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Visa Europe ja taidekorkeakoulu Central Saint Martins 
suunnittelevat yhdessä asusteisiin integroitavan 
maksamisen tulevaisuutta 
 
Visa Europe aloitti yhteistyön tunnetun Central Saint Martins -taidekorkeakoulun 
muotoilun opiskelijoiden ja alumnien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on selvittää, 
miltä asusteisiin integroitavat maksuvälineet näyttäisivät ja kuinka ne toimisivat 
vuonna 2020.  
 

Pienten rahasummien digitaalinen hallinta, maksujen luokittelu yksinkertaisella käden 

heilautuksella sekä pinssi, jossa yhdistyvät muoti, sosiaalinen media sekä maksaminen, 

ovat kaikki konsepteja, jotka ovat syntyneet Euroopan johtavan maksuteknologiayhtiö 

Visa Europen ja maineikkaan taidekorkeakoulu Central Saint Martinsin yhteistyön 

tuloksena. 

 

Visa Europe haastoi viisi Central Saint Martinsissa opiskelevaa ja koulusta hiljattain 

valmistunutta nuorta teollista muotoilijaa tutkimaan sujuvan maksamisen 

mahdollisuuksia sekä miettimään, miltä asusteisiin integroitavat maksuvälineet voisivat 

näyttää ja mitä toimintoja ne voisivat sisältää vuonna 2020. Nuoria muotoilijoilta 

pyydettiin suunnittelemaan erityisesti maksamiseen tarkoitettuja tuotteita, jotka samalla 

haastaisivat nykyiset asusteisiin integroitavien maksuvälineiden normit.  

 

Projekti huipentui syyskuun lopussa 2015, kun kolme yhteistyön tuloksena syntynyttä 

konseptia esiteltiin Visa Europen Technology Partner Forum -tapahtumassa Lontoossa. 

Hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteistyöhankkeiden kautta syntyvät innovaatiot 

vievät eteenpäin maksamiseen liittyviä nopeita muutoksia. 

 

“Uskomme, että lähimaksuteknologia on vuoteen 2020 mennessä asusteisiin 

integroitavien maksuvälineiden perusominaisuus. On mahdollista, että tällaisten 

maksuvälineiden ominaisuudet ovat tulevaisuudessa yhtä yleisiä kuin esimerkiksi 

herätystoiminnot digitaalisessa kellossa”, kertoo Nick Mackie, teknologiajohtaja, 

lähimaksaminen, Visa Europe. 
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“Visa Europen asiantuntemus innovatiivisten maksuratkaisujen kehittäjänä ja Central 

Saint Martinsin ihmiskeskeinen suunnitteluosaaminen muodostavat ideaalin yhdistelmän 

taitoja ja osaamista inspiroivien ja käyttäjäystävällisten asusteisiin integroitavien 

maksuvälineiden konseptien suunnittelemiseksi”, Mackie jatkaa.  

 

“Maksujen digitalisoituessa lähimaksuteknologian kehitys etenee nopeasti 

korttimaksamisesta muihin laitteisiin. Eurooppalaiset ovat ensimmäisten joukossa 

omaksumassa uutta teknologiaa. Näemme asusteisiin integroitavissa maksuvälineissä 

paljon potentiaalia, ja niiden suosio on kasvussa – erityisesti uuden teknologiatietoisen 

sukupolven keskuudessa. Tällaisissa maksuvälineissä yhdistyvät kaikki lähimaksamisen 

edut – nopeus, helppous ja yksinkertaisuus – ja samalla ne nostavat maksamisen 

uudelle tasolle. Asusteisiin integroitavien maksuvälineiden etuna on fyysinen läheisyys, 

mikä sujuvoittaa maksamista ja lisää turvallisuutta”, kuvaa Mackie. 

 

“Hedelmällinen yhteistyö Visa Europen kanssa on nostanut esille asusteisiin 

integroitavien maksuvälineiden suuren potentiaalin, mutta myös taustalla olevan 

teknologian valtavat mahdollisuudet, joista monet ovat niin rutiininomainen osa 

arkipäiväämme, että ne jäävät usein meiltä huomaamatta”, muistuttaa Nick Rhodes, 

Tuotteet, keraaminen sekä teollinen muotoilu -koulutusohjelman johtaja, Central Saint 

Martins. 
 

“Ensisijainen tehtävämme on ollut luovien mahdollisuuksien tunnistaminen ja 

vastaaminen ihmisten teknologiaan liittyviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä 

suunnittelemaan käyttäjäystävällisiä ja miellyttäviä ratkaisuja”, Rhodes kertoo. 

 

“Yhteistyömme Visa Europen kanssa on antanut nykyisille ja  

 valmistuneille opiskelijoillemme loistavan mahdollisuuden työskennellä maailman 

johtavan maksuteknologiayhtiön kanssa. Vastaavasti opiskelijamme ovat voineet tarjota 

tuoreita näkemyksiä tulevaisuuden asusteisiin integroitavista maksuvälineistä”, Rhodes 

tiivistää. 
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Projekti on linjassa Visan tavoitteen kanssa, jonka mukaan lähimaksaminen on 

mahdollista kaikissa Euroopan maksupisteissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Tätä 

tukee myös se, että eurooppalaiset käyttävät maksamiseen lisääntyvässä määrin uutta 

teknologiaa käteisen sijaan.  

 

Maksujen digitalisoitumisen myötä Visa suojaa kuluttajia edelleenkin petoksilta 

maksutavasta riippumatta. Myös Visan tokenisaatio-palvelu tukee turvallisia EMV-

lähimaksuja, mahdollistaen turvallisen maksamisen miltä tahansa digilaitteelta. 
 

Lisätietoa 
 
Suunnittelukonseptit 
 
Suunnittelukonseptien tarkoitus on herättää keskustelua ja ideoita tulevaisuuden asusteisiin 
integroitavista maksuvälineistä, mutta niitä ei tuoda kaupallisesti suuren yleisön saataville. 
 
Small Change -konsepti 
Small Change -konsepti kiinnittyy käteisen ja digitaalisen valuutan siirtymävaiheseen, ja auttaa 
ihmisiä hallitsemaan pieniä maksutapahtumia digitaalisesti. Sen tavoitteena on helpottaa 
siirtymää pois kolikoista siten, että ihmiset voivat kerätä pikkurahansa asusteeseen integroituun 
maksuvälineeseen, säilyttäen saman rahan käsin kosketettavuuden, mihin olemme tuhansien 
vuosien aikana käteisen rahan käsittelyssä tottuneet. Laitteen e-muste-näytöltä nähdään 
käyttäjän tilin saldo, ja näkymä voidaan kustomoida käyttäjäkohtaisesti – esimerkiksi 
lapsiystävällisesti nuoremmalle käyttäjälle, joka haluaa säästää viikkorahaansa. 
 
Katso konseptin esittelyvideo täällä: 
https://www.youtube.com/watch?v=SuuF0EcI_WU&feature=youtu.be 
 
Budgeteer-konsepti 
Budgeteer on ranteeseen asennettava asusteisiin integroitava maksuväline, joka auttaa 
käyttäjää organisoimaan ja budjetoimaan rahankäyttöään maksuvaiheessa yksinkertaisen 
käden liikkeen avulla.  
 
Kolmen helpon, keskenään erilaisen kädenliikkeen avulla käyttäjä voi luokitella maksunsa 
kolmeen kategoriaan (työ, minä tai koti), ja kategorioiden ostokset näkyvät eri väreillä 
verkkotiliotteessa. Laitteen estetiikka on rakennettu näkyvän elektroniikan ympärille, ja sen 
toiminnalliset ominaisuudet ovat pääosassa. 
 
Katso konseptin esittelyvideo täällä: 
https://www.youtube.com/watch?v=It3b3fDjVf4&feature=youtu.be 
 
Thread-konsepti 
Thread on trendikäs pinssi, joka auttaa yhdistämään käyttäjänsä online- ja reaalimaailman 
Bluetooth-käyttöisen sovelluksen avulla. Konsepti nostaa toisilleen tuntemattomat muodista 
kiinnostuneet ihmiset tunnistettaviksi brändilähettiläiksi. Pinssi on suunniteltu jaettavaksi 
yhteistyössä tiettyjen brändien tai liikkeiden kanssa, ja sen ulkonäköä voidaan räätälöidä 
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tarpeen mukaan. Sormen verisuonet skannaava pinssi on suunniteltu toimimaan hienostuneesti 
ja kompaktisti biometrisen tunnistusjärjestelmän avulla siten, että se turvaa käyttäjän ostoksen. 
 
Kauppojen ulkopuolella pinssin käyttäjät tunnistavat toisensa puhelimiensa kameroilla, näkevät 
toistensa ostokset ja pystyvät arvostelemaan niitä. Useat myönteiset arvostelut tietystä 
vaateostoksesta muuttuvat eduiksi, kuten alennuksiksi, VIP-lipuiksi tai yksityisnäytöksiksi – 
brändin valinnan mukaan, mikä luo läheisen suhteen tuotteen ja käyttäjän välille. Tämä on 
innovatiivinen tulkinta perinteisestä etukortista. 
 
Katso konseptin esittelyvideo täällä: 
https://www.youtube.com/watch?v=c0ollpj2rEU&feature=youtu.be 
 
Suunnittelijat 
Kolme konseptin suunnittelijoina ovat toimineet Central Saint Martinsin teollisen muotoilun 
alumnit Gareth Ladley, Marta Monge sekä opiskelijat Marina Mellado, Maxime Moreaux sekä 
Bronka de Sage. Suunnittelijat työskentelivät samasta koulusta valmistuneen muotoilijan Silas 
Grantin ohjauksessa. 
 

Visa Europe 
 
Visa Europe on maksuteknologiayhtiö, jonka omistavat eurooppalaiset pankit ja 
maksupalveluyhtiöt 37 maassa. Visa Europe on maksamisen teknisen kehityksen keskiössä 
tarjoten asiakkailleen palveluita, joilla miljoonat eurooppalaiset kuluttajat, yritykset ja 
julkishallinnon toimijat voivat tehdä elektronisia maksusuorituksia. Sen omistajat vastaavat 
korttien liikkeellelaskemisesta ja käyttöpaikkaverkon kehittämisestä sekä päättävät 
kortinhaltijoiden ja kaupan toimijoiden maksamista palkkioista. 

Visa Europe on Euroopan suurin maksutapahtumien välittäjä, se prosessoi yhteensä yli 16 
miljardia tapahtumaa vuosittain – huippuhetkinä jopa 1 627 maksutapahtumaa sekunnissa. 
Euroopassa on yli 500 miljoonaa Visa-korttia. Jokaisesta Euroopassa kulutetusta 6 eurosta 1 
euro on maksettu Visa-kortilla. Visa -korttien kokonaiskäyttövolyymi on yli 2 biljoonaa euroa, 
josta korttimaksujen määrä oli yhteensä 1,5 biljoonaa euroa. 

Vuodesta 2004 lähtien Visa Europe on toiminut itsenäisenä, Visa Inc:stä riippumattomana 
yrityksenä. Yhtiö on rekisteröity Isossa Britanniassa ja sillä on eksklusiivinen, peruuttamaton ja 
ikuinen Visa – tuotemerkin käyttöoikeus Euroopassa. Yhtiöt toimivat yhteistyössä tarjoten 
maailmanlaajuisia Visa - maksupalveluja yli 200 maassa. 

 
Central Saint Martins 
 
Central Saint Martins -taidekorkeakoulu tunnetaan sen opiskelijoiden, henkilökunnan sekä 
koulusta valmistuneiden luovasta energiasta. Lisäksi oppilaitoksella on erinomainen maine 
taiteiden sekä suunnittelun perus- ja korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen toteuttajana.Central 
Saint Martinsin Kings Crossilla sijaitseva palkittu kampusalue avaa luovan yhteistyön 
mahdollisuudet sekä tarjoaa loistavan sosiaalisen ympäristön opiskelijoille. 

Vuonna 2013 Englannin kuningatar palkitsi Central Saint Martinsin teollisen sekä tuotemuotoilun 
koulutusohjelman luovan talouden vahvistamisesta.Iso-Britannian arvostetuimmalla 
koulutuspalkinnolla 
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Korkeakoulusta ovat valmistuneet mm. Alan Aldridge, David Carter, Hussein Chalayan, Terence 
Conran, Michael Fassbender, Colin Firth, Antony Gormley, Tom Hardy, Dylan Jones, Isaac 
Julien, Christopher Kane, Stella McCartney, Alexander McQueen, Bill Moggridge, Raqib Shaw, 
Yinka Shonibare sekä Joe Wright.  

Central Saint Martins on osa Lontoon University of Arts -korkeakoulua, joka on taiteen, 
suunnittelun, muodin, viestinnän sekä esittävien taiteiden innovatiivisen opetuksen 
kansainvälinen keskus. Yliopiston muodostavat kuusi oppilaitosta: Camberwell College of Arts, 
Central Saint Martins, Chelsea College of Art and Design, London College of Communication, 
London College of Fashion sekä Wimbledon College of Art. 

www.arts.ac.uk/csm  

www.facebook.com/centralsaintmartins  

Twitter – @csm_news 

Instagram - @csm_news 

 

Olli Ollila   
Lehdistötiedustelut  
Pilgrim Oy   
Tel: 040 5897754 
olli.ollila@pilgrim.fi 
  
Visa Europe  
Tel: 040 514 1424 
tukonenv@visa.com 
  
kotisivu: www.visa.fi 
Twitter: @VisaEuropeNews 


