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The General Data Protection Regulation and the Payment Services Directive II 
are the two changes in law that have been featured in the media. The research 
of their effects on customer experience and digital banking services is still quite 
scarce. The purpose of this thesis is to do a qualitative research analysis of these 
two sources of law and try to find their connection to customer experience, and 
their effects on digital banking services from three different point-of-views: a 
service, a service provider, and the industry. Based on the analysis and utilizing 
previous studies, the material can be connected to customer experience through 
five customer experience touch point elements: communication, process, tech-
nology, atmosphere, and product interaction. Based on the analysis, the effects 
on a service are connected to the actions a customer has to make in order to 
proceed with completing a task and information security of the service. The ef-
fects to a service provider are focused on starting and maintain the business 
providing requirements from producing a business plan to information security. 
The effect for the whole industry is that the sources of law provide a frame of 
reference for different business departments and the most notable and obvious, 
change. 

Keywords: customer experience, digital banking services, general data protec-
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1 JOHDANTO 

Pankkipalveluiden digitalisaatio on ollut otsikoissa viime vuosien aikana niin 
iltapäivälehdistössä kuin tieteellisissä kirjoituksissa. Suomessa pankit ovat digi-
talisoineet toimintaansa jo 1950-luvun lopulta lähtien; 1980-1990-luvuilla suo-
malaiset pankit olivat edelläkävijöitä finanssiteknologian kehittämisessä ja 
käyttöönotossa, 2000-luvulla ei juurikaan tapahtunut suuria muutoksia – tosin 
vuosituhannen alussa olimme edelleen finanssiteknologian kärkimaista, ja 
2010-luvulla pankkipalvelut olivat taas suurten muutosten edessä erityisesti 
älypuhelinteknologian ja lakimuutosten vuoksi (ks. esim. Dahlberg, 2016). Ny-
kyisen kaltaista verkkopankkia on tarjottu Suomessa toimivien pankkien asiak-
kaille 1990-luvun lopulta lähtien ja viime vuosien aikana pankkipalveluita on 
ollut mahdollista saavuttaa entistä useamman laitteen tai kanavan välityksellä. 

Perinteisesti pankkipalvelut on helppo mieltää nimenomaan pankkien tar-
joamiksi palveluiksi (esim. laskujen maksut, tilitietojen tarkastelu ja henkilökoh-
tainen asiakaspalvelu konttorissa). Pankkipalveluita ovat Finanssivalvonnan 
(2017) mukaan peruspankkipalvelut, talletuspalvelut, lainapalvelut ja maksu-
palvelut. Maksupalveluita ovat tarjonneet muutkin palveluntarjoajat kuin pan-
kit jo useampia vuosia. Esimerkkejä tällaisista maksupalveluista on ostosten 
maksaminen ja laskuttaminen teleoperaattoreiden välityksellä puhelinlaskulle, 
suomalainen verkkomaksupalvelu PayTrail sekä yhdysvaltalainen maksujenvä-
litysyritys PayPal. Myös nämä edelliset esimerkit ovat pankkipalveluita – joskin 
ne ovat digitaalisia eivätkä pankkien omia palveluita. Digitalisaation myötä 
meidän tulee tarkastella pankkipalveluita digitaalisina palveluina ja lakimuu-
tosten, kuten uuden maksupalveludirektiivin eli PSD2:n, myötä meidän tulee 
huomioida vielä tarkemmin se, etteivät digitaaliset pankkipalvelut ole vain 
pankkien tarjoamia ratkaisuja.  

Toinen paljon puhutteleva aihe on asiakaskokemus. Asiakaskokemuksen 
tutkimus on ollut suosittua parin viime vuosikymmenen ajan, mutta erityisen 
paljon se on ollut esillä tieteellisessä kirjallisuudessa ja yritysten strategioissa 
viimeisen kymmenen vuoden ajan. Asiakaskokemuksen katsotaan luovan yri-
tyksille kilpailuetua muihin toimijoihin nähden (ks. esim. Garg, Rahman & 
Qureshi, 2014), ja nykyisten digitaalisten palveluiden aikakautena se koetaan 
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erityisen tärkeäksi. Käsitteelle ei kuitenkaan ole vielä täysin yleisesti hyväksyt-
tyä määritelmää, ja usein sitä tutkitaan hyvinkin erilaisista lähtökohdista (Mak-
lan, Antonetti & Whitty, 2017).  

Euroopan unionin (myöh. EU) jäsenenä Suomessa noudatetaan ja sovelle-
taan oman sisäisen lainsäädäntömme lisäksi myös EU:n säännöksiä (ks. esim. 
Raitio, 2016). EU:n tavoitteina on parantaa digitaalisten hyödykkeiden ja palve-
luiden käyttöä läpi Euroopan (European Commission, 2015). Näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi on luotu uutta lainsäädäntöä, kuten tietosuoja-asetus 
(GDPR, 2016) ja uusi maksupalveludirektiivi (PSD2, 2015), jonka vahvan tun-
nistamisen soveltamisen siirtymäaika verkkokaupan korttiostoissa päättyy 
31.12.2020 (EBA, 2019). Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on edistää luonnosten 
henkilöiden tietosuojaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja helpottaa henkilö-
tietojen liikkuvuutta vaarantamatta yksityisyyden suojaa sekä ennakoida tule-
vaisuuden tarpeita henkilötietojen käsittelyyn. (GDPR, 2016). Uuden maksu-
palveludirektiivin tarkoituksena on muun muassa kehittää maksutapahtumien 
turvallisuutta, lisätä kuluttajien suojausta sekä edistää innovointia ja kilpailua 
(European Payment Services Council, 2018a). 

 Tutkielmassa selvitän Suomessa tarjottavien pankkipalveluiden historiaa, 
siihen vaikuttaneet asiat ja pyrin tuomaan esille, mitä digitaalisilla pankkipalve-
luilla tarkoitetaan. Usein termin mielletään tarkoittavan vain pankkien tarjo-
amia pankkipalveluja, mutta PSD2-direktiivin myötä tarkasteluun on otettava 
myös perinteisen pankkisektorin ulkopuolella olevien toimijoiden palvelut (ks. 
luku 2.2). Lisäksi selvitän tutkimuksessa asiakaskokemuksen tutkimuksen his-
toriaa, mitä käsitteellä tarkoitetaan yleensä ja eroaako käsitteen määrittely, kun 
painotetaan digitaalisissa ympäristöissä tarjottuja palveluja (ks. luku 3). 

Koska tutkielmassa käsitellään eurooppaoikeutta ja sen säännöksiä, käsit-
telen luvussa 4 näiden asemaa Suomessa sekä esittelen tutkielman kiinnostuk-
sen kohteena olevat oikeuslähteet eli tietosuoja-asetuksen sekä uuden maksu-
palveludirektiivin pintapuolisesti. Edellä mainitut luvut ovat tutkielmani kirjal-
lisuuskatsausosiota. 

Tutkielma on laadullinen sisällönanalyysi, jolla etsin aineistonani olevista 
oikeuslähteistä vaikutuksia nimenomaan digitaalisiin pankkipalveluihin ja 
asiakaskokemukseen. Laadullisen sisällönanalyysin olen toteuttanut aineisto- ja 
teorialähtöisellä analyysilla. Aineistolähtöisyydessä aineistosta karsitaan ensin 
tutkimukselle epäolennaiset asiat pois, sitten ryhmitellään ja sen jälkeen luo-
daan teoreettiset käsitteet. Teorialähtöisessä analyysissä muodostetaan ensin 
analyysirunko, johon muodostetaan luokkia tai kategorioita aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Analyysi-
runkona tutkimuksessani toimii pankkitoimialaan vaikuttavat voimat ja vuoro-
vaikutukset (kuvio 1) sekä asiakaskokemuksen määrittelyssä löytyvät luokat ja 
kategoriat. Tutkimuskysymykseni tutkielmassa ovat: 

• Mitä yhteyttä GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on 
asiakaskokemuksen kanssa? 
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• Mitä vaikutuksia GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on digitaalisiin 
pankkipalveluihin yksittäisen palvelun, palveluntarjoajan ja toimialan 
näkökulmasta? 

Tässä tutkielmassa digitaalisilla pankkipalveluilla tarkoitan pankeille ominaisia 
palveluja, jotka ovat saavutettavissa internetin tai jonkin muun verkon välityk-
sellä jollakin tietoteknisellä laitteella tai sen avustuksella. Digitaalisten pankki-
palvelujen palvelukanavat voidaan jakaa automaatteihin, puhelinpankkeihin ja 
puhelinasiakaspalveluun, pääsääntöisesti selaimella käytettäviin internetpoh-
jaisiin pankkipalveluihin ja mobiilisovelluksiin. 

Asiakaskokemuksella tarkoitan luonteeltaan moniulotteista käsitettä, joka 
käsittää asiakkaan kognitiiviset, tunteelliset, käyttäytymis-, fyysiset ja aistilliset 
sekä sosiaaliset reaktiot kaikkeen suoraan ja epäsuoraan kontaktiin palveluntar-
joajan, brändin, palvelun tai tuotteen kanssa useissa eri kohtaamispisteissä asi-
akkaan koko matkan ajan. Tutkimuksen analyysirunkona toimii asiakaskoke-
muksen tutkimuksesta johdetut asiakaskokemuksen elementtikategoriat, jotka 
olen koonnut taulukkoon 2. 

Analyysin tulosten perusteella tietosuoja-asetuksen ja uuden maksupalve-
ludirektiivin yhteys asiakaskokemukseen on sen muodostumisessa ja luomises-
sa. Aineistosta löytyy asiakaskokemuksen seitsemästä elementtikategoriasta 
viisi: viestintä, prosessi, teknologia, tunnelmallisuus sekä tuote- ja palveluvuo-
rovaikutus. Asiakkaan näkökulmasta suorat vaikutukset digitaalisten pankki-
palveluiden asiakaskokemukseen ovat erityisesti prosessikeskeisiä eli toimenpi-
teitä, joita asiakkaan tulee suorittaa jonkin tapahtuman etenemiseksi. Palvelun-
tarjoajan näkökulmasta asiakaskokemuksen luomisen näkökulmasta korostuu 
yksisuuntainen viestintä. 

Suorat vaikutukset yksittäiseen digitaaliseen pankkipalveluun ja sen käyt-
töön ovat nekin prosessikeskeisiä eli mitä asiakkaan tulee tehdä päästäkseen 
eteenpäin. Analyysin perusteella toimenpiteitä ovat: suostumus, hyväksyntä ja 
vahva tunnistaminen. Näiden lisäksi vaikutus yksittäiseen palveluun voi olla 
välillinen vaikutus tietoturvaan ja koettuun turvallisuuteen liittyen. 

Yksittäiseen palveluntarjoajaan kohdistuvat vaikutukset koskevat liike-
toiminnan aloittamista ja ylläpitoa, liiketoimintaosastojen ja -prosessien järjes-
tämistä ja hallintaa, muutoksen hallintaa ja johtamista, uusien palveluiden tar-
joamista, lisääntyvää sääntelyä ja lisääntyvää kilpailua. 

Koko toimialaan vaikuttavia asioita ovat aineiston toimiminen koko toi-
mialan laajuisena viitekehyksenä toiminnan aloittamiseen ja ylläpitoon, avoi-
muus ja kilpailu sekä muutos. Liiketoimialaan vaikuttavien vuorovaikutusten ja 
voimien kannalta (kuvio 1) vaikutukset koskevat erityisesti muuttuvaa poliittis-
ta ja teknologista ympäristöä sekä liikkuvuutta, internettiä, uusia toimijoita ja 
toimitusketjua. Johtopäätöksissä olen yhdistänyt myös välillisen vaikutuksen 
asiakkaiden vaikutukseen ja valtaan. 
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2 DIGITAALISET PANKKIPALVELUT 

Tässä luvussa esittelen ensimmäisenä vähittäispankkitoiminnassa tapahtuneita 
muutoksia ja pankkitoimintaan vaikuttavia voimia, jotka ovat toimialan muu-
toksien taustalla. Lisäksi pyrin luomaan käsitteelle digitaaliset pankkipalvelut sel-
laisen määritelmän, joka huomio kyseiseen toimialaan kohdistuneet ja mahdol-
lisesti tulevaisuudessa kohdistuvia muutoksia. 

2.1 Vähittäispankkitoiminnan muutoksia viime vuosikymmenil-
tä 

Finanssiala on pitkään ollut yksi edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen tarjoajana 
ja Suomi oli yksi finanssiteknologian kärkimaita erityisesti 2000-luvun alussa, 
jolloin esimerkiksi suurin osa pankkitapahtumista suoritettiin Suomessa säh-
köisesti (Karjaluoto, 2002, 27–29).  Suomalaiset pankit ovat digitalisoineet toi-
mintojaan 1950-luvulta lähtien, ja erityisen paljon teknologiaan investoitiin tiu-
kan sääntelyn aikaan eli ennen 1980-luvun puolta väliä. Teknologiainvestoinnit 
painottuivat koneisiin ja laitteisiin sekä toimintojen automatisointiin. (Nätti & 
Lähteenmäki, 2016.) 

Vähittäispankkitoiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 1980-
luvulta lähtien. 1980–2000-lukujen välillä vähittäispankkitoiminta muuttui en-
sin sääntelyn purkamisen myötä, mikä lisäsi kilpailua pankkien ja muiden ra-
hoituslaitosten kesken. Tietokoneiden yleistyminen kotitalouksissa ja finanssi-
teknologian kehittyminen puolestaan johtivat asiakkaiden mieltymysten ja 
pankkien palvelukanavien muutoksiin. (Byers & Lederer, 2001; Karjaluoto, 
2002.) Suomalaisilla pankeilla oli Nättin ja Lähteenmäen (2016) mukaan 1980-
luvulla tiiviitä yhteistyösopimuksia IT-alan toimijoiden kanssa, mikä kiihdytti 
digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja antoi suomalaisille pankeille hyvät 
valmiudet kilpailla uusia, ulkomaalaisia toimijoita vastaan erityisesti World 
Wide Webin eli WWW:n synnyn jälkeen 1990-luvun aikana. 
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Edellisten lisäksi myös 1990-luvun pankkikriisillä ja lamalla, ja niiden seu-
rauksena kivijalkakonttoreiden vähentyneellä määrällä katsotaan olleen oma 
osuutensa vaihtoehtoisten palvelukanavien kehityksessä Suomessa, vaikka 
konttoreiden ja henkilöstön määrän vähentyminen on myös teknologisen kehi-
tyksen seurausta. Suurimpia muutoksen ajajia pankkialalla ovatkin olleet lain-
säädännön muutokset ja teknologian nopea kehittyminen. (Suominen, 2001; 
Bask, Merisalo-Rantanen, Tinnilä & Lauraeus, 2012). 

Sääntelyn purkamisen lisäksi pankkitoimialan lainsäädäntö ja poliittinen 
ympäristö koki muitakin muutoksia. Helsingin pörssin viimeinen julkihuuto 
pidettiin maaliskuussa 1990, jonka jälkeen arvopaperikaupankäynti siirtyi säh-
köiseen kaupankäyntijärjestelmään (Etelävuori, 2017). Vuonna 1992 alkoi pörs-
sin siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään eli paperisista osakekirjoista käytän-
nössä luovuttiin (Pörssitieto, 2017) ja hieman yksinkertaistettuna voitaisiin sa-
noa arvopaperikaupankäynnin siirtyneen verkkoon ja verkkopankkiin laajenta-
en näin suomalaisten pankkien palvelutarjoomaa. Tammikuussa 1991 Suomes-
sa astui voimaan laki talletuspankkien toiminnasta (1990), jossa säädettiin talle-
tuspankkien yksityisoikeudesta ottaa vastaan talletuksia yleisöltä. Vuonna 1994 
perustettiin Euroopan talousalue, minkä myötä jossakin ETA-maassa pankkilu-
van saanut toimija voi perustaa tytäryhtiöitä toisiin ETA-maihin. (Nätti & Läh-
teenmäki, 2016.) Lisäksi ensimmäinen maksupalveludirektiivi eli PSD 
(2007/64/EC) ja siihen liittyvä SEPA-asetus (EU/260/2012), joiden myötä syn-
tyi yhtenäinen euromaksualue, ovat todella olennaisia pankkitoiminnan muu-
toksen ajajia. SEPAn myötä kansallinen suoraveloitus päättyi EU-maissa ja tilal-
le tulivat suoramaksu ja verkkopankkiin tilattava e-lasku. 

Jayawardhenan ja Foleyn (2000) mukaan pankkitoimialaan vaikuttavia ul-
koisia voimia ovat muuttuva poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja teknologi-
nen ympäristö. Kuvio 1 on suomennos Karjaluodon (2002) mukailemasta 
Jayawardhenan ja Foleyn (2000) kuviosta, josta käy ilmi pankkipalveluiden 
toimialaan vaikuttavat voimat ja toimialan vuorovaikutus kyseisten voimien 
kanssa. Ulkoisiin voimiin pankeilla ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta vai-
kuttaa vaan ne koskevat kokonaisuutena koko liiketoimintaympäristöä. Sisäi-
siin voimiin eli asiakkaisiin, toimitusketjuun ja uusiin toimijoihin suhtautumi-
seen pankit puolestaan voivat vaikuttaa. (Jayawardhena & Foley, 2000.) 

Vaikka kumpikin edellisessä mainituista tutkimuksista on julkaistu jo 
vuosituhannen alussa, jolloin toimiala kävi läpi silloisia muutoksia, on tämä 
tulkinta tänäkin päivänä hyvin ajankohtainen. Teknologia kehittyy edelleen 
todella nopeaan tahtiin, EU:n lainsäädäntöön tehdyt muutokset muun muassa 
maksupalveluista (PSD2, 2015) ja tietosuojasta (GDPR, 2016) tuovat muutoksia 
niin pankkien toimintaan kuin muillekin toimijoille, talous on yleisesti ottaen 
ollut nousussa 2008-2009 taantuman jälkeen ja sosiaalinen ympäristö on koke-
nut ja kokee muutoksia esimerkiksi sosiaalisen median suosion ja työelämän 
pirstaleisuuden myötä. 

Internetin ja mobiililaitteiden yleistyminen ovat muuttaneet ja muuttavat 
edelleen monia toimialoja – myös pankkitoimialaa. Bajadan ja Traylerin (2015) 
mukaan erityisesti älypuhelinteknologia on nykyisen pankkeja koskevan toimi-
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alamuutoksen taustalla internetin lisäksi. (Bask ym., 2012.) Vuonna 2000 suo-
malaisista 15-74-vuotiaista 50 prosenttia käytti internetiä ja vuonna 2007 luku 
oli jo 79 prosenttia (Tilastokeskus, 2007).  Vuonna 2016 92 prosentilla suomalai-
sista oli mahdollisuus käyttää internetiä kodistaan ja 85 prosenttia suomalaisis-
ta käytti internetiä joka päivä tai lähes joka päivä. (Eurostat, 2018.) Mobiililait-
teiden kasvaneesta suosiosta puolestaan kertoo se, että vuonna 2017 lähes 80 
prosenttia suomalaisista 16-89 vuotiaista omistivat älypuhelimen, kun vuonna 
2013 vain 55 prosentilla oli kosketusnäytöllinen älypuhelin (Tilastokeskus, 
2017). Käytännössä teknologiset muutokset ja eri laitteiden käyttö ja suosio on 
muuttunut nopeaan tahtiin viimeisen vuosikymmenen aikana, ja useat toi-
mialat ja palveluntarjoajat pyrkivät mukautumaan tähän muutokseen. Tämän 
tutkielman aihepiiri keskittyykin erityisesti muuttuvaan poliittiseen ja teknolo-
giseen ympäristöön (ks. kuvio 1). 

 

 
KUVIO 1 Pankkitoimialaan vaikuttavat voimat ja vuorovaikutukset (Karjaluoto, 2002; mu-
kaillen Jayawardhena & Foley, 2000) 

2.2 Digitaaliset pankkipalvelut ja palvelukanavat 

Lähdettäessä määrittelemään digitaalisia pankkipalveluja on hyvä aloittaa pal-
velun määritelmästä. Palveluja itsessään tutkitaan nykypäivänä eri tieteenalojen, 
kuten markkinoinnin ja tietojärjestelmätieteen näkökulmasta (Alter, 2010). 
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Lämsä ja Uusitalo (2009) määrittelevät palvelun toiminnoksi, jota ei voi nähdä, 
maistaa, koskettaa tai kokeilla ennen ostoa. Sille ominaisia piirteitä ovat aineet-
tomuus, heterogeenisyys, tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus sekä ainut-
kertaisuus. Palvelun asema yrityksen toiminnassa voidaan jakaa neljään kate-
goriaan: palvelu liiketoiminnan kohteena, palvelu osana yrityksen kokonaistar-
jontaa, palvelu kilpailukeinona ja palvelu sisäisenä palveluna. Esimerkiksi 
pankkipalvelut lukeutuvat palveluihin, joissa palvelun ydin on aineeton ja hen-
kilökohtainen kontakti on tärkeä ja toimivat liiketoiminnan kohteena. (Lämsä & 
Uusitalo, 2009, 16–20.) 

Palveluympäristö muuttuu kuitenkin jatkuvasti ja esimerkiksi kivijalka-
konttoreiden määrä Suomessa on vähentynyt alle tuhanteen, kun vielä vuonna 
2010 henkilöasiakaskonttoreita oli yli 1500 (Finanssivalvonta, 2017). Tämän pe-
rusteella henkilökohtaisen kontaktin merkityksen voitaisiin ainakin olettaa vä-
hentyneen pankkitoiminnassa. Toisaalta pankit investoivat nykypäivänä digi-
taalisiin ratkaisuihin ja erityisesti itsepalveluteknologiaan tarkoituksellisesti, 
koska tällä tavoin saadaan vähennettyä kuluja (Hoehle, Scornavacca & Huff, 
2012), mikä on ollut yksi syy teknologisten investointien taustalla niin pankki-
toimialalla kuin muillakin toimialoilla jo pidempään. Palvelujen digitalisoinnin 
myötä monimuotoisen palvelutarjooman voidaan katsoa toimivan myös kilpai-
lukeinona ja toisaalta myös pankkipalveluille tärkeäksi koettu henkilökohtainen 
kontakti on osittain siirtynyt digitaalisiin ympäristöihin, jolloin sen merkitys ei 
välttämättä ole vähentynyt vaan muuttanut vain muotoaan fyysisestä ympäris-
töstä virtuaaliseen. 

Williams, Chatterjee ja Rossi (2008) määrittelevät digitaaliset palvelut 
(engl. digital services) palveluiksi, jotka saavutetaan tai järjestetään digitaalisel-
la transaktiolla IP:n välityksellä. Digitaaliset palvelut voivat alkaa digitaalisesti, 
mutta palveluntarjoajan ja kuluttajan välisen vuorovaikutuksen ei tarvitse olla 
kokonaisuudessa digitaalista. Kotleria ja Armstrongia (2007) mukaillen digitaa-
linen palvelu on digitaalisella transaktiolla järjestetty toiminto tai hyöty, jonka 
yksi osapuoli voi antaa toiselle. Usein digitaalinen palvelu on ratkaisu johonkin 
ongelmaan tai tarpeeseen, ja sen taustalla voi olla liiketoiminnan motivaatio 
lisätuotoista palvelun tarjoamisen myötä. (Williams ym., 2008.) 

Sähköinen asiointi tai sähköiset palvelut (eng. electronic services, e-
services) on digitaalisen palvelun läheinen käsite ja sen suomenkielinen vastine. 
Rust ja Kannan (2003) määrittelevät sähköisen asioinnin palveluiden toimitta-
miseksi sähköisten verkkojen (engl. electronic networks), kuten internetin, väli-
tyksellä. Scupola (2008) puolestaan määrittelee sähköisen asioinnin tarkoittavan 
palveluita, jotka tuotetaan, toimitetaan tai kulutetaan tieto- ja viestintäverkko-
teknologian välityksellä. Sähköisellä asioinnilla on kolme ominaispiirrettä: (1) 
palvelu on saavutettavissa internetin tai muun verkon välityksellä, (2) henkilö 
kuluttaa palvelun internetin tai muun verkon välityksellä ja (3) palvelu saattaa 
olla maksullinen. (Scupola, 2008.) Boyer, Hallowell ja Roth (2002) määrittelevät 
sähköisten palvelujen muodostuvan kaikista vuorovaikutteisista palveluista, 
jotka toimitetaan Internetin välityksellä tietoliikenne-, informaatio- ja multime-
diateknologiaa hyödyntäen. 
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Suomen Finanssivalvonta (2017) jakaa pankkipalvelut kolmeen pääkate-
goriaan: peruspankkipalvelut, talletuspalvelut ja lainapalvelut. Näiden kolmen 
lisäksi maksujenvälitys eli maksupalvelut ovat olennainen osa pankkien tarjo-
amia palveluja. Peruspankkipalveluja ovat perusmaksutili ja siihen liitettävä 
tilinkäyttöväline, jollaisia ovat esimerkiksi debit- eli pankkikortti ja verkko-
pankkitunnukset (Finanssivalvonta, 2017), joiden myöntäminen kaikille EU:n 
kansalaisille on ollut pakollista vasta syyskuusta 2016 perusmaksutilidirektiivin 
(2014/92/EU) soveltamisesta lähtien. Lisäksi on huomattava, että verkkopank-
kitunnuksiin on mahdollista liittää TUPAS-tunniste, jonka myöntämiseen käy-
tetään eri perusteita kuin peruspankkipalveluiden myöntämiseen. Talletuspal-
velut ovat pankkien tarjoamia säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja tilejä. 
Lainapalveluita ovat pankkien tarjoamat lainat ja muu rahoitus. Maksupalvelut 
puolestaan tarkoittavat tyypillisesti palveluita, joiden avulla siirretään varoja 
osapuolelta toiselle. Käytännössä maksupalveluntarjoaja siis siirtää varoja osa-
puolten välillä. (Finanssivalvonta, 2015.) 

Tämän tutkielman aiheen ja aineiston kannalta uuden maksupalveludirek-
tiivin eli PSD2:n (2015) määritelmä maksupalveluista on melko olennainen digi-
taalisten pankkipalveluiden määritelmän kannalta. Kyseisessä oikeuslähteessä 
maksupalvelut määritellään sen liitteessä 1. Maksupalveluja ovat PSD2:n (2015) 
mukaan: 

  

• Palvelut, joiden avulla käteinen raha talletetaan maksutilille sekä 
kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot. 

o esim. TalletusOtto.-automaatti 

• Palvelut, joiden avulla käteinen raha nostetaan maksutililtä sekä 
kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot. 

o esim. Otto.-automaatti 

• Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan lukien varojen siirto 
käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalvelun-
tarjoajan ylläpitämälle maksutilille: 

o suoraveloitukset ja tilisiirrot 
o maksukortilla tai muulla vastaavalla toteutetut maksutapah-

tumat 

• Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on mak-
supalveluntarjoajan luottosopimus: 

o suoraveloitukset 
o maksukortilla tai muulla vastaavalla toteutetut maksutapah-

tumat 
o tilisiirrot 

• Maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja/tai maksutapahtumien vas-
taanottaminen. 

o esim. Nets (www.nets.eu/fi-fi), joka tarjoaa Suomessa pan-
keille muun muassa korttien liikkeeseenlaskun 

• Rahansiirrot 

http://www.nets.eu/fi-fi
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• Maksutoimeksiantopalvelut (myöh. PIS-palvelut; engl. Payment In-
itiation Services) 

• Tilitietopalvelut (myöh. AIS-palvelut; engl. Account Information 
Services). 

 
Kahdella ensimmäisellä palvelulla viitataan esimerkiksi automaatilla tai 

miksei myös kivijalkakonttorissa asioimiseen käteisen tallettamisen ja nostami-
sen puitteissa. Kahdella seuraavalla palvelulla viitataan käyttäjän pankki- tai 
luottopuolelta tehtäviin suoraveloituksiin, maksutapahtumiin ja tilisiirtoihin eli 
esimerkiksi laskun maksamiseen. Maksuvälineiden liikkeeseenlaskulla ja mak-
sutapahtumien vastaanottamisella voidaan viitata esimerkiksi yleisesti toimi-
van ja hyväksyttävän maksukortin, kuten luottokortin, liikkeellelaskuun. Mak-
sutapahtumien vastaanottaminen puolestaan viittaa esimerkiksi kauppojen 
mahdollisuuteen veloittaa asiakkaan ostokset korttitapahtumana. Rahansiirrol-
la tarkoitetaan yksinkertaista maksupalvelua, ”joka perustuu tavallisesti maksa-
jan käteissuoritukseen maksupalveluntarjoajalle, joka siirtää vastaavan määrän 
edelleen maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle maksu-
palveluntarjoajalle esimerkiksi tietoliikenneverkon välityksellä” (PSD2, 2015, 
johdanto-osan perustelukappale n:o 9). Maksutoimeksianto- eli PIS-palveluilla 
ja tilitieto- eli AIS-palveluilla viitataan kolmansiin palveluntarjoajiin, jotka hyö-
dyntävät asiakkaan tilitietoja ja pääsyä asiakkaan tilille tarjotakseen kyseisiä 
palveluja. PIS-palvelu tarkoittaa maksutoimeksiannon käynnistämistä palve-
lunkäyttäjän pyynnöstä toteutettavaa palvelua toisen maksupalveluntarjoajan 
hallussa olevan maksutilin osalta. AIS-palvelulla tarkoitetaan verkkopalvelua, 
jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka 
maksupalvelunkäyttäjällä on joko toisen maksupalveluntarjoajan tai useamman 
kuin yhden maksupalveluntarjoajan hallussa. Tällaisesta esimerkki voisi olla 
mobiilisovellus, jota käyttämällä kuluttaja voi tarkastella useaan eri pankkiin 
jakautuneita tilitietojaan. 

Digitaalisiin pankkipalveluihin keskittyvät tutkimukset usein määrittele-
vät digitaaliset pankkipalvelut eri palvelukanavien kautta. Palvelukanavia on 
kuitenkin tänä päivänä monia, ja digitaalisten pankkipalvelujen määrittelemi-
nen jonkin tietyn palvelukanavan ja sen ominaisuuksien kautta ei välttämättä 
vastaisi todellisuutta. 

Hoehle, Scornavacca ja Huff (2012) määrittelevät sähköisiksi pankkipalve-
lukanaviksi automaatit, puhelinpankit, internetpohjaiset pankkipalvelut ja -
kanavat sekä mobiilipankin. Puhelinpankkipalvelut viittaavat näppäimillä toi-
miviin puhelinpalveluihin ja muun muassa puhelinasiakaspalvelun katsotaan 
olevan henkilökohtaista pankkipalvelua. (Hoehle ym., 2012). Periaatteessa 
Hoehlen ja kollegoiden (2012) määritelmä sähköisistä pankkipalvelukanavista 
sopii nykyäänkin, mutta toisaalta erityisesti mobiilipalveluja on tänä päivänä 
muitakin kuin mobiilipankki ja palveluja (erityisesti maksupalveluja) tarjoavat 
muutkin organisaatiot kuin pankit. Lisäksi puhelinpankkipalveluita ei jokaises-
sa pankissa Suomessa enää tarjota – esimerkiksi Nordea lopetti puhelinpankki- 
ja GSM-palvelut vuonna 2016 (Nordea, 2016). Toisaalta puhelimitse tapahtuvaa 
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asiakaspalvelua ei ole syytä erottaa kokonaan sähköisistä pankkipalveluista, 
sillä pankit tarjoavat verkkotapaamisia, joissa ääniyhteys on mahdollista järjes-
tää puhelimitse, vaikka tapaaminen muuten käytäisiin internetin välityksellä 
(ks. esim. DanskeBank, 2018; Aktia, 2018).  

Kuten aiemmin mainitsin, digitaaliset pankkipalvelut ovat yleistyneet 
Suomessa erityisesti 1960-luvun jälkeen. Näiden sijoittumista aikajanalle voi 
tarkastella kuviosta 2, johon olen pyrkinyt sijoittamaan olennaisimpia palvelu-
muutoksia Suomessa. Ensimmäiseksi asiakkaille suunnatuksi digitaaliseksi 
pankkipalveluksi voitaisiin katsoa Säästöpankista lähtöisin oleva ”palkka 
pankkiin” -järjestelmä, joka oli voimakkaimmillaan 1960-luvulla. Suomalaiset 
perustivat asiakkuuksia pankkeihin ja työnantajat maksoivat palkat posti- ja 
tilisiirtolomakkeilla työntekijöidensä tileille. Vuodesta 2013 lähtien palkkojen 
maksaminen pankkitilille on ollut Suomessa pakollista. (Dahlberg, 2016; Sääs-
töpankki, 2012; Työsopimuslaki, 2001; Wikipedia, 2017.) Ensimmäiset seteliau-
tomaatit otettiin käyttöön 1970-luvulla, mutta ne eivät olleet yhteydessä pank-
kien tietojärjestelmiin (Automatia, 2017). Lisäksi 1970-luvulla otettiin käyttöön 
konekieliset laskut ja maksut – tosin niiden käyttö yleistyi vasta myöhemmin ja 
nykyisin e-laskut ovat yleisempi ja halvempi vaihtoehto (ks. esim. Kontto, 2009). 

 
KUVIO 2 Sähköisiä pankkipalveluja Suomessa 1960-luvulta lähtien 

1980-luvulla suomalaiset saivat käyttöönsä ensimmäiset pankkikortit ja pankki-
automaatit, jotka olivat pankkikohtaisia ja vain niiden omille asiakkaille tarkoi-
tettuja. Lisäksi 80-luvulla kehitettiin puhelinpankki- ja päätepankkipalvelut 
(mm. KotiSYP ja MikroSYP) ja otettiin käyttöön kansallinen suoraveloitus. 1990-
luvulla otettiin käyttöön ja kehitettiin hyvin paljon digitaalisia pankkipalveluja, 
joista merkittävimpänä voidaan pitää verkkopankkia. 2000-luku oli digitaalis-
ten pankkipalvelujen kehityksen kannalta melko hiljaista aikaa Suomessa ja 
olennaisin muutos olikin TUPAS-varmennepalvelu eli vahva sähköinen tunnis-
taminen. Suurempia muutoksia on tapahtunut viimeisen kahdeksan vuoden 
aikana eli 2010-luvulla TalletusOtto.-automaattien, e-laskun, suoramaksun ja 
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erilaisten mobiilipalveluiden myötä. Lisäksi verkkotapaamiset ovat olleet mah-
dollisia vuodesta 2013 lähtien, kun DanskeBank (2013) toi kyseisen palvelun 
Suomen markkinoille pankeista ensimmäisenä. 

Pankkisektorilla on siis pitkä historia teknologian hyödyntämisessä toi-
minnan eri osa-alueilla (Bons, Alt, Lee & Weber, 2012) ja digitalisaation myötä 
sen rooli myös asiakasrajapinnassa on entistä merkittävämpi. Käytännössä tällä 
hetkellä tarjottavat pankkipalvelut ovat kaikki jollain muotoa digitaalisia, koska 
teknologiaa hyödynnetään niin asiakasrajapinnassa perinteisten tapaamisten 
yhteydessä kuin pankkien sisäisissä toiminnoissa (Bons, Alt, Lee & Weber, 2012) 
eikä palveluita käytännössä voida tuottaa ilman teknologiaa. 

Tässä alaluvussa esittelemieni tietojen perusteella tarkoitankin tässä tut-
kielmassa digitaalisilla eli sähköisillä pankkipalveluilla pankeille ominaisia pal-
veluja, jotka jakautuvat erityisesti käteiseen rahaan liittyviin palveluihin, mak-
sutapahtumien toteuttamiseen, maksuvälineisiin liittyviin palveluihin ja toi-
mintoihin, rahansiirtoihin, maksutoimeksiantopalveluihin ja tilitietopalveluihin, 
ja ne ovat saavutettavissa internetin tai jonkin muun verkon välityksellä jollakin 
tietoteknisellä laitteella tai sen avustuksella. Palveluntarjoajan ja asiakkaan vä-
linen vuorovaikutus voi olla henkilökohtaista, itsepalvelua tai niiden yhdistel-
mä. Lisäksi digitaalisten pankkipalvelujen palvelukanavat voidaan jakaa auto-
maatteihin, puhelinpankkeihin ja puhelinasiakaspalveluun, internetpohjaisiin 
pankkipalveluihin (pääsääntöisesti selaimella käytettävät) ja mobiilisovelluksiin.  

Huomattavaa on, että digitaaliset pankkipalvelut eivät siis ole ainoastaan 
pankkien tarjoamia palveluja vaan suomalaisille ja Suomessa toimiville pankeil-
le ominaisia palveluja ja pankkien toimintaan miellettäviä palveluita. Maksu-
palveluja tarjoavat kuitenkin nykyään hyvin monet muutkin tahot kuin pankit, 
minkä vuoksi digitaalisia pankkipalveluja on vaikea perustella tarkoittavan ai-
noastaan pankkien tarjoamia palveluita. 
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3 ASIAKASKOKEMUS 

Tässä luvussa käsittelen asiakaskokemusta. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen 
asiakaskokemuksen ja sen tutkimuksen historiaa. Toisessa alaluvussa 
määrittelen käsitteen. Kolmannessa alaluvussa esittelen asiakaskokemuksen 
ulottuvuuksia ja neljännessä asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden 
ulottuvuuksia. Viidennessä käsittelen asiakaskokemuksen muodostumisen 
teoreettisia taustoja, kuudennessa asiakkaan roolia asiakaskokemuksen 
muodostumisessa ja seitsemännessä digitaalisten pankkipalveluiden 
asiakaskokemusta. 
 

3.1 Asiakaskokemuksen historiaa 

Kirjallisuuden mukaan asiakaskokemus käsitteenä on lähtöisin 1990-luvun 
lopulta, kun Pine ja Gilmore (1998) esittivät kokemustalouden (engl. experience 
economy) käsitteen. (ks. esim. Johnston & Kong, 2011; Stein & Ramaseshan, 
2016). Kokemuksista on kuitenkin kirjoitettu jo aiemminkin, ja esimerkiksi 
Verhoef ja kollegat (2009) sekä McColl-Kennedy ja kollegat (2015) sijoittavat 
asiakaskokemuksen juuret 1980-luvulle. Käsitteen esiintyminen kirjallisuudessa 
on kuitenkin lisääntynyt erityisesti vasta Pinen ja Gilmoren (1998) artikkelin 
jälkeen. 

Toisaalta Lemon ja Verhoef (2016) jäljittävät asiakaskokemukseen liittyvän 
tutkimuksen juuret jo 1960- ja 1970-luvuille asiakkaiden ostokäyttäytymisen 
prosessimalleihin. Näiden prosessimallien jälkeen noin kymmenen vuoden 
välein tutkimukseen on tullut uusia suuntauksia, joita ovat asiakastyytyväisyys 
ja -uskollisuus, palvelunlaatu, asiakassuhdemarkkinointi, asiakassuhteiden 
hallinta, asiakaskeskeisyys ja -lähtöisyys ja viimeisimpänä asiakkaiden 
sitoutuminen/osallistaminen (engl. customer engagement). Nämä suuntaukset 
voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: (1) prosessi, (2) prosessien lopputulokset ja (3) 
asiakaskeskeisyys. (Lemon & Verhoef, 2016.) Asiakaskokemukseen liittyvää 
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tutkimusta etsiessä vastaan tulee hyvin usein näihin eri tutkimussuuntauksiin 
keskittyviä tutkimuksia, joissa asiakaskokemus sellaisenaan saattaa olla vain 
sivumaininta. 

Edellisessä kappaleessa mainituista tutkimussuuntauksista jokainen on 
osaltaan luonut tietä asiakaskokemuksen tutkimukselle. Ostokäyttäytymisen 
prosessimallien johdosta myös asiakaskokemus nähdään prosessina. 
Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus lisäävät asiakkaan näkemykset ja asenteet 
asiakaskokemukseen liittyen. Palvelunlaatu huomioi laadun merkityksen, 
auttaa tunnistamaan asiakaskokemuksen kontekstin ja elementit sekä asiakkaan 
matkan. Suhdemarkkinoinnin myötä asiakkaan reaktioiden kirjo laajeni. 
Asiakassuhdejohtamisen myötä  tulivat kytkentämallit, joiden avulla voidaan 
tunnistaa asiakaskokemuksen tiettyjen elementtien vaikutukset toisiinsa ja 
liiketoiminnan tulokseen. Asiakaskeskeisyys ja -lähtöisyys keskittyvät 
poikkitieteellisiin ja organisationaalisiin haasteisiin, jotka yhdistetään 
menestyksekkään asiakaskokemuksen suunnitteluun ja johtamiseen/hallintaan. 
Asiakkaan osallistaminen puolestaan tunnistaa asiakkaan roolin kokemuksessa. 
(Lemon & Verhoef, 2016.) 

Lipkinin (2016) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja 
sisällönanalyysissä tarkastellaan asiakaskokemuksen muodostumista 
nykyaikaisessa palvelumaisemassa. Tutkimuksen tulosten mukaan 
asiakaskokemuksen muodostumista yksilötasolla tutkitaan kolmesta eri 
näkökulmasta, joita ovat ärsykepohjainen (engl. stimulus-based), 
vuorovaikutuspohjainen (engl. interaction-based) ja toiminnan 
merkityksellistämispohjainen (engl. sense-making-based) näkökulma. 
Ärsykepohjaiset tutkimukset sijoittuvat pääsääntöisesti 2000-luvulle. 
Vuorovaikutuspohjaiset ja toiminnan merkityksellistämispohjaiset tutkimukset 
puolestaan sijoittuvat pääsääntöisesti 2010-luvulle muutamaa poikkeusta 
lukuunottamatta. Näiden tutkimussuuntausten ja näkökulmien sijoittumista 
aikajanalle voi tarkastella kuviosta 1. 

Käytännössä asiakaskokemuksen käsite on siis tänäkin päivänä melko 
hajanainen. Sen muodostumista tutkitaan korostamalla käsitteen eri 
ulottuvuuksia, tekijöitä ja kontekstuaalisia rajoja (Lipkin, 2016), ja 
asiakaskokemukseen ja erityisesti sen mittaamiseen liittyvä tutkimus on vasta 
aluillaan verrattuna esimerkiksi palvelun laatuun tai uskollisuuteen liittyvään 
tutkimukseen (Johnston & Kong, 2011; Lemon & Verhoef, 2016).  Lisäksi Lipkin 
(2016) huomauttaa, että asiakaskokemuksen tutkimuksen suosiosta ja 
ajankohtaisuudesta huolimatta sen muodostumista ei ymmärretä vielä aivan 
täysin tutkimuksessa käytettävien näkökulmien ja teoreettisten lähtökohtien 
monimuotoisuudesta johtuen. 
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KUVIO 3 Asiakaskokemuksen tutkimuksen kehitys ja näkökulmia 

3.2 Asiakaskokemus käsitteenä/yleisesti 

Asiakaskokemuksen lyhyet määritelmät ovat keskenään samankaltaisia. Niissä 
painotetaan asiakkaan ja yrityksen välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta eri 
kohtaamispisteissä asiakkaan koko matkan ajan. Lisäksi asiakaskokemus 
rinnastetaan kirjallisuudessa usein palvelukokemukseen (engl. service 
experience) ja ajoittain viitataan myös brändikokemukseen (engl. brand 
experience). Asiakaskokemuksen määrittelyssä onkin hyvä ottaa huomioon 
käsitteiden synonyyminomainen käyttö ja tarkastella myös 
palvelukokemukseen ja brändikokemukseen keskittyviä tutkimuksia. 

Verhoefin ja kollegojen (2009) mukaan asiakaskokemus on luonteeltaan 
holistinen eli kokonaisvaltainen ja se käsittää asiakkaan kognitiiviset, 
affektiiviset, tunteelliset, sosiaaliset ja fyysiset reaktiot myyjään. Brakus, Schmitt 
ja Zarantonello (2009) tarkoittavat brändikokemuksella asiakkaan subjektiivisia, 
sisäisiä (aistimukset, tunteet ja havainnot) ja käyttäytymisen reaktioita, joita 
brändiin liittyvät herätteet (brändin design ja identiteetti, paketointi, viestintä ja 
ympäristö) aiheuttavat. Heidän tutkimustulostensa mukaan 
brändikokemukselle olennaisimmat ja sopivimmat ulottuvuudet ovat aistilliset, 
tunteelliset, käyttäytymis- ja älylliset reaktiot, mutta esimerkiksi kirjallisuuden 
perusteella aluksi mukana ollut sosiaalinen ulottuvuus ei saanut tutkimuksessa 
tukea. (Brakus ym., 2009.) Älyllisillä reaktioilla Brakus ja kollegat (2009) 
viittaavat kuluttajan mielen sisäisiin prosesseihin eli käytännössä tämä 
brändikokemuksen ulottuvuus on verrattavissa asiakaskokemuksen 
tutkimuksissa esiintyvään kognitiiviseen ulottuvuuteen. 

McColl-Kennedy ja kollegat (2015) laajentavat asiakaskokemuksen 
määritelmää edellisistä sen verran, että se käsittää edellä mainitut reaktiot 
(kognitiivinen, affektiivinen, tunteellinen, sosiaalinen, fyysinen) kaikkeen 
suoraan ja epäsuoraan kontaktiin palveluntarjoajan, brändin tai tuotteen kanssa 
useissa eri kohtaamispisteissä koko asiakasmatkan aikana. Lisäksi 
asiakaskokemus muodostuu elementeistä, joita palveluntarjoaja voi 
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kontrolloida sekä sellaisista elementeistä, jotka ovat niiden kontrollin 
ulottumattomissa. Tällaisia kontrollin ulottumattomia elementtejä voivat olla 
esimerkiksi toisten asiakkaiden vaikutus tai asiakkaiden valitsemien ja 
käyttämien laitteiden vaikutus eri tilanteissa. (McColl-Kennedy ym., 2015.) 

Åkersson, Edvarsson ja Tronvoll (2014) puolestaan tarkoittavat 
asiakaskokemuksella palveluprosessin lopputulosta palveluorganisaation 
tietyssä kontekstissa. Lipkin (2016) tarkoittaa asiakaskokemuksella asiakkaan 
kokemuksia palvelusta, ja hän erottaakin asiakaskokemuksen käsitteen ja 
asiakaskokemuksen muodostumisen toisistaan. Hän myös lisää asiakas-
kokemuksen viestittävän, että jokin muodostuu (esimerkiksi prosessi tai ilmiö) 
tai on muodostunut (lopputulos) tavalla tai toisella. (Lipkin, 2016.) Nämä kaksi 
tutkimusta määrittelevät asiakaskokemusta melko yhteneväisesti huomioimalla 
asiakaskokemuksen olevan prosessi tai lopputulos. 

Kuten aiemmin mainitsin, asiakaskokemuksen sijaan tutkimuksissa 
saatetaan käyttää myös palvelukokemuksen käsitettä. Jaakkola, Helkkula ja 
Aarikka-Stenroos (2015) käyttävät tutkimuksessaan palvelukokemuksen ja 
asiakaskokemuksen käsitteitä toistensa kanssa sekaisin, ja huomauttavat 
nykyaikaisen tutkimuksen käyttävän näitä toistensa synonyymeinä. He 
ehdottavat, että palvelukokemus tarkoittaa toimijan osto- tai käyttöprosessin 
aikana, tai mielikuvituksen tai muistin johdosta muodostuvaa subjektiivista 
reaktiota tai tulkintaa palvelun elementeistä. (Jaakkola ym., 2015.) 

Esimerkiksi Voorheesin ja kollegoiden (2017) mukaan asiakkaan ja 
organisaation välinen suhde muodostuu useista kohtaamisista, joiden aikana 
asiakas arvostelee organisaation laatua ja jokainen kohtaaminen vaikuttaa 
asiakkaan yleiseen tyytyväisyyteen ja aikomukseen jatkaa suhdetta. He 
esittävät, että asiakkaiden tarpeet tulisi huomioida palvelukokemuksen 
holistisesta eli kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, joka ottaa huomioon kaikki 
potentiaaliset palvelukohtaamiset tai kohtaamispisteet yrityksen kanssa. 
(Voorhees ym., 2017.) Käytännössä käsitteiden määritelmät ovat niin lähellä 
toisiaan, ettei palvelukokemusta tutkivia tutkimuksia voi sulkea tarkastelun 
ulkopuolelle. 

Tärkeä huomio asiakaskokemuksen nykyaikaisessa tutkimuksessa on se, 
asiakaskokemus nähdään erityisesti uusimmissa tutkimuksissa matkana. 
Tutkimuksissa käytetään myös sellaisia sanoja kuin asiakasmatka (engl. 
customer journey), ostomatka (engl. purchase journey) tai palvelumatka (engl. 
service journey) (ks. esim. Rawson ym., 2013; Lemon & Verhoef, 2016; McColl-
Kennedy ym., 2015). Asiakaskokemuksen tarkasteleminen matkana tarkoittaa 
sitä, että siinä huomioidaan asiakkaan kokemukset kaikissa kohtaamispisteissä 
ennen varsinaista prosessia, sen aikana ja sen jälkeen (Rawson ym., 2013; Lipkin, 
2016; Lemon & Verhoef, 2016; Voorhees ym., 2017). Erityisesti Lemon ja Verhoef 
(2016) käsitteellistävät asiakaskokemuksen edellisen lisäksi vielä dynaamisena 
ja iteratiivisena prosessina. Käytännössä kaikilla näillä kuvataan eri 
kohtaamispisteistä koostuvaa jatkumoa, jonka aikana asiakas kokee jotakin, 
minkä seurauksena asiakaskokemus muotoutuu.  
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Asiakkaan matka on tapana jakaa kolmeen vaiheeseen: ennakkovaihe, 
varsinainen tapahtuma ja jälkivaihe. Ennakkovaihe (engl. pre-purchase, pre-
core service encounter) viittaa kaikkeen asiakkaan ja brändin, kategorian ja 
ympäristön vuorovaikutukseen ennen varsinaista osto-, kulutus- tai 
käyttövaihetta. Ostovaihe tai varsinainen palvelukohtaaminen (engl. purchase, 
core service encounter) viittaa kaikkeen asiakkaan ja brändin sekä ympäristön 
vuorovaikutukseen varsinaisen tapahtuman aikana. Jälkivaihe (engl. post-
purchase, post-core service encounter) tarkoittaa asiakkaan, brändin ja sen 
ympäristön vuorovaikutusta varsinaisen tapahtuman jälkeen. (Lemon & 
Verhoef, 2016; Voorhees ym., 2017.) Asiakkaan matka saattaa koostua useasta 
kohtaamispisteestä (engl. touchpoint) tai palvelukohtaamisesta (eng. service 
encounter). Yleistettynä kohtaamispiste ja palvelukohtaaminen viittaavat 
kriittisiin hetkiin, jolloin asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen ja sen 
tarjooman kanssa (Rawson ym., 2013). Nämä eri vaiheet ovat rinnastettavissa 
myös esimerkiksi asiakassuhteen elinkaareen. 

Asiakaskokemuksen nykyaikaisen ajattelun lähtökohtana on se, että 
asiakaskokemukset eivät ole vain organisaatioiden tuottamia tai toimittamia 
vaan kokemus tulee liittää kokemuksessa mukana olleiden toimijoiden 
kokemukseen saavutetusta arvosta. (McColl-Kennedy ym., 2015). Tämän 
määritelmän taustalla vaikuttaa vahvasti palvelukeskeinen logiikka (engl. 
service-dominant logic), mutta asiakaskokemuksen muodostumisen taustalla 
voi tutkimuksesta riippuen olla muitakin teorioita. 

Peppersin (2017) mukaan asiakaskokemus on asiakkaan ja tuotteen tai 
yrityksen välisen vuorovaikutuksen summa, joka muodostuu ajan myötä. 
Siihen vaikuttaa yrityksen jokainen osa-alue ja sitä ei voi parantaa ottamatta 
huomioon näiden osa-alueiden vaikutusta toisiinsa. Teknologian yleistyessä 
palvelualoilla ja palvelujen siirtyessä digitaalisille alustoille käyttäjäkokemus 
(engl. user experience) ja sen laadun merkitys korotustuvat 
asiakaskokemuksessa. (Peppers, 2017.) 

Pääsääntöisesti viimeaikainen kirjallisuus määrittelee asiakaskokemuksen 
moniulotteiseksi käsitteeksi, joka keskittyy yrityksen tarjonnan aiheuttamiin 
asiakkaan kognitiivisiin, tunteellisiin, käytös-, aisti- ja sosiaalisiin reaktoihin 
koko ostomatkan (engl. purchase journey) aikana (Lemon & Verhoef, 2016). 
Näiden perusteella tarkoitan asiakaskokemuksella tässä tutkielmassa 
luonteeltaan moniulotteista käsitettä, joka käsittää asiakkaan kognitiiviset, 
tunteelliset, käyttäytymis-, fyysiset ja aistilliset sekä sosiaaliset reaktiot 
kaikkeen suoraan ja epäsuoraan kontaktiin palveluntarjoajan, brändin, palvelun 
tai tuotteen kanssa useissa eri kohtaamispisteissä asiakkaan koko matkan ajan. 
 

3.3 Asiakaskokemuksen ulottuvuudet 

Asiakaskokemuksen tutkimuksessa on hyvä ottaa huomioon sen eri 
elementit/ulottuvuudet, koska niiden avulla varsinaista asiakaskokemusta on 
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mahdollista lähteä tutkimaan. Asiakaskokemuksen eri ulottuvuuksia ja 
elementtejä ovat määritelleet ja tutkineet muun muassa Gentile, Spiller ja Nico 
(2007), Verhoef ja kollegat (2009) sekä Keiningham ja kollegat (2017). Toisaalta 
asiakaskokemuksen ulottuvuudet tulevat usein esille jo asiakaskokemuksen 
määrittelyn yhteydessä, josta voi jatkaa ulottuvuuksien ja elementtien 
tarkempaan määrittelyyn. Myös SERVQUAL-menetelmä (Parasuraman, 1988) 
mainitaan hyväksi aloituspisteeksi asiakaskokemuksen mittaamiseen (Maklan  
Klaus, 2011; Lemon & Verhoef, 2016), joten sen ulottuvuuksien voitaisiin olettaa 
sopivan asiakaskokemuksen ulottuvuuksiin ainakin osittain. SERVQUAL-
menetelmän ja sen ulottuvuuksien käyttäminen asiakaskokemuksen 
kuvaamiseen ja mittaamiseen katsotaan kuitenkin olevan liian rajoittava ja 
passiivinen (Maklan & Klaus, 2011). Edellisten lisäksi Stein ja Ramaseshan (2016) 
tunnistavat haastattelututkimuksessaan asiakaskokemuksen kohtaamis-
pisteiden elementtejä, ja (verkko)asiakaskokemusta, sen laatua ja vaikutuksia 
tutkivien tutkimusten (ks. esim. Garg, Rahman & Qureshi, 2014; Lemke, Clark 
& Wilson, 2011; Rose ym., 2012; Bilgihan, Kandampully & Zhang, 2016) 
tekijät/muuttujat on pääsääntöisesti mahdollista liittää johonkin 
yleisluontoisemman elementin alaisuuteen. Asiakaskokemuksen elementit ja 
niiden merkitykset löytää taulukosta 1, jonka sisältöä käsittelen seuraavaksi. 

Kuten luvussa 4.2 lopussa määrittelin, asiakaskokemus on moniulotteinen 
käsite. Asiakaskokemuksen muodostavia elementtejä ovat nämä 
asiakaskokemuksen ulottuvuudet, joita ovat kirjallisuuden mukaan 
kogniitiviset, tunteelliset, fyysiset ja aistilliset, sosiaaliset ja käyttäytymisen 
elementit (mm. Lemon & Verhoef, 2016). 

Kognitiivisilla elementeillä viitataan yksilön sisäisiin prosesseihin. 
Kognitiiviset prosessit ovat yksilön mielessä tapahtuvia prosesseja, kuten 
havaitseminen, muisti, kieli, ongelmanratkaisu ja abstrakti (luova) ajattelu 
(American Psychological Association, 2018). Gentilen, Spillerin ja Nicon (2007) 
määritelmä asiakaskokemuksen kognitiivisesta ulottuvuudesta on käytännössä 
edellisen kaltainen.  Keininghamin ja kollegoiden (2017) mukaan kognitiivisia 
elementtejä on tutkittu tavoitteiden saavuttamisen sekä odotusten 
vahvistamisen ja kumoamisen näkökulmista. Ensimmäisen näkökulman 
mukaan kuluttajien käytöstä ohjaa tavoitteet ja niiden saavuttaminen, kun 
toisen näkökulman mukaan kuluttajilla on odotuksia palvelulta, jota aikovat 
käyttää. Verhoef ja kollegat (2009) eivät määrittele kognitiivisia reaktioita 
tarkemmin tutkimuksessaan, mutta heidän asiakaskokemuksen luomisen 
havainnemallissa muun muassa tavoitteet ja tehtäväorientoituneisuus on 
sijoitettu asiakkaaseen vaikuttavina tekijöinä (engl. consumer moderators), 
jotka vaikuttavat varsinaiseen asiakaskokemukseen. Brakus ja kollegat (2009) 
puolestaan viittaavat älyllisiin reaktioihin, joilla he tarkoittavat ajattelua, 
uteliaisuutta, ongelmanratkaisua ja luovaa ajattelua. 

Tunteellisilla elementeillä viitataan tunteiden kontekstuaalisuuteen ja 
vaikutukseen kuluttajien käytökseen sekä tuotteiden tai palveluiden 
kulutuksesta syntyvää tunnesuhdetta (Gentile ym., 2007; Keiningham ym., 
2017). Affektiiviset ja muut tunnereaktiot (Gentile ym., 2007; Verhoef ym., 2009) 
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lukeutuvat tähän elementtiin. Lisäksi tunteellisiin elementteihin voidaan liittää 
SERVQUAL-menetelmän vakuuttavuuden ulottuvuus, joka viittaa henkilöstön 
käyttäytymisen perusteella syntyvään luottamukseen ja turvallisuuden 
tunteeseen asiakkaan näkökulmasta (Parasuraman ym., 1988). Affektiivisilla 
reaktioilla tarkoitetaan voimakastunteisuutta (esim. Brakus ym., 2009) eikä sitä 
eroteta omaksi ulottuvuudekseen kaikissa tutkimuksissa vaan sen katsotaan 
olevan osa tunteellista ulottuuvuutta. 

Fyysisillä ja aistillisilla elementeillä puolestaan viitataan 
palvelukokemuksen fyysiseen tai virtuaaliseen ympäristöön, joka on yrityksen 
kontrolloitavissa (Keiningham ym., 2017). Verhoef ja kollegat (2009) eivät 
aistillisia ulottuvuuksia erikseen määrittele, mutta nekin tulevat välillisesti esiin 
heidän havainnemallistaan, jossa myymälän tunnelma (design, tuoksut, 
lämpötila, musiikki) voitaisiin sulauttaa tähän ulottuvuuteen. Gentilen ja 
kollegoiden (2007) määritelmä aistillisen komponentin sisällöstä puolestaan 
vastaa hyvin läheisesti Keininghamin ja kollegoiden (2017) määritelmää. Yksi 
SERVQUAL-menetelmän (Parasuraman ym., 1988) ulottuvuuksista on 
konkreettinen ympäristö (engl. tangibles), joka alkuperäisessä kontekstissaan 
tarkoittaa toimitiloja  ja laitteita sekä asiakaspalvelijoiden ulkoista olemusta. 
Nämä puolestaan ovat yrityksen kontrollin alaisuudessa olevia asioita, joihin se 
voi konkreettisesti vaikuttaa olipa kyseessä fyysinen tai virtuaalinen ympäristö. 

Sosiaalisilla elementeillä viitataan henkilöstön, muiden asiakkaiden ja 
muun verkoston vaikutukseen asiakkaan kokemukseen (Keiningham ym., 
2017). Gentilen ja kollegoiden (2007) suhdekomponentti (engl. relational 
component) tarkoittaa yksilön suhdetta sosiaaliseen ympäristöönsä ja itseensä 
sekä tuotteen tai palvelun kulutuksen (positiivista) vaikutusta edellisiin. Tämä 
suhdekomponentti sekä sosiaaliset reaktiot ja ympäristö (Verhoef ym., 2009) 
lukeutuvat tähän elementtiin. SERVQUAL-menetelmän ulottuvuus 
reagointialttius (engl. responsiveness) puolestaan viittaa henkilöstön 
halukkuuteen auttaa ja palvella asiakkaita ja vakuuttavuus (engl. assurance) 
viittaa työntekijöiden käyttäytymiseen ja siitä kumpuavaan luottamuksen ja 
turvallisuuden tunteeseen. (Parasuraman ym., 1988.) Reagointialttius on 
helposti yhdistettävissä asiakaskokemuksen sosiaalisiin elementteihin, vaikka 
ei huomioikaan muuta sosiaalista ympäristöä henkilöstön lisäksi. Vakuuttavuus 
puolestaan voidaan yhdistää tunteellisiin elementteihin, kuten aiemmin 
mainitsin, mutta myös sosiaalisiin elementteihin henkilöstön käyttäytymisen 
osuuden vuoksi. 
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TAULUKKO 1 Asiakaskokemuksen ulottuvuudet ja niiden sisällöt 

Ulottuvuus Sisältö 

Kognitiivinen Mielen sisäisiä prosesseja (Gentile ym., 2007; Keiningham ym., 
2017) 
Ajattelu, uteliaisuus ja ongelmanratkaisu (Brakus ym., 2009) 
Prosesseja voi ohjata tavoitteet ja niiden saavuttaminen tai tuot-
teeseen tai palveluun kohdistuvat odotukset (Keiningham ym., 
2017) 

Tunteellinen Henkilökunnan käyttäytymisen perusteella syntyvä luottamus 
yritystä kohtaan ja turvallisuuden tunne (Parasuraman ym., 
1988) 
Kulutuksesta syntyvät tunnesuhteet (Gentile ym., 2007) 
Voimakkaat tunnereaktiot myyjää/yritystä kohtaan (Brakus 
ym., 2009; Verhoef ym., 2009) 
Voimakkaat tunnereaktiot ja tunteet (Brakus ym., 2009) 
Tunnereaktiot eri konteksteissa ja niiden vaikutus kuluttajan 
käytökseen (Keiningham ym., 2017). 

Fyysinen ja aistillinen Konkreettinen ja kontrolloitava ympäristö (Parasuraman ym., 
1988; Gentile ym., 2007; Verhoef ym., 2009; Keiningham ym., 
2017) 

Sosiaalinen Henkilöstön halukkuus auttaa ja palvella; henkilökunnan toi-
men perusteella syntyvät tunteet erityisesti luottamuksesta ja 
turvallisuudesta (Parasuraman ym., 1988) 
Asiakkaan sosiaalinen ympäristö, elämä ja suhteet (Gentile ym., 
2007)  
Sosiaaliset reaktiot ja ympäristö sekä muut asiakkaat (Verhoef 
ym., 2009) 
Henkilöstön, muiden asiakkaiden ja muun verkoston vaikutus 
(Keiningham ym., 2017) 

Käyttäytyminen Arvojen ja uskomusten vahvistaminen elämäntyylin ja käyttäy-
tymisen välityksellä (Gentile ym., 2007) 
Tarkoituksenmukainen tekeminen ja toimiminen tuotteen tai 
palvelun koko elinkaaren ajan (Gentile ym., 2007) 
Fyysinen toiminta ja käyttäytyminen tai kulutuksesta syntyvät 
ruumiilliset kokemukset (Brakus ym., 2009) 
Sosiaalisen ympäristön (ulottuvuuden) vaikutus toisten läsnä-
olevien kokemukseen (Verhoef ym., 2009) 
 

 
Käyttäytymiselementti ei sellaisenaan aina käy ilmi asiakaskokemuksen 
ulottuvuuksia käsittelevissä tai esittelevissä artikkeleissa. Gentilen, Spillerin ja 
Nocin (2007) tutkimuksessa yksi asiakaskokemuksen ulottuvuuksista on 
lifestyle-komponentti, joka viittaa asiakkaan arvojen ja uskomusten 
vahvistamiseen elämäntyylin ja käytöksen kautta. Lisäksi on muistettava 
asiakaskokemuksen historia (ks. luku 4.1) ja asiakkaiden käyttäytymisen 
merkitys eri tutkimussuuntausten taustalla ja mittaamisessa (ks. esim. Lemon & 
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Verhoef, 2016). Brakus ja kollegat (2009) puolestaan katsovat käyttäytymisen 
olevan yksi brändikokemuksen ulottuvuuksista, ja heidän tutkimuksessaan 
kyseisellä ulottuvuudella viitattiin siihen, että osallistuuko kuluttaja fyysiseen 
toimintaan tai käyttäytymiseen tai aiheuttaako kyseinen brändi ruumiillisia 
kokemuksia. Tämän perusteella Gentilen ja kollegojen (2007) pragmaattinen 
komponentti eli tarkoituksenmukainen tekeminen ja toimiminen voidaan myös 
yhdistää tähän käyttäytymisen  elementtiin.  

Toisaalta käyttäytyminen voidaan liittää muihinkin asiakaskokemuksen 
ulottuvuuksiin (ks. esim. Keiningham ym., 2017) ja asiakaskokemuksella 
itsellään voi olla vaikutusta asiakkaan käyttäytymiseen ja sen seurauksiin 
(Maklan & Klaus, 2011). Esimerkiksi Verhoef ja kollegat (2009) esittelevät 
kirjallisuusosiossaan sosiaalisen ympäristön vaikutusta asiakaskokemukseen ja 
kuinka fyysisissä ympäristöissä asioivat asiakkaat ja heidän käytöksensä voivat 
vaikuttaa toisten paikalla olevien henkilöiden kokemuksiin. Gentile, Spiller ja 
Noci (2007) puolestaan kirjoittavat lifestyle-komponentin olevan hyvin vahvasti 
kytköksissä suhdekomponenttiin, sillä tuote tai palvelu voi vahvistaa yksilön 
sosiaalista identiteettiä tai yhteisöön kuuluvuutta. Käyttäytymisen ja sosiaalisen 
ulottuvuuden välillä on siis olennainen yhteys, ja käyttäytyminen yksinään voi 
olla seurausta asiakaskokemuksesta. Toisaalta Gentilen ja kollegoiden (2007) 
pragmaattinen komponentti viittaa asiakkaan tarkoituksenmukaiseen 
tekemiseen tai toimeen, ja se ulottuu tuotteen tai palvelun koko elinkaaren 
ajalle (Gentile ym., 2007). 

3.4 Asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden ulottuvuudet 

Joidenkin tutkimusten mukaan kohtaamispisteiden elementit olisi ensin 
tunnistettava, jotta asiakaskokemusta voidaan mitata. Esimerkiksi Stein ja 
Ramaseshan (2016) pyrkivät haastattelututkimuksessaan tunnistamaan 
kohtaamispisteiden olennaisimmat elementit. Heidän haastateltavinaan oli 
vastaajia eri ammattiryhmistä ja ikäluokista eikä haastattelut keskittyneet vain 
yhteen toimialaan tai palveluntarjoajaan. Elementtikategorioita he löysivät 
seitsemän kappaletta: tunnelmalliset, teknologiset, viestinnälliset, prosessi-, 
työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus, asiakkaan ja asiakkaan vuorovaikutus, 
ja tuotteen tai palvelun vuorovaikutus. (Stein & Ramaseshan, 2016). Nämä 
elementtikategoriat, niiden määritelmät ja esimerkkisisällöt löytää tarkemmin 
taulukosta 2. Muun muassa Kyguolienė ja Makutėnas (2017) käyttävät Steinin ja 
Ramaseshanin (2016) tutkimustuloksiin perustuvaa mittaristoa 
kyselytutkimuksessaan. 

SERVQUAL-menetelmään (Parasuraman ym., 1988) kuului alkujaan 
kymmenen ulottuvuutta, jotka karsittiin viiteen: konkreettinen ympäristö, 
luotettavuus, reagointialttius, vakuuttavuus ja empatia. Menetelmästä 
poistettuja ja kahdeksi viimeisimmäksi ulottuvuudeksi muunnettuja 
elementtejä ovat viestintä, uskottavuus, turvallisuus, pätevyys, kohteliaisuus, 
asiakkaiden ymmärtäminen ja tunteminen sekä saatavuus/saavutettavuus 
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(engl. access). (Parasuraman ym., 1988.) Steinin ja Ramaseshanin (2016) 
tunnistamista elementeistä moni on hyvin läheinen Parasuramanin ja 
kollegoiden (1988) alkuperäisiä palvelunlaadun ulottuvuuksia. Suurin ero on se, 
että SERVQUAL-menetelmä ei suoranaisesti huomioi asiakkaan aktiivista 
roolia. Toinen merkittävä ero on se, että Steinin ja Ramaseshanin (2016) mukaan 
jokaisessa kohtaamispisteessä ei välttämättä esiinny kaikkia 
elementtikategorioita vaan eri kohtaamispisteet muodostuvat erilaisista 
elementtikategorioiden yhdistelmistä. Heidän tutkimustulostensa mukaan 
esimerkiksi prosessielementit vaikuttavat asiakkaan ostomatkan eri vaiheissa, 
mutta suurin merkitys niillä on varsinaisen osto- tai kulutusvaiheen aikana. 
(Stein & Ramaseshan, 2016.) 
 
TAULUKKO 2 Asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden elementtikategoriat, määritelmät 
ja esimerkki muuttujat (Stein & Ramaseshan, 2016) 

Elementtikategoria Määritelmä Tekijät 
Tunnelmallisuus Asiakkaan havainnoimat 

fyysiset ominaisuudet ja 
ympäristö ollessaan vuoro-
vaikutuksessa myyjän kans-
sa. 

Mukavuudet 
Tunnelma ja ympäristö 
Myymälän viehättävyys 
Myymälän asettelu ja design 
Myymälän näytteillepano 

Teknologia Asiakkaan suora vuorovai-
kutus minkä tahansa tekno-
logian kanssa myyjän koh-
datessaan. 

Helppokäyttöisyys 
Sopivuus ja mukavuus 
Itsepalveluteknologiat 

Viestintä Myyjän yksisuuntainen 
viestintä asiakkaalle – sekä 
mainostaminen että tiedot-
taminen. 

Mainosviestintä (henk.koht) 
Tiedotteet (henk.koht) 
Mainonta (yleinen) 

Prosessi Ne toimet, joita asiakkaan 
tulee suorittaa saavuttaak-
seen halutun lopputuloksen. 

Odotusaika/odattaminen 
Navigointi 
Palveluprosessi 

Työntekijän ja asiakkaan 
välinen vuorovaikutus 

Kaikki suora ja välillinen 
vuorovaikutus asiakkaan ja 
työntekijän välillä kaikissa 
yritykseen liittyvissä kon-
teksteissa. 

Avulias työntekijä 
Personoitu palvelu 
Ystävällinen tervehtiminen 
Argumentatiivinen 
työntekijä 

Asiakkaan ja asiakkaan välinen 
vuorovaikutus 

Kaikki suora ja välillinen 
vuorovaikutus asiakkaiden 
kesken kaikissa yritykseen 
liittyvissä konteksteissa. 

Asiakasarvostelut 
Word-of-mouth 
Suorat 
asiakasvuorovaikutukset 
Välilliset 
asiakasvuorovaikutukset 

Tuote- tai palveluvuoro-
vaikutus 

Kaikki suora ja välillinen 
vuorovaikutus asiakkaan ja 
yrityksen ydintuote- tai 
palvelutarjooman kanssa. 

Laatu 
Tarjonta 
Suora vuorovaikutus 
Välillinen vuorovaikutus 
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Käytännössä tunnelmallisuus voidaan yhdistää asiakaskokemuksen yleisistä 
elementeistä fyysiseen ja aistilliseen ulottuvuuteen määritelmänsä perusteella. 
Viestintä voidaan puolestaan yhdistää tunteelliseen ulottuvuuteen, koska 
tunteiden vaikutusta asiakkaiden asenteisiin ja reaktioihin on korostettu juuri 
markkinoinnin näkökulmasta (Keiningham ym., 2017). Prosessikategoria 
voidaan yhdistää toisaalta kognitiiviseen ulottuvuuteen sen perusteella, että 
asiakkaan toimintaa voi ohjailla tavoitteet tai hänellä voi olla odotuksia – ja 
toisaalta myös käyttäytymisen ulottuvuuteen sen perusteella, että asiakkaan on 
tarkoitus suorittaa jokin toimenpide. Työntekijän ja asiakkaan välinen 
vuorovaikutus sekä asiakkaan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus lukeutuvat 
asiakaskokemuksen yleisistä ulottuvuuksista sosiaaliseen ja osittain 
käyttäytymiseen. Tuote- tai palveluvuorovaikutuksen määritelmä vaikuttaa 
kuitenkin pääsääntöisesti Keininghamin ja kollegoiden (2017) tutkimuksen 
perusteella olevan tuotteeseen tai palveluun liittyvän viestinnän ja 
vuorovaikutuksen yhdistelmä, eli tämä elementtikategoria voidaan yhdistää 
tunteelliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

Teknologian elementtikategoriaa on hieman vaikeampi yhdistää vain 
yhteen tai kahteen asiakaskokemuksen yleiseen ulottuvuuteen. Määritelmän 
perusteella teknologiset elementit tarkoittavat asiakkaan suoraa 
vuorovaikutusta minkä tahansa teknologian kanssa myyjän kohdatessaan, ja 
olennaisimpia tekijöitä tällaisessa kohtaamispisteessä ovat helppokäyttöisyys, 
teknologian sopivuus ja itsepalveluteknologiat. Käytännössä nämä teknologiset 
elementit siis vaativat asiakkaalta jotain konkreettisia toimia, tietoja ja taitoja, 
jotta hän saavuttaa halutun lopputuloksen – tällöin teknologiakategorialla on 
siis yhteys kognitiiviseen ja käyttäytymisen ulottuuvuuteen (ks. esim. Rose ym., 
2012). Toisaalta suora vuorovaikutus minkä tahansa teknologian kanssa myyjän 
kohdatessaan voi tarkoittaa  yrityksen tarjoamaa teknologiaa (esim. 
mobiilisovellus), yrityksen hyödyntämää kolmannen palveluntarjoajan 
teknologiaa (esim. sosiaalisen median alusta palvelukanavana) tai asiakkaan 
omistamaa mobiililaitetta, jonka avulla hän esimerkiksi käyttää edellä 
mainittuja palveluja. Yrityksellä on paljon kontrollia itse tuottamaansa 
teknologiaan ainakin helppokäyttöisyyden eli tunteellisen ulottuvuuden (ks. 
esim. Rose ym., 2012) osalta, mutta toisaalta se ei välttämättä juurikaan voi 
vaikuttaa kolmannen palveluntarjoajan teknologian tai asiakkaan 
mobiililaitteen helppokäyttöisyyteen. Tällöin asiakaskokemus voi kärsiä, vaikka 
yrityksen tarjoama palvelu muusta ympäristöstä erillään tarkasteltuna olisikin 
helppokäyttöinen. Lisäksi yrityksellä on kontrollia itse tuottamansa 
teknologiaan fyysisen ja aistillisen ulottuvuuden osalta esimerkiksi 
suunnittelulla eli asettelulla ja toiminnallisuudella (Keiningham ym., 2017). 
Teknologian elementtikategoria voidaan siis yhdistää ainakin kognitiiviseen, 
käyttäytymisen, fyysiseen ja aistilliseen sekä tunteelliseen ulottuvuuteen. 
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3.5 Asiakkaan ja yrityksen rooli asiakaskokemuksen 
muodostumisessa 

Teknologian yleistyminen, informaation helppo ja nopea saatavuus sekä 
asiakkaiden linkittyminen keskenään ja eri sidosryhmien kanssa on muuttanut 
ja muuttaa asiakkaiden roolia asiakaskokemuksen muodostumisessa edelleen. 
Asiakkaan rooleja asiakaskokemuksen muodostumisessa voidaan katsoa olevan 
esimerkiksi kuluttaja, käyttäjä, osallistuja, kanssaluoja, vieras tai toimija. 
(McColl-Kennedy ym., 2015.) Tutkimuksen teoreettiset ja kontekstuaaliset 
lähtökohdat vaikuttavat osiltaan siihen, millaisessa roolissa asiakas nähdään. 

Lemon ja Verhoefin (2016) mukaan asiakaskokemuksen suunnittelua, 
toimitusta ja hallintaa voidaan tarkastella joko yrityksen, asiakkaan tai 
yhteisluomisen näkökulmista. Yrityksen näkökulma olettaa, että yritys itse 
suunnittelee ja niin sanotusti rakentaa asiakaskokemuksen asiakkaan 
vastaanotettavaksi (Lemon & Verhoef, 2016) eli asiakaskokemusta tarkastellaan 
tällöin ärsykepohjaisesta näkökulmasta, jonka mukaan asiakkaan rooli on 
yleensä melko passiivinen, vaikka kontekstista riippuen asiakaskokemus voi 
olla myös yrityksen ja asiakkaan yhdessä luoma (Lipkin, 2016). Lemon ja 
Verhoef (2016) ehdottavatkin kirjallisuuden yleiskatsauksensa pohjalta, että 
yrityksen näkökulmasta asiakaskokemuksen hallinnassa ja aiempaa 
vahvemman asiakaskokemuksen luomisessa olennaista on asiakaslähtöisyys, 
yhteistyö yrityksen eri osastojen kanssa ja valmiudet esimerkiksi analytiikkaan 
ja eri sidosryhmien hallintaan.  

Lemon ja Verhoef (2016) eivät suoraan tutkimuksessaan tarkenna, mitä 
asiakaskokemuksen suunnittelun, toimituksen ja hallinnan tarkastelu asiakkaan 
näkökulmasta tarkoittaa, mutta heidän esittelemänsä kirjallisuuden pohjalta 
tulkitsen ja oletan sen tarkoittavan asiakaskokemuksen tutkimista ja 
mittaamista asiakasrajapinnasta eli keskittymällä asiakkaiden todellisiin 
kokemuksiin. Tällöin tutkimuksen pohja voisi olla vuorovaikutuksen tai 
toiminnan merkityksellistämisen näkökulmissa, joiden mukaan asiakkaan rooli 
asiakaskokemuksen muodostumisessa voi olla passiivinen, aktiivinen tai siltä 
väliltä ja kahden viimeisimmän tapauksessa asiakaskokemus muotoutuu 
yleensä havaintojen ja tulkintojen perusteella. (Lipkin, 2016). 

Yhteisluomisen näkökulmasta asiakas on mukana kokemuksen 
rakentumisessa aktiivisena osapuolena, ja asiakaskokemusta pidetään 
asiakkaan ja muiden toimijoiden vuorovaikutusten kulminaationa yritystä 
suuremmassa järjestelmässä (Lemon & Verhoef, 2016). Tämä näkökulma 
voidaan rinnastaa Lipkinin (2016) vuorovaikutuspohjaiseen ja toiminnan 
merkityksellistämispohjaiseen näkökulmaan, joiden mukaan asiakkaalla on 
ärsykepohjaista näkökulmaa aktiivisempi rooli asiakaskokemuksen 
muodostumisessa, sekä kahteen Lipkinin (2016) kontekstuaaliseen 
näkökulmaan – dyadiseen ja palvelukeskeiseen logiikkaan, jotka pääasiassa 
painottavat vuorovaikutusta, suhteita ja usein eri toimijoiden mukanaoloa 
asiakaskokemuksen luomisessa. 
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Pääsääntöisesti asiakas toimii digitaalisten pankkipalveluiden käyttäjänä 
(engl. user), koska useat digitaaliset pankkipalvelut perustuvat 
itsepalveluteknologiaan. Toki on olemassa myös poikkeuksia ja 
poikkeustilanteita, kuten itsepalveluteknologian käyttö palveluntarjoajan 
asiakaspalvelijan opastuksella. Tällöinkin asiakkaan rooli käyttäjänä kuitenkin 
korostuu – ottaahan hän itse yhteyden asiakaspalveluun ja suorittaa 
tahtomansa toiminnot asiakaspalvelijan opastuksella. Finanssialan toiminta on 
kuitenkin hyvin säänneltyä, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on oikeus ja 
velvollisuus selvittää asiakkaistaan tiettyjä asioita ja asiakkailla puolestaan on 
palveluita hyödyntääkseen velvollisuus luovuttaa henkilökohtaisia tietojaan 
palveluntarjoajalle. Esimerkiksi jo aiemmin mainitsemani KYC-prosessi ja 
siihen kuuluvat menetelmät vaikuttavat suoraan asiakkaan ja palveluntarjoajan 
välisiin ensimmäisiin palvelukohtaamiisiin asiakkuutta perustettaessa ja 
asiakkuuden elinkaaren myöhemmissä vaiheissa asiakastietojen päivitykseen 
liittyvissä tilanteissa, jolloin asiakkaan tulee osallistua asiakaskokemuksen 
luomiseen luovuttamalla palvelun käyttöä varten tarvittavat ja vaadittavat 
tiedot palveluntarjoajalle. Lisäksi palveluntarjoajilla on hyvin usein jokin 
sosiaalisen median kanava muun muassa tiedottamista varten, ja hyvin usein 
asiakkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida ja osallistua 
yleiseen keskusteluun. Palveluntarjoajat voivat myös järjestää esimerkiksi 
(verkko)tilaisuuksia, joihin asiakkaat voivat ottaa osaa. Yleisesti ottaen 
voitaisiin siis katsoa asiakkaan olevan osallistuja (engl. participant) 
asiakaskokemuksen muodostumisessa. Toisaalta on huomattava asiakkaan 
rooli myös kanssaluojana (engl. co-creator) erityisesti suorissa 
vuorovaikutustilanteissa, koska voidaan ainakin olettaa esimerkiksi asiakkaan 
halukkuuden vastata KYC-kysymyksiin vaikuttavan varsinaisen 
palvelutilanteen etenemiseen ja lopulta mahdollisesti myös relevanttien 
palveluiden tarjontaan tulevaisuudessa, jos asiakas haluaa luovuttaa tietojaan 
niin minimaalisesti kuin tilanteessa on mahdollista. Tämä voisi olla 
verrattavissa muun muassa Facebookin profiiliin lisättäviin kiinnostuksen 
kohteisiin, joiden perusteella kohdennetaan mainontaa. 

Esimerkiksi itsepalvelukanavien (mm. automaatit, laskun maksu 
verkkopankissa, jne.) näkökulmasta asiakkaan rooli käyttäjänä korostuu, koska 
tällöin asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus pohjautuu teknologiaan eli 
asiakkaan ja käytettävän itsepalvelukanavan väliseen vuorovaikutukseen. 
Tämän pohjalta käyttäjäkokemus (engl. user experience) on olennaisessa osassa 
asiakaskokemuksen kokonaisvaltaista muodostumista. Suuren roolin tämän 
näkökulman pohjalta voisi saada myös Davisin (1989) teknologian 
hyväksymismalli eli TAM-malli (engl. technology acceptance model). Toisaalta 
asiakkaan rooli osallistujana korostuu tilanteissa, joissa työntekijän ja asiakkaan 
välinen vuorovaikutus on teknologiavälitteistä (virtuaaliset ympäristöt – esim. 
verkkotapaamiset) tai -avustettua (perinteiset konttoritapaamiset, joissa 
hyödynnetään digitaalisia palveluja). Työntekijä tarvitsee asiakkaalta tietoja 
voidakseen palvella häntä parhaalla mahdollisella tavalla (-> vaihdantaa -> S-D 
logic), jolloin asiakas (ja työntekijä sekä teknologia) osallistuu 
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asiakaskokemuksen muodostumiseen. Asiakkaan rooli asiakaskokemuksen 
muodostumiseen osallistujana korostuu tilanteissa, jolloin asiakas haluaa jatkaa 
jo käsittelemäänsä asiaa samasta kohdasta johon viimeksi on jääty. Toisaalta 
myös työntekijällä on suuri rooli tämän jatkuvan kokemuksen 
muodostumisessa, koska asiakas ei toisaalta voi osaltaan vaikuttaa onko hänen 
tietojaan tallennettu edellisessä tapaamisessa vai ei. 

3.6 Asiakaskokemus digitaalisissa pankkipalveluissa 

Positiivisen asiakaskokemuksen luominen on tänä päivänä olennainen osa 
erityisesti Suomessa toimivien pankkien toimintaperiaatteita. Asiakaskokemus 
nähdään yhtenä osana kilpailuedun ylläpitämistä (Stein & Ramaseshan, 2016). 
Esimerkiksi OP Ryhmä (2018) korostaa strategiassaan asiakaskokemuksen 
kehittämistä digitalisoimalla palveluita ja toimintoja. Nordean (2018a; 2018b) 
tarkoituksena on panostaa erinomaisiin asiakaskokemuksiin muun muassa 
henkilöstönsä kautta. Säästöpankki (2018) puolestaan puhuu 
Säästöpankkikokemuksesta, jolla tarkoitetaan onnistunutta asiakaskohtaamista, 
jollaisten on tarkoitus toteutua entistä useammin palvelujen digitalisoitumisen 
myötä. Myös POP Pankki -ryhmän vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteessa 
mainitaan asiakaskokemuksen kehittäminen toimintoja ja palveluita 
digitalisoimalla. 

Asiakaskokemusta on viime vuosina tutkittu myös online- eli 
verkkoasiakaskokemuksena. Näissä tutkimuksissa asiakaskokemusta tutkitaan 
siis verkkoympäristöjen näkökulmasta, joka ei aina käsitä luvuissa 4.2 ja 4.3 
mainitsemiani ulottuvuuksia eli kognitiivisia, tunteellisia, käyttäymisen, 
fyysisiä ja aistillisia tai sosiaalisia reaktioita (ks. taulukko 1). 
Verkkoasiakaskokemusta tutkivat tutkimukset usein keskittyvät vain 
muutamiin asiakaskokemuksen ulottuvuuksiin. 

Rose, Clark, Samouel ja Hair (2012) tutkivat verkkokaupan 
verkkoasiakaskokemusta kyselytutkimuksessaan. He näkevät verkko-
asiakaskokemuksen olevan asiakkaan kognitiivinen ja affektiivinen tulkinta 
verkkosivustolla olevista ärsykkeistä. Heidän verkkoasiakaskokemuksen 
havainnemallissa onkin vain kaksi edellistä asiakaskokemuksen ulottuvuutta 
sellaisenaan mainittuna. Havainnemallin mukaan kognitiivinen kokemustila 
koostuu sivuston latausnopeudesta, etäläsnäolosta (tässä tutkimuksessa tämä 
tarkoittaa sivuston maailmaan uppoutumista tai ikään kuin siirtymistä toiseen 
paikkaan sivustoa selaillessa), haasteesta ja taidosta. Affektiivinen kokemustila 
koostuu koetusta kontrollista, joka koostuu helppokäyttöisyydestä, 
kustomoinnista ja liitettävyydestä (engl. connectedness); estetiikasta ja koetuista 
hyödyistä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tukeneet taitojen tai sivuston 
latausnopeuden vaikutusta verkkoasiakaskokemukseen. (Rose ym., 2012.) 

Martin, Mortimer ja Andrews (2015) pohjaavat tutkimuksena tähän Rosen 
ja kollegoiden (2012) havainnemalliin, mutta lisäsivät koetun riskin 
lopputulokseen eli uudelleen ostamiseen vaikuttavaksi tekijäksi, ja poistivat 
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kognitiivisesta kokemustilasta taidot ja sivuston latausnopeuden, jolloin jäljelle 
jäivät etäläsnäolo ja haasteellisuus. Tutkimustulosten mukaan affektiivisella 
kokemustilalla on suurempi merkitys verkkoasiakaskokemuksen 
muodostumisessa kuin kognitiivisella. Erityisesti helppokäyttöisyyden ja 
kustomoinnin ehdotettiin vahvistavan asiakkaan kokemusta kontrollista. 
Lisäksi liitettävyydellä ei tulosten mukaan ollut kovin suurta vaikutusta 
asiakkaiden uudelleen ostamisen aikomukseen. Estetiikalla oli suurempi 
vaikutus vakioasiakkaiden asiakaskokemukseen kuin satunnaisasiakkaiden 
asiakaskokemukseen. Lisäksi koetut hyödyt vaikuttivat kummankin 
asiakaryhmän asiakaskokemukseen, mutta satunnaisasiakkaiden kokemukseen 
vakioasiakkaita vähemmän. Martin ja kollegat (2015) ehdottavatkin, että 
verkkokauppoja säännöllisesti käyttävät osaavat arvostaa ja ymmärtää 
verkkokaupankäynnin hyötyjä enemmän kuin satunnaisasiakkaat. 

Edellisen perusteella väitän, että digitaalisia pankkipalveluja aktiivisesti 
käyttävät asiakkaat osaavat arvostaa niitä ja niiden käytön tuottamia hyötyjä 
enemmän kuin perinteisiä palvelukanavia hyödyntävät asiakkaat. Toisaalta 
tässäkin tapauksessa voi olla suuria eroja asiakas- ja ikäryhmien välillä. 
Nykyaikaiset pankkipalvelut ovat yhä useammin mobiilisovelluksia, ja vaikka 
esimerkiksi verkkopankki on yksi digitaalinen pankkipalvelu eivät sen 
aktiiviset käyttäjät välttämättä koe hyötyvänsä mobiilisovelluksien käytöstä. 
Osittain väitettäni puoltavat myös Lemon ja Verhoef (2016), jotka huomauttavat 
muun muassa palvelukanavien hyötyjen ja hinnan sekä asiakkaiden 
mieltymysten vaikuttavan eri kanavien rooliin asiakasmatkan aikana. 

Klaus (2013) puolestaan määrittelee verkkoasiakaskokemuksen asiakkaan 
mielen sisäisiksi havainnoiksi yrityksen arvolupauksesta verkossa. Nämä 
mielen sisäiset havainnot puolestaan johtavat lopputuloksiin, varsinkin 
hyötyihin, tunteisiin ja arviointeihin (mukaan lukien koettu arvo) ja 
aikomuksiin. (Klaus, 2013.) Käytännössä tämä Klausin (2013) määritelmä 
keskittyy siis asiakaskokemuksen kognitiiviseen ulottuvuuteen. Tutkimus 
toteutettiin haastattelututkimuksena Amazon.comin asiakkaille, jotka ostivat 
kirjoja. Klausin (2013) tutkimustulosten perusteella verkkoasiakaskokemus 
koostuu kahdesta pääulottuvuudesta ja kahdeksasta alaulottuvuudesta. 
Pääulottuvuuksia ovat asenne- tai suhtautumispohjaiset psykologiset tekijät, 
jonka alaulottuvuuksia ovat luottamus, vastine rahalle ja kontekstin tuttuus. 
Toinen pääulottuvuus on teknologiaan pohjautuva toiminnallisuuden 
ulottuvuus, jonka alaulottuvuuksia ovat käytettävyys, viestintä, tuotteen 
ulkomuoto, web-sivuston vuorovaikutus ja sosiaalinen edustavuus (muut 
asiakkaat). (Klaus, 2013.) 

Digitaaliset pankkipalvelut ovat internetin tai jonkin muun verkon 
välityksellä saavutettavia, kuten luvussa 3.2 määrittelin. Tästä tarkastelin 
asiakaskokemusta myös verkkoympäristöjen näkökulmasta. Toisaalta on 
kuitenkin huomattava, että pankkipalveluissa henkilökohtaisen palvelun 
merkitys on vielä tänäkin päivänä melko suuressa roolissa eli perinteiset ”offli-
ne” pankkipalvelut sekä uudet verkkopalvelut jatkavat rinnakkaiseloaan. On 
totta, että nykypäivänä asiakas ei välttämättä asioi juuri koskaan kivijalkakont-
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torissa, mutta kokonaisuutena asiakaskokemukseen vaikuttavat useat eri tekijät. 
Tämän vuoksi digitaalisten pankkipalveluiden asiakaskokemusta ei sinänsä 
voida määrittää ja mitata ainoastaan verkkoasiakaskokemuksen kautta. On 
kuitenkin huomioitava, kuka palvelua tarjoaa. PSD2:n mahdollistamia uusia 
maksupalveluja voivat tarjota yritykset, joilla ei ole eikä tule olemaan 
kivijalkakonttoria. Näiden palveluntarjoajien kohdalla verkkoasiakaskokemus 
nimenomaan korostuu.  

Garg, Rahman ja Qureshi (2014) tutkivat asiakaskokemuksen mittaamista 
intialaisissa pankeissa. Heidän tavoitteenaan oli luoda mittaristo ja vahvistaa se. 
Kirjallisuuden pohjalta he keräsivät pankkien asiakaskokemukseen vaikuttavia 
tekijöitä 14 kappaletta: palvelumaisema, ydinpalvelu, kustomointi, lisäarvo, 
kätevyys, markkinointimix, työntekijät, nopeus, palveluprosessi, organisaation 
ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, toisten asiakkaiden läsnäolo, 
verkkoestetiikka, hedoniset elementit verkossa ja toiminnalliset elementit 
verkossa. Kyselytutkimuksen tulokset vahvistivat mittariston. (Garg ym., 2014.) 

Edellisessä kappaleessa mainitut tekijät mukailevat hyvin pitkälti muun 
muassa taulukossa 2 esittelemiäni asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden 
elementtejä, tai ovat ainakin sijoitettavissa taulukon kategorioihin. Lisäksi 
esimerkiksi Kyguolienė ja Makutėnas (2017) mittasivat Y-sukupolven 
asiakaskokemusta pankeissa pohjaamalla tutkimuksensa kysymykset Steinin ja 
Ramaseshanin (2016) elementtikategorioihin ja muuttujiin (ks. taulukko 2). 
Gargin ja kollegoiden (2014) muuttujista vain lisäarvo eli palvelun asiakkaalle 
luoma eksklusiivisuuden ja unohtumattomuuden tunne ei ole rinnastettavissa 
taulukossa 2 mainittuihin kategorioihin, mutta toisaalta Mbama ja Ezepue (2018) 
huomauttavat koetun arvon vaikuttavan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. 
Tämän perusteella lisäarvoa voidaan tarkastella ainakin asiakaskokemuksen 
käyttäytymisen ja tunteellisen ulottuvuuden näkökulmista, jotka mainitsen 
muun muassa taulukossa 1. 

Mbama ja Ezepue (2018) tutkivat digitaalisen pankkitoiminnan, 
asiakaskokemuksen ja pankin taloudellisen suorituskyvyn yhteyttä Iso-
Britanniassa kyselytutkimuksella. Tutkimustulosten mukaan 
asiakaskokemukseen vaikuttavat päätekijät digitaalisessa pankkitoiminnassa 
ovat palvelunlaatu, toiminnallinen laatu, koettu arvo, työntekijän ja asiakkaan 
välinen sitoutuminen, koettu käytettävyys ja koettu riski. Asiakaskokemus 
muodostuu asiakkaan, tuotteen ja yrityksen välisestä vuorovaikutuksesta, 
näiden vuorovaikutusten kautta luodusta arvosta ja asiakkaan 
ostokäyttäytymisestä. Koetulla arvolla tarkoitetaan kulujen ja hyötyjen välistä 
suhdetta eli käytännössä vastinetta rahalle. (Mbama & Ezepue, 2018.) Tämän 
tutkimuksen perusteella asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät ovat 
rinnastettavissa asiakaskokemuksen ulottuvuuksiin taulukossa 1. Edellisten 
tutkimusten lisäksi arvoa käsitellään muissakin tutkimuksissa (ks. esim. Gentile 
ym., 2007; Tynan, McKechnie & Hartley,2014 ; Åkesson ym., 2014) – usein arvon 
yhteisluonnin näkökulmasta, jolloin tarkastelussa usein hyödynnetään asiakas- 
tai palvelukeskeistä logiikkaa. Yleisemmällä tasolla asiakaskokemusta 
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tarkastellaan tällöin siis vuorovaikutuksen tai toiminnan merkityksellistämisen 
näkökulmasta (Lipkin, 2016). 

Koettu riski tai riski yleisesti esiintyy tekijänä melko harvoin 
asiakaskokemusta käsittelevässä kirjallisuudessa, mutta pankkipalveluita ja 
digitaalisten pankkipalveluiden käyttöönottoa käsittelevässä kirjallisuudessa se 
on saanut enemmän huomiota (ks. esim. Kim, Tao, Shin & Kim, 2010; Martins, 
Oliveira & Popovič, 2014; Milan ym., 2015.) Esimerkiksi Martinsin, Oliveiran ja 
Popovičin (2014) mukaan koettu riski vaikuttaa loppukäyttäjän aikomukseen 
käyttää verkkopankkipalveluja. Kimin ja kollegoiden (2010) mukaan kuluttajat 
ovat todella herkkiä yksityisyyden ja tietoturvan riskeihin, joita he 
tutkimuksessaan tutkivat koetun turvallisuuden (engl. security) ja 
luottamuksen kautta. Myös Luo, Li, Zhang ja Shim (2010) tutkivat 
luottamuksen ja riskin suhdetta mobiilipankkipalvelujen käyttöönottoon, ja 
tutkimuksen tulokset osoittivat, että koettu riski erityisesti talouden, 
suorituksen (engl. performance), yksityisyyden, ajan, psykologisen ja 
kokonaisriskin näkökulmasta vaikuttaa mobiilipalveluiden käyttöönottoon. 
Näiden perusteella voidaankin olettaa, että koettuun riskiin tai riskiin yleisesti 
olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota digitaalisten pankkipalvelujen 
asiakaskokemuksessa. 

Maklanin, Antonettin ja Whittyn (2017) tutkimus käsittelee 
asiakaskokemuksen parempaa hallintaa tutkimalla Skotlannin kuninkaallisen 
pankin toimintaa asiakaskokemuksen parantamisessa. Asiakaskokemuksen 
mittaamiseen tutkimuksessa käytettiin kolmea mittaristoa: asiakastyytyväisyys, 
Net Promoter Score (NPS eli todennäköisyys suositteluun) ja Customer Effort 
Score (CES eli kokemus palvelun vaivattomuudesta). Nämä kolme mittaristoa 
kohdistuvat siis asiakaskokemuksen tunteelliseen, fyysiseen ja henkiseen 
(myöh. kognitiiviseen) ulottuvuuteen. Tutkimuksen mukaan nämä kolme 
mittaristoa toimivat parhaiten kyseisen pankin toiminnan ja 
asiakaskokemuksen kehittämiseen. (Maklan ym., 2017.) Tämän tutkimuksen 
perusteella taulukossa 1 esittelemistäni asiakaskokemuksen ulottuvuuksista 
erityisesti tunteellinen, fyysinen ja aistillinen sekä kognitiivinen ulottuvuus 
ovat olennaisia pankkipalveluiden asiakaskokemuksessa. 

Tarkasteltaessa asiakaskokemusta käsittelevää kirjallisuutta 
kokonaisuutena on syytä huomata, että asiakaskokemuksen ja 
verkkoasiakaskokemuksen välillä ei välttämättä ole syytä tehdä erottelua 
digitaalisten pankkipalveluiden näkökulmasta. Pankkipalveluiden 
asiakaskokemukseen vaikuttaa vielä melko vahvasti muun muassa henkilöstön 
ja asiakkaan välinen vuorovaikutus eli sosiaalinen ulottuvuus (Mbama & 
Ezepue, 2018), joka usein jätetään verkkoasiakaskokemusta tutkittaessa 
huomioimatta (ks. esim. Rose ym., 2012). Lisäksi Stein ja Ramaseshan (2016) 
huomauttavat, että jokaisessa kohtaamispisteessä ei välttämättä esiinny jokaista 
elementtikategoriaa ja kyseiselle kohtaamispisteelle ominaiset kategoriat olisi 
tunnistettava esimerkiksi asiakasmatkojen kartoittamisella. 

Kirjallisuuden perusteella väitänkin, että digitaalisten pankkipalvelujen 
asiakaskokemus muodostuu samoista ulottuvuuksista kuin asiakaskokemus 
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yleensäkin (ks. taulukko 1), mutta sitä mitattaessa on otettava huomioon, ettei 
jokainen ulottuvuus tai elementtikategoria esiinny jokaisen palvelun tai 
kohtaamisen yhteydessä. Lisäksi digitaalisten pankkipalvelujen 
asiakaskokemusta tutkittaessa olisi hyvä kiinnittää huomiota koettuun arvoon 
ja riskiin.  
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4 EU-OIKEUS, PSD2 JA GDPR 

Tässä luvussa käsittelen ensin Euroopan unionin oikeuden ja oikeuslähteiden 
asemaa Euroopan unionin (myöh. EU) jäsenvaltioissa. Toisessa alaluvussa esit-
telen yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n ja sen sisältöä sekä vaikutuksia 
pintapuolisesti. Kolmannessa alaluvussa esittelen uuden maksupalveludirektii-
vin eli PSD2:n ja sen sisältöä sekä vaikutuksia pintapuolisesti. Edellä mainittu-
jen oikeuslähteiden syvällisemmät vaikutukset ja niiden tarkastelu kuuluvat 
tämän tutkielman teoreettiseen osioon, joka alkaa luvusta 5. 

4.1 Euroopan unionin oikeudesta 

Voidaan olettaa kaikkien tietävän, että valtioilla on kansallisia liiketoimintaan 
kohdistuvia lainsäädäntöjä, joita tulee noudattaa. Suomessa esimerkiksi 
osakeyhtiöiden tulee noudattaa osakeyhtiölakia, vartiointiliikkeiden tulee 
noudattaa lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista ja elintarvikealan 
toimijoiden kuten tavallisten ruokakauppojen on noudatettava elintarvikelakia. 
Suomi on myös Euroopan unionin jäsenvaltio, joten luonnollisesti meidän tulee 
noudattaa myös EU:n säännöksiä. Lainsäädäntö perustuu yleisesti ottaen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. On myös huomattava, että oikeuksiin ja niiden 
käyttöön liittyy yleensä myös velvollisuuksia. 

Euroopan unionin (EU) oikeuteen kuuluu eri oikeuslähteitä ja tätä 
oikeutta tulkittaessa tulisi ottaa huomioon EU:n perussopimusten, 
sekundaarinormien ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön välinen suhde. 
Perussopimukset tarkoittavat vuonna 2009 voimaantulleen Lissabonin 
sopimukseen perustuvat sopimukset Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 
(SEUT) ja Sopimus Euroopan unionista (SEU). Perussopimukset määrittelevät 
Euroopan unionin rakenteelliset ominaispiirteet ja toimivallan, ja niistä käyvät 
ilmi EU:n tavoitteet. (Raitio, 2016.) 

Tämän tutkielman kannalta Euroopan unionin oikeudesta oleellista on 
EU:n sekundaarinormit eli johdettu oikeus. Sekundaarinormeja ovat asetukset, 
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direktiivit, päätökset, suositukset ja tiedonannot. Asetukset ovat 
soveltamisalaltaan yleispäteviä ja abstrakteja säännöksiä. Ne ovat suoraan 
sovellettavia eli niitä sovelletaan sellaisenaan jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa. 
Direktiivit puolestaan sitovat jäsenvaltioita vain niiden sisältämän 
lainsäädäntötavoitteen osalta. Direktiivien täytäntöönpano edellyttää toimia 
kansallisella tasolla eli ne sulautetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olemassa oleviin lakeihin 
tehdään muutoksia tai säädetään kokonaan uusi laki. Direktiivit ovat yleensä 
asetuksia yleisluontoisempia niiden tavoitteellisuuden vuoksi, mutta 
jäsenvaltioilla ei tästä huolimatta usein jää harkintavaltaa niiden 
säätämistavasta kansalliseksi laiksi. Direktiivien ominaispiirre on niiden 
määräaika, johon mennessä niiden täytäntöönpano on tullut saattaa loppuun. 
Päätökset, suositukset ja tiedonannot luetaan Euroopan unionin oikeuden soft 
law -oikeuslähteisiin, jotka eivät ole sitovia. EU:n tuomioistuin saattaa 
kuitenkin viitata niihin päätöksissään. (Raitio, 2016.) 

Euroopan unionin oikeus on olennainen osa tämän päivän 
palvelumarkkinoita. EU:n Digitaaliset sisämarkkinat -strategian tavoitteena on 
yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat (Euroopan komissio, 2015), ja yksi 
strategian prioriteeteista on parantaa kuluttajien ja yrityksien mahdollisuutta 
digitaalisten hyödykkeiden ja palveluiden käyttöön läpi Euroopan (European 
Comission, 2015). Esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR, 2016)  ja 
verkkovierailuasetus (2015) ovat toimenpiteitä, jotka edistävät strategian 
tavoitteisiin pääsyä. Uusi maksupalveludirektiivi eli PSD2 (2015) puolestaan 
vapauttaa finanssialaa kilpailulle. Käytännössä Euroopan unionin oikeudella ja 
erityisesti asetuksilla ja direktiiveillä on siis merkittävä vaikutus myös jo 
kansallisestikin säädeltyyn liiketoimintaan. GDPR muuttaa tapaa, jolla yritykset 
saavat käsitellä yksityishenkilöiden henkilötietoja ja sillä voi olla vaikutuksia 
myös yrityksien liiketoimintastrategiaan. PSD2 velvoittaa pankkeja avaamaan 
rajapintojaan kolmansille osapuolille, mikä lisää kilpailua, mutta johtaa myös 
liiketoimintamallien uudistukseen. EU:n lainsäädäntö on siis liiketoiminnan 
taustalla vaikuttava tekijä, jonka vaikutuksia olisi syytä tutkia. Lainsäädännössä 
tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat suoraan yrityksien toimintaan myös 
asiakkaille näkyvällä tavalla.  

4.2 Yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR 

GDPR (engl. General Data Protection Regulation) eli yleinen tietosuoja-asetus 
on nimensä mukaisesti tietosuojaa koskeva asetus, jota sovelletaan EU:n 
jäsenvaltioissa sellaisenaan. GDPR on julkaistu keväällä 2016 ja sen 
soveltaminen aloitettiin EU:n jäsenvaltioissa toukokuussa 2018. GDPR:n on 
tarkoitus tuoda Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden yksityishenkilöiden 
tietosuoja ajantasalle, vastata teknologisiin muutoksiin ja yhtenäistää 
henkilötietojen käsittelytapaa koko unionin alueella. Asetuksen tarkoituksena 
on ”tukea vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ja talousunionin kehit-
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tämistä, taloudellista ja sosiaalista edistystä, talouksien lujittamista ja lähentä-
mistä sisämarkkinoilla sekä luonnollisten henkilöiden hyvinvointia”. (GDPR, 
2016.) 

Asetuksen taustalla on muun muassa henkilötietojen vaihtamisen lisään-
tyminen niin EU:n julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden välillä. Lisäksi tek-
nologian nopea kehitys ja globalisaatio yleisesti on luonut haasteita henkilötie-
tojen asialliseen käsittelyyn. Lyhyesti yleistettynä tämän asetuksen tavoitteena 
on edistää luonnollisten henkilöiden tietosuojaa nykyaikaisessa verkkoympäris-
töjä hyödyntävässä tietoyhteiskunnassa ja samalla helpottaa henkilötietojen 
liikkuvuutta EU:ssa vaarantamatta yksityisyyden suojaa sekä ennakoida tule-
vaisuuden markkinoiden tarvetta henkilötietojen käsittelyyn. (GDPR, 2016.) 

Lähes kaikki tämän päivän palvelut perustuvat jollain tapaa henkilötieto-
jen keräämiseen ja käsittelyyn niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 
GDPR:n myötä palveluntarjoajien on saatava asiakkailtaan selkeästi lupa hei-
dän henkilötietojensa käsittelyyn. Jos tietoja on tarkoitus käsitellä useita eri tar-
koituksia varten, on asiakkaalta pyydettävä suostumus jokaiseen erikseen. 
Aiemmin suostumuksen ilmaisun ei tarvinnut olla näin yksityiskohtaista. 

Muita olennaisia muutoksia, joita myös mediassa yleisesti mainitaan ovat 
yksityishenkilön oikeus ”tulla unohdetuksi”, saada kopio omista tiedoistaan 
kuukauden kuluessa ja mahdollisuus korjata eri organisaatioiden rekistereissä 
olevia tietojaan. Käytännössä tämän tietosuoja-asetuksen noudattaminen tar-
koittaa aiempaa tehokkaampaa ja selkeämpää asiakkaille viestittävää henkilö-
tietojen käsittelyä. 

Henkilötiedoilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja 
voivat olla muun muassa nimi, henkilötunnus, sijaintiedot, verkkotunnistetie-
dot tai yksilön tunnusomaisia ominaisuuksia (esim. fyysiset, geneettiset tai so-
siaaliset tekijät). (GDPR, 2016, 4 artikla.) 

Tämän tutkielman näkökulmasta olennaisia henkilötietoja käsitteleviä ta-
hoja ovat digitaalisia pankkipalveluja tarjoavat yritykset, joista erityisesti pan-
keilla on velvollisuus käsitellä asiakkaidensa tietoja hyvinkin laajasti. Tämä 
velvollisuus tulee pankkitoimintaa säätelevien lakien puolelta. Digitaaliset 
pankkipalvelut eivät kuitenkaan ole ainoastaan pankkien tarjoamia palveluja, 
vaan niitä tarjoavat monet muutkin yritykset. 

 

4.3 Uusi maksupalveludirektiivi eli PSD2 

Uusi maksupalveludirektiivi eli PSD2 (engl. Payment Services Directive II, 2015) 
sääntelee nimensä mukaisesti maksupalveluja ja niitä tarjoavien 
palveluntarjoajien toimintaa. PSD2 on julkaistu vuonna 2015 ja sen 
soveltaminen kansallisesti aloitettiin 13. tammikuuta 2018. Koska kyseessä on 
direktiivi, EU:n jäsenvaltioiden tulee sulauttaa direktiivin lainsäädännölliset 
tavoitteet kansallisiin lainsäädäntöihinsä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 
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jäsenvaltio joko sulauttaa direktiivin tavoitteet jo olemassa olevaan 
lainsäädäntöönsä tai säätävät uusia lakeja. Suomessa PSD2 saatettiin 
kansallisesti voimaan tekemällä muutoksia maksupalvelulakiin (2010) ja 
maksulaitoslakiin (2010) (Finanssivalvonta, 2018). 

PSD2:n tarkoituksena on kehittää maksutapahtumien turvallisuutta, lisätä 
kuluttajien suojausta sekä edistää innovointia ja kilpailua sulauttamalla kaikki 
alan toimijat saman lainsäädännön alaisuuteen (European Payments Council, 
2018a). Kuten kuviosta 2 näkee, digitaaliset pankkipalvelut ovat kehittyneet 
nopealla tahdilla tällä vuosikymmenellä. Ensimmäinen maksupalveludirektiivi 
eli PSD (2007/64/EC) tuli voimaan joulukuussa 2007 ja samoihin aikoihin 
nykyisen kaltaisia älypuhelimia alkoi ilmestyä markkinoille (Wikipedia, 2018). 
Älypuhelinteknologian kehityksen myötä myös palvelut ovat kehittyneet 
nopealla tahdilla eikä digitaaliset pankki- ja maksupalvelut ole poikkeuksia. 

PSD2:n myötä nykyinen maksupalvelulainsäädäntö kävi ja käy edelleen 
läpi muutoksia. Yksi olennaisimmista muutoksista aiempaan on se, että samaa 
lainsäädäntöä sovelletaan PSD2:n myötä myös maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajiin eli PIS-palveluihin ja tilitietopalvelun tarjoajiin eli AIS-palveluihin. 
Muutoksen myötä tilejä ylläpitävien maksulaitosten (kuten pankkien) tulee 
mahdollistaa näiden kolmansien palveluntarjoajien pääsyn asiakkaiden 
tilitietoihin, jos asiakas näin tahtoo. Tämä toimenpide kuitenkin vaatii vahvan 
sähköisen tunnistamisen, josta on annettu erikseen asetus (EU/2018/389). 
Euroopan maksuneuvosto (engl. European Payments Council, EPC) ja 
Euroopan komissio julkaisivat asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja 
turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevat tekniset sääntelystandardit 13. 
maaliskuuta 2018 (Autentikointi-RTS asetus, 2018; European Payments Council, 
2018b). Autentikointi-RTS asetusta sovelletaan osittain 14. maaliskuuta 2019 
lähtien ja kokonaisuudessaan 31.12.2019 lähtien (EBA, 2019). 
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5 TEOREETTINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa kerron tutkimukseni tavoitteen ja tutkimuskysymykset, esittelen 
käyttämäni tutkimusmenetelmän ja miten toteutin tutkimuksen. Luvuissa 5.1 ja 
5.2 kerron tutkimukseni tavoitteen ja tutkimuskysymykseni sekä käyttämästäni 
laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmästä. Varsinaiseen menetelmään ja 
toteukseen syvennyn luvussa 5.3 alalukuineen.   

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman teoreettisen tutkimuksen osuudessa tavoitteena on selvittää, mikä 
yhteys GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on asiakaskokemukseen sekä 
mitä vaikutuksia GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on digitaalisiin 
pankkipalveluihin eri näkökulmista. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

• Mitä yhteyttä GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on 
asiakaskokemuksen kanssa? 

• Mitä vaikutuksia GDPR-asetuksella ja PSD2-direktiivillä on digitaalisiin 
pankkipalveluihin yksittäisen palvelun, palveluntarjoajan ja toimialan 
näkökulmasta? 

5.2 Laadullinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä. 
Sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena 
kehyksenä, jonka voi liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2018.) Sisällönanalyysi pyrkii aineiston sisältämien ajatuskokonai-
suuksien luokitteluun ja luomaan pohjaa mahdolliselle kvantitatiiviselle eli 
määrälliselle analyysille (Hannula, 2007, 116). 
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Schreierin (2012, 1–3) mukaan laadullinen sisällönanalyysi on systemaatti-
nen metodi laadullisen materiaalin kuvaukseen yhdestä tai useammasta etukä-
teen määritellystä näkökulmasta. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisäl-
lönanalyysi on yksi perusmenetelmä laadullisen materiaalin analysoimiseen. 
Laadullinen sisällönanalyysi lähtee liikkeelle kiinnostuksen kohteen päättämi-
sestä. Toisessa vaiheessa erotellaan ja merkitään eli litteroidaan tai koodataan 
aineistosta asiat, jotka sisältyvät ensimmäisessä vaiheessa päätettyyn kiinnos-
tuksen kohteeseen. Kolmas vaihe koostuu aineiston luokittelusta, teemoittami-
sesta tai tyypittelystä. Luokittelu on aineiston yksinkertaisin järjestämisen muo-
to ja yleensä luokiteltu aineisto voidaan esittää taulukkona. Teemoittelussa pai-
nottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu: siinä pilkotaan ja ryhmitellään ai-
neisto eri aihepiirien mukaan.  Teemoittelu mahdollistaa eri teemojen esiinty-
misen vertailun aineistossa. Tyypittelyssä aineisto ryhmitetään tyypeiksi ja eri 
teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia. Lisäksi pyritään 
muodostaan eräänlainen yleistys eli tyyppiesimerkki. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 
104–105) 

Laadullinen sisällönanalyysi itsessään voi olla aineistolähtöistä, teoriaoh-
jattua tai teorialähtöistä. Aineistolähtöinen analyysi keskittyy teoreettisen ko-
konaisuuden luomiseen ilman ennalta sovittuja tai harkittuja analyysiyksiköitä. 
Teoriaohjaavassa analyysissä teoria ohjaa tutkijaa analysointivaiheessa, mutta 
analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan ja sen voi ottaa mukaan missä vaiheessa 
analyysiä tahansa. Tutkimuksen teoreettinen osa ja kirjallisuuden avulla muo-
dostettu teoreettinen viitekehys auttavat sisällönanalysoinnin loppuvaiheessa, 
ja päättely on tätä menetelmää käytettäessä yleensä induktiivista ja/tai abduk-
tiivista. Teoriaohjaava analyysi alkaa aineistolähtöisellä analyysillä. Teorialäh-
töinen analyysi pohjautuu johonkin tiettyyn teoriaan tai malliin, minkä mukaan 
muun muassa tutkimuksen kohteena olevat käsitteet määritellään. Lisäksi teo-
rialähtöisessä analyysissä on tarkoitus testata tutkimuksen pohjalla olevaa teo-
riaa. Laadullisessa sisällönanalyysissä tieteellisen päättelyn logiikka voi olla 
induktiivista (yksittäisestä yleiseen), deduktiivista (yleisestä yksittäiseen) tai 
abduktiivista (havaintojen tekoon liittyvä ajatus tai johtolanka mahdollistaa teo-
rianmuodostuksen. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 107–113). Induktiivinen analyysi 
on yleensä olennainen osa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on siis aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. 
Lisäksi laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimussuunnitelma 
muotoutuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000, 155.) 

 Edellisen perusteella olenkin päätynyt hyödyntämään aineistolähtöistä ja 
teoriaohjaavaa analyysiä. Aloittaessani analyysin aineistolähtöisenä pystyn et-
simään oikeuslähteistä digitaalisiin pankkipalveluihin liittyvät vaikutukset ja 
muutokset. Tämän jälkeen voin siirtyä teoriaohjaavaan analyysiin ja hyödyntää 
teoreettisessa osuudessa muodostamaani asiakaskokemuksen viitekehystä ai-
neiston lopulliseen analysointiin. 
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5.3 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Tutkimusmenetelmän eli laadullisen sisällönanalyysin kävin yleisesti läpi 
edellisessä alaluvussa 5.2. Tässä luvussa käyn vaiheittain läpi, miten etenin 
tutkimuksen toteutuksen kanssa. Tutkimusaineistonani käytin virallisia 
oikeuslähteitä. Luvussa 5.3.1 kerron, miten toteutin aineiston rajaamisen, mitkä 
artiklat päätyivät tarkempaan analyysiin ja millä perusteilla rajasin ja karsin 
artikloja pois ennen tarkempaa analyysiä.  

5.3.1 Aineiston rajaaminen ja karsinta 

Koska GDPR on kokonaisuudessaan täysin uusi asetus ja sellaisenaan 
sovellettava, sen kaikki 99 artiklaa olivat lähtötilanteessa mukana. PSD2 
puolestaan on päivitetty versio PSD:stä ja tutkielman kiinnostuksen kohteena 
ovat nimenomaan PSD2:n vaikutukset ja muutokset. Tämän vuoksi PSD2:n 
liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaan karsin aineistosta ensimmäisenä 
pois PSD:ssä ilmenneet säännökset, minkä jälkeen tutkimusaineistoksi jäi 43 
artiklaa. Liitteeseen 1 olen koonnut vastaavuustaulukon perusteella artiklat ja 
niiden kohdat, jotka jäivät tutkimusaineistoksi. Tarkempaan analyysiin 
päätyneet artiklat olen koonnut taulukoihin 3 ja 4, joissa mustilla numeroilla 
näkyvät artiklat jäivät tarkemmin analysoitavaan aineistoon ja punaisilla 
yliviivatuilla numeroilla aineiston ulkopuolelle rajatut artiklat. Näissä 
taulukoissa on myös analyysin myöhemmissä vaiheissa aineiston ulkopuolelle 
jätetyt artiklat merkitty punaisella. Perusteet näiden artiklojen ulkopuolelle 
jättämiselle ovat luvussa 5.3.2. 

Digitaalisten pankkipalveluiden taustalla on aina jokin organisaatio tai 
yritys, jonka asiakkaat käyttävät kyseisiä palveluita. Koska tutkielman 
analyysin kohteena olevat oikeuslähteet (erityisesti GDPR) eivät mainitse tai 
keskity ainoastaan digitaalisiin pankkipalveluihin, päätin kiinnostuksen 
kohteenani olevan artiklat, jotka vaikuttavat palveluiden taustalla olevaan 
yritykseen ja sen toimintaan tai ovat yhdistettävissä johonkin 
asiakaskokemuksen kosketuspisteiden elementtikategoriaan. Digitaalisiin 
pankkipalveluihin kohdistuvat vaikutukset pyrin etsimään vastaamalla 
kysymykseen, mikä muuttuu? Tämä sen vuoksi, että vaikutuksen  Taulukossa 2 
esittelemäni asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden elementtikategoriat 
toimivat tämän analyysin teoreettisena pohjana ja ohjaavana voimana, koska ne 
ja niiden tekijät eivät ole abstrakteja kuten taulukossa 1 esittämäni ulottuvuudet 
ja niiden merkitykset. Vaikutukset digitaalisiin pankkipalveluihin  

Tutkimuksen lähtötilanteessa aineisto koostui yhteenä 142 artiklasta. Tätä 
aineistoa tulee kuitenkin rajata, koska oikeuslähteissä säädetään muun muassa 
valvontaviranomaisten toiminnasta sekä voimaantulosta. Tutkimuksen ja 
varsinaisen analyysin kiinnostuksen kohteiden vuoksi tällaisten artiklojen ei ole 
syytä olla mukana lopullisessa analyysissa.  



43 

Luku I sisältää GDPR:n yleiset säännökset, joita ovat kohde ja tavoitteet, 
aineellinen soveltamisala, alueellinen soveltamisala ja määritelmät. Nämä 
artiklat 1–4 eivät suoraan liity tutkimuskysymyksiin, joten karsin nämä pois 
aineistosta. Olen kuitenkin tämän tutkielman luvussa 4.2 esitellyt GDPR:ää 
yleisellä tasolla ja käytän artiklassa 4 esiteltyjä termejä ja määritelmiä myös 
tässä tutkielmassa muutoin. Näistä syistä rajasin luvun I tarkemmin 
analysoitavasta aineistosta. Lisäksi luvut VI ja VII eli artiklat 51–76 olen 
rajannut tarkemman analyysin ulkopuolelle, koska ne käsittelevät 
riippumattomia valvontaviranomaisia.  

Luvun II artiklat 10 ja 11 käsittelevät rikostuomioihin ja rikkomuksiin 
liittyvää käsittelyä sekä käsittelyä, joka ei vaadi käyttäjän tunnistamista. 
Rikostuomiot eivät suoraan liity digitaalisiin pankkipalveluihin tai 
asiakaskokemukseen. Lisäksi digitaalisia pankkipalveluja ei voi nykyisen 
lainsäädännön mukaan käyttää ilman tunnistamista (ks. PSD2) eli nämä artiklat 
eivät päätyneet tarkempaan analyysiin. 

Luku VIII käsittelee oikeussuojakeinoja, vastuita ja seuraamuksia. 
Käytännössä luku käsittelee rekisteröidyn oikeussuojakeinoja niin 
valvontaviranomaisia kuin rekisterinpitäjiä vastaan. Artiklat 77–81 liityvät 
voimakkaasti rekisteröidyn eli käyttäjän ja valvontaviranomaisten väliseen 
toimintaan, joten rajasin kyseiset artiklat pois. Artiklat 83 ja 84 puolestaan 
käsittelevät valvontaviranomaisten ja jäsenvaltioiden oikeuksia ja 
velvollisuuksia muun muassa hallinnollisista sakoista, jotka yritykselle voidaan 
langettaa tämän asetuksen rikkomisesta. Nämä eivät kuitenkaan liity suoraan 
digitaalisiin pankkipalveluihin tai asiakaskokemukseen. 

Luvusta V rajasin tarkemmin analysoitavan aineiston ulkopuolelle 
artiklan 50, koska sen sisältö ja toimet koskettavat komission ja 
valvontaviranomaisten kansainvälistä yhteistyötä. Tämän vuoksi sen sisältö ei 
ole olennaista tutkimuskysymyksien kannalta. 

Luku IX käsittelee tietojenkäsittelyyn liittyvien erityistilanteiden 
säännöksiä. Artikla 85 keskittyy henkilötietojen käytön journalistisiin 
tarkoituksiin, joista jäsenvaltioiden tulee säätää kansallisesti. Artikla 86 
puolestaan koskee viranomaisia ja julkis- tai yksityisoikeudellisten yhteisöken 
yleisen edun vuoksi toteutettavaa tehtävää. Nämä artiklat rajasin niiden 
sisällön vuoksi pois aineistosta. Artikla 88 koskee henkilötietojen käsittelyä 
työsuhteessa, minkä vuoksi rajasin tämänkin artikkelin pois. Artikla 90 sisältö 
on kohdistettu jäsenvaltioiden toimintaan ja artikla 91 puolestaan kirkoille ja 
uskonnollisille yhdistyksille, joten myös nämä artiklat jäivät pois aineistosta. 

X luku eli artiklat 92–93 sekä XI luku eli artiklat 94–99 rajasin pois 
aineistosta, koska ne liittyvät komission toimiin, tulevaisuuden 
lainsäädäntötyöhön, ja asetuksen voimaantuloon, GDPR:n ja muiden 
oikeuslähteiden keskinäisiin suhteisiin. Tämän karsinnan jälkeen minulla jäi 
tarkempaan analyysiin luvuista III, IV, V, VIII ja IX artiklat 5–9, 12–49, 82, 87 ja 
89.    
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TAULUKKO 3 GDPR-aineisto karsintojen jälkeen 

LUKU OTSIKKO ARTIKLAT 
1 (I) Yleiset säännökset (1 – 4) 
2 (II) Periaatteet 5 – 9 (10–11) 
3 (III) Rekisteröidyn oikeudet 12 – 23  
4 (IV) Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä 24 – 43  
5 (V) Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kan-

sainväliselle järjestölle 
44 – 49 50  

6 (VI) Riippumattomat valvontaviranomaiset (51–59) 

7 (VII) Yhteistyö ja yhdenmukaisuus (60–76) 

8 (VIII) Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset (77 – 81) 82 (83 – 84) 
9 (IX) Tietojenkäsittelyyn liittyviä erikoistilanteita koske-

vat säännökset 
(85 – 86) 87 (88) 89 (90–91) 

10 (X) Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset (92 – 93)  
11 (XI) Loppusäännökset 94 – 99 

 
 
Aineistolähtöisyyden perusteella rajasin myös PSD2-aineistoa tutkimuksen 
kiinnostuksen kohteisiin. Aloitin rajauksen hyödyntämällä PSD2-direktiivin 
liitteenä olevaa vastaavuustaulukkoa, jonka perusteella analysoitavaksi 
aineistoksi jäisi vain PSD2:lle ominaiset muutokset ja joita ei esiinny 
ensimmäisessä maksupalveludirektiivissä eli PSD:ssä. Tämän tutkielman 
liitteessä 1 on vastaavuustaulukon mukaisesti poimittuna aineistona 
käytettävät artiklat ja niiden kohdat. Selkeyden ja vertailtavuuden vuoksi tein 
GDPR-aineistoa vastaavan taulukon, jossa on nähtävillä direktiivin osastot, 
osastojen otsikot ja artiklojen numerot (taulukko 4). Kyseinen taulukko esittää 
tarkempaan analyysiin ja sen ulkopuolelle jääneet artiklat täysin samoin kuin 
taulukko 3. PSD2 sisällyttää tilitietopalvelut (myöh. AIS) ja palveluntarjoajat 
(myöh. AISP) tämän lainsäädännön alaisuuteen. Tämä on täysin uutta, ja 
artiklassa 33 säädetään AIS-palveluhin sovellettavat artiklat. Näistä artikloista 
ja niiden kohdista kaikki eivät ole vastaavuustaulukon mukaan uusia säädöksiä. 
Nämä artiklat on lisätty taulukkoon 2 omaan sarakkeeseen. Seuraavissa 
kappaleissa kerron ratkaisut, miksi yliviivatut artiklat on jätetty tarkemmasta 
analyysista. 

I osaston artikla 2 käsittelee PSD2:n soveltamisalaa. Lain tulkinnan ja 
soveltamisen vuoksi tässä tutkielmassa oletetaan, että maksupalveluntarjoajat 
sijaitsevat Euroopan unionin alueella ja/tai ovat suomalaisten käytettävissä. 
Artikla 4 sisältää direktiivissä käytettyjä termejä ja niiden määritelmät. Artikla 6 
keskittyy yritysten omistusosuuksien valvontaan ja velvollisuudesta ilmoittaa 
maksulaitoksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden artiklojen sisällöt eivät 
ole olennaisia tutkimuskysymyksien kannalta, joten jätin tämän osaston 
analysoitavan aineiston ulkopuolelle, vaikka erityisesti määritelmiä 
hyödynnänkin tutkielmassa. 

II osaston artiklat 14 ja 15 rajautuivat pois aineistosta, koska ne käsittelevät 
jäsenvaltioiden ja pankkiviranomaisiin kohdistuvaa velvollisuutta perustaa ja 
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ylläpitää julkista rekisteriä. Artiklassa 19 vain alakohta 8 on uutta sääntelyä, ja 
se säätää maksulaitosten velvollisuudesta ilmoittaa ulkoistettujen toimintojen 
muutoksista kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. II osaston artiklat 
27–31 käsittelevät jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja niiden toimia, 
joten rajasin kyseiset artiklat pois aineistosta. Niin sanotut vanhat artiklat 22-26 
käsittelevät myöskin toimivaltaisia viranomaisia. IV osaston artikla 100 
käsittelee jäsenvaltioihin nimettäviä toimivaltaisia viranomaisia, jotka eivät saa 
olla maksupalveluntarjojia (keskuspankkeja lukuunottamatta), minkä vuoksi 
rajasin kyseisen artiklan pois aineistosta. Artikla 103 puolestaan käsittelee 
toimia, joita jäsenvaltioiden tulee tehdä eli tämänkin rajasin pois. 

V osaston artikla 96 säätää palveluntarjoajien velvollisuuksista ja 
viestinnästä viranomaisille, minkä vuoksi olen rajannus sen aineiston 
ulkopuolelle. Artiklat 104–106 käsittelevät komissiota, minkä vuoksi nämä 
artiklat eivät liity tutkielman aiheeseen. VI osaston artiklan 109 rajasin pois 
aineistosta, koska se käsittelee direktiivin siirtymäaikaa keskittyen luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimilupiin. Artiklat 111–112 viittaavat jo 
olemassaoleviin ja sovellettaviin oikeuslähteisiin, joita tämän direktiivin 
perusteella muutetaan. Näiden oikeuslähteiden sisällöt kuitenkin ylittävät 
tämän tutkielman laajuuden, joten nämä jätin nämä artiklat pois aineistosta. 
Lisäksi artikla 115 säätää direktiivin saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen aikataulun, minkä vuoksi olen rajannut myös sen pois. 

Aineiston rajauksen jälkeen analysoitaviksi jäivät II osaston artiklat 5, 33, 
36 ja 37,  III osaston artiklat 45–47 ja 60 sekä IV osaston artiklat 62, 65–57, 71, 73, 
75–76, 90, 90–94 ja 101.  
 
TAULUKKO 4 PSD2-aineisto vastaavuustaulukon mukaan ja karsintojen jälkeen 

OSASTO OTSIKKO UUDET ARTIKLAT VANHAT 
1 (I) Kohde, soveltamisala ja määritelmät 2, 4  
2 (II) Maksupalveluntarjoajat 5, 6, 14–15, 19, 27–31, 

33, 36, 37 
22-26 

3 (III) Maksupalveluehtojen avoimuus ja niitä 
koskevat tietojenantovaatimukset 

45–47, 60  

4 (IV) Oikeudet ja velvollisuudet, jotka liitty-
vät maksupalvelujen tarjoamiseen ja 
käyttöön 

62, 65–67, 71, 73, 75–
76, 90, 94, 95, 96, 97, 
98, 100, 101, 103 

 

5 (V) Delegoidut säädökset ja tekniset säänte-
lystandardit 

104 – 106  

6 (VI) Loppusäännökset 109, 111 – 112), 115  

 

5.3.2 Aineiston ryhmittely ja luokittelu 

Aloitin aineiston ryhmittelyn listaamalla analysoitaviksi jääneet artiklat 
taulukkoon ja kirjaamalla artiklojen otsikot sekä sisällön lyhyesti. Tämän 
jälkeen laitoin ylös, jos artiklalla voidaan katsoa olevan jokin suora vaikutus 
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johonkin tiettyyn prosessiin tai sen kulkuun (esimerkiksi PSD2 artikla 45 kohta 
2: tiedot, joita käyttäjälle tulee antaa ennen maksutapahtuman käynnistämistä). 
Pyrin myös laittamaan ylös koskeeko artikla maksupalveluja yleisesti vai 
esimerkiksi vain maksutoimeksiantopalveluja tai tilitietopalveluja. Listasin 
jokaisesta artiklasta olennaisimpia avainsanoja tai usein käytettyjä sanoja tai 
teemoja. Pyrin merkitsemään aineistosta sellaisia sanoja, sanapareja tai teemoja, 
jotka esiintyivät useaan kertaan tai olivat muuten olennaisia. Artiklojen 
tiivistyksien perusteella laitoin ylös prosessin tai prosessin tietyn vaiheen, jota 
artikla käsittelee. Näistä odotan löytyvän vaikutukset digitaalisiin 
pankkipalveluihin. Lisäksi merkitsin asiakaskokemuksen elementtikategorian, 
jos artikla oli selkeästi yhdistettävissä johonkin niistä. Näistä muodostuvat 
asiakaskokemuksen ulottuvuudet, joihin aineistolla on vaikutuksia ja joihin on 
syytä kiinnittää huomiota. 

Aineiston jaottelun ja luokittelun aikana kävi selkeäksi, että yhtä artiklaa 
ei voisi sijoittaa vain yhteen suurempaan luokkaan. Tämä sen vuoksi, että yksi 
artikla saattaa sisältää useita kohtia, jotka voivat käsitellä artiklan otsikon 
sisäistä asiaa usealta eri kannalta. Aineiston ymmärrettävyyden ja selkeyden 
vuoksi artiklojen kohtia ja alakohtia en kuitenkaan ole erikseen tähän 
tutkielmaan tekemiini taulukoihin avannut. Suurimman osan aineiston 
artikloista jouduin sijoittamaan yhteen tai useampaan luokkaan. Käytännössä 
siis etsin usein esiintyviä ilmauksia ja luokittelin aineiston niiden mukaan 
käyttämällä hyödykseni digitaalisten pankkipalvelujen määritelmää ja tiettyjen 
palveluiden kuvauksia sekä asiakaskokemuksen elementtikategorioita. 

Luokittelussa ei ole mahdollista hyödyntää etsimällä suoria ilmaisuja 
vaikutuksista ja muutoksista, joita aineistolla on digitaalisiin pankkipalveluihin, 
koska oikeuslähteissä ei ole tapana suoralla ilmaisulla kertoa mikä muuttuu. 
Tämän vuoksi etsin tarkempaan analyysiin jääneestä aineistosta ensisijaisesti 
johonkin prosessiin yhdistettäviä kohtia tai selkeitä vaatimuksia ja toimia, joita 
yrityksen tulee noudattaa ja toteuttaa. 

Ensimmäisen vaiheen tiivistämisen jälkeen pyrin käyttämään aineiston 
luokittelussa pääasiallisesti asiakaskokemuksen kohtaamispisteiden 
elementtikategorioita ja niiden tekijöitä hyödyntäen (taulukko 2). Tämän lisäksi 
laitoin ylös pelkästään aineiston perusteella löytyviä teemoja, joista osan 
yhdistin yhdeksi luokaksi. Esimerkki tästä on viestintä, jota merkitsin ensin 
yksisuuntaiseen, vuorovaikutteiseen, palveluiden väliseen sekä 
palveluntarjoajien ja viranomaisten väliseen. Saadakseni paremman 
kokonaiskuvan aineistossa esiintyvistä teemoista ja luokista, päädyin niiden 
yhdistämiseen.  

Digitaalisiin pankkipalveluihin kohdistuvien vaikutusten etsiminen ja 
analysointi aineistosta perustuu hyvin pitkälti aineistolähtöisyyteen, koska 
niille ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista teoreettista mallia, jota voisin hyödyntää 
samaan tapaan kuin asiakaskokemuksen elementtikategorioita. Käytännössä 
tiedossani oli kuitenkin kuviossa 1 mainitut digitaalisiin pankkipalveluihin 
vaikuttavat voimat kuten muuttuva poliittinen ympäristö ja muuttuva 
teknologinen ympäristö. Täten hyvin väljänä analyysirunkona digitaalisten 
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pankkipalvelujen osalta toimii kaikki teknologiaan liittyvät asiat, koska 
muuttuva poliittinen ympäristö toimii aineistona. Lisäksi luokittelin aineistoa 
sillä oletuksella, että liiketoimintaan ja organisaation sisäisiin toimenpiteisiin 
kohdistuva sääntely voisi olla digitaalisiin pankkipalveluihin kohdistuva 
vaikutus. Taulukkoon 5 olen koonnut aineistosta löytämäni luokat. 

 
 

TAULUKKO 5 Aineistosta löytyvät yläluokat 

SÄÄDÖS LUOKKA   
 Viestintä* Organisatoriset 

toimenpiteet* 
Uudet digitaaliset 
pankkipalvelut 

GDPR 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
19, 24, 28, 30, 34, 42, 49 

5, 6, 8, 12, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
44, 46 

 

PSD2 37, 45, 46, 47, 60, 62, 71, 
94, 96, 101 

5, 33, 36, 37, 66, 73, 74, 94, 
95, 96, 97, 98 

(4), 33, 36, 97 

 Prosessi* Teknologia* Sivutuotteet  
GDPR 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 

18, 20, 21, 22, 30, 33, 49 
5, 8, 7, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 
28, 30, 32, 35,  89  

12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 89 

PSD2 45, 46, 60, 65, 67, 74, 75, 
90, 94, 97, 98 

5, 36, 65, 66, 67, 73, 75, 90, 
97, 98 

36, 101 

 Asettelu ja design   
GDPR 7, 12    
PSD2 101   

*Useampia alaluokkia, ks. taulukko 6 

5.4 Aineiston analyysi 

Kuten taulukosta 5 näkyy, aineiston analyysin perusteella GDPR-asetuksesta ja 
PSD2-direktiivistä koostuneesta aineistosta löytyy seitsemän 
tutkimusongelmien kannalta olennaista yläluokkaa: viestintä, organisatoriset 
toimenpiteet, uudet digitaaliset pankkipalvelut, prosessi, teknologia, 
sivutuotteet sekä asettelu ja design. Taulukkoon 8 olen koonnut aineistosta 
löytyvät asiakaskokemukseen liittyvät elementtikategoriat, esimerkki 
avainsanat ja sisällön, joita käyn läpi myös analyysin varsinaisiin tuloksiin ja 
johtopäätöksiin keskittyvässä luvussa 5.5. 

Yläluokista neljä (viestintä, organisatoriset toimenpiteet, prosessi ja 
teknologia) voidaan jakaa alaluokkiin esimerkiksi artiklan osoittaman toimijan 
perusteella. Taulukosta 6 näkee edellä mainittujen neljän yläluokan alaluokat ja 
vastaavat esimerkkiartiklat. Viestintä yläluokka muodostuu kolmesta 
alaluokasta: palveluntarjoajan yksisuuntainen viestintä asiakkaille (B2C-
viestintä), palveluntarjoajien välinen viestintä (B2B-viestintä) sekä 
palveluntarjoajien ja viranomaisten välinen viestintä (B2G-viestintä). Prosessi 
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yläluokka koostuu vaikutuksista, jotka kohdistuvat joko asiakkaan suorittamiin 
toimenpiteisiin tai vastaavasti palveluntarjoajan prosessisuunnitteluun.  
Organisatoriset toimenpiteet yläluokka koostuu toiminnan aloittamisesta ja 
ylläpidosta sekä organisaation eri osastojen ja toimintojen järjestämisestä. 
Teknologia yläluokka muodostuu palveluntarjoajan sisäisistä teknologisista 
ratkaisuista ja vastaavasti käyttäjälle ja muille sidosryhmille näkyvistä 
teknologisista ratkaisuista.  

TAULUKKO 6 Aineistosta löytyvien yläluokkien alaluokat 

YLÄLUOKKA ALALUOKKA Esimerkki artikla 

Viestintä B2C-viestintä 12 (GDPR) 

 B2B-viestintä 47 (PSD2) 

 B2G-viestintä 96 (PSD2) 

Organisatoriset toimenpiteet Toiminnan aloittaminen ja ylläpi-
to 

5 (PSD2) 

 Osastojen ja toimintojen järjestä-
minen ja hallinto 

29 (GDPR) 

Prosessi Asiakkaan suorittamat prosessit 6 (GDPR) 

 Palveluntarjoajan sisäiset proses-
sit ja prosessisuunnittelu 

66 (PSD2) 

Teknologia Käyttäjille ja sidosryhmille näky-
vät ratkaisut 

36 (PSD2) 

 Palveluntarjoajan sisäiset ratkai-
sut 

25 (GDPR) 

 
Uudet digitaaliset pankkipalvelut luokassa on kirjaimellisesti sääntelyn 
alaisuuteen tulleet niin sanotut uudet palvelut eli maksutoimeksiantopalvelut ja 
tilitietopalvelut. Luokka muodostui ilman avainsanoja ja käytännössä 
kokonaisuudessaan PSD2-direktiivin 4 artiklan 3 kohdasta, jossa viitataan 
PSD2-direktiivin liitteeseen 1. Artikla 36 ei sellaisenaan ole uusi digitaalinen 
pankkipalvelu, mutta käytännössä pankkien ja maksutilejä ylläpitävien tahojen 
avatessa rajapintojaan mahdollistetaan tilitietopalvelut. Myöskään 97 artiklan 
mukainen vahva tunnistaminen ei periaatteessa ole täysin uusi palvelu, mutta 
aineiston näkökulmasta kuitenkin on. 

Asettelu ja design luokasta löytyvät ne muutamat artiklat, joissa annetaan 
viitteitä siitä, millainen jonkin asian tulisi olla ja miten se tulisi asiakkaalle 
esittää. Esimerkiksi GDPR:n 7 artiklassa asetetaan, että ”suostumuksen anta-
mista koskeva pyyntö on esitettävä selvästi erillään - -, - - helposti saatavilla 
olevassa muodossa”. Lisäksi 7 artiklan mukaan suostumuksen peruuttamisen 
tulee olla yhtä helppoa kuin sen antaminen. 12 artiklassa säädetään helposti 
saatavilla olevasta muodosta, mutta lisäksi sen 7 kohdassa säädetään mahdol-
listen vakiomuotoisten visuaalisten kuvakkeiden käytöstä asiakkaalle toimitet-
tavista tiedoista. Myös PSD2-direktiivissä säädetään, että tiettyjen tietojen tulee 
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olla helposti saatavilla. Esimerkiksi 101 artiklan 4 kohdassa säädetään, että 
kohdan 3 tiedot tulee olla helposti saatavilla esimerkiksi palveluntarjoajan 
verkkosivustolla. 

Viestinnän alle sijoitin erityisesti sellaiset artiklat, joissa esiintyy erilaisia 
sanamuotoja tietojen toimittamisesta ja saataville asettamisesta. Tällaiset artiklat 
pääsääntöisesti säätävät niistä tiedoista, jotka asiakkaalle tulee antaa 
henkilötietojen keräyksen ja käsittelyn tai digitaalisten pankkipalvelujen käytön 
yhteydessä. Esimerkiksi GDPR-asetuksen artikla 5 säätää henkilötietojen 
käsittelyä koskevat periaatteet, joissa mainitaan läpinäkyvyys ja 
käyttötarkoitussidonnaisuus, joilla viitataan siihen, että asiakas tietää mitä 
tietoja hänestä kerätään ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsittelevä yritys 
saa niitä käyttää. Lisäksi artikla 12 säätää henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä 
viestinnästä, että ”tiedot toimitettava kirjallisesti tai muulla tavoin ja tapauksen 
mukaan sähköisessä muodossa” (GDPR, 2016). PSD2-aineiston 37 artiklan 5 
kohdassa säädetään palveluntarjoajien ilmoitettujen palvelujen kuvauksien on 
oltava julkisesti saatavilla direktiivin 14 ja 15 artikloissa säädetyissä 
rekistereissä (ks. Finanssivalvonta, 2020). 

Prosessin alaisuuteen luokittelin artiklat, joissa säädetään tai mainitaan eri 
toimenpiteet, joita yrityksen tai asiakkaan tulee suorittaa jonkin 
palvelutapahtuman etenemiseksi, jossakin sen vaiheessa tai siihen liittyvästä 
viestinnästä, joka tulee tuoda ilmi suoritettavan tapahtuman yhteydessä tai olla 
selkeästi kytkettynä siihen sekä navigointiin yhdistettävät asiat. Tähän 
luokkaan sijoitin erityisesti sellaiset artiklat, joissa mainitaan suostumus ja 
hyväksyminen sekä palvelutapahtumaan liittyviä aikamääreitä, kuten ennen ja 
jälkeen, tai kuvauksia tai viitteitä, kuinka jokin tieto tai asia tulisi olla 
saavutettavissa, kuten helppo ja erillään. Tällaiset osuudet velvoittavat yrityksiä 
muokkaamaan tai luomaan tiettyjä prosesseja näiden oikeuslähteiden 
velvoituksien mukaiseksi.    

Sivutuotteet (asiakkaalle) on luokka, joka ensin muodostui täysin 
aineiston pohjalta. Tämän luokan alla ovat artiklat, jotka säätävät jonkin 
palvelun tuottamisesta asiakkaalle. Pääosin nämä tulevat aineistossa esille 
säätämällä jostakin oikeudesta, joka käyttäjällä on. Esimerkiksi GDPR-aineiston 
artiklan 12 mukaan käyttäjällä on oikeus pyytää omat tietonsa henkilötietoja 
käsittelevältä yritykseltä ja yrityksellä on ne muutamin rajoituksin velvollisuus 
antaa, minkä voidaan katsoa olevan yrityksen tarjoama, lakisääteinen palvelu. 
Kaikki sivutuotteet olen koonnut taulukkoon 7. 

Organisatorisiin toimenpiteisiin asettuivat artiklat, joissa säädetään eri-
tyisesti palveluntarjoajan vastuista, velvollisuuksista ja toimenpiteistä, joita 
heidän tulee tai voivat suorittaa. Kuten aiemmin jo mainitsin, tämä luokka on 
jaettavissa ainakin kahteen alaluokkaan: liiketoiminnan aloitus ja ylläpito sekä 
liiketoimintaosastojen järjestäminen ja hallinto. Käytännössä luokkaan sijoittui-
vat artiklat, joissa viitataan esimerkiksi suoraan organisatorisiin toimenpiteisiin 
tai riskinhallintaan, henkilöstöön ja liiketoiminnan aloittamiseen tai ylläpitämi-
seen liittyviä asioita. Esimerkiksi GDPR-asetuksen useissa artikloissa säädetään, 
että rekisterinpitäjän tulee suorittaa ”tekniset ja organisatoriset toimenpiteet” 
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(mm. 5 artikla). Kaikki organisatoriset toimenpiteet eivät välttämättä ole suori-
na velvollisuuksina mainittu, mutta esimerkiksi 6 ja 8 artiklojen tulisi toimia 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvän prosessisuunnittelun ja lainmukaisuuden 
varmistamisen pohjana.  

TAULUKKO 7 Aineistosta löytyvät sivutuotteet 

 GDPR PSD2 SIVUTUOTE ELI PALVELU 
ARTIKLA 12  Omien tietojen pyytäminen 
 15  Pääsy omiin tietoihin (ks. edellinen) 
 16  Omien tietojen oikaisu 
 17  Oikeus tulla unohdetuksi eli omien tietojen poistaminen 
 18  Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen 
 19  Oikeus saada tietää oikaistujen tietojen vastaanottajat 
 20  Omien tietojen siirto yhdestä järjestelmästä suoraan 

toiseen 

 21  Omien tietojen käsittelyn vastustaminen 
 22  Oikeus vastustaa automatisoitua yksittäispäätöstä 
 89  Tutkimukset ja tilastot 
  36 Avoimet rajapinnat 
  101 Riidanratkaisumenettelyt 

 
Teknologian alle sijoittuvat artiklat, joissa esiintyy teknologiaan liittyvää 
sanastoa, kuten teknologia, tekniikka, tekniset ratkaisut, pseudonymisointi, salaus, 
tunnistaminen, verkko ja etäkanava. Nämä artiklat vaikuttavat olennaisesti 
digitaalisia pankkipalveluja tarjoavien yritysten teknologisiin ratkaisuihin, jotka 
eivät välttämättä näy sellaisenaan loppukäyttäjälle eli asiakkaalle. Esimerkiksi 
GDPR-aineiston 32 artikla säätää henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta 
mainitsemalla muun muassa tietojen pseudonymisoinnin ja salauksen, jotka 
eivät teknisinä ratkaisuina sellaisenaan näy asiakkaalle tai vaikuta asiakkaan 
kokemukseen palvelua käyttäessään. 

5.5 Tulokset ja johtopäätökset 

Analyysin perusteella aineistosta löytyy asiakaskokemuksen 
elementtikategorioista viisi: viestintä, prosessi, teknologia, tuote- ja 
palveluvuorovaikutus sekä tunnelmallisuus. Aineiston yhteyden 
asiakaskokemukseen olen koonnut taulukkoon 8. Digitaalisiin 
pankkipalveluihin kohdistuvia vaikutuksia aineistossa on analyysin perusteella 
kolme kappaletta: vaikutukset yksittäisen palvelun käyttöön, vaikutukset 
palveluntarjoajan toimintaan  ja vaikutukset toimialaan kokonaisuutena. 
Näiden vaikutusten yhteys toisiinsa löytyy kuviosta 4 ja varsinaiset vaikutukset 
taulukosta 9. 
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TAULUKKO 8 Aineiston yhteys asiakaskokemuksen elementtikategorioihin 

Yläluokka Avainsanat 
aineistossa 

CX elementtikategoria 
ja esimerkki tekijä (ks. 
taulukko 2) 

Esimerkki sisältö 

Viestintä tietojen 
toimittaminen, 
saataville 
asettaminen,  
selkeä, 
yksinkertainen, 
kieli 

Viestintä:  
tiedotteet 

”- - toimittaakseen rekiste-

röidylle - - käsittelyä koskevat 
tiedot tiiviisti esitetyssä, lä-
pinäkyvässä, helposti ymmär-
rettävässä ja saatavilla olevas-
sa muodossa selkeällä ja yk-

sinkertaisella kielellä - - ” 

Prosessi suostumus, 
hyväksyntä, 
ennen, 
jälkeen, 
navigointi, 
käyttää 

Prosessi: navigointi ”- - maksupalveluntarjoaja 
soveltaa asiakkaan vahvaa 
tunnistamista, jos a)  
maksaja käyttää maksu-
tiliään verkon kautta - - ” 

Teknologia teknologia, 
helppo, 
etäkanava 

Teknologia: 
helppokäyttöisyys 

”Suostumuksen peruuttami-

sen on oltava yhtä helppoa 

kuin sen antaminen. ” 

Asettelu ja 
design 

erillään, 
esitettävä, 
helposti saatavilla 

Tunnelmallisuus: 
myymälän asettelu ja 
design 

”- - helposti saatavilla olevalla 

tavalla maksupalveluntarjo-

ajan verkkosivustolla, - - ” 
 
”- - suostumuksen anta-
mista koskeva pyyntö on 
esitettävä selvästi erillään 
muista asioista helposti 
ymmärrettävässä ja 
saatavilla olevassa 
muodossa selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä. - -” 

Uudet 
palvelut 

- Tuote- ja palvelu-
vuorovaikutus: tarjonta 

”Tässä direktiivissä 
tarkoitetaan: - - 3. ‘maksu-
palvelulla’ mitä tahansa 
liitteessä I mainittua 
liiketoimintaa; - -”  

Sivutuotteet oikeus Tuote- ja palvelu-
vuorovaikutus: tarjonta 

” Rekisteröidyllä on oikeus 
- - siirtää kyseiset tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle 
sen rekisterinpitäjän estä-
mättä, jolle henkilötiedot 
on toimitettu, - - ” 

 
Asiakaskokemuksen näkökulmasta aineistossa korostuvat erityisesti viestintä ja 
prosessi. Viestinnän osalta aineistossa mainitaan usein mitä tietoja, missä 
vaiheessa mitäkin prosessia ja millaisessa muodossa kyseiset tiedot tulee 
asiakkaalle toimittaa. Tietojen esitystavaksi painotetaan helppoa ja 
yksinkertaista kieltä. Tulokset siis korostavat palveluntarjoajan yksisuuntaista 
viestintää ja ainakin sen teoreettista merkitystä digitaalisten pankkipalvelujen 
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asiakaskokemukselle. Palveluntarjoajan näkökulmasta olennaista on se, että 
heillä on nyt lakisääteinen velvollisuus tuottaa asiakasystävällistä tekstiä, jota 
on helppo ymmärtää. 

Prosessissa painottuu asiakkaalta pyydettävä hyväksyntä ja vahva 
tunnistaminen, jota vaaditaan aiempaa useamman palvelun käytön yhteydessä. 
Käytännössä aineistosta löytyy siis toimenpiteitä, joita asiakkaan tulee suorittaa 
jonkin palvelutapahtuman etenemiseksi. Esimerkiksi PSD2-direktiivin 97 
artikla säätää palveluntarjoajien velvollisuudesta käyttää asiakkaan vahvaa 
tunnistamista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Näitä tilanteita ovat, kun asiakas 
käyttää maksutiliään verkon kautta, käynnistää sähköisen maksutapahtuman 
tai toteuttaa etäkanavan kautta toimen, joka sisältää riskin maksupetoksesta tai 
muusta väärinkäytöksestä. Myös maksutoimentoimeksiantopalvelut ja 
tilitietopalvelut sisältyvät tähän artiklaan. Käytännössä artikla säätää tilanteista, 
jolloin asiakas tulee tunnistaa vahvasti, mistä ei ollut vaatimuksia 
ensimmäisessä maksupalveludirektiivissä (PSD, 2007). Tällaisissa tapauksissa 
palveluprosessin olemassaolevia toimintoja muokataan, lisätään kokonaan 
uusia prosesseja tai vaiheita, jotta asiakaskohtaaminen etenee. Uusien 
toimintojen lisääminen jo olemassaoleviin toimintoihin hyvin suurella 
todennäköisyydellä lisää palvelutapahtuman kestoa, jolla voi olla negatiivinen 
vaikutus asiakaskokemukseen (Stein & Ramaseshan, 2016). 

Toisaalta täytyy huomioida 97 artiklan 5 kohdassa säädettävän erikseen 
siitä, että PIS- ja AIS-palveluntarjoajien tulee voida käyttää tiliä ylläpitävän 
maksupalveluntarjoajan asiakkailleen tarjoamia vahvan sähköisen 
tunnistamisen välineitä. Koska edellä luettelemissani tilanteissa vaaditaan 
vahvaa tunnistamista, joita ei välttämättä ole aimmin samankaltaisten 
toimenpiteiden suorittamiseksi vaadittu, tarkoittaa tämä asiakkaan 
näkökulmasta useamman toimenpiteen suorittamista halutun lopputuloksen 
saavuttamiseksi kuin aiemmin. Tällöin yksittäisen palvelun asiakaskokemus ei 
myöskään enää muodostu ainoastaan kyseisen toimenpiteen suorittamiseksi 
käytettävästä palvelusta vaan kahden tai useamman palveluntarjoajan 
yhteisestä asiakaskokemuksesta. Steinin ja Ramaseshanin (2016) tutkimus tukee 
tätä väitettä tuote- ja palveluvuorovaikutuksen elementtikategorian 
esimerkkitekijällään välillinen vuorovaikutus. Väitänkin, että digitaalisten 
pankkipalveluiden asiakaskokemuksen ja nimenomaan prosessin osalta 
välillisellä vuorovaikutuksella on tai tulee olemaan suuri vaikutus 
asiakaskokemukseen erityisesti vahvan tunnistamisen tarjoaman 
palveluntarjoajan osalta. 

Teknologian osalta aineistosta ei asiakkaan näkökulmasta juurikaan löydy 
asiakaskokemukseen suoraan vaikuttavia asioita. Pohjalla kuitenkin on oletus, 
että digitaaliset pankkipalvelut pohjautuvat pitkälti itsepalveluteknologiaan ja 
aineistossa esiintyy mainintoja esimerkiksi etäkanavista, verkosta ja 
helppoudesta joiltakin osin. Pankkipalveluiden ja asiakaskokemuksen 
tutkimuksessa on tuotukin esille teknologian kätevyyden tai 
helppokäyttöisyyden merkitys (ks. luku 2), mutta aineiston pohjalta ei lopulta 
voida tehdä juurikaan johtopäätöksiä siitä, millaisia vaikutuksia näillä 
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oikeuslähteillä on asiakaskokemukseen teknologisesta näkökulmasta. 
Olennaista onkin se, että aineistosta löytyy viitteitä teknologioista, joihin tulee 
kiinnittää huomiota. Esimerkiksi juuri vahva tunnistaminen on suuressa 
roolissa useiden palveluiden käytössä ja etäkanavaa käytettäessä se perustuu 
itsepalveluteknologiaan. Täten sen käytettävyyden tulisi olla olennaisessa 
roolissa asiakaskokemuksen muodostumisessa ja luomisessa. 

Asettelu ja design eli tunnelmallisuus on hyvin pienessä roolissa 
aineistossa. Olennaisempaa sen pienen roolin lisäksi on se, että aineistoa 
voidaan yhdistää myös siihen. Tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi verkkosivus-
ton asettelusta ja muotoilusta ei ole, mutta aineistosta löytyy viitteitä, millainen 
asettelun pitäisi olla tai mitä asetuksen mukaisia apukeinoja voi käyttää. Esi-
merkiksi asettelusta mainitaan, että annettavien tietojen tulee olla muusta tie-
dosta erillään (GDPR artikla 7), tiiviisti esitettynä (GDPR 12 artikla), vakiomuo-
toisilla kuvakkeilla (GDPR 12) tai selkeästi esitettynä mahdollisella verkkosi-
vustolla (PSD2 101 artikla). Tulosten perusteella palveluiden asetteluun ja de-
signiin ei juurikaan puututa, mikä olikin odotettavissa. Mielenkiintoista on ai-
neistossa mainitut vakiomuotoiset kuvakkeet ja niiden käyttö, koska tällaisten 
kuvakkeiden käyttö poistaa palveluntarjoajalta kuvakkeiden suunnittelun ja 
jättää jäljelle periaatteessa vain asettelun. Olennaista onkin, että aineistosta yli-
päätään oli löydettävissä viitteitä asetteluun ja muotoiluun. Joissakin toisissa 
oikeuslähteissä viitteitä voikin olla enemmän, mikä on syytä pitää mielessä.  

Uudet palvelut ovat asiakaskokemuksen elementtikategorioista tuote- ja 
palveluvuorovaikutukseen kuuluvia palvelutarjooman kautta. Esimerkiksi 
Steinin ja Ramaseshanin (2016) tutkimuksessa eräs vastaaja kertoi käyttävänsä 
tiettyä palveluntarjoajaa laajan tarjonnan vuoksi. PSD2-direktiivi mahdollistaa 
uusia palveluja ja avaa liiketoimintaympäristöä kilpailulle sekä mahdollisesti 
laajentaa jo olemassaolevien toimijoiden palvelutarjoomaa, millä voi hyvinkin 
olla positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen asiakkaan näkökulmasta. 
Esimerkiksi OP (Seppinen, 2020) tarjoaa asiakkailleen jo mahdollisuuden liittää 
toisissa pankeissa olevien tilien tietoja omaan mobiili- tai verkkopankkiinsa. 
Yrityksen näkökulmasta useampi palvelu tarkoittaa tietenkin useampaa 
kohtaamispistettä, joiden perusteella asiakaskokemus muodostuu, mikä voi 
lisätä riskiä tai mahdollisuutta negatiivisillekin asiakaskokemuksille. Toisaalta 
laajempi palvelutarjooma ja erityisesti tarjonnan laajentaminen ensimmäisten 
joukossa voi toimia hyvänä kilpailuvalttina markkinoilla. 

Olennainen löydös on käyttäjän vahva tunnistaminen uutena palveluna, 
koska Suomessa verkkopankkitunnuksia on käytetty tunnistamiseen jo 
pidemmän aikaa. Olennaista tässä yhteydessä on se, että aiemmat tekniset 
ratkaisut eivät täytä PSD2-direktiivin vaatimuksia, minkä vuoksi tämän 
direktiivin tarkoittama vahva tunnistaminen on täten ainakin osittain 
luokiteltava uutena digitaalisena pankkipalveluna. Toisaalta on huomattava, 
että Suomessa pankkitunnuksia käytetään ylivoimaisesti eniten 
tunnistautumiseen verrattuna kansalaisvarmenteeseen ja mobiilivarmenteeseen 
(Suomi.fi) ja sähköistä tunnistamista säätelevät muutkin lait, kuten eIDAS-
asetus (2014). Suomessa siis pankkien tarjoama PSD2-direktiivin tarkoittama 
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vahva tunnistaminen on hyvin voimakkaasti sidoksissa sähköiseen 
tunnistamiseen ja näiden kahden erottaminen toisistaan voi olla ongelmallista. 
Kuluttajien näkökulmasta verkkopankkitunnukset ovat Suomessa pitkään 
olleet rinnasteisia sähköiseen tunnistamiseen myös muissa palveluissa ja tämän 
vuoksi palvelun voitaisiin katsoa olevan uusi-vanha digitaalinen palvelu. 

Myös avoimet rajapinnat (PSD2 36 artikla) ovat uusia palveluja. Kuluttaja-
asiakkaat eivät ole tämän palvelun käyttäjiä vaan toiset palveluntarjoajat – siis 
rajapinnan tarjoajan kanssa kilpailevat palveluntarjoajajat. Periaatteessa tämä 
tarkoittaa asiakaskokemuksen miettimistä myös normaalin palvelutarjooman 
ulkopuolelle, mutta mielestäni olennaisempi näkökulma tässä tapauksessa on 
sidosryhmätyöskentely ja sen merkitys, josta kirjoitan lisää myöhemmin tässä 
luvussa. 

Tuote- ja palveluvuorovaikutus on lisääntyvien palveluiden, 
sidosryhmäyhteistyön ja lisääntyvän kilpailun vuoksi myös olennaisessa osassa. 
Analyysin perusteella aineistosta nousee esille uusia digitaalisia 
pankkipalveluja sekä uusia palveluja. Digitaalisten pankkipalveluiden 
asiakaskokemuksessa painottuu nykyään siis aiempaa enemmän myös tuote- ja 
palveluvuorovaikutus. Teknologia ja prosessi kulkevat hyvin pitkälti 
käsikädessä, koska kuten luvussa 2 esitin, digitaaliset pankkipalvelut pohjaavat 
entistä useammin itsepalveluteknologiaan. 

GDPR-asetuksen ja PSD2-direktiivin vaikutukset digitaalisiin 
pankkipalveluihin ovat moninaiset. Kuten varsinkin taulukosta 6 näkee, 
yläluokat viestintä, prosessi, teknologia ja organisatoriset toimenpiteet 
jakautuvat käytännössä kahteen näkökulmaan: asiakas ja palveluntarjoaja. 
Aineiston artiklat kokonaisuutena ovat vaikutuksia koko toimialaan, minkä 
merkitystä ei voi sivuuttaa tai vähätellä. Aineistosta löytyy siis kolmenlaisia 
vaikutuksia digitaalisiin pankkipalveluihin:  suora vaikutus jonkin palvelun 
käyttöön, yksittäisen palveluntarjoajan toimintaan, sen järjestämiseen ja 
hallintaan kohdistuvat vaikutukset sekä toimialaan yleisesti  kohdistuvat 
vaikutukset. Näiden vaikutusten suhdetta toisiinsa olen pyrkinyt kuvaamaan 
kuviolla 4. 
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KUVIO 4 Aineiston (GDPR & PSD2) digitaalisiin pankkipalveluihin liittyvien vaikutusten 
yhteys toisiinsa 

Yksittäisen palvelun käyttöön liittyviä vaikutuksia aineistosta löytyy muutamia. 
Yksinkertaistettuna suorat vaikutukset liittyvät erityisesti asiakkaan 
suorittamiin toimenpiteisiin ja palvelun tietoturvaan. Palvelun käyttämisen 
näkökulmasta olennaisimmat vaikutukset ovat juuri asiakkaan suorittamissa 
toimenpiteissä, joista aineistossa korostuivat suostumuksen antaminen 
henkilötietojen käsittelylle, hyväksynnän antaminen palvelun käyttöönotosta 
tai toiminnon suorittamisesta sekä asiakkaan vahva tunnistaminen PSD2-
direktiivin velvoittamissa tilanteissa.  

Vahva tunnistaminen on ehkä selkein vaikutus yksittäisen palvelun käyt-
töön, koska sitä vaaditaan aiempaa useampien digitaalisten pankkipalveluiden 
käytön yhteydessä. Palveluiden tietoturva pohjautuu GDPR-asetuksen velvoit-
teisiin henkilötietojen tietosuojasta ja erityisesti artiklan 25 velvoitteeseen si-
säänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta (ns. privacy-by-design). 

Tietosuoja ja turvallisuus ovat välillisiä vaikutuksia yksittäiseen palveluun 
ja sen käyttöön, koska esimerkiksi tietosuojasta säätämisen voidaan katsoa an-
tavan vähimmäisvaatimukset tietoturvalle ja vahvan tunnistamisen tarkoituk-
sena on lisätä maksupalveluiden käytön turvallisuutta.  Esimerkiksi GDPR-
asetuksen artiklassa 32 viitataan hyväksyttyihin käytännesääntöihin (artikla 40) 
ja hyväksytyn sertifiointimekanismin noudattamiseen (artikla 42), joilla 
palveluntarjoaja voi osoittaa asetuksen mukaiset toimet käsittelyn 
turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuustekijöiden, rekisteriselosteiden ja 
kolmansien osapuolien ylläpitämien turvallisuussinettien (engl. privacy seal) 
vaikutusta asiakkaiden halukkuuteen luovuttaa henkilötietoja 
palveluntarjoajien käsittelyyn on tutkittu alan kirjallisuudessa. 
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Rekisteriselosteella (engl. privacy statement) on todettu olevan suurempi 
vaikutus asiakkaan halukkuuteen luovuttaa henkilötietojaan kuin 
turvallisuussinetin läsnäololla (Hui, Teo & Lee, 2007), mutta toisaalta 
turvallisuussinetinkin läsnäololla on todettu olevan positiivinen vaikutus 
sivustolla vierailijan muuttamisessa tuottavaksi, ostavaksi asiakkaaksi (Özpolat, 
Gao, Jank & Viswanathan, 2013). Rekisteriselosteet tuntuvat kuitenkin olevan 
erittäin tärkeässä roolissa erityisesti mobiiliaplikaatioiden koetun 
turvallisuuden ennustamisessa (Balapour, Nikkhah & Sabherwal, 2020). 
Toisaalta on huomattava, että palveluiden käyttäjät kiinnittävät huomionsa 
yritysten tietosuojaviestintään eri tavoin riippuen siitä, miten se heille esitetään 
ja mitä käyttäjältä vaaditaan sen saavuttamiseksi (Steinfeld, 2016). 

Näistä edellä mainituista syistä väitänkin GDPR-asetuksella ja PSD2-
direktiivillä olevan vähintään välillisiä vaikutuksia yksittäisen digitaalisen 
pankkipalveluun ja sen käyttöön tietoturvan ja koetun turvallisuuden 
näkökulmasta. Edellisistä mainitsin jo asiakaskokemuksen näkökulmasta asiaa 
katsottaessakin, mutta tutkimuksissa tietoturva ja koettu turvallisuus ovat usein 
suuremmassa asemassa teknologiaan ja sen käyttämiseen kuin 
asiakaskokemukseen keskittyvässä tutkimuksessa. 

TAULUKKO 9 GDPR-asetuksen ja PSD2-direktiivin vaikutukset digitaalisiin pankkipalve-
luihin 

 Aineiston avainsanoja Vaikutus 
Palvelu suostumus 

hyväksyminen 
käyttää 
tunnistaminen 
sertifikaatti 

suostumuksen antaminen ja pyytäminen, 
hyväksynnän antaminen ja pyytäminen, 
vahva tunnistaminen sekä 
tietosuoja ja turvallisuus 

Palvelun- 
tarjoaja 

toimenpiteet 
hakemus 
velvollisuus 
oikeus 
 
 

organisatoriset järjestelyt: liiketoiminnan aloitus ja 
ylläpito, prosessien suunnittelu ja hallinta sekä liike-
toimintaosastojen (mm. IT, HR), sidosryhmien ja 
muutoksen johtaminen ja hallinta, 
uudet palvelut* 
lisääntyvä sääntely ja 
lisääntyvä kilpailu 
 

   

Toimiala  viitekehykset toiminnan aloittamiselle ja toiminnalle 
avoimuus ja kilpailu 
muutos 

*ks. taulukot 6 ja 7 

 
Yksittäisen palveluntarjoajan toimintaan, toiminnan järjestämiseen ja hallintaan 
liittyvät vaikutukset ovat hyvin pitkälle liiketoimintaa ohjaavia velvollisuuksia, 
mutta myös mahdollisuuksia. Aineistosta nousevat esille liiketoiminnan 
aloittamiseen, eri prosessien suunnitteluun ja hallintaan, liiketoimintoihin ja 
sidosryhmiin liittyviä vaikutuksia, jotka puolestaan kokonaisuutena ainakin 
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oletettavasti vaikuttavat organisaation muutoksen hallintaan ja johtamiseen. 
Muutos korostuu erityisesti lisääntyvän sääntelyn, kilpailun ja uusien 
palveluiden osalta. Miten reagoida lakisääteisiin muutoksiin ja miten hallita 
muutosta? 

Sidosryhmätyöskentelyyn kohdistuvat vaikutukset tulevat aineistossa 
esille artikloissa, jotka keskittyvät palveluntarjoajien keskinäisiin toimiin sekä 
palveluntarjoajien velvollisuuksista esimerkiksi valvontaviranomaisia kohtaan. 
Artiklat löytyvät erityisesti viestintään, prosessiin ja teknologiaan 
luokittelemistani artikloista (ks. taulukko 5). Viestintään liittyvät artiklat 
säätävät muun muassa valvontaviranomaiselle toimitettavasta 
liiketoimintasuunnitelmasta ja erilaisista toimintaan liittyvistä raporteista. 
Teknologiaan liittyvät artiklat säätävät pitkälti teknologisista ratkaisuista, kuten 
rajapinnoista ja vahvasta tunnistamisesta, joissa vaaditaan vahvaa 
sidosryhmätyöskentelyä. Prosessiin liittyvät artiklat säätävät esimerkiksi 
toimenpiteiden syrjimättömyydestä teknologisesta näkökulmasta ja mitä tietoja 
palveluntarjoajien tulee toisilleen toimittaa. Yksittäisen palveluntarjoajan 
näkökulmasta aineistolla on siis sidosryhmätyöskentelyyn kohdistuva vaikutus. 

GDPR-asetuksessa säädetään selkeästi organisatorisista toimenpiteistä: 12 
artiklan mukaisesti palveluntarjoajan tulee helpottaa artiklojen 15–22 lueteltujen 
oikeuksien käyttöä, minkä tulee olla maksutonta tiettyyn pisteeseen asti, ja 37 
artikla velvoittaa tietosuojavastaavan nimittämisestä tiettyjen ehtojen täyttyessä. 
32 artikla puolestaan velvoittaa, että tietoja saa käsitellä ainoastaan rekisterinpi-
täjän ohjeistuksen mukaisesti, mikä viittaa organisaation sisäiseen ohjeistukseen 
ja koulutukseen. PSD2-aineiston 37 artikla velvoittaa erityisten, rajoitettujen 
maksuvälineiden palveluntarjoajat tarkkailemaan toimintaansa ja raportoimaan 
siitä, ja 94 artiklassa säädetään tietosuojasta ja viitataan tietosuojadirektiiviin, 
joka on kumottu GDPR-asetuksella. 95 artikla (PSD2, 2015) puolestaan velvoit-
taa palveluntarjoajia riskinhallintatoimenpiteistä, valvontamekanismeista ja 
poikkeamisten hallintamenettelystä (mm. havaitseminen ja luokittelu). 

Yksittäisen palveluntarjoajan näkökulmasta nämä organisatoriset toimen-
piteet vaikuttavat erityisesti liiketoiminnan ylläpitoon. Palveluntarjoajille nämä 
lakimuutokset asettavat minimivaatimukset muun muassa henkilötietojen kä-
sittelyprosessille, omavalvonnalle sekä riskienhallinnalle. 

Analyysin tulosten mukaisesti palveluntarjoajilla on velvollisuus tarjota 
asiakkailleen ja sidosryhmilleen uusia palveluja, jotka ovat palveluntarjoajille 
mahdollisuus laajentaa palvelutarjoomaansa. Nämä uudet palvelut ovat 
vahvasti yhteydessä lisääntyvään sääntelyyn ja kilpailuun, koska sääntely 
velvoittaa ja mahdollistaa uusien palvelujen tarjoamisen, mikä lisää kilpailua. 
Uudet palvelut löytyvät taulukosta 7 sekä aineistosta sivutuotteina löydetyt 
palvelut löytyvät taulukosta 8. PSD2-direktiivin artikla 36 käytännössä säätää 
rajapintojen tarjoamisvelvollisuudesta toimialan muille toimijoille. Nämä 
rajapinnat mahdollistavat muun muassa tilitietopalvelujen tarjoamisen. 
Digitaalisten pankkipalvelujen näkökulmasta nämä vaikutukset ovat uusia 
toimijoita, jotka luovat kilpailua alalle, kuten mainitsin jo tämän luvun alussa. 
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Jo olemassa olevien palveluntarjoajien näkökulmasta tämä tarkoittaa myös sitä, 
että heillä on mahdollisuus laajentaa heidän ydinpalvelutarjoomaa.  

Useat sivutuotteiksi luokittelemistani palveluista tarkoittavat sitä, että 
palveluntarjoajan tulee ottaa GDPR-asetuksen vaatimukset huomioon jo 
järjestelmän suunnittelussa. Jo olemassaolevien palveluntarjoajien puolestaan 
tulee muuttaa järjestelmiään siten, että asetuksen noudattaminen on 
mahdollista (artikla 24). GDPR:n vaatimuksien noudattamista ja miten 
tietoturvan viitekehyksiä voidaan hyödyntää sen kanssa erityisesti 
pankkitoimialalla ovat tutkineet esimerkiksi Serrado, Pereira, da Silva ja Bianchi 
(2020), mutta he mainitsevat tutkimuksen heikkoudeksi asetuksen ja aiheen 
uutuuden sekä sen, että asiantuntijoita on vielä tällä hetkellä vaikeaa löytää. 

Toimialaan yleisesti liittyvät vaikutukset ovat käytännössä samat kuin 
yksittäiseen palveluntarjoajaan liittyvät vaikutukset, mutta vaikutukset koko 
toimialaan ovat kuitenkin hyvin olennaisessa osassa. Vaikutuksia koko 
toimialaan on syytä luetella hieman abstraktimmalla tasolla, jolloin 
vaikutuksista saa vielä tiivistetymmän kuvan.  

Aineiston itsessään pitäisi toimia palveluntarjoajien henkilötietojen käsit-
telyn ja maksupalveluiden tarjoamiseen liittyvän liiketoiminnan viitekehyksenä, 
jonka perusteella liiketoimintaa suunnitellaan, hallitaan ja ylläpidetään. Toisaal-
ta pankkitoimialaa sääntelevät muutkin lait (mm. rahanpesusta), joissa voidaan 
säätää ja säädetäänkin toimialan laajasta tietojenkäsittelyoikeudesta, jolloin 
GDPR-asetus toimii pohjana, mutta sellaisenaan sitä ei sovelleta (ks. esim. 
GDPR 9 ja 23 artiklat). Olennaista on se, että aineistossa on vaatimukset eli vii-
tekehykset siitä, mitä digitaalisten pankkipalveluiden tarjoajilta vaaditaan toi-
minnan aloittamiseksi ja miten heidän vähintään tulee organisaationsa tietotur-
va järjestää. 

Avoimuus ja kilpailu muodostuu erityisesti PSD2-direktiivistä, koska sen 
myötä toimialalle mahdollistetaan uudet toimijat ja palvelut nimenomaan 
avoimuuden (mm. rajapintojen, 36 artikla, PSD2) kautta, mikä puolestaan joh-
taa muutokseen.  

Jos tarkastellaan vaikutuksia koko toimialaan kuvion 1 näkökulmasta, 
keskittyvät ne muuttuvaan poliittiseen ympäristöön, muuttuvaan teknologiseen 
ympäristöön, liikkuvuuteen, uusiin toimijoihin, toimitusketjuun, internettiin ja 
välillisesti myös asiakkaiden vaikutukseen ja valtaan. Aineisto on muuttuvaa 
poliittista ympäristöä, joka säätää myös muuttuvasta teknologisesta ympäris-
töstä, uusista toimijoista ja osittain toimitusketjusta.  Aineistossa viitataan myös 
muihin oikeuslähteisiin, jotka lisäävät muuttuvaa poliittista ympäristöä – esi-
merkiksi PSD2-direktiivin 94 artiklassa viitataan säännökseen, joka on korvattu 
GDPR-asetuksella. Yhteys toimitusketjuun tulee siitä, että esimerkiksi kortti-
maksaminen verkkokaupassa on 31.12.2020 jälkeen on palvelu, johon on sovel-
lettava vahvaa tunnistamista. Täten voidaan ajatella toimitusketjuun tulevan 
yksi osa lisää. Lisäksi voidaan katsoa, että aineistolla olisi vaikutusta myös asi-
akkaiden vaikutukseen ja valtaan esimerkiksi tarjooman kautta, koska laajalla 
valikoimalla voi olla vaikutusta palveluntarjoajan valitsemiseen (Stein & Rama-
seshan, 2016). 
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6 POHDINTA 

Analyysin perusteella asiakaskokemuksen elementtikategorioista korostuu 
viestintä, mikä puolestaan korostaa palveluntarjoajan roolia 
asiakaskokemuksen luomisessa viestinnän yksisuuntaisuuden vuoksi. Tähän 
asiakkaalla ei palautteenantoa lukuunottamatta ole juurikaan 
vaikutusmahdollisuuksia. Osittain tämä tulos oli odotettavissakin, koska 
digitaalisten pankkipalvelujen toimiala on erittäin säänneltyä ja valvottua. 
Aineiston pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä siitä, onko 
yksisuuntainen viestintä tärkeämpää kuin esimerkiksi vuorovaikutteinen 
viestintä eli asiakkaan ja palveluntarjoajan työntekijän vuorovaikutus jossakin 
kanavassa. Yksisuuntaisen viestinnän korostuminen antaa viitteitä siihen, että 
digitaalisten pankkipalvelujen asiakaskokemusta olisi hyvä tutkia 
asiakaslähtöisyyden ja -keskeisyyden näkökulmasta, joka oli suosittu 
tutkimussuuntaus erityisesti 2000-2010 (ks. kuvio 3).  

Asiakkaan näkökulmasta olennaisimpia vaikutuksia ovat tietenkin 
asiakkaalle näkyvät muutokset palvelun käytössä ja täten vaikutus 
asiakaskokemukseen. Asiakkaalle näkyvät vaikutukset ovat lähinnä 
prosessikeskeisiä eli toimenpiteitä, joita asiakkaan tulee suorittaa tehdäkseen 
jonkin toimenpiteen. Tällaisia vaikutuksia analyysin perusteella ovat yksittäisen 
palvelun käyttöön vaikuttavat asiat eli asiakkaan antama hyväksyntä, 
suostumus ja vahvaa tunnistamista vaativan palvelun käyttö. Käytännössä 
vahva tunnistaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaan tulee suorittaa aiempaa 
useampi toimenpide päästääkseen haluamaansa lopputulokseen, jolloin 
tapahtuman kesto voi olla aiempaa pidempi. Toisaalta asiakaskokemuksen 
luomisen eli palveluntarjoajan näkökulmasta prosessiin liittyvät asiat ovat 
olennaisia prosessisuunnittelussa eli mitä vaiheita palveluntarjoajan tulee 
lakisääteisesti sisällyttää tapahtuman etenemiseen. Palveluntarjoajan kannalta 
aineistossa korostuu siis niin ulkoinen kuin sisäinenkin prosessisuunnittelu.  

Tunnelmallisuus eli palvelun asettelu ja design on näistä 
merkityksettömin, sillä siihen yhdistettäviä osia ei aineistossa juurikaan ollut. 
Merkittävämpää oikeastaan onkin se, että tunnelmallisuuteen yhdistettäviä 
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asioita oli löydettävissä, koska oikeuslähteiden ei ensimmäisenä ajattelisi 
puuttuvan jonkin palvelun ulkonäköön. 

Asiakaskokemuksen muodostumisen kannalta teknologia on aineistossa 
lopulta melko pienessä roolissa. Teknologiaan, teknisiin ratkaisuihin ja 
tietoturvaan liittyviä artikloja löytyy paljon, mutta asiakaskokemuksen 
näkökulmasta teknologiassa painottuu ennemminkin helppous kuin 
palveluntarjoajan tekniset ratkaisut, joihin säädöksissä keskitytään. Muutamia 
mainintoja aineistossa kuitenkin on, joten väitänkin, että myös tulevaisuudessa 
lakimuutoksista olisi hyvä pyrkiä etsimään viitteitä, millainen jonkin palvelun 
tulisi käytettävyydeltään olla. Palveluntarjoajan kannalta tässä tulee esille 
järjestelmä- ja palvelusuunnittelu, joiden yhteydessä tulee huomioida myös 
lakivelvoitteet.  

Tuote- ja palveluvuorovaikutus on asiakkaalle näkyvää tuotosta, mutta 
eivät sinänsä vaikutuksia juuri digitaalisiin pankkipalveluihin. Toisaalta tämän 
luokan artiklat lisäävät asiakkaille tarjottavia palveluja, jolloin asiakkaalla on 
useampi mahdollinen kohtaamispiste yksittäisen palveluntarjoajan tarjooman 
kanssa. Kuten aiemmin mainitsin, laajalla valikoimalla voi olla positiivinen 
vaikutus asiakkaiden säilyttämiseen, mutta toisaalta esimerkiksi vaatimus 
vahvasta tunnistamisesta lisää kertoja, kun asiakas on tekemisissä yksittäisen 
palveluntarjoajan palvelun kanssa. Tällöin esimerkiksi virhetilanteet ja 
palvelukatkot tulevat varmasti asiakkaille aiempaa nopeammin tai enemmän 
esille, millä voi olla negatiivisiakin vaikutuksia asiakaskokemukseen. Voisikin 
olla mielenkiintoista tutkia, miten vahva tunnistaminen vaikuttaa kolmansien 
osapuolien palveluiden asiakaskokemukseen tai miten vahva tunnistaminen 
vaikuttaa tuon kyseisen palvelun tarjoajan asiakaskokemukseen pitkällä 
aikavälillä. 

Aineiston vaikutukset digitaalisiin pankkipalveluihin olivat pelkän 
aineiston analyysin perusteella jaettavissa kahteen osaan – vaikutukset 
yksittäiseen palveluun ja sen käyttöön sekä palveluntarjoajan toimintaan 
liittyviin vaikutuksiin. Yksittäisen palvelun käyttöön liittyviä vaikutuksia oli 
lopulta melko vähän. Käytännön tasolla ne ovat jaettavissa kolmeen: 
suostumuksen antaminen, hyväksyminen ja vahva tunnistaminen. Näistä 
hyväksyminen, joka tarkoittaa hyväksymisen antamista henkilötietojen 
käsittelystä, ei ole läsnä yksittäisessä palvelussa koko aikaa, minkä vuoksi sen 
sisällyttäminen vaikutukseksi yksittäisen palvelun kannalta on hieman 
ongelmallista. 

Kokonaisvaltaisempia vaikutuksia digitaalisiin pankkipalveluihin 
aineistosta löytyy, kun tarkastelee sitä yksittäisen palveluntarjoajan 
näkökulmasta. Tässäkin tapauksessa olisi kuitenkin ehkä ollut aiheellista 
keskittyä vain yhteen tiettyyn palveluntarjoajaan, koska erityisesti PSD2-
direktiivi säätelee useista eri palveluista ja palveluntarjoajista.  

 
 



61 

7 YHTEENVETO  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä yhteyttä GDPR-asetuksella 
ja PSD2-direktiivillä on asiakaskokemuksen kanssa sekä mitä vaikutuksia näillä 
oikeuslähteillä on digitaalisiin pankkipalveluihin yksittäisen palvelun, 
palveluntarjoajan ja koko toimialan näkökulmasta.  

Digitaalisiin pankkipalveluihin yhdistettäviä vaikutuksia aineistossa on 
havaittavissa kolmenlaisia: 

• palvelun käyttöön suoraan vaikuttavia muutoksia: asiakkaan 
suorittamat toimenpiteet ja tietoturva 

• palveluntarjoajan toimintaan vaikuttavia asioita: organisatoriset 
järjestelut, uudet palvelut, lisääntyvä sääntely ja lisääntyvä kilpailu sekä 

• pankkitoimialaan yleisesti vaikuttavat: koko toimialaa ohjaavat 
viitekehykset ja muutos.  

Erityisesti PSD2-direktiivistä on löydettävissä yksittäiseen palveluun ja 
palvelun käyttöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka toisaalta voidaan katsoa myös 
vaikutuksiksi yksittäisen palveluntarjoajan toimintaan. Yksittäisen 
palveluntarjoajan toimintaan kohdistuvia vaikutuksia löytyy kummastakin 
oikeuslähteestä ja kokonaisuutta tarkastellen ne ovat koko toimialaan 
vaikuttavia. Olennaisin tulos on se, että aineistona käytetyt oikeuslähteet ovat 
käytännössä viitekehyksiä digitaalisten pankkipalveluiden toiminnan 
aloittamiselle ja ylläpidolle liiketoimintasuunnitelman vaatimuksista 
tietoturvaan. 

Aineiston yhteys asiakaskokemukseen oli havaittavissa 
asiakaskokemuksen elementtikategorioita hyödyntäen. Analyysin perusteella 
aineiston yhteys asiakaskokemukseen on seuraavissa kategorioissa: 

• viestintä, 

• prosessi, 

• teknologia, 

• tunnelmallisuus ja 

• tuote- ja palveluvuorovaikutus. 
Vaikutukset asiakaskokemukseen voidaan katsoa asiakkaan näkökulmasta 
asiakaskokemukseen vaikuttaviksi tekijöiksi sekä tekijöiksi, joihin 
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palveluntarjoajan tulisi kiinnittää huomiota asiakaskokemuksen luomisessa 
lakimuutosten myötä. 

Tutkimuksen aineistona käytin ainoastaan GDPR-asetusta ja PSD2-
direktiiviä, mikä on yksi tutkimuksen heikkouksista. Toisaalta on kuitenkin 
huomattava, että syvempää määrällistä tai laadullista tutkimusta olisi ollut 
vaikea suorittaa ilman tämän tutkimuksen tuloksia, sillä esimerkiksi 
haastattelututkimuksen pohjalla olisi hyvä olla tieto siitä, mitkä 
asiakaskokemuksen elementit ovat olennaisia tutkimuksen keskittyessä PSD2:n 
ja GDPR:n vaikutuksiin digitaalisten pankkipalveluiden asiakaskokemuksessa. 
Aihetta voisikin nyt lähteä tutkimaan useampaan pienempään osa-alueesen 
keskittyvän tutkimuskysymyksen myötä. Mitä yksityiskohtaisia ja todellisia 
vaikutuksia viestintään keskittyvillä artikloilla on digitaalisiin 
pankkipalveluihin ja  asiakaskokemukseen? Miten asiakkaat kokevat 
maksupalveluntarjoajien turvallisuusmekanismit ja miten ne vaikuttavat 
asiakaskokemukseen? 

Tutkielman toinen heikkous pohjautuu myös aineistoon. Aineistona 
käytetyt oikeuslähteet käsittelivät kahta täysin eri asiaa, joista käytännössä oli 
tarkoitus etsiä yhdenmukaisuuksia, samoihin asioihin vaikuttavia tekijöitä. 
Lisäksi oikeuslähteiden kieli on usein vaikeaselkoista ja vaatii tulkintaa. Tämän 
vuoksi vastaavia pro gradu -tutkielmia voisi olla aiheellista suorittaa 
yhteistyössä esimerkiksi oikeustieteiden opiskelijan kanssa tai tutkielman 
kirjoittajalla olisi hyvä olla enemmän kokemusta oikeustieteellisten tekstien 
lukemisessa ja tulkitsemisessa. Myös jatkotutkimuksissa voisi hyödyntää 
vastaavaa yhteistyötä tai vastaavaa kokemusta varsinkin silloin, jos 
jatkotutkimuskin nojaa vahvasti oikeustieteellisiin aineistoihin. Aineistosta 
todennäköisesti saisi paljon enemmän irti, kun sitä analysoitaisiin 
monitieteellisesti. 

Tutkielman kirjoittamisen aikana olen tullut siihen tulokseen, että 
teknologisiin palveluihin ja niiden tarjontaan liittuviä lakimuutosten 
vaikutuksia olisi syytä tutkia ajoissa. Tutkielman aineistona olevat 
lakimuutokset olivat tutkielmaa aloittaessani hyvin ajankohtaisia, ja ovat 
edelleen, mutta käytäntöön sovellettavia tutkimuksia ei ollut juurikaan 
saatavilla. Tällaisten tutkimusten tulosten tai jatkotutkimuksen suuntauksien 
hyödyntämiselle liiketoiminnassa olisi varmasti kysyntää. Suurilla 
organisaatioilla on käytössään lakiosastoja, mutta erityisesti pienemmät ja 
ketterät yritykset voisivat hyötyä lisääntyvästä tutkimuksesta. Hyödyllistä voisi 
olla esimerkiksi  oikeuslähteisiin perustuvan analyysirungon tai viitekehyksen 
luominen, jolla oikeuslähdeaineistosta voitaisiin helposti ja nopeasti etsiä 
tiettyjä asioita ja teemoja. 

Kokonaisuutena vaikutukset digitaalisiin pankkipalveluihin ovat moni-
naiset ja kiinnostuksen kohteita aineiston tutkimiseen voisi valita useita. Aineis-
tossa on asiakkaan suorittamien toimenpiteiden lisäksi mainintoja esimerkiksi 
teknologian helppokäyttöisyydestä ja navigoinnista, jolloin kiinnostus olisi tek-
nologian puolelta esimerkiksi käyttäjäkokemuksessa tai järjestelmäsuunnitte-
lussa. 
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