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Digitalisaatio on noussut 
viime vuosina politii-
kan, liike-elämän ja ku-
luttajakäyttäytymisen 
nykytrendejä kuvaavaksi 

käsitteeksi. Yleisellä tasolla digitalisaati-
olla viitataan siihen, miten teknologisen 
kehityksen myötä digitaalitekniikka tu-
lee yhä suuremmissa määrin osaksi arki-
elämän eri toimintoja (esim. Alasoini 
2015, 16; Koivula ym. 2016). Tällöin 
digitalisaatio voidaan nähdä pitkäaikai-
sena kehityskulkuna, joka sai länsimais-
sa alkunsa tietokoneiden käyttöönoton 
myötä 1980-luvulla. Tämä edelleen 
käynnissä oleva prosessi on muuttanut 
esimerkiksi liiketoimintamalleja eri toi-
mialoilla sekä laajentanut ratkaisevasti 
yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokrati-
an vaikutuskanavia. Laajimmassa mer-
kityksessään digitalisaation myötä koko 
talous- ja yhteiskuntajärjestelmä on käy-
nyt yhä kansainvälisemmäksi.

Kansalaisen näkökulmasta digitali-
saatio on muuttanut ratkaisevasti niitä 
tapoja, joilla ihmiset ovat tekemisissä 
keskenään ja asioivat ympäröivän yh-
teiskunnan kanssa. Internetin, matkapu-
helimien ja sosiaalisen median kaltaiset 
innovaatiot ovat muun muassa poistaneet 

aikaan, tilaan, tiedonsaantiin sekä osallis-
tumiseen liittyviä rajoitteita (Neuvonen 
ja Karppinen 2016; Räsänen 2008). 
Uutiset ja muu ajankohtainen informaa-
tio päivittyvät nopeimmin digitaalisten 
viestintäkanavien kautta. Samalla sosiaa-
listen suhteiden ylläpito on tullut entistä 
monikanavaisemmaksi. Digitalisaation 
epäsuoria vaikutuksia ovat myös monet 
työelämän muutokset, kuten perinteisten 
teollisuuden ja palvelualojen työpaikko-
jen väheneminen sekä palvelutyötehtävi-
en monimuotoistuminen.

Digitaalitekniikka on 
tullut osaksi arjen eri 

toimintoja ja muuttanut 
työelämää.

Markkinatalouden toiminnan ja yhteis-
kuntaelämän kannalta kansalaisten arkea 
suoraan koskevat muutokset ovat keskei-
siä. Tässä suhteessa on mahdollista tun-
nistaa eräitä viimeaikaisia teknologian 
käytön kehityskulkuja. Tarkastelemme-
kin tässä artikkelissa digitalisaation eri 
vaiheita internetin käytön yleistymisen 
näkökulmasta, jonka jälkeen paneudum-

Mitä digitalisaatio on tarkoittanut 
kansalaisen näkökulmasta? 

•

Digitalisaation myötä monet arkielämän aktiviteetit kuten viranomaisasiointi ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat 
siirtymässä verkkoon. Internetin käytön ja sen tarjoamien sähköisten palvelujen hyödyntämisessä on kuitenkin 

edelleen suuria eroja ihmisten välillä. Digitalisaation etenemistä kansalaisten keskuudessa on mahdollista 
tarkastella internetin eri käyttötarkoituksien yleistymisen perusteella. Artikkelissa keskitytään verkkokaupassa, 
sähköisessä pankki- ja viranomaisasioinnissa sekä digitaalisessa viestinnässä tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 
2006–2014. Vaikka suomalaiset ovatkin omaksuneet internetin monella tapaa osaksi arkeaan, väestöryhmien 

väliset erot ovat säilyneet yli ajan.
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ILKKA KOIRANEN (vas.), PEKKA 
RÄSÄNEN (kesk.) ja CAJ SÖDERGÅRD 
korostavat, että digitalisaatio etenee 
kansan keskuudessa epätasaisesti. Uusien 
verkkopalveluiden omaksumisessa tulee 
olemaan jatkossakin huomattavia eroja 
väestöryhmien välillä.
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TÄRKEIMPIÄ INNOVAATIOITA OVAT OLLEET HENKILÖKOHTAISET 
TIETOKONEET, INTERNET, MOBIILI-INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA.

me internetin erilaisten käyttötarkoitus-
ten leviämiseen suomalaisten keskuudes-
sa. 

Keskitymme verkkokaupassa, sähköi-
sessä pankkiasioinnissa, digitaalisessa 
viestinnässä sekä sähköisessä viran-
omaisasioinnissa tapahtuneiden väestö-
tason muutosten ajalliseen tarkasteluun. 
Näiden neljän internetin käyttötavan 
avulla pystymme arvioimaan pankkisek-
torin, viestinnän, vähittäiskaupan sekä 
julkisen sektorin palveluiden digitalisaa-
tion laajamittaisia vaikutuksia kuluttajan 
ja kansalaisen arjessa. 

Tarkastelumme perustuvat Tilasto-
keskuksen Väestön tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö -aineiston aikasarjalle 
2006–2014. Tässä vuosittain toistetta-
vassa poikittaiskyselytutkimuksessa on 
kartoitettu tietoteknisten laitteiden ja 
sovellusten käytön yleisyyttä, useutta, 
käyttötarkoituksia, käyttöpaikkoja sekä 
verkko-ostamiseen liittyviä asioita. Pu-
helinhaastatteluna toteutettuun tutki-
mukseen on vuosien 2006 ja 2014 välillä 
vastannut yli 24 000 iältään 15–89 -vuo-
tiasta suomalaista (SVT 2016a). Empii-
risen tarkastelun perusteella esitämme 
lopuksi muutamia tulkintoja sellaisista 
kansalaisia koskevista asioista, joita digi-
talisaatio on lähitulevaisuudessa luulta-
vasti vielä muuttamassa. Tarkastelumme 
valossa on perusteltua olettaa, että monet 
yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä 
heijastuvat jatkossakin uuden teknolo-
gian käytön omaksumiseen.

INTERNETIN YLEISTYMINEN JA KÄYTÖN 
LAAJENTUMINEN SUOMESSA
Suomalaisen yhteiskunnan digitalisaati-
on juuret ulottuvat 1980-luvulle, jolloin 
digitaaliteknologia ja siihen liitettävät 
sovellukset alkoivat hiljalleen siirtyä 
osaksi arkielämän toimintoja. Kulutta-
jan ja kansalaisen näkökulmasta mer-
kittävimpiä digitalisaation teknologisis-
ta innovaatioista ovat luultavasti olleet 
henkilökohtaisten tietokoneiden, inter-

netin ja sittemmin mobiili-internetin 
sekä sosiaalisen median hyödyntämisen 
yleistyminen. 

Etenkin matkapuhelimet ja internet 
yleistyivät nopeasti myös Suomessa. 
Vuonna 1990 matkapuhelin löytyi alle 10 
prosentista kotitalouksista. Viisi vuotta 
myöhemmin osuus oli 20 prosenttia ja 
vuonna 2001 jo 89 prosenttia.  Tämä tar-
koittaa sitä, että matkapuhelimet yleis-
tyivät 1990-luvun puolivälin jälkeen yli 
100 prosentin vuosivauhdilla. Internet-
liittymien määrä lisääntyi suomalaisissa 
kotitalouksissa 1990-luvun lopulla kes-
kimäärin 60–70 prosentin vuosivauh-
dilla (Nurmela 2001, 9-12). Vuonna 2015 
internetiä oli käyttänyt jo 93 prosenttia 
16–74-vuotiaista suomalaisista (SVT 
2016b).

Digitalisaatioprosessi on edennyt yh-
teiskunnan eri alueilla epätasaisesti. Joil-
lakin toimialoilla kuten mediasektorilla 
digitalisaatio on jo nyt edennyt verrattain 
pitkälle. Toisaalta esimerkiksi sähköisten 
asiakasrekisterien ja tietojärjestelmien 
hyödyntämisessä ollaan ottamassa vasta 
ensiaskeleita. Julkinen asiointi viran-
omaisten kanssa on kuitenkin vauh-
dilla siirtymässä verkkoon. On tärkeää 
huomata, että hallinnolliset rekisterit 
ja tietokannat ovat digitaalisia ja niiden 
tehokas käyttäminen edellyttää kaikilta 
kehityksessä kiinni pysymistä.

Digitalisaatio on myös muuttanut ku-
luttajan ja yritysten välillä vallinneita 
perinteisiä rooleja sekä heidän välisiään 
valtasuhteita. Esitettyjen tulkintojen 
mukaan kuluttajien mahdollisuuksien 
on katsottu kasvaneen ja vapautuneen 
ainakin osittain aiemmin vallinneista 
kansallisista käytännöistä (esim. An
derson 2007, 16; Lehdonvirta 2009, 
53). Samalla yritykset ovat joutuneet yhä 
näkyvämmin kansainvälisille kilpakentil-
le. Nykyaikana yksityinen kuluttaja voi 
kilpailuttaa lähes minkä tahansa tarvit-
semansa hyödykkeen usean eri tuote- tai 
palvelutarjoajan kesken.

Kuluttajien mahdollisuudet 
ja yritysten altistuminen 

kilpailulle ovat 
lisääntyneet.

Digitalisaatio on edennyt pitkälle helpos-
ti sähköisiksi palveluiksi muutettavissa 
olevilla palvelualoilla. Käyttöasteissa eri 
sektoreiden välillä on kuitenkin edelleen 
merkittäviä eroja. Keskitymmekin tar-
kastelemaan digitalisaation vaikutuksia 
kansalaisen näkökulmasta merkittävillä 
sektoreilla ja nimenomaan internetin 
käyttökysymysten avulla. 

Kuten tunnettua, sähköisten palve-
lujen käytössä ilmenee edelleen suuria 
eroja myös eri väestöryhmien välillä 
(Räsänen ja Koiranen 2016). Kyse on 
yleismaailmallisesta ilmiöstä. Etenkin 
nuoremmat ikäpolvet, korkeasti koulu-
tetut, kaupunkilaiset ja korkeatuloiset 
ovat länsimaissa omaksuneet uusien di-
gitaalisten palveluiden hyödyntämisen, 
kun jotkin ryhmät ovat jääneet kokonaan 
uusien palvelujen tarjonnan ulkopuolel-
le (esim. van Dijk 2005; Norris 2001; 
Hargittai 2010). Kansainvälisten tut-
kimusten mukaan digitalisaation aihe-
uttamista muutoksista ovat hyötyneet 
sellaiset toimijat, joilta löytyy tietotai-
toa toimia ja viestiä alati muuttuvassa 
mediaympäristöissä (van Dijk ja van 
Deursen 2014; Schradie 2011). 

Kuvio 1 kuvaa digitalisaation etenemis-
tä eri sektoreilla verkkokaupan, verkko-
pankin, sähköisen viranomaisasioinnin 
sekä digitaalisen viestinnän kautta. 
Prosenttiosuudet ilmaisevat, kuinka 
suuri osuus suomalaisista on käyttänyt 
internetiä kyseisiin tarkoituksiin – vi-
ranomaisasiointia lukuun ottamatta - 
viimeksi kuluneen kolmen kuukauden 
aikana. Sähköistä viranomaisasiointia 
mittaava muuttuja muodostettiin sen 
mukaan, onko vastaaja hakenut tietoja 
viranomaisten tai julkisten palveluiden 
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tarjoajien verkkosivuilta, hakenut inter-
netistä virallisen lomakkeen tai lähettä-
nyt virallisen lomakkeen internetin kaut-
ta viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuvio 
osoittaa, että Suomessa internet alkoi hil-
jalleen yleistyä 1990-luvun alussa ja suu-
rin yleistymisen kausi sijoittuu 1990-lu-
vun puolivälin ja 2000-luvun alun välille, 
jonka jälkeen kasvu on hidastunut.

Tarkasteltaessa eri käyttötapojen le-
vinneisyyttä suomalaisten keskuudes-
sa vuosien 2006 ja 2014 välillä voidaan 
huomata, että kaikkein nopeimmin ovat 
yleistyneet pankkisektorin palvelut ja 
henkilökohtaiseen viestintään kehitetyt 
sähköpostipalvelut. Vuonna 2006 vähi-
ten yleisin näistä neljästä käytöntavas-
ta oli viranomais- ja julkisen sektorin 
sähköisten palvelujen hyödyntäminen. 
Sittemmin julkisen sektorin sekä viran-
omaispalvelujen hyödyntäminen sähköi-
siä palvelukanavia pitkin on kuitenkin 
yleistynyt ja vuonna 2014 niitä käytettiin 
jo laajemmin kuin verkkokauppoja.

”Kaikkein nopeimmin 
ovat yleistyneet 

pankkisektorin palvelut 
ja henkilökohtaiseen 
viestintään kehitetyt 
sähköpostipalvelut.”

DIGITALISOITUNUT YHTEISKUNTA ERI 
VÄESTÖRYHMISSÄ
Internetin eri käyttötarkoituksia arvi-
oitaessa erot eri ikäryhmien välillä ovat 
edelleen suuria. Kuviosta 2 voidaan huo-
mata, että sähköisten palvelujen käytös-
sä ilmenee merkittäviä eroja eri ikäisten 
suomalaisten välillä. Prosenttiosuudet 
kuvaavat käyttöä viimeksi kuluneen kol-
men kuukauden aikana, lukuunottamatta 
viranomaisasiointia mittaavaa muuttujaa, 
jossa käytön aikavälinä on viimeisen 12 
kuukauden aikana tapahtunut käyttö. 

Yleisesti ottaen kaikkein eniten sähköi-
siä palveluita käytetään nuorempien ikä-
polvien keskuudessa, mutta esimerkiksi 
verkkopankin ja viranomaispalveluiden 
käytössä keski-ikäiset ovat jo ohittaneet 
nuorimmat sukupolvet. Vaikka käyttötar-
koituksien erot ovat kaikissa tapauksissa 
kaventuneet viimeisten kymmenen vuo-

On käyttänyt internetiä * On käyttänyt sähköpostia On käyttänyt verkkopankkia
On asioinut sähköisesti viranomaisen kanssa On käyttänyt verkkokauppoja
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Kuvio 1. Internetin eri käyttötarkoitukset vuosina 2006–2014, %.

Lähteet: Kirjoittajien laskelmat Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aineistosta.
* Maailmanpankki 1990-2001 ja Eurostat 2002–2015.
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Kuvio 2. Internetin eri käyttötarkoitukset ikäryhmittäin vuosina 2006–2014, %.

Lähde: Kirjoittajien laskelmat Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aineistosta.
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den aikana, vanhimmat ikäluokat hyö-
dyntävät palveluja edelleen merkittävästi 
vähemmän kuin muut.

Taulukossa 1 on esitetty eri sähköis-
ten palvelujen käytön erot vuonna 2014 
iän lisäksi sukupuolen, koulutustason, 
tulokvartiilien1 sekä asuinalueen tyy-
pin mukaan. Ristiintaulukoinnin avulla 
saatavien väestön prosenttiosuuksien 
avulla on helppoa todeta, että erot ovat 
huomattavia. Sukupuolta lukuun otta-
matta kaikkien muiden taustamuuttujien 
kohdalla erot muuttujien luokkien välil-
lä ovat myös tilastollisesti merkitseviä. 
Taulukossa esitetyistä luvuista onkin 
nähtävissä, että eri koulutusasteiden, tu-
lokvartaalien sekä erilaisilla asuinalueilla 
asuvien välillä on eroja sen suhteen, mil-
laisiin tarkoituksiin internetiä käytetään. 
Korkeasti koulutetut, korkeatuloiset ja 

suurissa kaupungeissa asuvat hyödyn-
tävät merkittävästi enemmän internetin 
sähköisiä palveluja. Kaikkein vähiten eri 
käyttötarkoituksia hyödyntävät iäkkäät, 
matalasti koulutetut, matalatuloiset sekä 
maaseudulla asuvat.

LOPUKSI
Teknologian kehittyessä erilaiset palve-
lut ovat siirtyneet yhä voimakkaammin 
sähköisiin kanaviin. Internet alkoi yleis-
tyä Suomessa 1990-luvun puolivälin jäl-
keen, jolloin myös eri palveluntarjoajat 
alkoivat kehitellä omia sähköisiä palvelu-
ratkaisujaan. Myöhemmin digitalisaatio-
ta ovat kiihdyttäneet mobiili-internetin 
sekä sosiaalisen internetin kehittyminen, 
mikä on tullut mahdolliseksi nopeampi-
en tietokoneiden ja internetyhteyksien 
kehittymisen myötä. 

Uuden teknologian käytön yleistymi-
nen tarjoaa hyvät mahdollisuudet eri vä-
estöryhmien välisten kulutuskäytäntöjen 
muotoutumisen ja kehittymisen erojen 
tarkastelulle. Digitalisaatio on kieltämät-
tä parantanut kansalaisten viestintä-, vai-
kutus- ja tiedonsaanninmahdollisuuksia. 
Toisaalta internetin ulkopuolelle jäänei-
den palvelunsaantimahdollisuudet ovat 
heikentyneet, koska yritykset ja julkinen 
sektori panostavat tällä hetkellä vahvasti 
uusiin sähköisiin palvelukanaviin ja kar-
sii samalla perinteisiä palvelumuotoja. 

Uuden teknologian myötä montaa tut-
tua asiaa on alettu tehdä eri tavoilla. Se, 
että tietoverkoissa vietetään enemmän 
aikaa, heijastuu myös muun toiminnan 
laajuuteen. Esimerkiksi lisääntyneen in-
ternetin käytön on osoitettu vaikuttavan 
perinteisen massamedian kulutukseen ja 
myös muuhun ajankäyttöön (esim. Pääk
könen ja Hanifi 2012; Koivula ym. 
2016). Useita askareita pankkiasioinnis-
ta kestokulutustavaroiden hankintaan on 
nykyään tehokkainta hoitaa internetissä. 
Samalla sosiaaliset mediat ovat tulleet 
nopeasti osaksi sosiaalista toimintaym-
päristöä laajemminkin. 

”Uusi teknologia edellyttää 
kansalaisilta jatkuvaa uusien 

asioiden omaksumista.”

Voidaan sanoa, että digitaaliteknologia ei 
ole enää useimmille sosiaalisen kanssa-
käymisen tai työ- ja vapaa-ajan erillinen 
osa-alue. Se on pikemminkin olennainen 
arkielämän ulottuvuus, joka yhdistää ar-
kielämän eri toimintoja. Uuden teknolo-
gian käyttö on siis vakiintunut verrattain 
nopeasti osaksi yhteiskunnan toimintaa. 
Moni teknologian vakiintumista seuraava 
kysymys on kuitenkin yhä avoinna. Täl-
lä hetkellä kysymysmerkkejä aiheuttavat 
esimerkiksi ikääntyvien, maahanmuutta-
jien ja vammaisväestön teknologiavalmi-

Verkkokauppa,
%

Verkkopankki,
%

Sähköposti,
%

Viranomais-
asiointi, %

Ikäryhmä
16–34-vuotiaat 91,3  89,1  97,8  90,3  
35–54-vuotiaat 85,4  94,9  92,4  87,9  
55–74-vuotiaat 46,3  72,9  69,7  60,6  

Sukupuoli
Miehet 76,9  86,8  86,3  80,7  
Naiset 71,1  84,5  86,5  78,1  

Koulutustaso
Perusaste 58,1  65,1  72,3  62,8  
Keskiaste 71,7  87,0  85,3  76,6  
Korkea-aste 85,8  96,1  95,9  92,2  

Tulokvartiili
Alin tulokvartiili 60,1  75,5  75,2  69,0  
Toinen kvartiili 66,3  81,5  78,9  67,9  
Kolmas tulokvartiili 77,8  91,7  90,2  82,7  
Ylin tulokvartiili 86,2  94,8  95,4  91,8  

Taajama-aste
Pääkaupunkiseutu 79,1  92,0  92,7  86,4  
Suuret kaupungit 78,4  88,7  90,2  84,8  
Kaupunkimaiset kunnat 72,1  82,6  85,3  77,3  
Maaseutumaiset kunnat 69,4 81,9 80,7 73,1

Taulukko 1. Internetin käyttötarkoitusten yleisyys vuonna 2014 ikäryhmän, sukupuolen, 
koulutuksen, tulojen ja asuinpaikan mukaan (%).

Lähde: Kirjoittajien laskelmat Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aineistoista.

PALVELUIDEN SAANTIMAHDOLLISUUDET OVAT HEIKENTYNEET 
INTERNETIN ULKOPUOLELLE JÄÄNEILLÄ.
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udet, uusien maksutapojen jalkauttami-
nen vähittäiskauppaan sekä digitaalisten 
sisältöjen omistukseen ja jakeluun liitty-
vät eturistiriidat.

Lopuksi voidaan korostaa sitä, että 
uusi teknologia edellyttää kansalaisilta 
jatkuvaa uusien asioiden omaksumista. 
Elämäntavat ja päivittäiset valinnat ra-
kentuvat pitkälti yksityisen kulutuksen 
ja muun asioinnin varaan. Kaupallinen 
ja julkinen digitaalinen toimintaympäris-
tö laajenee koko ajan. On todennäköistä, 
ettei esimerkiksi siirtyminen pankki- ja 
luottokorteista älypuhelinmaksuihin 
toteudu kaikissa väestöryhmissä yhtä 
helposti. Ei nimittäin ole sattumaa, että 
tietoturvakysymyksien aiheuttama huoli 
ja vanhoihin toimintamalleihin juurtu-
minen ovat tunnetusti sitkeintä vanhem-
missa ikäryhmissä. 

Tietoyhteiskuntakehityksen ja kansal-
lisen kilpailukyvyn turvaamisen kannalta 
on ensisijaisen tärkeää, että kaikki väes-
töryhmät pysyvät jatkossakin mukana 
kehityksessä. Tämä on näkökulma, joka 
tulee ottaa huomioon myös makrotalo-
utta pohdittaessa. •

Viite

• Artikkelin kirjoittajat ovat mukana Suomen 

Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston ra-

hoittamassa Digital Disruption of Industry (DDI) 

-projektissa.

1 Tulokvartiilit saadaan, kun tulonsaajat asetetaan 

tulojensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja 

heidät jaetaan ryhmiin (kvartiileihin) neljännek-

sittäin eli 25 %:n välein.
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