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Maksupalvelut ja pankkien rooli ovat 
murroksessa 
• Kuluttajat odottavat reaaliaikaisia, räätälöityjä ja helppokäyttöisiä palveluja 
• Uudet toimijat kehittävät pankkien järjestelmien päälle jännittäviä uusia 

tuotteita ja palveluja 
• Maksujärjestelmät ovat kansainvälisiä järjestelmiä tai vähintään 

eurooppalaisia. Kansallisia järjestelmiä ei Suomessa juurikaan enää ole. 
• Sääntelyllä tuetaan pankkipalvelujen avautumista kilpailulle 
• Teknologinen kehitys mahdollistaa aivan uudenlaisten palvelujen kehittämisen  

 



Miten Suomessa maksettiin 2016? 

Kortilla 1416 milj. kpl Tilisiirtoina 880 milj. kpl Yhä vähemmän käteisellä 
 

Suurin osa maailman maksuista välittyy joko korttijärjestelmissä (mm. Visa, 
MasterCard) tai pankkien välisessä tilisiirtojärjestelmässä. 
 



Suomessa toimivat maksuliikepankit 



Tilisiirto pankista toiseen –  
Miksi raha ei näy heti tilillä? 



Maksamisen suuntana… 
- Mobiili asiointi 
 
- Reaaliaikaisuus 

Siirto 
SEPA pikatilisiirto 

 
- Helppous ja mukavuus 

Lähimaksaminen 
Maksaminen palvelun 
taustalle  

- Paljon vaihtoehtoja 



On osattava maksaa eri kanavissa 
Pankkisiirto 

verkkopankki 



Pankki- ja kortti-infra maksamisen perustana 



Pysytäänkö 
omien 
maksutapojen 
perässä? 



Miten huolehdin maksamisen turvallisuudesta? 
• Suojaa tunnusluvut! 
• Summarajoitukset, verkkokäytön 

rajoitukset sekä maantieteelliset 
rajoitukset ovat yleisiä kortteihin 
valittavia turvaominaisuuksia – mutta 
aivan liian harvoin käytettyjä! 

• Pankki tai poliisi ei koskaan kysy 
tunnuksia 

• Sulje heti kadonnut kortti! 
• kun löydät kortin, älä laita Someen 
• Lisätietoja: korttiturvallisuus.fi 
 



Huijausten tunnistaminen on nykypäivän 
talouslukutaitoa 
 



Ilmainen kokeilujakso muuttuu pienellä präntätyssä 
kalliiksi sopimukseksi 
 



Tunnistaminen ja maksaminen saumaton osa 
palvelua 



Talousosaamisesta kisoja ja materiaalia 
alakoulusta lukioon 



Zaldo.fi on ilmainen verkko-oppimisaineisto 4. 
luokasta ylöspäin 

• Zaldosta kaksi versiota: yläkoululaisille uusittu Zaldo,  
joka on nyt mobiilioptimoitu ja 4.–6.-luokkalaisille  
vasta avattu Mini-Zaldo. 

• Opettajat voivat käyttää materiaalia oppitunneilla. Vaatii  
mobiililaitteen tai tietokoneen. 

• Koko luokan mahdollisuus tehdä rekisteröitymisen jälkeen testi opitusta. 
Osallistuvien luokkien kesken arvotaan 200€ syys- ja kevätlukukauden päätteeksi 
sekä ylä- että alakoululaisille. 

• Syksyn kisassa parhaiten menestynyt yläkoululuokka voittaa osallistumisoikeuden 
kahdelle hengelle eurooppalaisen talousosaamiskilpailun toukokuiseen finaaliin 
Brysseliin. 



Talousguru mittaa lukiolaisten talousosaamista 
maanlaajuisesti 

Alkukilpailu kaikissa 
lukioissa samaan aikaan 
17.1. klo 9–11 
14 finalistia 
loppukilpailussa 
Helsingissä 1.–2.3. 
Parhaimmille palkintona 
opiskelupaikkoja 
korkeakouluissa 
Joka lukion paras vastaus 
lähetetään eteenpäin 
www.talousguru.net 



#Tubetatonnissa vlogataan arkipäivän raha-asioista 

Kilpailu suunnattu kaikille yli 
15-vuotiaille nuorille 
elämäntilanteesta 
riippumatta 
Kilpailuaika alkaa vuoden 
alussa 
Finaali Talousguru-kilpailun 
yhteydessä 
Ei tarvitse olla 
pikkuekonomisti – arkiset 
kokemukset kunniassa! Mitä 
ja mistä olet oppinut raha-
asioista? Millaisia opetuksia 
saanut? 
www.talousguru.net 
 
 Miltä kilpailutyöt näyttävät? 

http://www.talousguru.net/
https://youtu.be/HCeEYh5j6uk


Finanssiala – ihmisen arjessa. 

WWW.FINANSSIALA.FI 
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