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Suomalaisten digitaalinen arki 2022

Miten suomalaiset 
käyttävät 
digipalveluita?

Qvikin tutkimus osoittaa, että käytämme puhelinta 
useita tunteja päivässä ja hoidamme sen avulla kes-
keisiä arjen asioita. Kuluttajat ovat entistä hinta- ja 
laatutietoisempia sekä valveutuneempia omista oi-
keuksistaan ja mahdollisuuksistaan. 

Suomalaiset näkevät lähipiirissään myös teknologian 
synkkiä puolia: Laitteisiin voi jäädä koukkuun, ja toi-
saalta yhteiskunnasta voi syrjäytyä kokonaan, jos ei 
pysty toimimaan digitaalisessa ympäristössä.

Qvikin teettämän kuluttajakyselyn rungon muodosta-
vat kolme teemaa. Ne ovat digitaalinen arki, teknolo-
giaan liittyvät pelot sekä digitaalisiin palveluihin liitty-
vät toiveet ja odotukset.

Suomi on digitaalinen yhteiskunta. Keskeiset palve-
lut ovat muuttuneet digitaalisiksi ja meille on tarjol-
la runsasti arkea helpottavia digipalveluita. Arkisen 
asioinnin lisäksi digitaalisuudella on iso rooli yhtey-
denpidossa ja sosiaalisessa kanssakäynnissä. 

Digitaalisuus helpottaa arkea ja 
viihdyttää vapaa-ajalla

Teknologiayhtiö Qvikin kyselytutkimus kartoitti digi-
taalisen kuluttajakäyttäytymisen merkittäviä ilmiöitä 
huhtikuussa 2022. Tutkimuksen tavoitteena oli ym-
märtää suomalaisen aikuisväestön mielipiteitä ja ko-
kemuksia arjen digitaalisista palveluista.
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Tuloksia kommentoivat 
asiantuntijat

LARI TUOMINEN

Qvikin toimitusjohtaja ja  
perustaja

LASSI A. LIIKKANEN

Qvikin tuotesuunnittelu- ja  
tutkimusjohtaja

MINNA HUOTILAINEN

Aivotutkija ja Helsingin yliopiston 
kasvatustieteen professori

Minna Huotilainen on useissa kotimaisissa 
ja ulkomaisissa yliopistoissa työskennellyt 
aivotutkija ja kasvatustieteen professo-
ri. Huotilainen on perehtynyt tietotyön 
kuormittavuuteen ja hänellä on laajaa 
ymmärrys digitaalisen ympäristön haas-
teista. Tässä raportissa hän kommentoi 
erityisesti tutkimuksessa nousseita tekno-
logiaan liittyviä huolia.

Liikkanen on työskennellyt useiden yritys-
ten kanssa auttaen digitaalisten palvelui-
den käynnistämisessä ja kehittämisessä. 
Liikkanen toimii dosenttina Aalto-yliopis-
tossa, ja aiemmin hän on mm. työsken-
nellyt vierailevana tutkijana Stanfordin 
yliopistossa Kaliforniassa. Liikkasella on yli 
15 vuoden laaja-alainen kokemus suunnit-
telu- ja tutkimustehtävistä.

Tuominen on seurannut yhteiskunnan 
digitalisoitumista lähietäisyydeltä aina 
sovelluskauppojen synnystä saakka.  
Qvikin perustajan ja toimitusjohtajan 
roolissa Tuominen on nähnyt, miten 
odotukset digipalveluita kohtaan ovat 
muuttuneet ja miten myös tekijäkenttä 
on kehittynyt tekemään yhä parempia 
palveluita.
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Tuntia päivässä

Ikäryhmä

Älypuhelimen päivittäinen käyttö ikäryhmittäin tunteina, virhepalkit ilmaisevat 
keskiarvon 95 % luottamusvälin (N=1202; vain älypuhelinta käyttävät)

KYSELYN TULOKSET paljastavat, että suo-
malaiset käyttävät kännykkää keskimäärin 
3,5 tuntia päivässä. Käyttömäärissä on kui-
tenkin paljon hajontaa eri ikäluokkien välillä.

18–24-vuotiaat käyttävät älypuhelinta kes-
kimäärin viisi tuntia päivässä, kun taas 
55–75 -vuotiaat käyttävät kännykkää noin 
kaksi tuntia päivässä. 25–44 vuotiaat viih-
tyvät mobiililaitteiden äärellä neljä tuntia 
päivässä. 

Vanhemmat ikäluokat käyttävät aktiivisesti 
sähköpostia tai muutamaa sosiaalisen me-
dian palvelua päivittäin, kun taas nuorem-
pien ikäpolvien arkipäivään kuuluu jopa 
5–6 palvelua. Käytössä olevien sovellusten 
lukumäärä on linjassa digitaalisten palve-
luiden parissa vietetyn ajan kanssa.
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Päivittäinen älypuhelimen käyttö Suomessa ja vertailumaissa 
(Qvik & data.ai, 2022)
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Päivässä keskimäärin käytettyjen yhteisö- ja viestintäpalveluiden lukumäärä 
ikäryhmittäin.

Päivittäin käytettävien yhteisö- ja viestintäpalveluiden lukumäärä eri ikäluokissa 
tunteina (N=1167)
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SUOMALAISTEN KÄNNYKÄN käyttö on kan-
sainvälisessä vertailussa keskimääräistä. Ver-
rattaessa vastaajien 3,5 tunnin keskikäyttöä 
Data.Ai -analytiikkapalvelun (ent. App Annie) 
tammikuussa 2022 julkaisemiin lukemiin, ha-
vaitaan suomalaisten olevan niukasti Saksaa 
edellä ja Ranskaa jäljessä. Globaalisti eniten 
puhelintaan käyttävät brasiliaiset, lähes  
5,5 tuntia päivässä. 

Suomalaisten päivittäinen puhelimen käyttöaika verrattuna 
Data.AI:n aineiston suuriin maihin (N=1167)
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Päivittäinen älypuhelimen käyttö Suomessa ja vertailumaissa
(Qvik & data.ai, 2022)
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SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT älypuhelinta 
iästä riippumatta pääasiassa yksityisasioihin. 
Tämä korostuu yli 55-vuotiaiden keskuudes-
sa, joista 67 % keskittyy vain henkilökohtai-
siin asioihin. Nuoremmissa ikäluokissa työ- ja 
vapaa-ajan käyttö alkaa hämärtyä. Vain noin 
viisi sadasta on omistanut älypuhelimen täysin 
työasioille.
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4 %

55 %
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40 %

6 %

49 %

45 %

6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Vain henkilökohtaista

Molempia

Vain työasioita

18-24 (n=193)

25-44 (n=413)

45-54 (n=189)

55-75 (n=407)

Vastaajien älypuhelimen käytön jakautuminen yksityis- ja työasioiden välillä 
(N=1202; vain älypuhelinta käyttävät)
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Suomalaisten 
suosimat some- ja 
viestintäpalvelut

Suomalaisten suosituimmat yhteisö- ja viestintäpalvelut

Alle 25 v. 25-75 v.
(kaikki ikäluokat)

1. WhatsApp

2. Instagram

3. Snapchat

4. Email

5. YouTube

6. TikTok

1. Email

2. WhatsApp

3. Facebook

4. Instagram

5. YouTube

Yli kahdeksan kymmenestä (77 %) kyselyyn vas-
tanneesta käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. Ikä 
vaikuttaa siihen, mitä kanavia käytetään ja montako 
palvelua ihmisellä on aktiivisessa käytössään. 

“Sosiaalisen median alustoja käytetään yhteyden-
pitoon ja viestintään. Myös mahdollisuus löytää tu-
kea haastavissa elämäntilanteissa on tärkeää. Esi-
merkiksi harvinaisista sairauksista kärsivät voivat 
löytää vertaistukea vaikka toiselta mantereelta”, 
Liikkanen sanoo.
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Käyttötottumuksissa 
paljon eroja eri 
ikäluokkien kesken

Sähköposti on selkeästi tiheim-
min seurattu viestintäkanava yli 
25-vuotiaiden keskuudessa. Nuo-
remmatkin käyttävät sähköpostia, 
mutta eivät selkeästi enempää kuin 
muita kanavia.

“Sosiaalisten medioiden hyödyn-
tämisessä on eri ikäluokkien välillä 
paljon eroja. Facebook on ylivoimai-
sesti suosituin sovellus – sitä käyt-
tää päivittäin noin kuusi kymmenes-
tä“, Liikkanen sanoo.

Suosituimpien sosiaalisen median ja viestintäpalveluiden päivittäinen käyttö 
eri ikäryhmissä (N=1240)
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Vastaajien päivittäin käyttämät sosiaalisen median ja viestintäpalvelut (N=1167)
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Ainakin joskus käytettävien palveluiden osuus vastaajien keskuudessa
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Ainakin joskus käytettävien palveluiden osuus vastaajien keskuudessa (N=1167)

Alle 25-vuotiaiden keskuudessa 
Facebook ei sen sijaan yllä kuu-
den suosituimman sovelluksen 
joukkoon. 

“Pari kertaa viikossa Facebookia 
käyttävä keski-iän ylittänyt suo-
malainen saattaa kokea olevansa 
aktiivinen sosiaalisessa mediassa. 
Nuorten käyttämät palvelut suo-
sivat käyttäjien aktiivista reagoin-
tia ja sovelluksia käytetään monta 
kertaa päivässä”, Liikkanen kertoo 
palveluiden eroista.
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Huomio herpaantuu 
viestien tulvassa

Vaikutuksen voi 
huomata jo  
esimerkiksi  
siinä, miten yhä 
useampi yliopisto-
opiskelija hakeutuu 
ADHD-tutkimuksiin

Verkon palvelut muuttuvat jatkuvasti, kun uusia toi-
mijoita ja viestintäkanavia ilmaantuu ihmisten ulot-
tuville. Digipalveluiden kirjo on niin laaja, että se voi 
tehdä hallaa tarkkaavaisuudelle.

“Nuoret viettävät tuplasti enemmän aikaa erilaisis-
sa sosiaalisen median kanavissa kuin yli 25-vuotiaat. 
Tämä voi johtaa siihen, että tarkkaavaisuus pätkii 
monien ärsykkeiden ristipaineessa. Vaikutuksen voi 
huomata jo esimerkiksi siinä, miten yhä useampi yli-
opisto-opiskelija hakeutuu ADHD-tutkimuksiin,” sa-
noo Helsingin yliopiston professori ja aivotutkija  
Minna Huotilainen.
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Teknologian 
käyttö-
tottumukset 
haastavat 
digipalveluiden 
kehittäjiä
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Aamulla heti heräämisen jälkeen

Tilanteita, joissa vastaajat eivät koskaan käytä älypuhelinta
Millaisissa tilanteissa vastaajat eivät käytä älypuhelinta koskaan (N=1167)

Millaisissa tilanteissa älypuhelimia käytetään usein (N=1167)
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Kuluttajat saattavat 
tilata tuotteita 
vaikka liikkuessaan 
tai salitreeninsä 
lomassa, joten 
palveluiden täytyy 
olla superhelppoja 
ja nopeita käyttää

Tutkimuksen mukaan kännykkää käytetään mo-
nessa eri tilanteessa. Liki puolet vastaajista kertoo 
käyttävänsä kännykkää usein heti aamulla herätes-
sään tai illalla nukkumaan mennessään. Lähes joka 
neljäs käyttää älypuhelinta myös vessassa.

Puolet vastaajista käyttää puhelinta itsenäisten työ-
tehtävien lomassa (53 %) useasti tai joskus. Palave-
reissa mobiililaitetta käyttää joka viides.

Neljännes käyttää mobiililaitteita liikuntasuorituk-
sen lomassa. Suurin osa (68 %) käyttää puhelinta 
julkisen liikenteen kyydissä ja joka kymmenes  
kävellessään.
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Digipalvelut 
kehittyvät, mutta 
tekemistä on

Miltei puolet kuluttajista on kokenut haasteita yrit-
täessään ottaa uusia palveluita käyttöön kännykäl-
lä ja joutunut vaihtamaan tietokoneelle hoitaakseen 
asian loppuun. Vain kolmetoista kuluttajaa sadasta 
on välttänyt tältä pettymykseltä.

Suurimmalle osalle (89 %) on tuttua yrittää ottaa uut-
ta sovellusta tai palvelua käyttöön, mutta keskeyttää 
käyttöönotto syystä tai toisesta. Kolme kymmenestä 
(29 %) on kokenut, ettei sähköisiä palveluita ole tehty 
heitä varten.

“Sosiaalisen median alustoja luovat yritykset, joiden 
edut ovat välillä ristiriidassa niitä käyttävien kuluttajien 
etujen kanssa. Hyötysovellusten päätehtävä on sen 
sijaan vastata ihmisten tarpeisiin eikä koukuttaa heitä 
viettämään aikaa palvelussa”, Lassi Liikkanen sanoo.

Kolme kymmenestä 
on kokenut, ettei 
sähköisiä palveluita 
ole tehty heitä 
varten
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DIGITAALISIA PALVELUITA käytetään myös sellai-
sin tarkoituksiin, joihin niitä ei ole alun perin suunni-
teltu. Toisinaan nämä käyttötarkoitukset eivät kestä 
päivänvaloa. Asiallisten viestien ohella verkossa le-
viää disinformaatiota, herjauksia ja rikollisuutta. 

Qvikin tutkimus paljastaa, että suurin osa (86 %) vas-
taajista on kohdannut verkossa vastenmielistä, louk-
kaavaa tai ahdistavaa sisältöä. Vain 14 % kuluttajista 
ei ole koskaan kohdannut ei-toivottua sisältöä. Kuu-
si kymmenestä kohtaa verkossa 
häiritsevää sisältöä toisinaan tai 
usein. Tilastokeskuksen vuonna 
2021 tekemän tutkimuksen mu-
kaan 68 % suomalaisista on myös 
havainnut valeuutisia verkossa. 

Prosenttiosuudet kertovat väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuuden (N=1167)
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79 %
85 %
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jonkun minulle
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palvelujen käyttöä
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Olen huolestunut
sosiaalisessa

mediassa ja netissä
leviävän sisällön

vaikutuksista lapsille
ja nuorille.

Olen huolestunut siitä,
kuinka paljon aikaa

lapset ja nuoret
käyttävät

sosiaalisessa
mediassa ja netissä.

Vastaajien kokemia älypuhelinten käyttöön liittyviä huolia

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista (85 %) ovat huo-
lissaan mediassa ja internetissä leviävän haitalli-
sen sisällön vaikutuksesta lapsille tai nuorille. Suuri 
enemmistö (85 %) on huolissaan myös siitä kuinka 
paljon aikaa lapset ja nuoret käyttävät aikaa sosiaali-
sessa mediassa ja internetissä. 
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Muiden ruutuaika 
huolettaa enemmän 
kuin oma

Suurin osa suomalaisista (92 %) käyttää älypuhelinta 
päivittäin. Kuusi kymmenestä on huolissaan jonkun lä-
heisen puhelimen käytöstä.

Vain 4 % vastaajista hyödyntää ajan hallinnassaan so-
vellusten aikarajatoimintoja, kuten ruutuaikaa. Neljä 
kymmenestä ei ole rajoittanut älypuhelimen käyttöä 
omilla säännöillä tai laitteiden ominaisuuksilla.

42 %

41 %

35 %

27 %

21 %

13 %

13 %

10 %

6 %

4 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

En rajoita puhelimen käyttöä näillä tavoin

Pidän puhelinta äänettömällä tietyissä tilanteissa

Sosiaalisissa tilanteissa

Estän sovelluksia lähettämästä ilmoituksia

En käytä puhelinta ruokapöydässä

En käytä puhelinta sängyssä

Pidän puhelinta aina äänettömällä

En käytä puhelinta illalla tietyn kellonajan jälkeen

En käytä puhelinta aamulla ennen tiettyä kellonaikaa

Asetan laitteeseen tai sovellukseen aikarajoja

Älypuhelimen käytön rajoittaminen omilla säännöillä
Vastaajien tapoja rajoittaa älypuhelimen käyttöä (N=1130)

“Yllättävän harva suomalainen hyödyntää teknolo-
gian suomia mahdollisuuksia oman ruutuajan rajoit-
tamiseen. Yleisempää on tehdä sopimuksia itsensä 
kanssa, jolloin jää vapauksia tehdä tilannekohtaisesti 
poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia.”, Liikkanen 
sanoo. 
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Harva estää 
häiritsevän 
sisällön näkymistä 
kanavillaan

Sosiaalisten median työkaluilla voi vaikuttaa si-
sältövirtaan hiljentämällä, estämällä tai piilotta-
malla ei-toivottua sisältöä tai sen jakajia.

Tutkimus osoittaa, että vain häviävän pieni osa 
suomalaisista, 4 %, pyrkii jatkuvasti vaikutta-
maan digitaalisten kanaviensa sisältövirtaan. 
Usein tai jatkuvasti sisältövirtaan vaikuttaa 19 % 
vastaajista.

Miltei puolet vastaajista (49 %) kertoi, ettei kos-
kaan rajoita tai vain harvoin rajoittaa palveluiden 
sisältövirtaa.

Huolia digitaalisessa 
ympäristössä 

Digitaalinen ympäristö herättää monenlaisia huo-
lia. Pirstoutunut ja sekavaksi koettu toimintaym-
päristö, eri palveluiden viestien tulva, sovellusten 
häiritsevät ilmoitukset sekä haitallinen ei-toivottu 
sisältö saa monet hämmennyksen valtaan. Alita-
juinen vaatimus olla koko ajan tavoitettavissa voi 
myös kuormittaa.

“Tuloksista näkee, että moni on huolissaan omas-
ta tai toisten puhelimenkäytöstä ja ruutuajasta, 
mutta sille ei oikeastaan osata tehdä paljon mi-
tään”, sanoo professori Huotilainen.

“Kännykkää käytetään tilanteissa, joissa olisi pa-
rempi keskittyä aivan muuhun, kuten nukkumaan 
mennessä, heti herätessä ja syödessä. Tutkimuk-
sessa näkyy myös järkeviä tapoja käyttää mobii-
lilaitteita, esimerkiksi bussissa, kun on matkalla 
jonnekin”, Huotilainen sanoo.

Suomalaisten digitaalinen arki 2022 18



Moni pyrkii 
vähentämään 
käyttöä

Melkein puolet vastaajista (46 %) on pyrkinyt selväs-
ti vähentämään digitaalisten palvelujen, kuten pelien 
tai sosiaalisen median, käyttöä viimeisen vuoden ai-
kana. Neljä kymmenestä vastaajasta (42 %) on huo-
lestunut läheisensä puhelimen käytöstä.

Huotilainen ehdottaa erilaisia ratkaisuita nykyajan di-
gihaasteista selviytymiseen. Sekavuuden selättämi-
seksi käytettäviä sovelluksia voi karsia ja hallita esi-
merkiksi yhteisin pelisäännöin.

“Oman lähipiirinsä kanssa voi sopia, mitä kanavaa 
käytetään yhteydenpitoon. Näin vältytään siltä, et-
tei viestejä tarvitse etsiä kaikista käytössä olevista 
sovelluksista kuten tekstiviesteistä, Whatsapp-vies-
teistä, Messengeristä, sähköpostista, Instagramista 
ja lukuisista muista sovelluksista”, Huotilainen sanoo. 

Neljä kymmenestä 
vastaajasta on 
huolestunut 
läheisensä 
puhelimen 
käytöstä
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Laadukas sisältö 
on tärkeintä, jos 
ei kysytä hintaa
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45-54 (n=194)

25-44 (n=417)

18-24 (n=195)

Kumpi merkitsee enemmän digitaalisten palvelujen valinnoissa, 
hinnoittelu vai helppokäyttöisyys? (N=1240)

Vuoden 2022 digikansalainen on 
valveutunut kuluttaja, joka tiedos-
taa varsin hyvin digitaalisten pal-
velujen hänelle tarjoaman arvon. 
Vastaajat systeemaattisesti ar-
vottivat hinnoittelun tärkeämmäk-
si palvelun valintakriteeriksi kuin 
helppokäyttöisyyden. 
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JOS KÄYTTÄJÄT arvioivat ilmaisia palveluita, näky-
viin tulee uusia painotuksia. Kun vastaajia pyydet-
tiin valitsemaan kahden samankaltaisen sääpalvelun 
välillä, ensisijaiseksi kriteeriksi nousi sisältö (48 %) ja 
toiseksi helppokäyttöisyys (46 %). Nämä tekijät ovat 
kirkkaasti muita tekijöitä suositumpia.

Jos palvelu on ilmainen, mitkä ominaisuudet vaikuttavat eniten siihen, otetaanko 
palvelu käyttöön? (N=1167)
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Tärkeimmät syyt valita kahden ilmaisen sääpalvelun väliltä
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Tärkeimmät syyt valita kahden ilmaisen sääpalvelun väliltä
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Sähköposti 
asiakaspalvelu-
kanavana 
kiinnostaa

Missä kanavissa vastaajat haluavat mieluiten ottaa yhteyttä 
yrityksiin? (N=1240)
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Instagram
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Web chat

Sähköposti

18-24 (n=195)

25-44 (n=417)
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55-75 (n=434)

Sähköinen itsepalvelu digitaalisissa palveluissa 
on muodostunut oletusarvoksi monissa palveluis-
sa. Harva jättää veroilmoitusta paperilla tai maksaa 
laskujaan konttorissa. Kun itsepalvelun rajat tulevat 
vastaan, kuluttajan on otettava yhteyttä yritykseen 
muilla tavoin. Suosituin yhteydenottokanava on eh-
dottomasti sähköposti, jota kannattivat kaikki vas-
taajat iästä riippumatta.

Muiden kanavien suhteellinen suosio riippuu paljon 
vastaajan iästä. Nuorimmat ikäluokat pitävät chattai-
lusta merkittävästi vanhempia enemmän, mutta ai-
noastaan alle 25-vuotiaiden keskuudessa esimerkik-
si Whatsappin kautta viestittely nousee puhelimella 
soittamista suositummaksi tavaksi ottaa yhteyttä.
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1. Turvallisuus ja yksityisyydensuoja
2. Maksaminen ja tunnistautuminen
3. Tekninen laatu ja luotettavuus
4. Ympäristönäkökulma
5. Helppous ja hinta
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Tunnistautumisen ja kirjautumisen helppous

Maksamisen helppous

Omat kokemukset palvelusta

Hinta

Tekninen luotettavuus

Digitaalisten palvelujen tärkeimpinä pidetyt ominaisuudet
Palveluiden ominaisuuksien arvostus (N=1167)

Tutkimuksessa kysyttiin, miten tärkeitä kyseiset digitaalisten palvelujen ominaisuudet ovat 

palvelujen valinnassa. Esitettynä osuus vastaajista, joille ominaisuus on erittäin tärkeä.

LARI TUOMINEN HAVAITSI TUTKIMUKSESTA VIISI SELKEÄSTI 
EROTTUVAA TEEMAA:
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28 %

42 %

51 %

80 %

82 %

82 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Ympäristövaikutukset

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Kotimaisuus

Hinnoittelu

Tietoturva

Yksityisyys

Osuus vastaajista joita seuraavat palvelujen ominaisuudet kiinnostavat 
ainakin jonkin verran

Kiinnostus palvelun ominaisuuksia kohtaan (N=1167)

Lari Tuominen

Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat kyseisistä digitaalisten palveluiden ominai-

suuksista. Esitettynä osuus vastaajista, jotka olivat ainakin jonkun verran kiinnostuneita.

Kuluttajia kiinnostaa 
maailmalla kuohuttavat 
ajankohtaiset aiheet
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Turvallisuus ja yksityisyydensuoja
“Tietoturva ja yksityisyydensuoja näyttäytyvät keskeisinä kriteerei-
nä digipalveluiden valinnassa. Tämä liittyy vallitsevaan maailman-
tilanteeseen, jossa kyberhyökkäyksistä ja uhkakuvista uutisoidaan 
toistuvasti. Nyt kuluttajat ymmärtävät heistä kertyvän identiteetti- ja 
käyttäytymisdatan olevan palveluntarjoajille rahan arvoista ja ovat 
entistä tarkempia siitä, mitä tietoja antavat itsestään.”

Maksaminen ja tunnistautuminen 
tärkeitä ydintoimintoja
“Sisäänkirjautuminen ja maksaminen ovat digipalveluiden olennai-
simpia osia: Näiden toimivuus on palveluille elinehto. Ilman myyjän tai 
asiakaspalvelijan opastusta, pienikin epävarmuus johtaa kaupankäyn-
nin tai asioinnin keskeytymiseen.”

Tekninen laatu ja luotettavuus
“Asiakaskokemus rakentuu digipalveluissa pitkälle itsepalvelun varaan. 
Verkossa ollaan usein täysin riippuvaisia järjestelmien toimivuudesta 
eikä asiakaspalvelu hetkessä hoida ongelmatilanteita kuntoon. Samalla 
palvelut ovat arkemme kannalta välttämättömiä, joten laatuvaatimuk-
set järjestelmien toimivuudesta ovat korkealla.“

Ympäristönäkökulma
“Digipalvelut vievät paljon energiaa, mutta digitaalisten palveluiden 
ympäristönäkökulmia on vaikeampi hahmottaa kuin muovipakkaus-
ten, lentomatkailun tai bensapumpun aiheuttamia päästöjä. Se mi- 
ten sähköä tuotetaan, miten laitteet on valmistettu ja pauhaavatko  
palvelimet turhaan punaisella, vaikuttaa digitaalisten palveluiden 
ympäristöystävällisyyteen.”

Helppous ja hinta
“Suomalaiset ovat erittäin hintatietoisia. Tulevaisuudessa kustannus-
ten lisäksi helppokäyttöisyys ja vaivattomuus ja tulevat kasvattamaan 
suosiotaan palveluiden valintakriteereissä.“

Tuomisen nostot 
kuluttajien 
odotuksista
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Tulevaisuus
Teknologioiden tunnettuus ja merkitys vastaajille 
(N=1167) 

45 %

34 %

48 %

17 %

11 %

5 %

1 %

2 %

3 %

5 %

11 %

13 %

32 %

90 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Virtuaalitodellisuus ja Metaverse

Kryptovaluutat ja NFT:t

Android Auto tai Apple Carplay

Google Pay tai Apple Pay

Älykellot

Videopuhelut

Verkkopankki

Uusien teknologian merkitys ja tunnettuus

Minulle tärkeä

Minulle tuntematon

Uudet teknologiat tulevat lähitulevaisuu-
dessa kamppailemaan huomiosta kulut-
tajien arkipäivässä. Kukaan ei tiedä vielä 
mitkä ilmiöistä tulevat todella kasvamaan 
isoiksi. Esimerkiksi lohkoketjuteknologian 
sovelluksiin kuten kryptovaluuttoihin tai 
NFT:iihin on ladattu isoja odotuksia, mutta 
yli kolmannes suomalaisista ei tunne näitä 
vielä laisinkaan.

“Virtuaalitodellisuus sekä ajoneuvokäyttöliittymät 
ovat kiinnostavia uusia teknologioita. Vain harvat tun-
tevat ne tänään, mutta tulevaisuuden potentiaali on 
suuri. Uusina digitaalisina palvelukanavina ne voivat 
vaikuttaa suuresti siihen, millainen digitaalinen arki-
päivä on ensi vuosikymmenellä. ”, Liikkanen sanoo. 

Applen ja Googlen mobiilimaksuissa on edelleen hui-
mat kasvunäkymät, sillä niitä pitää tärkeinä vain alle 
neljännes.   

“Monet asiat tullaan tekemään käyttäjille entistä hel-
pommaksi. Parhaiten menestyvät ne  palvelut, jotka 
ovat teknisesti luotettavia, kohtaavat asiakkaat yksi-
löinä ja huomioivat käyttäjien erilaiset taustat, tar-
peet ja kyvykkyydet”, Tuominen sanoo.
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Tutkimusmenetelmät
Qvikin kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti yhden viikon aika-
na maalis–huhtikuun vaihteessa 2022. Kysely edustaa suomalaista 
18–75-vuotiasta aikuisväestöä ja se toteutettiin suomeksi. Tutkimuk-
sen otanta on tasapainotettu vastaajan ikäluokan, maakunnan ja suku-
puolen suhteen kansallisesti edustavaksi. Kysely toteutettiin tutkimus-
yhtiö Cintin kanssa.

Kyselyyn vastasi 1167 henkeä. Osaan kysymyksistä vastasi vain osa 
paneelista, kuten vain älypuhelinten käyttäjät. Edustavan perusjoukon 
lisäksi tutkimukseen poimittiin 73 alle 25-vuotiasta vastaajaa tilastol-
listen tarkastelujen luotettavuuden parantamiseksi tässä ikäluokassa. 
Tästä syystä osa esitetyistä tuloksista perustuu suurempaan 1240 
hengen otokseen.

Tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja analysoinnin toteutti Qvikin 
Katariina Helin, Ida-Maria Mannonen, Nelli Nisula, Juha Falck, Samuli 
Saarikoski, Jukka Forstén, Ville Henttonen, Niko Nihtilä, Mirva Uotila, 
Lari Tuominen ja Lassi Liikkanen.

Raportti laadittiin yhdessä Aivela Oy:n kanssa – kiitos Aino Pajukangas, 
Pinja Palmunen ja Julia Sand.
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Qvik on teknologiayritys, joka suunnittelee, tutkii  ja 
kehittää kuluttajien digipalveluita. Yhtiön liikevaihto oli 
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