisilla paikoilla. Ulkona 

kamerat valvovat jokaista askeltasi, jos kävelet punaisia päin, niin kasvosi saattavat pää-

tyä taululle ja sinua häpäistään. Jos rikot paljon sääntöjä, niin sinun sosiaaliturvajärjestel-

mäsi arvosana tippuu. Kun arvosanasi on tarpeeksi alhainen et pääse lentämään lentoko-

neilla. Onko se oikein, niin siitä voi olla montaa mieltä. Jos miettii asiaa tarpeeksi ja tule-

vaisuutta, niin se voi pelottaa monia. Mitä jos tulevaisuudessa kaikki ostoksemme, nettiha-

kumme, internetissä tekemämme asiat ja vapaa-ajalla tekevämme asiat tilastoitaisiin yh-

teen järjestelmään. Mitä jos meilläkin täällä Suomessa olisi kaikilla oma arvosana? Tai jos 

kaikki nämä tilastot olisivat työnantajamme saatavilla. Monien työpaikkamahdollisuudet 

voisivat riippua ihan vain siitä, että mitä luet internetissä, tilaat tai mitä puoluetta kannus-

tat. Vaikka tekemäsi asiat eivät olisi laittomia, niin jotkut asiat voisivat vain kuulostaa ky-

seenalaisille ja siksi laskisivat arvosanaasi. 
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Se, että digitalisaation tulevaisuus rahaliikenteessä herätti monenlaisia ajatuksia vastaa-

jissa ei minua yllättänyt. Vaikka monet tiesivätkin, että siirrytään jatkuvasti yhä digitaali-

sempaan maksamistapaan ja uskoivat esimerkiksi käteisen loppuvan osittain tai kokonaan 

keskuudestamme. Niin kuitenkin he eivät toivoneet näin tapahtuvan. Uskon, että tämä joh-

tuu myös siitä, kun ajattelemme muita. Nimittäin kaikki tässä yhteiskunnassamme eivät 

ole yhtä sopeutuneita tai pysty sopeutumaan uusiin järjestelmiin ja teknologisiin innovaati-

oihin. Monet ihmiset tarvitsevat helpompaa tapaa asioida. Vaikka maksusovellusten help-

poudesta voidaan olla montaa mieltä, niin eivät kaikki välttämättä omista älypuhelinta. 

Eikä kaikki edes halua sellaista. Onneksi uskon, että vaikka olemmekin jo edenneet tässä 

mobiilimaksamisessa nopeasti, niin se ei kuitenkaan tule korvaamaan kokonaan pitkään 

käytössä olevia maksutapoja, kuten käteismaksamista. Vaikka jotkut yritykset saattaisivat-

kin korvata ne, niin toivottavasti ainakin päivittäistavarakaupat hyväksyvät ne vielä pitkän 

aikaa. 
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4 Oma oppiminen 

Tämän opinnäytetyön tekeminen ei ole ollut helpoimmasta päästä. Vaikka työ kokonaisuu-

dessaan ei välttämättä ole kovin vaativa ja hyvin toteutettu, niin monet tutkimuksen kan-

nalta tarvittavat tiedot ja asiat olleet helposti saatavilla. Työn tekeminen vaati uudelleen 

suunnittelua useaan otteeseen. Monet alkuperäisesti halutut asiat eivät olleetkaan mah-

dollisia ja saatavilla, joten työtä joutui tehdä eri tavalla kuin alun perin oli suunniteltu. 

Työnteon motiivi laski useasti. Se johtui monesta tekijästä, mutta pääasiallinen tekijänä oli 

tarvittavan tiedon puute, suunnitelman epärealistisuus ja aikatauluttaminen. Työn alkupe-

räisesti haluttu tutkimus ei onnistunut, sillä jotkut kysymykset eivät olleet joko tarpeeksi 

selkeitä tai otantaa olisi tarvinnut muuttaa.  

 

Työ vaati erittäin monen lähteeseen tutustumista ja niihin perehtymistä. Työssä jouduin 

lukemaan monista paikoista löytyviä lähteitä ja vertailemaan niitä toisiinsa. Monissa sa-

man yrityksen vuosikertomuksissa oli välillä aivan erilaisia lukuja. Vaikka vuosikertomuk-

set olivatkin samalta vuodelta, mutta ainoana erona oli niiden kieli. Tällöin lukuja täytyi tie-

dustella yrityksistä henkilökohtaisesti, mutta yritykset eivät aina vastanneet yhteydenottoi-

hin. Tämä johti siihen, että työstä joutui supistamaan tiettyjä asioita pois. Yleisestikin joi-

denkin lukujen saamiseen olin yhteydessä moniin yrityksiin. Kuitenkin tämä kaikki opetti 

lisää sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta.  

 

Opin työtä tekemällä paljon uutta ja syvällistä tietoa digitalisaation tuomista muutoksista 

arkielämään. Vaikka kaikki saamani tieto ei päätynytkään opinnäytetyöhön, niin jäi se ai-

nakin minulle. Tämä työ on laajin ja suurin mitä olen itse koskaan tehnyt, enkä alussa us-

konut saavani sitä loppuun. Kuitenkin tämän työn avulla otin opikseni siitä, että tutkimus-

kysymysten laatimisessa täytyy välttää väärinymmärrettäviä sanoja, lisäksi työnteon aika-

tauluttamiseen kannattaa panostaa ja tehdessä suunnitelmaa täytyy tehdä se realistisesti 

ja rajata tutkimusalue suppeammaksi.  
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Liitteet 

Haastattelukysymykset. 

Oletko omasta mielestäsi diginatiivi? (Olit sitten aikuinen tai nuori) 

• (Kyllä, Ei, Hiukan) 

Koetko olevasi digitalisaation myönteinen vai vastainen? (Rahaliikenteessä) 

• (Myönteinen, Vastainen, Siltä väliltä) 

 

Digitalisaatio 

• Millaisena olet kokenut rahaliikenteen digitalisoitumisen? 

o Esim. Oletko tyytyväinen, tyytymätön johonkin? Ehdotuksia yms. 

Maksusovellukset 

• Millaisia kokemuksia sinulla tai lähipiirilläsi on maksusovelluksista? 

• Käytätkö itse niitä? 

• Millaisia maksusovelluksia sinulla on käytössä ja millaisiin käyttötarkoituksiin? 

(Kaikentyyppiset ”maksu”sovellukset, joilla voi maksaa tai ostaa ”jotain”) 

• Kuinka usein käytät maksusovelluksia? Käytätkö aina mahdollisuuksien mukaan? 

Millaisissa tilanteissa maksat käteisellä? 

Petokset 

• Onko sinun tai muun lähipiirisi maksutiedot (esim. pankkikortti) koskaan joutunut 

vääriin käsiin? 

• Epäröitkö koskaan lisätessäsi pankkikorttisi tai muun henkilökohtaisen tietoasi uu-

siin sovelluksiin? Miksi tai miksi et? 

Itsepalvelukassat 

• Oletko koskaan käyttänyt itsepalvelukassoja ja Mitä mieltä olet itsepalvelukas-

soista? 

• Millaisena voisit kuvitella itsepalvelukassojen tulevaisuuden? 

Digiraha 

• Millaiset ovat näkemyksesi tulevaisuuden rahasta? 

• Mitä mieltä olet käteisestä ja käytätkö itse kuinka paljon käteistä? 

• Oletko matkustaessasi tai kotimaassasi asioinut sellaisessa paikassa, jossa ei hy-

väksytä käteistä tai pankkikorttia maksuksi? Mitä mieltä olet, jos näin kävisi? 

• Käytätkö / oletko käyttänyt jonkun palveluntarjoajan sovellusta maksamiseen saa-

daksesi erilaisia bonuksia? 

o Missä? Mitä siitä sai?  Mitä mieltä olit tästä vaihtelevasta maksutavasta? 
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Kryptovaluutat 

• Tiedätkö mikä on kryptovaluutta? 

• Mitä sana kryptovaluutta sinussa herättää? 

• Oletko koskaan ostanut kryptovaluuttoja sijoitus tai maksutarkoituksiin? 

• Jos olet, niin millaisena koit kaiken tämän prosessin? Esim. helppo, turvallinen, 

riskitön? 

• Jos et ole, niin voisitko kuvitella maksavasi tai sijoittavasi niillä tai niihin tulevai-

suudessa? 

 


