
DIGIOSAAJAN 

”SILLISALAATTI” 

Tuula Jylhänkangas 



Kiinalainen sananlasku 

Jos annat ihmiselle kalan, 

hän elää sillä yhden päivän. 

 

Jos opetat hänet 

kalastamaan, hän elää sillä 

loppuikänsä. 

 



https://www.entersenior.fi/ 

https://www.entersenior.fi/


www.yle.fi/digitreenit 

http://www.yle.fi/aihe/digitreenit


https://www.seniorsurf.fi/opastusmateriaalit/opiskelumateriaaleja/#tulost 

www.seniorsurf.fi 

https://www.seniorsurf.fi/opastusmateriaalit/opiskelumateriaaleja/#tulost


www.suomidigi.fi 



Miten sovelluksia laitteeseen? 



Sovellukset 

Uudet ja päivitykset 

Lataukset 

Varmuuskopiot 

Yhteys-

tiedot 

Kuvat, 

tiedostot 

Etsi 

laitteeni Tili 
Käyttäjätunnus 

ja salasana 

Sähkö-

posti 
Kalenteri 



24.9.2018 Tekijän Nimi Tms 9 





 

Sovellusten, ohjelmien, Appien lataukset 

Apple: Napauta Kauppa-kuvaketta – Etsi – Kirjoita haluamasi sovellus – Asenna 

– Kirjaudu tarvittaessa. Jos ladattaessa kysyy pankki/luottokorttitietoja ja ostat 

maksuttomia sovelluksia, napauta Ohita 

Anroid: Napauta Google Play – Napauta Google Play hakukentässä – Kirjoita 

sovelluksen nimi – Asenna - Voi kysyä käyttöoikeuksia – Hyväksy – Lataa – 

Asentaa – Tekee kuvakkeen – Avaa 

 

Googlen Play 
Kauppa 
Android-laitteille 

App Store  
Apple-laitteille 

Microsoft Store 
Windows 8 -
laitteille 

Haku - 
Etsivä 
löytää 



Microsoft 

Apple 

Apple 

Pilvipalvelut 
Pilvipalvelu on tiedostojen 

ja kuvien säilytyspaikka 
internetissä. Se 
hyödyntää palvelun 
tarjoajan kovalevyä ja 
muistitilaa.  

Edut:  

- Säästää oman kännykän 
tai padin rajallisempaa 
muistitilaa 

- Samat tiedot ja kuvat 
käytössä useammalta 
laitteelta verkon kautta 

HUOM!  
- Vaatii AINA internet-yhteyden.  
- Palvelumaksut vaihtelevat palvelun tarjoajasta riippuen.  
Ei ole ”ilmaista lounasta”. 



Mitä kivoja, hyödyllisiä sovelluksia? 
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Vahva tunnistautuminen - Pankkisovellukset ja Suomi.fi 

Esimerkkejä jossa tarvitaan 
vahvaa tunnistautumista: 
 
Vero.fi/omavero 
- Vuoden 2019 veroilmoitus 
vaatii tunnukset, joilla pääsee 
OmaVeroon tekemään 
muutoksia, lisäyksiä tai 
korjauksia omaan 
veroilmoitukseen. 
 
Kanta.fi / omakanta 
- terveystiedot, reseptit ja 
reseptien uusiminen 
 
Suomi.fi 
- Paljon erilaisia palveluita. 
Esim. valtuutukset hoitaa 
asioita toisen puolesta 



Mobiilimaksaminen 

• Mobiilimaksamisen ideana on, että maksukortin sijasta voi maksaa esimerkiksi kaupan 
kassalla pelkästään vilauttamalla puhelinta maksupäätteelle. Mobiilimaksusovellukset 
käyttävät tunnistautumiseen joko bluetooth-tekniikkaa tai nfc-lähimaksutekniikkaa. 

• Lisää aiheesta esim. ositteesta: https://pankkiasiat.fi/mobiilimaksaminen-mobiililompakot-
vertailussa 

Esimerkkejä eri vaihtoehdoista : 

• Apple Pay 

• Google Pay 

• PayPal 

• Mobile Pay 

• Pivo 

• Mobiilimaksu 

• S-Mobiili 

• Samsung Pay (ei toimi vielä Suomessa) 

 

 



Liput 

• Liikenne:  

• Korsisaari, HSL –Liput, Reittiopas /kertalippu, 1-
7 vrk, 30 vrk, VR Mobiili, Whim, Finnair, 
Bussiliput, Tallink Silja, ym, aikataulut, Junat.net 

 

• Harrastukset:  

• Lippu.fi , Ticketmaster, Finnkino, 



Postikorttien lähetys 
• Postin Postikortti-sovelluksella kortit postiin joko omasta 

kuvasta tai valmiista sovelluksen vaihtoehdosta. 

• Ei ilmat eikä huonontunut käsiala haittaa ja kun ottaa vielä 
aikaisemmin osoitteet Fonecta Callerista 
osoiteluetteloonsa, niin on tosi kätevää laittaa vaikka 
ystävänpäiväkortti tai pääsiäiskortti. Paperiset postikortit 
menevät siis postin kuljetuksena postilaatikkoon. 

• Maksun voi hoitaa joko pankkitunnuksilla tai luottokortilla 
saman tien 

• https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-
kotimaahan/omakuvapostikortti#_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062 

https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/laheta/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/omakuvapostikortti_ga=2.263507084.1480435473.1580660550-1572484223.1523269062


WhatsAppin käyttö Windows-tietokoneella 
• Tekstiviestien käsittely 

• messages.google.com 

• puhelin liitetään selaimelle  
QR-koodilla (ohjeet tulevat näytölle) 

  

• WhatsAppin käyttö 

• web.whatsapp.com 

• liitetään selaimelle QR-koodilla  
(ohjeet tulevat näytölle) 
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Nyt vain 

tekemään 

omaa 

digiosaajan 

”sillisalaattia” 
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KIITOS! 



Lisämateriaalia 



Mobiilimaksaminen 

Apple Pay: Applen suosittu maksusovellus Apple Pay tuli saataville Suomeen lokakuussa 2017. Apple Pay 
-mobiilimaksu toimii kaikissa lähimaksupäätteissä ja tukee Wallet-sovelluksen kautta muun muassa 
Nordean ja St1:n Mastercard-kortteja. Maksun voi tehdä pitämällä iPhonea maksupäätteen lähellä ja 
vahvistamalla maksu esimerkiksi iPhonen sormenjälkilukijalla. Puhelimen lukitusta ei tarvitse avata, sillä 
puhelin havaitsee lähellä olevan maksupäätteen. Kaupoissa Apple Pay toimii iPhone SE-, iPhone 6- ja 
uudemmissa iPhone-malleissa ja Apple Watch -älykellolla. 

Samsung Pay: Samsung Pay ei vielä toimi Suomessa, eikä tänne tulon päivämäärää ole vahvistettu. 
Pohjoismaista Samsung Pay on käytössä vasta Ruotsissa. Eurooppaan Samsung Pay tuli vuosi sitten 
kesällä, ensimmäisenä Espanjaan. Samsung Pay -järjestelmän avulla voi maksaa ostoksia lähimaksuna 
nfc-tekniikan eli lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa tukevissa laitteissa. Nfc:n lisäksi Samsung Pay 
käyttää mst-teknologiaa (magnetic secure transmission), joka tuo mobiilimaksamisen mahdolliseksi myös 
paikoissa joissa lähimaksaminen ei ole tuettuna. Samsung Pay vaatii Samsung Galaxy S6 edge+ -
puhelimen tai uudemman. 

Google Pay -mobiilimaksujärjestelmä käyttää digimaksulaitteissa yleistä nfc-tekniikkaa, jolla maksutiedot 
siirtyvät maksupäätteelle.  



Mobiilimaksaminen 

MobilePay Danske Bank esitteli Mobilepay-maksutavan vuonna 2013. Palvelulla on Pohjoismaissa 
miljoonia käyttäjiä.Tosin Norjassa tilanne on muuttunut. Siellä Vipps-palvelulla enemmän tai vähemmän 
monopoli. MobilePay oli alkuun kahden henkilön välisen rahan siirtämistä, mutta palvelu on sittemmin 
yleistynyt mobiilimaksuna. MobilePaylla on Suomessa satoja tuhansia käyttäjiä.Google PayGoogle Pay 
julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 2015. Eurooppaan Google Pay tuli 2016. Palvelu oli Euroopassa ensin 
alkuun saatavana Belgiassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Puolassa. Pohjolaan Google Pay tuli 
2018.  

Pivo on vastaavasti Osuuspankkiryhmän sovellus, joka on laajentunut kattamaan muutakin kuin 
maksusovelluksen. Sovelluksella voi maksujen suorittamisen lisäksi muun muassa laatia budjetteja ja 
seurata omaa kulutusta. Iso osa Pivo-sovellusta on myös erilaiset etuohjelmat. Esimerkiksi opiskelijat 
saavat liitettyä opiskelijakorttinsa Pivoon, sekä Cityshopparin etuohjelma löytyy myös sovelluksesta. 
Sovelluksen maksuominaisuudet ovat avoinna kaikkien pankkien asiakkaille. 

Mobiilimaksu on erillinen palvelu, jolla ei ole omaa sovellusta. Palvelu toimii niin, että valitset esimerkiksi 
verkkokaupasta maksutavaksi mobiilimaksun, ja ostokset veloitetaan puhelinlaskullasi. 

S-Mobiili on S-Pankin kehittämä sovellus, jolla ei tällä hetkellä voi maksaa mutta sitä voi käyttää 
bonuskorttina. Käytännössä voit siis viedä esimerkiksi puhelimesi NFC-kortinlukijan lähelle, ja se lukee 
bonukset samalla tavalla kuin bonuskortin. 



Mobiilimaksaminen 

Paypal 

+ Paypal on kansainvälisesti suurin verkko- ja mobiilimaksupalvelu, joka kattaa verkko-ostokset, rahan 
lähettämisen perheelle tai kaverille, sekä maksupyynnöt eri tavoilla esim. vaikkapa kun vastaanottajalla 
ei ole Paypal tiliä 

+ Paypal maksusovelluksella voi pitää kattavasti kirjaa maksuista ja tilitiedoista 

+ Nopeat maksut mihin päin tahansa maailmaa 

+ Oma PayPal-tili (prepaid-tyyppinen) 

– Lähimaksaminen kaupoissa ei onnistu 

– Rahansiirto voi olla maksullista esim. kaverille, jos valuuttaa tarvitsee vaihtaa 

– Rahan lähettäminen vaatii myös vastaanottajalta PayPal-tilin 

 


