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OP Lounaismaan käyttöönottama Liikkuva piste on uusi tapa tavoittaa asiakkaita 
pankkikonttoreiden ulkopuolella. Koska toiminta oli niin uutta, ei sen kehityskohteita oltu vielä 
havaittu. Työ oli tärkeä tehdä, jotta pisteen kehityskohteet löydetään ja toimintaa pystytään 
kehittämään toimivampaan suuntaan. Liikkuva piste mahdollistaa myös uudenlaista 
asiakaspalvelua. Työllä haluttiin selvittää, millaisille palveluille olisi kysyntää ja minkälaisia 
palveluita pisteellä voitaisiin jatkossa tarjota.  

Liikkuva piste on muutaman neliön kokoinen minikonttori, joka tarjoaa asiakkailleen 
mahdollisuuden hoitaa päivittäisiä pankkiasioita heidän arkipäiväisissä ympäristöissään, käteisen 
rahan nostoa ja talletusta lukuun ottamatta. Liikkuva piste on mahdollista sijoittaa lähes mihin 
tahansa.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tunnettuuden lisäämisen ohella kehittää Liikkuvaa pistettä 
ja sen toimintaa tehokkaampaan ja käytännöllisempään suuntaan. Liikkuvaa pistettä testattiin 
osallistuvan havainnoinnin avulla, jotta löydettiin sen tuoma potentiaali ja näin ollen pystyttiin 
hyödyntämään näitä tuloksia sen jatkokehityksen suunnittelussa. Kehittämisideat kerättiin 
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Salon Seiskaan ja Mammuttimarkkinoihin. 
Tapahtumissa tehtiin havaintoja pisteen toimivuudesta ja etsittiin kehitysideoita. Ideoita pisteen 
kehittämiseksi etsittiin myös inspiraatiomatkalta Espanjaan, jossa tutustuttiin muun muassa 
kahteen paikalliseen pankkiin.   

Kehitystyötä tuettiin myös OP Lounaismaan asiakkaille tehdyllä kyselyllä, jonka tuloksia verrattiin 
havainnoinnilla saatuihin tuloksiin. Kyselyllä pyrittiin selvittämään, kuinka Osuuspankin asiakkaat 
hoitavat pankkiasioitaan tällä hetkellä sekä saamaan käsitystä tulevaisuuden kehityksestä 
palveluiden ja niiden hyödyntämisen saralla. Kysely toteutettiin Webropolin avulla ja kyselyyn 
vastasi 101 Osuuspankin asiakasta.  

Prosessin tuloksena parannettiin Liikkuvan pisteen tunnettuutta, luotiin jatkokäyttösuunnitelma 
toimeksiantajalle sekä annettiin ideoita pisteen visuaalisuuden kehittämiseksi. Havainnoinnin 
tuloksista selvisi, että Liikkuvan pisteen kaltaisille palveluille tulee jatkossa olemaan enemmän 
tarvetta. Pisteestä saadaan kaikki hyöty irti, kun tunnettuutta lisätään ja palvelu saadaan 
asiakkaiden tietoisuuteen.  
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DEVELOPING OP LOUNAISMAA’S CONCEPT OF 
“LIIKKUVA PISTE” 
 

One of the Finlands banks, OP Lounaismaa has launched a new way to reach customers outside 
of the bank offices. Since the activity is rather new, its development targets have not yet been 
observed. The goal of this thesis is to find development targets from the concept and modify its 
activities to a more feasible way. The ”Liikkuva piste” also enables a new kind of customer service. 
The purpose of this thesis was to find out what kind of services can and could be provided.    

Liikkuva piste is a mini-size bank office, which provides its customers a possibility to handle their 
daily banking errands in their daily environments, excluding cash withdrawals and deposits. It is 
possible to place Liikkuva piste almost anywhere.   

The aim of the thesis is to increase the awareness, but also to develop the Liikkuva piste and its 
operating model into a more efficient and practical direction. The purpose is to test Liikkuva piste 
by using participant observation. It is important to find the potential of the operating model and 
use it in further development planning. Development ideas were collected by participating in 
various events such as local sport event Salon Seiska and K-Citymarket's discount sales. In the 
events observations were made about functionality and development. Further ideas for the 
developing were also sought from the inspirational trip to Spain. In Spain two local banks were 
introducing their main offices and their activities and services.    

To support the development work, a survey for OP Lounaismaa‘s customers was carried out. 
Surveys results were then compared with the results of participant observation. The purpose of 
the survey was to find out how Osuuspankki´s customers currently manage their banking errands. 
Intention of the survey was to give an idea of the future development in banking services and their 
utilization. The survey was implemented via Webropol and 101 Osuuspankki’s customers replied.  

As a result of the thesis, the schedule was made for further use of this service. Different 
development ideas were also provided for the Liikkuva piste. The results show that services such 
as Liikkuva piste will be needed in the future. Therefore, it is important to increase its awareness 
so all available services can be utilized.  
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä OP Lounaismaan kanssa. OP 
Lounaismaan toimialueeseen kuuluvat Salo, Somero, Forssa ja Tammela. 
Lounaismaan Osuuspankki on oman toimialueensa johtava pankki. Vuoden 2016 
lopussa heillä oli n. 85 000 asiakasta. 
 
Pankkitoiminta on murroksessa. Kun palveluita digitalisoidaan, jää perinteinen 
konttoritoiminta enemmissä määrin taka-alalle. Digitalisoitumisen myötä myös 
pankkien tulee löytää uusia tapoja kohdata asiakkaita. Pelkästään konttoreissa 
tapahtuvat asiakaskohtaamiset eivät enää riitä, sillä asiakkaat odottavat 
saavansa palvelua myös muissa kanavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisen 
median eri kanavat sekä yrityksen omat palvelukanavat, kuten verkkopankki sekä 
pankkien omat mobiilisovellukset. Ruotsissa ja Norjassa toimii jo sellaisia 
pankkeja, joilla ei ole käytössä fyysisiä konttoreita (Finanssivalvonta 2017). 
Suomessa tähän pisteeseen asti ei ole vielä toistaiseksi tultu.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on testata ja kehittää hiljattain OP Lounaismaassa 
käyttöönotettua Liikkuvaa pistettä.  Liikkuva piste on luotu, jotta pankin olisi 
helpompaa lähestyä asiakkaita konttoreiden ulkopuolella ja tuoda pankki 
lähemmäs asiakkaita. Tarkoituksena on kiertää Liikkuvan pisteen kanssa 
erilaisissa paikoissa ja tapahtumissa, jolloin nähdään konkreettisesti, kuinka 
hyvin se toimii erityyppisissä ympäristöissä. Osallistuvalla havainnoinnilla 
nähdään palvelun kehitettävät kohteet, millaisissa ympäristöissä pistettä 
kannattaa eritoten käyttää ja mihin sen käyttötarkoitus ei sovellu. Aktiivisessa 
osallistuvassa havainnoinnissa, havainnot kohdistuvat ihmisten toimintaan ja 
käyttäytymiseen. Osallistuvan havainnoinnin perusteella luodaan valmis 
suunnitelma Liikkuvan pisteen kehitystä ja jatkokäyttöä varten.   
 
Havainnoinnin lisäksi suoritetaan benchmarkingia Espanjan Baskimaassa ja 
Suomessa sekä toteutetaan kysely pankkiasiointiin liittyen. Näin saadaan 
parempi kokonaiskäsitys siitä, kuinka asiakkaat käyttävät pankin palveluita 
nykyään ja kuinka suuri merkitys konttoritoiminnalla ja sähköisillä palveluilla on.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Toimeksiantaja 

Osuuspankki on Suomen suurin finanssiryhmä. Heillä on Suomessa yli 4 
miljoonaa asiakasta, joista hieman alle puolet ovat Osuuspankin omistaja-
asiakkaita. Op Ryhmä työllistää Suomessa ja Baltian maissa n. 12 000 henkilöä. 
Osuuspankin yli satavuotiset arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä 
menestyminen. Osuuspankilla on kolme pääliiketoiminta-aluetta: pankkitoiminta, 
vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Tulevaisuuden tavoitteena on tehdä 
terveys- ja hyvinvointipalveluista neljäs liiketoiminta-alue. (Uusi OP 2018) 
 
Modernien pankkipalveluiden lisäksi Osuuspankki tarjoaa asiakkailleen 
terveydenhoitopalveluita sekä asumisen, liikenteen ja turvallisuuden palveluita ja 
palvelukokonaisuuksia. Osuuspankin tavoitteena on muuttua digitaalisen ajan 
monialaiseksi palveluyritykseksi, jolla on vahva finanssiosaaminen. 
Asiakaskokemus ja sen kehittäminen, palveluja ja toimintoja digitalisoimalla, on 
heidän strategiansa keskiössä. Koska muutos vaatii merkittäviä panostuksia mm. 
tuote- ja palvelukehitykseen, Osuuspankki investoi vuosittain yli 400 miljoonaa 
euroa tuotteiden ja palveluiden kehitystyöhön sekä teknologian uudistamiseen. 
(Uusi OP 2018) 
 
Ryhmässä työskentelee laajalti eri alojen osaajia aina finanssialan 
ammattilaisista lääkäreihin ja sairaanhoitajiin. Yhteisöllinen työkulttuuri on yksi 
Osuuspankin strategisista menestystekijöistä. Heille on tärkeää, että työntekijät 
ovat onnellisia, jolloin onnellisista ihmisistä muodostuu huipputiimejä. (Uusi OP 
2018) 
 
OP Ryhmän historia ulottuu yli 110 vuoden päähän. Toiminta katsotaan 
alkaneeksi vuoden 1902 alkupuolella, jolloin Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
perustettiin. Vuonna 1970 voimaan astuivat uudet pankkilait, joiden myötä 
Osuuskassoista tuli osuuspankkeja. Vuonna 1974 osuuspankit hyväksyivät 
toteutuneen linjauksen, jonka mukaan pankit toimivat kaikkia väestöryhmiä 
tasapuolisesti palvelevina yleispankkeina. 1990-luvun alkupuolella Suomen 
pankkitoiminta koki ennennäkemättömän kriisin. Vaikeuksista huolimatta, 
Osuuspankkiryhmä selviytyi kriisivuosista omin voimin. Vuonna 1991 
Osuuspankkiryhmästä tuli Suomen suurin pankkiryhmä. Osuuspankki on myös 
ollut yksi maailman edelläkävijöistä, esimerkiksi verkkopalvelut tulivat OP 
Ryhmässä käyttöön ensimmäisenä Euroopassa. Vuonna 1996 perustettiin OP-
verkkopalvelu. Se oli ensimmäinen verkkopankki Euroopassa ja toinen koko 
maailmassa. (Uusi OP 2018) 
 
Vuoden 2007 syyskuussa otettiin käyttöön finanssiryhmän uusi nimi OP-Pohjola-
ryhmä. Vuonna 2012 perustettiin Pohjola Sairaala, joka keskittyi päiväkirurgien 
ortopedisten sairauksien ja vammojen tutkimukseen ja hoitoon. Vuonna 2016 
uudeksi strategiaksi vahvistettiin finanssiryhmän muuttuminen digitaalisenajan 
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moninaiseksi palveluyhtiöksi. Nykyisin Osuuspankilla on n. 170 toimipistettä, 
mutta pankkimaailman muuttuessa toiminnan on yhä enemmän sijoituttava myös 
konttorien ulkopuolelle. (Uusi OP 2018) 

2.2 Liikkuva piste 

OP Lounaismaa on hiljattain ottanut käyttöönsä uudenlaisen toimintatavan 
asiakkaiden lähestymiseen. Toiminnan keskipisteessä on Liikkuva piste, jonka 
voi sijoittaa lähes mihin tahansa. Pisteen kokoamiseen riittää yksi ihminen. Ainoa 
käyttövaatimus on, että piste vaatii toimiakseen sähköä ja suuremman 
kokoluokan auton pisteen kuljetusta varten.  
 
Liikkuvaan pisteeseen kuuluu kaksi pyörillä varusteltua pöytää, valaisin, 
turvakamera, suuri kankainen OPn logo sekä lukolliset säilytyslaatikot. Näiden 
lisäksi pisteeseen kuuluu olennaisesti mukana tuotavat lisävarusteet, kuten 
tietokone, tulostin, erilaiset esitteet pankin tarjoamista palveluista sekä Ipadit 
palveluiden esittelyä varten. Edellä mainittujen lisäksi, Liikkuva piste vaatii 
toimiakseen osaavaa ja asiakaspalvelulähtöistä henkilökuntaa.  
 
Liikkuvan pisteen ydinajatus on viedä pankki asiakkaan luokse. Liikkuva piste 
luotiin, jotta asiakkaiden kohtaaminen konttorin ulkopuolella olisi helpompaa. 
Mielessä saattavat pyöriä esimerkiksi nämä kysymykset ”Miten kohdata 
asiakkaita konttorin ulkopuolella?” ja ”Miten lähestyä heitä?”. Liikkuvan pisteen 
avulla nämä kohtaamiset helpottuvat, sillä pisteellä voit joko hoitaa asiakkaiden 
pankkiasioita tai keskustella arkipäiväisistä asioista. Kynnys pisteellä asioimiseen 
madaltuu, kun asiakkaat huomaavat, että pankkiasioinnin ei aina tarvitse olla niin 
vakavaa.  Kun konttoreita suljetaan ja palveluita digitalisoidaan, saatetaan joskus 
unohtaa henkilökohtaisen kanssakäynnin ja palvelun tärkeys. Asiakkaista 
saattaa tuntua siltä, ettei heidän palvelemiselleen ole riittävästi aikaa tai 
resursseja. Liikkuvan pisteen toiminta keskittyy kanssakäymiseen pankin ja 
asiakkaan välillä. OPn Liikkuvan pisteen toiminta on edellä mainitun lisäksi myös 
sitä, että osoitetaan asiakkaille heidän merkityksensä yritykselle ja todistetaan 
palvelun jatkuvuus, vaikka palvelut enemmissä määrin digitalisoituvatkin. 
 
”OPn Liikkuva piste ei ole pelkkä esittelypiste, vaan oikeasti toimiva konttori, 
jossa neuvottelut esimerkiksi rahoitus-, sijoitus-, vakuutus- ja yrityksen 
pankkipalveluista onnistuvat aamusta iltaan.” (OP Media 2017) 
”Liikkuvan OPn konttoripisteen ajatus ei ole sulkea pankki- ja vakuutusasioita 
pieniin komeroihin, vaan antaa luontevat puitteet pankkiasioiden hoitamiseen 
arjen ympäristössä.” (OP Media 2017) 
 
Koska Liikkuva piste on helppo sijoittaa lähes mihin tahansa, myös sen 
käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Sitä voi käyttää mm. erilaisissa 
tapahtumissa, messuilla, ulkona ja sisällä. Se on helppo sijoittaa esimerkiksi 
ruokakaupan tai ostoskeskuksen yhteyteen. Myös Liikkuvan pisteen teemaa on 
helppo vaihdella. Tiettynä päivänä toiminta voi keskittyä esimerkiksi vakuutuksien 
myyntiin tai mobiilisovelluksista kertomiseen ja seuraavalla kerralla taas 
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sijoittamiseen tai muihin palveluihin. Kun teema pisteellä vaihtuu, pisteellä 
toimivan työntekijän ei tarvitse hallita jokaista osa-aluetta itse, vaan työntekijä voi 
keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja muissa tapauksissa pyytää asiakkaita 
tekemään ajanvarauksen.  
 
Liikkuvan pisteen toiminta on edellä mainitun lisäksi myös markkinointia. Piste 
herättää visuaalisesti huomiota ja herättää näin ihmisten mielenkiinnon. Vaikka 
asiakaskohtaamisessa ei hoidettaisikaan asiakkaan pankkiasioita, voi pelkällä 
hymyllä tai keskustelulla jättää asiakkaalle positiivisen muistijäljen. Pisteellä 
työskentelevä henkilökunta toimii yrityksen kasvoina asiakkaille. 
 
Pisteen toimivuuden kannalta on myös tärkeää valita oikeita ympäristöjä 
erilaisten asiakassegmenttien tavoittamiseen. Jos tavoitteena on kohdata nuoria 
aikuisia, kannattaa keskittyä sellaisiin tapahtumiin ja ympäristöihin joissa nuoret 
todennäköisimmin liikkuvat. Tällaisia ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja 
erilaiset urheilu- ja musiikkitapahtumat. Jos tavoitteena on kohdata 
mahdollisimman paljon ihmisiä lyhyessä ajassa, kannattaa keskittyä erilaisiin 
messuihin ja suurempiin yleisötapahtumiin.  
 

2.3 Osuuspankin mobiilisovellukset 

Osuuspankki on kehittänyt asiakkailleen kaksi erilaista mobiilisovellusta, OP-
mobiilin ja Pivon. Sovellukset ovat ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan melko 
erilaisia, muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta.  
 
OP-mobiili tuo verkkopankin älypuhelimeen ja tabletille. OP-mobiilin avulla voi 
esimerkiksi maksaa laskuja, tarkistaa tilin saldon, tehdä tilisiirtoja sekä seurata 
sijoituksia. Sovelluksen avulla pystyy myös muuttamaan kortin turvarajoja, tilata 
uuden avainlukulistan, ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sekä tarkastella laina- ja 
bonustietoja. OP-mobiilista löytyvät myös tärkeät vakuutustiedot sekä 
Vahinkoapu. (Uusi OP 2018)  
 
OP-mobiilin käyttäminen on turvallista, nopeaa ja helppoa. Esimerkiksi laskujen 
maksaminen onnistuu ilman avainlukulistaa ja sisään sovellukseen pääsee 
kirjautumaan joko verkkopankkitunnuksilla tai sormenjälkitunnistuksella. 
Sovelluksen käyttö onnistuu myös ruotsiksi ja englanniksi. Myös tilisiirtojen 
tekeminen sovelluksella on helppoa ja vaivatonta. Omien tilisiirtojen lisäksi voi 
käyttää Siirto-maksu ominaisuutta, joka toimii eri pankkien tilien välillä, pelkällä 
puhelinnumerolla. Ei siis tarvitse enää tietää vastaanottajan tilinumeroa, kun 
maksu ohjautuu vastaanottajan tilille puhelinnumeron perusteella. Siirto-maksulla 
voi sekä lähettää että vastaanottaa rahaa, ja lähettää maksupyyntöjä. Palvelu 
toimii ilman avainlukulistaa.  
 
OP-mobiili on siis keskittynyt tuomaan verkkopankin ominaisuudet älypuhelimiin 
ja tabletteihin. Pivo taas on OP Ryhmän kehittämä kotimainen 
mobiilimaksamisen sovellus, jota voi käyttää kaikkien pankkien asiakkaat. Pivolla 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Suonvieri, Ida Laakkonen & Joona Hyvärinen 

voi maksaa ostokset kaupassa, verkkopankissa sekä tehdä siirtomaksuja muille 
yksityishenkilöille. Siirtomaksut toimivat Pivossa samalla tavalla kuin OP-
mobiilissakin, puhelinnumeron välityksellä.  
 
Pivon avulla pystyy myös seuraamaan päivittäistä kulutusta, luomaan budjetteja 
sekä seuraamaan mihin rahat ovat kuluneet. Pivossa oleva saldograafi näyttää 
nykyisen saldon lisäksi katsauksen menneisyyteen ja tulevaisuuteen, sekä 
kertoo, onko keskikulutus ylitetty vai alitettu. Pivo myös lajittelee tehdyt ostokset 
automaattisesti eri kategorioihin. Tämän toiminnon avulla on helppo seurata, 
paljonko tiettyyn kategoriaan on kuukaudessa kulunut rahaa. Kategorioita ovat 
esimerkiksi ravintolat, lemmikit, ostokset sekä ajoneuvot. Sovelluksessa pystyy 
myös luomaan ja hallitsemaan erilaisia budjetteja, esimerkiksi tulevaa 
asuntoremonttia varten. (Pivo 2018) 
 
Aiemmin mainittujen lisäksi Pivosta löytyy myös erilaisia etuohjelmia. Näistä 
etuohjelmista hyvä esimerkki on CityShoppari, josta löytyy lähes 1000 erilaista 
rahanarvoista etua. CityShopparissa on paljon etuja erilaisiin kategorioihin, 
esimerkiksi kauppoihin ja ravintoloihin. Edut ovat voimassa vuoden kerrallaan ja 
CityShoppari 2018 maksaa 9,90 euroa.  CityShopparin lisäksi Pivosta löytyy 
myös muita etuohjelmia. Sovellukseen voi liittää esimerkiksi Veikkauksen 
etuasiakkuuden sekä OPn omistaja-asiakkaan edut. (Pivo 2018) 
 
Pivosta on tehty sopiva versio myös perheen pienemmille. Pivo Junior on 
tarkoitettu 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sovelluksen käyttäminen ei vaadi 
lapsen omia verkkopankkitunnuksia vaan se otetaan käyttöön vanhempien 
verkkopankkitunnuksilla. Sovelluksessa nuori voi tarkistaa tilinsä saldon ja 
seurata omaa kulutustaan. Myös vanhemmat voivat seurata lapsensa 
rahankäyttöä omasta Pivostaan. Pivo Juniorin avulla nuori oppii ymmärtämään 
omaa kulutustaan ja löytämään mahdollisia säästökohteita. Niin kuin 
normaalissakin Pivossa, myös Pivo Junior jakaa nuoren ostokset automaattisesti 
erilaisiin kategorioihin. (Pivo 2018) 
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3 PANKKIPALVELUIDEN KEHITYS 

3.1 Pankkitoiminta ennen, nykyään ja tulevaisuudessa 

Vertailtaessa pankkitoimintaa ennen, nyt ja tulevaisuudessa, voidaan todeta sen 
olevan tällä hetkellä jatkuvan muutoksen alla. Ei tarvitse mennä kuin 20 vuotta 
taaksepäin, jolloin pankkikonttorit olivat asiakkaan näkökulmasta kaiken 
keskipisteenä. Ihmiset kokivat henkilökohtaisen palvelun tärkeäksi. Pienemmillä 
paikkakunnilla pankin henkilökunta saattoi tuntea asiakkaansa hyvinkin 
henkilökohtaisesti. Tämä muodosti asiakkaan ja pankin välille tunnesiteen, joka 
saattoi olla arvaamattomankin kallisarvoista. 
 
Pankit tarjoavat nykyisin todella paljon erilaisia palveluita. Pankkien välillä on 
vaihtelua siitä, millaisia pankkipalveluita he tarjoavat. On kuitenkin olemassa 
peruspankkipalveluita, joita tarjoavat käytännössä kaikki suomalaisista 
talletuspankeista. Peruspankkipalveluilla tarkoitetaan palveluita, joita tarjotaan 
kaikille ETA-valtiossa asuville kuluttaja-asiakkaille. Peruspankkipalveluihin 
kuuluvat perusmaksutili ja siihen kuuluvat käyttövälineet, joilla tarkoitetaan 
esimerkiksi debit-korttia tai verkkopankkitunnuksia. Myös rahan nostaminen, 
maksutapahtumien toteuttaminen ja sähköinen tunnistautuminen ovat 
peruspankkipalveluita. (Finanssivalvonta 2017) 
 
Nykypäivänä pankin asiakkaille ei riitä enää pelkän konttorin palvelut. Tämä on 
ajanut pankit keskenään kilpailuun siitä, kuka pystyy tarjoamaan asiakkaille 
jotakin uutta ja kiehtovaa. Lisämausteen tähän kilpailuun tuo kansainvälistymisen 
myötä kilpailuun mukaan tulleet ulkomaiset pankit. Tällainen kilpailu vaatii 
pankilta jatkuvaa kehitystyötä, toiminnan seuraamista sekä asiakkaiden 
tarpeiden kartoittamista, pysyäkseen askeleen edellä. Tästä hyvä esimerkki on 
Osuuspankki. Osuuspankki lanseerasi vuonna 2017 markkinoille tuoteuutuuksia 
yli 400 kappaletta. "Se on enemmän, kuin yksi päivässä", toteaa Osuuspankin 
johtokunnan puheenjohtaja Tony Vepsäläinen. (Kauppalehti 2018) 
 
Erona pankkien välisessä kilpailussa verrattuna aikaisempaan on myös se, että 
ennen pankit kilpailivat keskenään tarjoamiensa korkojen avulla. Nykyisin kilpailu 
ei enää tapahdu korkojen välillä. Kilpailu on siirtynyt muun muassa siihen, kenen 
palveluiden laajuus sekä hinta ovat parhaalla tasolla. Pankit harkitsevat tarkkaan 
palvelumaksujen veloittamista asiakkailta. Mistä kannattaa periä palvelumaksuja, 
pitäen samalla asiakkaat tyytyväisinä. 
 
Kauppalehti julkaisi elokuussa 2016 artikkelin, jossa kerrottiin pankkikonttoreita 
olevan jopa 70 prosenttia vähemmän, kuin 30 vuotta sitten. Erityisesti konttoreita 
suljetaan pienemmiltä paikkakunnilta. Tulevaisuudessa konttoreita tullaan 
sulkemaan suurella todennäköisyydellä myös isommilta paikkakunnilta. 
Konttoreiden sulkemiseen on useita syitä, joista yksi on säästäminen. Konttorit 
aiheuttavat pankeille suuria kustannuksia, joita pyritään tulevaisuudessa 
välttämään uudenlaisten palveluiden avulla. Konttoreiden sulkeminen ei 
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välttämättä ole huono asia. Se avaa tulevaisuuden kannalta uusia ovia 
uudenlaisille palveluille. (Kauppalehti 2016) 
 
Tulevaisuudessa pankkien on kehitettävä palveluita, jotka ovat kohdennettu 
nuorille aikuisille. Nuoret ovat yleisesti ottaen hyvinkin tietoisia uusista 
digitaalisista palveluista. Ruotsalaisen Tink -yrityksen toimitusjohtaja Daniel 
Kjellén on ottanut kantaa samaiseen asiaan; ”Kjellénin mukaan pankkien 
kannattaa ottaa huomioon, että tulevaisuuden asiakkaat ovat kasvaneet 
mobiiliyhteiskunnassa. He pitävät itsestään selvänä, että digitaaliset palvelut 
toimivat mahdollisimman sujuvasti eivätkä tyydy vanhempien valitsemaan 
pankkiin, jos eivät koe saavansa sieltä parasta mahdollista palvelua.” Kjellén 
jatkaa; ”He ovat ennemmin uskollisia Googlelle tai Facebookille kuin perinteisille 
pankkibrändeille.” (Talouselämä 2018) 
 
Myös Sanna-Mari Vakkuri Etelä-Pohjanmaan Osuuspankista on kommentoinut 
asiaa nuorten pankkikäyttäytymisestä Seinäjoen sanomien artikkeliin;  
“Nuoret ovat tulevaisuudessa pankkien tärkeitä asiakkaita ja heidän palveluihinsa 
panostetaan koko ajan enemmän. Aiemmin pankit saivat palautetta siitä, että 
nuoria ei otettu tarpeeksi hyvin huomioon.” 
 
“Suomalaisilla nuorilla on käytössään melko paljon rahaa ja he ovat tottuneet 
kuluttamaan sitä. Pankkien on hyvä ohjata nuoria raha-asioiden hoitamisessa jo 
ennen kuin he ovat täysi-ikäisiä ja varsinkin sitten, kun 18 vuotta tulee täyteen. 
Ei voi olettaa, että laskujen maksaminen ja muut pankkiasiat olisivat 
itsestäänselvyyksiä.” –Vakkuri jatkaa. (Seinäjoen sanomat 2011) 
 
Pankkien palvelut kokevat jatkuvalla syklillä muutoksia. Niitä säätelevät lait sekä 
asiakkaiden käyttäytyminen pankkimaailmassa. Tämän vuoksi onkin erittäin 
tärkeää, että asiakkaiden antamat palautteet huomioidaan ja toimintaa kehitetään 
niiden mukaisesti. Osuuspankki teettää asiakkailleen jatkuvasti 
tyytyväisyyskyselyjä kehittääkseen palveluitaan ja pitääkseen asiakkaansa 
tyytyväisinä saamiinsa palveluihin. 
 
Pankit eivät ole muuttumassa vain joltakin tietyltä osa-alueelta, vaan voidaan 
puhua niiden kokonaisvaltaisesta muutoksesta. Osuuspankin johtokunnan 
puheenjohtaja Tony Vepsäläinen kertoo OP-ryhmän tekevän strategian mukaista 
muutosta puhdaspiirteisestä finanssi- talosta monialaiseksi palveluyritykseksi. 
Kyseiset muutokset ovat olleet erittäin kalliita ja ovat laskeneet Osuuspankin 
tulosta. Tästäkin huolimatta ne ovet olleet kannattavia, koska tulosten odotetaan 
näkyvän vasta tulevaisuudessa. (Kauppalehti 2018) 

3.2 Palveluiden digitalisoituminen ja sen vaikutukset 

Digitalisaation vaikutukset eivät voi olla näkymättä myös pankkitoiminnassa. 
Koska muu maailma digitalisoituu, on myös pankkien pysyttävä kehityksessä 
mukana. Digitalisaatio on tuonut pankeille sekä heidän asiakkailleen uusia 
haasteita mutta samalla se antaa myös lukemattomia uusia mahdollisuuksia. 
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Esimerkiksi Finanssivalvonnan tiedotteessa todetaan seuraavaa: 
“Pankkitoimintojen digitalisaatiossa on menossa siirtymävaihe, jossa perinteisten 
toimijoiden haasteena on toisaalta ylläpitää olemassa olevaa liiketoimintaa ja 
toisaalta kehittää uutta liiketoimintaa, joka vastaa muuttuviin asiakastarpeisiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankkien on samanaikaisesti ylläpidettävä 
konttoriverkostoaan, sekä kehitettävä mobiilisovelluksia, verkkopankkia ja muita 
uusia palvelukanavia.” 
 
Digitaalisten palveluiden yleistyessä myös asiakkaat ovat valveutuneet ja 
odotusarvot yrityksiä kohtaan ovat nousseet. Oletuksena on, että yrityksen 
palvelut ovat saatavissa myös digitaalisessa kanavassa, samassa laajuudessa 
ja yhtä hyvällä laadulla. Asiakas valitsee ajan, paikan ja päätelaitteen. (Filenius 
2015, 27) 
 
Tällä hetkellä tilanne on se, että palveluja halutaan tarjota henkilökohtaisesti 
kasvotusten sekä digitaalisten palveluiden avulla. On kuitenkin vain ajan 
kysymys, milloin suurin osa palveluista tarjotaan ainoastaan digitaalisessa 
muodossa. Osa ihmisistä kokee pankkien digitalisoitumisen uhkana. Esimerkiksi 
hakkereiden pelossa he eivät koe pankkiasioiden hoitamista turvalliseksi 
digitaalisesti. Vaikka pankkikonttorillakin henkilökunta hoitaa monet asiat 
digitaalisesti, on etenkin iäkkäämmillä asiakkailla sellainen mielikuva, ettei omalla 
älypuhelimella tai tablettitietokoneella pankkiasioiden hoitaminen ole turvallista. 
Pankeilla onkin nyt kova työ saada ihmiset vakuuttuneeksi digitalisoitumisen 
toimivuudesta, sekä turvallisuudesta. 
 
Tutkimuksen edetessä osallistuvalla havainnoinnilla on huomattu, että 
digitalisoituminen aiheuttaa osalle asiakkaista vaikeuksia hoitaa pankkiasioitaan. 
Kaikilla ei ole tietotaitoa siitä, miten pankin digitaalisia palveluita tulee käyttää. 
Pankin palvelut kehittyvät ennen pitkää siihen, että asiakkaiden on huolehdittava 
pankkiasioidensa hoidosta itse mobiilisovelluksilla tai tietokoneella. Onkin siis 
ensiarvoisen tärkeää, että pankit antavat selkeitä ohjeita asiakkailleen, kuinka 
hoitaa pankkiasioitaan digitaalisten palveluiden avulla.  
 
Osuuspankki on tarttunut tilaisuuteen ja julkistanut uuden verkkopalvelun 
nimeltään OP saavutettava. Kyseinen palvelu on kohdistettu asiakkaille, jotka 
eivät ole kykeneviä käyttämään Osuuspankin normaalia verkkopalvelua. Palvelu 
soveltuu asiakkaiden käyttöön, joilla on esimerkiksi näkö- ja kuulo rajoitteita, 
motorisia haasteita tai muita toimintarajoitteita. Se sopii myös iäkkäiden, sekä 
helposti käytettävää palvelua haluavien asiakkaiden käyttöön. Ennen kaikkea, 
kyseinen palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa (Uusi OP 2018)  
 
”Verkossa asioiminen on nyky-yhteiskunnassa lähes väistämätöntä, mutta se voi 
olla haaste monille iäkkäämmille asiakkaille sekä käyttäjille, joilla on 
erityistarpeita. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja varmistaa, että 
kaikilla asiakkaillamme on yhdenvertaiset mahdollisuudet pankkiasioiden 
hoitamiseen myös digitaalisissa kanavissa” -OP Ryhmän pääjohtaja Timo 
Ritakallio. (Uusi OP 2018) 
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Tällä hetkellä OP Saavutettavassa voi hoitaa päivittäisiä raha-asioita, tilien 
hallintaa sekä käyttää maksamisen palveluja. OP Saavutettava toimii suomeksi, 
ruotsiksi, sekä englanniksi. Kyseinen palvelu on sopiva myös asiakkaille, jotka 
ovat kaivanneet selkokielistä verkkoasiointia. (Uusi OP 2018) 
 
Pankeille suuriman hyödyn digitalisaatiossa tuo se, että he säästävät muun 
muassa työvoimakustannuksissa. Samalla se on kuitenkin myös haitta 
työntekijöille, koska olemassa olevia työpaikkoja katoaa. Esimerkiksi 
palvelualojen työnantajaliitto Palta on julkaissut marraskuussa 2016 tutkimuksen, 
jonka mukaan 36% yksityisten palvelualojen tehtävistä suurella 
todennäköisyydellä muuttuisi tai katoaisi. Asiakkaiden kannalta asioiden 
hoitaminen tosin helpottuu. Jatkossa monia asioita voi hoitaa kotoa käsin, 
lähtemättä joka kerta esimerkiksi pankkikonttorille. (Marttinen 2018, luku 
“Digiajan uhka”) 
 
Usein puhutaan, että digitalisoitumisen myötä työpaikkoja katoaa kokonaan. 
Monesti ei kuitenkaan puhuta siitä, että digitalisoitumisen myötä työpaikkoja tulee 
myös jatkuvasti lisää. Nämä uudet työpaikat ovat vain luonteeltaan hieman 
erilaisia kuin ennen. Fyysisesti raskaat työt ovat vähentyneet ja tilalle on tullut 
haastavampia ja erityisosaamista vaativia tehtäviä. Yksi esimerkki tällaisista 
uusista työpaikoista on tullut sosiaalisen median kehityksen kautta. Sosiaalinen 
media on nykyisin yksi yrityksen helpoimmista keinoista lähestyä asiakkaita. 
Yritykset tarvitsevat siis henkilön, jolla on erityisosaamista esimerkiksi 
markkinointiin sosiaalisessa mediassa. (Marttinen 2018, luku “Digitoitu 
tulevaisuus”) 
 
Digitalisoitumisen hyötyjä on myös se, että nyt digitaalisten palveluiden tuottajat 
pystyvät keräämään dataa asiakkaidensa käyttäytymisestä. Tämän datan 
perusteella he pystyvät parantamaan palveluitaan entisestään sekä muuttamaan 
niitä entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. On kuitenkin muistettava, 
että kaikki asiakkaat eivät katso positiivisena asiana sitä, että heidän 
käyttäytymisestään kerätään dataa digitaalisissa palveluissa. Muun muassa 
pankkien on oltava erittäin tarkkoja siitä, millaisia tietoja he keräävät 
asiakkaistaan. Jos asiakkaat kokevat, että heidän käyttäytymisestään kerätään 
liikaa dataa, voivat he kokea sen hyvinkin epämiellyttäväksi.  
 
EU:n uusi tietosuoja-asetus on saanut usean yrityksen pohtimaan datan 
keräämiseen ja tietosuojaan liittyviä asioita uudesta näkökulmasta. Keskon K 
Digital - yksikössä analytiikasta ja asiakastiedoista vastuussa oleva johtaja Minna 
Vakkilainen on kommentoinut asiaa seuraavanlaisesti: “Panostamme yhä 
enemmän siihen, että asiakas ja hänen yksilöllinen palvelemisensa on kaiken 
toiminnan keskiössä. Tarvitsemme tähän dataa, ja siksi on erittäin tärkeää, että 
käytämme asiakkaiden tietoja eettisesti ja vastuullisesti.” (OP Media 2018) 
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3.3 Pop up -toiminta 

New Yorkista alkunsa saanut pop up -ilmiö on rantautunut eri puolille Suomea. 
Vaikka pop up -toimintaa on harjoitettu jo muutamia vuosia, ilmiö on silti 
suhteellisen uusi. Toiminnan ajatuksena on pystyttää lyhytaikaisesti toimivia pop 
up -pisteitä, esimerkiksi kauppoja, ravintoloita, elämyksiä ja palveluita tuottavia 
liikkeitä. Ravintolapäivät ja erilaiset markkinat ovat erinomainen esimerkki pop up 
-toiminnasta. Tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja ja tapahtumissa on ollut 
runsaasti väkeä ympäri Suomea, esimerkiksi Turun keskiaikaisilla markkinoilla 
vieraili tänä vuonna yhteensä 160 000 kävijää.  
 
”Pop up on yrityksille hyvä tapa testata liiketoimintaa erilaisilla markkinoilla. 
Kuluttajille se taas tarjoaa yllätyksiä ja uusia elämyksiä. Kuluttajat voivat tehdä 
ostokset esimerkiksi iglunmallisessa teltassa. Yritysten kukkaroa pop upit eivät 
kuitenkaan täytä. Taloudellisesti pop up -liikkeen perustaminen ei välttämättä 
kannata, mutta sen tuoma julkisuus tekee hyvää yrityksen brändille. Sitä kautta 
se on panostuksen arvoista, Kakko sanoo.” (Yle 2014) 
 
Nykypäivänä on erittäin todennäköistä törmätä puhelinoperaattoreiden tarjoajiin 
kauppakeskuksissa. Myös erilaiset tapahtumat ovat pullollaan eri 
palveluntarjoajien pop up -pisteitä. Toiminta on yleistynyt, koska se on helppo 
tapa lähestyä asiakkaita heidän arkipäiväisessä ympäristössään. Aina asiakkailla 
ei ole aikaa poiketa palveluntarjoajan luona, jolloin palveluiden vieminen 
arkipäiväiseen ympäristöön, kuten ruokakauppaan helpottaa asiakkaan 
palvelunsaantia. Pop up -toiminta on myös markkinoinnin näkökulmasta 
kannattavaa. Yritys on tällöin esillä asiakkaidensa arkipäiväisissä ympäristöissä, 
helpottamassa heidän arkeaan. Pop up -pisteelle asiakkaan on helppo tulla 
pyytämään apua sellaisissa asioissa, joiden vuoksi hän ei jaksa lähteä erikseen 
käymään palveluntarjoajan luona tai soittaa yleensä maksullisiin 
puhelinpalveluihin. Tämä luo positiivista mielikuvaa yrityksestä ja heidän 
palveluistaan.  
 
Myös muut pankit ovat lähteneet hyödyntämään pop up -toimintaa. OP Ryhmän 
pankkien lisäksi myös Säästöpankki on avannut pop up -konttoreita. Pankit ovat 
kokeneet tämän hyväksi tavaksi lähestyä asiakkaita konttoreiden ulkopuolella. 
Pisteillä ei ole käteisen rahan palveluita. (Yle 2017) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Aineiston keruu 

Aineiston hankintaa on suoritettu osallistuvan havainnoinnin kautta, 
benchmarkingilla sekä keräämällä tutkimusaineistoa kyselyn muodossa. 
Tarkoituksena on löytää paras toimintatapa, arvioida pisteen ja tuloksien hyötyjä 
sekä tehdä päätelmiä tulevaisuuden pankkiasioitiin ja palveluihin liittyen. 
Havainnoinnin kohteena seurattiin, miten asiakkaat kokivat pisteen sekä 
minkälaista palvelua asiakkaat pisteellä haluavat. Hyötyjä arvioidessa on 
tarkasteltu eritoten sijainnin vaikutusta. Mitkä paikat ovat asiakkaan kannalta 
olleet parhaimpia paikkoja, missä tavoitetaan suurin kohderyhmä ja missä 
paikoissa asiakkaat tulevat itse puhumaan pankin palveluista. Kiinnittämällä 
näihin asioihin huomiota ja löytämällä niihin vastauksia, saavutetaan parempi 
toimintamalli. 
 
OP Lounaismaan Liikkuvaa pistettä on tarkasteltu osallistuvan havainnoinnin 
avulla. Tällä menetelmällä pistettä on testattu huomioiden asiakassegmentit 
ikäjakaumittain, erilaiset ympäristöt ja henkilökunnan vaikutus, jotta 
saavutettaisiin tuottavin toimintamalli. Hyötyjen arvioiminen korostuu aktiivisessa 
havainnointitilanteessa. Benchmarkingia on toteutettu, jotta tiedostetaan 
eroavaisuudet Baskimaan ja Suomen pankkitoiminnan välillä ja sitä kautta 
löydetään uusia ajatuksia pankkiliiketoimintaan. Havainnointia on suoritettu 
kiinnittäen huomiota palveluihin, toimintatapoihin ja fyysisiin kohteisiin. 
Vapaamuotoiset haastattelut pankkipalveluiden käyttäjille ja palveluntarjoajille 
ovat tukeneet suoritettua benchmarkingia. Vapaamuotoisia haastatteluja on 
suoritettu yritysvierailujen ja palveluiden esittelyjen yhteydessä.  
 
Kvantitatiivisella kyselyllä on pyritty selvittämään asiakaskäyttäytymistä yleisellä 
tasolla sekä kartoittamaan Liikkuvan pisteen potentiaalia ja löytämään 
mahdollisia tulevaisuuden muutoksia pankkipalveluiden käytössä. Kyselyyn 
osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista. Kysely on toteutettu yhteistyössä 
OP Lounaismaan kanssa. 

4.1.1 Osallistuva havainnointi 

Liikkuvan pisteen kehittämisprosessissa toimintamenetelmänä on suoritettu 
aktiivista osallistuvaa havainnointia. Tarkoittaen tässä kehitysprosessissa sitä, 
että tutkittavaa kohdetta on oltu aktiivisesti mukana myymässä asiakkaille ja 
samalla tutkittu, miten kohdetta voisi kehittää. Aktiivisesti prosessissa mukana 
toimiminen auttaa huomiomaan eri näkökulmia myös asiakkaan näkökulmasta 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Osallistuvan havainnoinnin kautta 
kehityskohteet on helpompi huomata verrattaessa pelkän toiminnan 
analysointiin. Kun nähdään, kuinka piste toimii käytännössä on helpompi 
havainnoida kehityskohteita ja kehittää pisteen toimintaa oikeaan suuntaan. Jotta 
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kaikki kehityskohteet löydetään, osallistuvaa havainnointia on suoritettava useita 
kertoja erilaisissa ympäristöissä. Näin kartoitetaan ihmisten käyttäytymistä 
pisteellä sekä pisteen potentiaalisia käyttötarkoituksia. 
 
Liikkuvaa pistettä on testattu kiinnittäen huomiota eri ajankohtiin, 
sääolosuhteisiin, sijaintiin, kohderyhmään ja paikalla olevaan henkilökuntaan, 
jotta sen lähtötasosta ja toimivuudesta saataisiin kattava kuva. Osallistuvaa 
havainnointia suoritetaan pisteen kokoamisesta alkaen, jatkuen aina sen 
purkamiseen saakka. Tarkkailun kohteena on ollut asiakkaiden käyttäytyminen 
pisteellä, asiakkaiden vastaanottavaisuus, sijainnin vaikutus toimintaan sekä 
sijainnin vaikutus asiakkaiden suhtautumiseen. Jotta hyödyt testauksesta 
pystytään maksimoimaan, tulee testaustilanteessa löytää kehityskohteet. 
Konseptin ollessa uusi, pääasia on luoda ihmisille positiivinen kuva pisteestä ja 
kertoa sen tarjoamista palveluista, luotettavuudesta sekä helppoudesta. 
 
Soveltuvuutta on testattu ulkoilmatapahtumissa sekä talvella kylmemmällä 
säällä, että lämpömittarin kohotessa kesää kohti lämpimämpiä lukemia. Haluttu 
kohderyhmä on myös vaikuttanut sijainnin valintaan. Sijainnissa on myös otettu 
huomioon pankin aikaisempi näkyvyys ja osallistuminen vastaavanlaisiin 
tilaisuuksiin, tapahtumiin tai paikkoihin. Näin ollen eri sijainneilla on tarkasteltu 
ihmisten vastaanottavaisuutta, reagointia sekä oma-aloitteisuutta tulla pisteelle 
keskustelemaan. Ajankohtia valittaessa on otettu huomioon suuremmat 
tapahtumat ja kampanjat, jotta asiakkaita tavoitettaisiin mahdollisimman paljon. 
Henkilökunnan määrää on säädelty tilaisuudesta riippuen, testaamalla pistettä eri 
työntekijä määrillä, esimerkiksi 2-4 henkilön voimin. 
 
Pisteen ollessa uusi, osallistuvan havainnoinnin kautta tutkiminen ensikohtaajan 
silmin, on ollut tuottoisaa ja helpottanut kehityskohteiden näkemistä. 
Varsinaisissa testaustilanteissa osallistuva havainnointi auttoi myös 
synnyttämään haluttua keskustelua siitä, minkälaista palvelua pisteen odotetaan 
tuottavan ja missä siihen odotetaan törmäävän. 

4.1.2  Benchmarking 

Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä on käytetty benchmarkingia. Benchmarking 
on oman toiminnan vertaamista muihin toimijoihin. Tässä menetelmässä opitaan 
parhaista käytännöistä ja tunnistetaan omat heikkoudet. Tätä kautta havaitaan 
kehitysehdotuksia jonka jälkeen tehdään parannuksia omaan toimintaan (UEF 
2018). Tämän takia benchmarking soveltuukin erinomaisesti Liikkuvan pisteen 
kehitysprosessin välineeksi. Benchmarking tuo uusia näkökulmia toimintaan ja 
näin ollen huomiota tulee kiinnitettyä laajemmin eri seikkoihin. 
 
Yritysvierailuna tehdyt vertaisanalyysit suoritettiin Espanjan Baskimaassa, 
Bilbaon ja Mondragonin kaupungeissa. Tavoitteena löytää uusia strategisia 
toimintatapoja ja ideoita pop up -toiminnan kehittämiseksi sekä nähdä 
ulkomaalaista pankkitoimintaa vertauskohteena suomalaiselle. Tarkoituksena on 
löytää tapoja, jolla liikkuvan pisteen hanketta tullaan viemään parhaalla 
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mahdollisella tavalla eteenpäin. Analyysin pääpaino on siinä, miten ulkomaalaiset 
pankit suhtautuvat digitalisaation tuomiin muutoksiin ja miten siihen 
valmistaudutaan. Samalla kiinnitetään huomiota omaan sijaintimme tällä 
skaalalla, missä kohtaa OP Lounaismaa on ulkomaan pankkeihin nähden tällä 
hetkellä. 
 
Yksi vierailuista kohdistui yhteen Baskimaan johtavaan pankkiin nimeltä Laboral 
Kutxa, jossa haastattelun kohteena oli finanssipäällikkö Oscar Muguerza Tellería. 
Kutxa on perinteinen baskilainen osuuspankki, jonka lisäarvon tuottaminen 
perustuu henkilökohtaiselle palvelulle, etenkin kasvokkain tapahtuvan 
palvelukokemuksen tuottamiselle. Pitkäjänteisyys ja paikallisuus ovat strategian 
pääpainoja. Pankin tarkoitus ei siis ole kilpailla maailmanlaajuisesti, vaan eritoten 
paikallisesti. Laboral Kutxa on tärkeä pankki sekä paikallisille että koko maalle. 
Konttoreita sijaitsee pääosin Biskajan alueella, mutta muutamia konttoreita löytyy 
myös muualta Espanjasta. Kutxan markkinaosuus on tällä hetkellä n. 20 
prosenttia koko Biskajan alueesta, kattaen jopa 1,2 miljoonaa asiakasta. (Oscar 
Muguerrza Tellería) 
 
Toisena vierailun kohteena oli rahoitusryhmä CaixaBankin Store Bilbao konttori. 
Tällä hetkellä CaixaBank on Espanjan kolmanneksi suurin pankki, lähemmäs 14 
miljoonalla asiakkaallaan vuoden 2016 tilaston mukaan (CaixaBank 2018). 
Tulevaisuudessa tavoitteena on kuitenkin kasvattaa CaixaBank Espanjan 
johtavaksi rahoitusryhmäksi. Tämän hetkinen liiketoimintamalli perustuu 
erikoistumiseen. Arvolupauksen luominen eri segmenteille on otettu huomioon 
jokaisessa tuotteessa ja palvelussa (CaixaBank 2018). Digitalisaatio ja sen 
moninaisuus ovat suuressa roolissa. Nykypäivän asiakkaiden uusien tarpeiden 
innoittamana CaixaBank on luonut uuden teknologisen toimistomallin. Yhtenä 
palveluna CaixaBank tarjoaa keväällä 2018 Store –konttoreissaan mahdollisuutta 
ostaa Fiat 500 -henkilöautoja tai Samsung Galaxy S9 –matkapuhelimia. 
Yhteistyökumppaneita vaihdellaan ja näin ollen tarjotut tuotteet muuttuvat tietyin 
väliajoin. Espanjassa osamaksulla maksaminen ei ole yleistä, mutta Caixa 
tarjoaa mahdollisuuden myös siihen ostosten kohdalla. 

4.1.3  Kvantitatiivinen tutkimus 

Tämä tutkimusmenetelmä valittiin, koska tavoitteena on saada määrällisesti ja 
prosentuaalisesti selville, kuinka suuri osa kyselyyn vastanneista käyttää tällä 
hetkellä Osuuspankin sähköisiä palveluita sekä kuinka moni asioi vielä 
säännöllisesti konttorissa. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan tämän hetkinen 
tilanne sekä sen mahdollinen kehitys tulevaisuudessa. Tutkimuksessa halutaan 
myös selvittää, millaisissa pankkiasioissa ihmiset kaipaavat henkilökohtaista 
palvelua ja missä kanavissa palvelua halutaan. Tutkimus on toteutettu 
yhteistyössä OP Lounaismaan kanssa ja kyselyn kohderyhmänä ovat olleet 
Osuuspankin asiakkaat. Kyselyyn vastaaminen on ollut täysin vapaaehtoista ja 
vastaukset on käsitelty anonyymisti.  
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Kysely on toteutettu Webropolin avulla. Kyselyä on jaettu OP Lounaismaan 
asiakkaille sekä sähköpostitse että Facebookissa. Kyselyn lopussa pyrimme 
myös selvittämään Osuuspankin Liikkuvan pisteen potentiaalia ja tämän hetkistä 
tunnettuutta.  

4.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

Osallistuvan havainnoinnin tuloksena Liikkuvalle pisteelle parhaaksi todetut tavat 
ja mahdolliset kehityskohteet perustuvat tehtyihin henkilökohtaisiin havaintoihin 
ja huomioihin. Benchmarkingin yhteydessä saatuja havainnoita analysoitaessa 
on huomioitu Espanjan ja Suomen väliset kulttuurierot ja selitetty niiden 
vaikutukset havaittuihin tuloksiin. Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia on lähdetty 
purkamaan tilastollisesti kuvaavilla analyyseillä. 

4.2.1  Liikkuvan pisteen toiminta 

Liikkuvan pisteen soveltuvuutta on testattu erilaisissa ulkoilmatapahtumissa. 
Talvella hiihtoloman aikaan pistettä yritettiin tuoda Meriteijon 
laskettelukeskukseen, mutta rajun pakkasen takia pisteen ylläpito ulkona oli 
kuitenkin mahdotonta. Toiminta ulkona on mahdollista, mutta tietyt olosuhteet 
kuten rankka vesisade ja tässä tapauksessa kova pakkanen rajoittavat toimintaa. 
Suojaisa katos sekä sopivien lämpötilojen rajoissa pysyminen on otettava 
huomioon ulkona. Tässä kohtaa sopivien lämpötilojen rajoissa pysyminen 
tarkoittaa teknisille laitteille, kuten tietokoneille ja tableteille, sopivaa lämpötilaa, 
jotta laitteiden toiminta pysyy ennallaan. 
  
Laskettelukeskuksen käyntipäivä valittiin talvilomaviikolle, jolloin väkeä oli 
odotettavissa tavallista enemmän. Kohderyhmänä olivat aikuisten lisäksi lapset, 
joten siksi myös lapsille haluttiin luoda mieluinen kohtaaminen ja heitä 
huomioitiinkin jakamalla heijastimia ja muita oheistuotteita. Tässä 
urheilupäivässä ihmiset eivät niinkään sijainneet keskitetysti yhdessä paikassa. 
Liikkuvaa pistettä ei tällöin asetettukaan esille, mutta pisteen tietoisuutta levitettiin 
suullisesti ilman pistettä. Tarkoituksena olikin kiertää ympäri aluetta ja lähestyä 
asiakkaita pikaisesti. Tavoitteena oli nopea kohtaaminen asiakkaiden kanssa 
joka jättää positiivisen mielikuvan. Päätavoitteena oli näkyvyyden lisääminen, 
pisteen markkinointi sekä sen tunnettuuden lisääminen. 
  
Kevään puolella pistettä testattiin ulkona myös Salossa järjestettävässä naisille 
suunnatussa juoksutapahtumassa Salon Seiskassa. Aikataulu sovitettiin siten 
että piste ja pisteen työntekijät olivat paikalla puolituntia ennen tapahtuman alkua. 
Näin varmistettiin se, että kaikki paikallaolijat, myös muiden tapahtumassa 
mukana olevien yritysten edustajat, tulivat huomioiduiksi. Tällä kertaa itse 
pisteeseen oli kiinnitetty tarkempaa huomiota. Liikkuvan pisteen ylle oli hankittu 
suojaisa katos, jotta mahdollinen sade ei haittaisi sen toimintaa. Tapahtumaan 
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osallistumisesta oli ilmoitettu etukäteen, mikä vaikutti ihmisten tietoisuuteen OP 
Lounaismaan Liikkuvan pisteen läsnäolosta. 
  
Havainnoinnin avulla todettiin, että ulkoilmatapahtumissa ja urheilutapahtumissa 
ihmisten suhtautuminen pisteeseen oli erilaista verrattuna muihin paikkoihin. 
Rennossa tilaisuudessa asiakkaat lähestyivät pistettä itse, myös muissa kuin 
pankkiasioihin liittyvissä asioissa.  Pankin palveluita ei niinkään tultu hakemaan, 
vaan asiakkaat olettivat pisteen olevan tapahtumissa mukana markkinoinnillisista 
syistä. Tästä syystä pankin paikallaolo ei ollut ehkä kaikkein tuottoisinta, mutta 
tämän kaltaisissa tapahtumissa paikallaolo jättää kuitenkin asiakkaalle 
positiivisen mielikuvan yrityksestä sekä tietoisuuden siitä, että tällaisissakin 
tapahtumissa on mahdollista saada apua pankkiasioihin liittyen. Suurimmat 
hyödyt olivat tietoisuuden levittäminen pisteestä sekä asiakkaiden lähelle 
pääseminen. 
 
Näitä tilaisuuksia voisi hyödyntää jatkossa pitämällä Liikkuvalla pisteellä erilaisia 
teemoja, jolloin ihmisten kanssa saataisiin vapaamuotoisia keskusteluja pankki- 
ja vakuutusasioista. Erilaiset ohjelmat kuten kilpailut ja arvonnat houkuttelevat 
ihmisiä pisteelle varsinkin tällaisissa tilaisuuksissa joissa tämän kaltaisten 
houkuttimien käyttö on yleistä. 
  
Liikkuva piste on kehityksen aikana ollut paikalla myös Salon liikekeskus 
Plazassa sekä Salon päivittäistavarakauppa K-Citymarketissa. Pankin näkyvyys 
tällaisissa paikoissa jossa sitä ei oltu totuttu ennen näkemään, aiheutti 
kummastusta. Ensireaktio asiakkailta oli jopa hieman varovainen, mikä saattoi 
johtua siitä, että moni luuli pisteen tyrkyttävän jotain. Tämä tiedostettiin jo heti 
alussa, joten asiakkaita lähestyttiin vain katsekontaktilla ja tervehdyksellä. 
Henkilökunnan tulee aina huomioida asiakas, vaikka hän ei tulisikaan pisteelle. 
Näin asiakkaalla jätetään positiivinen mielikuva. Pisteellä tuleekin aina olla 
asiantuntevaa henkilökuntaa, jotta asiakkaan tarpeeseen saadaan vastaus tai 
ohjataan asiassa eteenpäin, esimerkiksi varaamalla aika konttoriin. Myös 
henkilökunnan oma aktiivisuus korostuu liikuttaessa Liikkuvan pisteen kanssa. 
Tapahtumissa henkilökunnan määrää pisteellä on säädelty tilanteen mukaan. 
Liikkuvaa pistettä on testattu 2-4 henkilöllä, mutta parhaimmaksi ja 
tuottavimmaksi on osoittautunut kahden hengen tiimi. Pisteellä olo yksin ei ole 
mahdotonta, mutta ei myöskään tehokkainta. Asiakkaan kannalta tärkeintä on 
toimivan palvelun saaminen. 
  
Liikekeskuksessa liikuttaessa tavoitteena oli tavoittaa satunnaisia ihmisiä. 
Kanssakäymisen odotettiin tapahtuvan pikaisesti muiden asioiden hoitamisen 
lomassa. Liikekeskuksessa sekä muiden päivittäistavarakauppojen 
läheisyydessä sijainti osoittautui kuitenkin sellaiseksi paikaksi, jossa ihmiset 
tulivat kysymään neuvoa ja varaamaan aikoja. Näissä pisteissä keskustelu oli 
vakavampaa. Sijaintia ja aikaa valittaessa on pyritty tavoittamaan 
mahdollisimman suuri kohderyhmä, asiakkaita eri segmenteistä.  Liikkuvan 
pisteen ollessa kauppakeskuksessa ajankohdaksi valittiin tapahtumapäivä, 
jolloin ihmisiä olisi tavallista enemmän paikalla. K-Citymarketin 
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mammuttimarkkinoiden aikaan ajankohdaksi valittiin perjantai aamupäivä, jolloin 
tavoitettiin lapsiperheitä ja vanhempaa ikäluokkaa.  
 
Halutessa tavoittaa nuoria ja työssäkävijöitä paikaksi valittiin Salon IoT Campus. 
Havaittiin että nuoret suhtautuvat varovaisimmin pisteeseen verrattaessa 
esimerkiksi keski-ikäisiin ja vanhempiin asiakkaisiin. Nuoret kokivat pisteen 
virallisena ja ehkä hieman painostavana. Eräskin nuori kertoi Liikkuvalla pisteellä 
kokevansa sellaista, että pitäisi heti olla kirjoittamassa nimiä erilaisiin 
sopimuksiin. Nuoret toimivat pisteellä hieman varautuen, mutta rentoutuivat heti 
kun heidän kanssaan keskusteli niitä näitä. Kun tavoitteena on lähestyä nuoria 
asiakkaita tulisi pisteellä olla jotain tätä ikäluokkaa koskettavaa asiaa tai 
tekemistä esimerkiksi asuntosäästötiliin liittyvää neuvontaa tai muuta vastaavaa. 
Pisteellä tulisi myös tällöin toimia sellaisia työntekijöitä jotka tulevat nuorten 
kanssa helposti toimeen.  
  
OP Lounaismaan piste oli myös mukana Salossa järjestettävillä Naisex –
messuilla, josta asiakkaita oli informoitu etukäteen sekä sosiaalisessa mediassa 
että muissa lähteissä. Messut ovat tilanteita joissa asiakkaat jopa odottivat 
näkevänsä OPn pisteen. Tällaisissa paikoissa pankin läsnäolo oli totuttu 
näkemään, joten ihmiset olivat jo valmistautuneet tähän. Asiakkailla saattoi olla 
jo ennen messuille tuloa tarve, johon he halusivat messuilla saada vastauksen. 
Messutilaisuuksissa pankkiasioista keskustellaan muuten niukasti, jolloin jonkin 
vetonaulan, kuten arvonnan kysyntä kasvaa.  
  
Liikkuvan pisteen toiminnan kannalta on tärkeää panostaa pisteellä toimivaan 
henkilökuntaan, pisteen visuaalisuuteen, toimivuuteen, palveluun sekä 
liikkuvuuteen. Kun ihmiset oivaltavat Liikkuvan pisteen idean ja tarkoituksen, 
osataan sen tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluita hyödyntää paremmin. 
Liikkuvan pisteen tulee olla visuaalisesti miellyttävä mutta myös näkyvä. Koska 
piste on neutraalin sävyinen ongelmaksi saattaa koitua erottuvuus. Tällöin on 
mahdollista korostaa pistettä esimerkiksi ajankohtaisella roll-upilla tai 
digitaalisella mainostaululla. Liikkuvalla pisteellä on käyttöä, joten tärkeäksi 
osaksi tulee suunnitella jatkuvasti uusia paikkoja, tapahtumia tai tilaisuuksia jossa 
pisteen kanssa voi olla mukana. Ennen kaikkea paikallaolosta täytyy ilmoittaa 
myös asiakkaille. Tämän takia sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla olisi 
hyvä luoda Liikkuvan pisteen aikataulu. 

4.2.2  Uusia ideoita pankkipalveluihin 

Suomessa pankkien eroavaisuudet kohdistuvat lähinnä pankkien tarjoamiin 
palveluihin. Lähes kaikilla suomalaisilla pankeilla on käytössään verkkopankki 
sekä mobiilisovellus. Nykypäivänä suurin osa suomalaisista hoitaa 
pankkiasiansa sähköisesti. Espanjassa pankit eroavat toisistaan huomattavasti 
enemmän. Tutustuimme baskimaassa CaixaBank ja Laboral Kutxa nimisiin 
pankkeihin. Esimerkiksi digitaalisuuden erot näkyivät selvästi näiden pankkien 
välillä. Ensimmäisessä luotettiin vahvasti siihen, että digitalisaatio ei tule 
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jyräämään normaalin konttoritoiminnan yli vielä pitkään aikaan. Niinpä heidän 
toimintansa perustuukin asiakkaiden palveluun konttoreilla. 
 
Pankkivierailuiden kautta todettiin, että pankit eroavat suuresti toisistaan. 
CaixaBank luottaa toiminnassaan siihen, että digitalisuus on nykypäivänä valttia. 
Jopa heidän konttorinsa ovat digitalisaation edelläkävijöitä verrattuna muihin 
maan pankkeihin. Myös suomalaisten pankkien konttorit jäävät digitalisaatiossa 
tämän pankin varjoon. Tästä esimerkkinä toimii konttorin ulkopuolelle sijoitettu 
digitaalinen mainostaulu, joka herättää visuaalisesti asiakkaiden huomion ja 
tiedottaa ajankohtaisista asioista. Sen sisältöä on helppo muokata tarpeiden 
mukaan, ja mahdolliset asiavirheet ovat helposti korjattavissa. Pankilla oli myös 
asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tabletteja. 
 
Vaikka tämä pankki olikin digitalisaatiossa edelläkävijä, ei se silti tarkoittanut sitä, 
ettei heiltä olisi saanut kasvokkaistakin palvelua sitä haluttaessa. Espanjassa 
pankeilla oli palveluja, joita ei suomalaisilta pankeilta toistaiseksi vielä saa. Yksi 
hyvistä palveluista on pankin eteisaulassa sijaitseva monitoimiautomaatti. 
Kyseinen automaatti näytti ulospäin melko samanlaiselta kuin suomalainen Otto-
automaatti, mutta sen toiminnot olivat huomattavasti kattavammat. Automaatista 
pystyi käteisnoston lisäksi ostamaan lippuja esimerkiksi julkiseen liikenteeseen 
sekä erilaisiin tapahtumiin. Automaatit olivat sijoitettu tarkoituksella pankin 
eteisaulaan kadunvarsisijoittelun sijaan. Pankki haluaa, että ihmiset saavat 
asioida rauhassa ja tuntevat itsensä tervetulleiksi käyttämään pankin palveluita. 
 
Pankkivierailuiden yhteydessä suoritettiin vapaamuotoista haastattelua, jonka 
tarkoituksena oli selvittää paljonko espanjalaiset nuoret käyttävät pankkinsa 
mobiilisovelluksia ja kuinka usein he käyvät asioimassa konttorissa verrattuna 
suomalaisiin. Suurin osa kertoi käyttävänsä mobiilisovelluksia vähintään kerran 
viikossa. Hyvin usea vastasi käyvänsä konttorilla kerran vuodessa tai harvemmin. 
Haastattelun edetessä havaittiin, että espanjalaisten nuorten mobiilisovellukset 
olivat ominaisuuksiltaan suppeampia verrattaessa suomalaisiin. 
Pankkikäyttäytyminen eroaa suomalaisiin nuoriin verrattuna siksi koska 
espanjalaiset nuoret asuvat pitempään kotona eivätkä muuta usein vuokralle. He 
säästävät omaa asuntoa varten ja muuttavat yleensä suoraan omistusasuntoon. 
Pankkiasioiden hoitaminen ei ole espanjalaisille nuorille niin arkipäiväistä kuin 
suomalaisille nuorille. He alkavat hoitaa omia pankkiasioitaan enemmän vasta 
sitten kun ottavat ensimmäisen asuntolainansa. 
 
Maiden välillä on myös paljon eroja maksutavoissa. Espanjassa käytetään 
käteistä huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Suomessa kortilla 
maksaminen onnistuu nykyään lähes missä tahansa. Espanjassa kortilla 
maksaminen ei ole näin yleistä. Koska suomalaisten käteisen rahan käyttö on 
vähentynyt huomattavasti, eivät kaikki pankit tarjoa enää käteispalveluita. Tällöin 
myös konttoritoiminta supistuu. Myös Espanjassa konttoritoiminta on vähentynyt 
mutta ei niin suuressa mittakaavassa. Tulevaisuudessa tämänkin uskotaan 
kasvavan. Konttoreiden sulkeminen herättää närkästystä, etenkin aktiivisesti 
konttoripalveluja käyttävien keskuudessa. Ruotsissa ja Norjassa on pankkeja, 
joilla ei ole laisinkaan fyysisiä konttoreita. “Lisäksi trendinä on siirtyminen entistä 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Suonvieri, Ida Laakkonen & Joona Hyvärinen 

enemmän selainpohjaisista käyttöliittymistä mobiilisovelluksiin, jotka kulkevat 
asiakkaiden mukana lähes kaikkialle. Mobiilimaksaminen on monissa maissa, 
kuten Ruotsissa ja Tanskassa, korvannut laajalti käteisen käyttöä 
maksuvälineenä.” -selviää Finanssivalvonnan tiedotteesta. (Finanssivalvonta 
2017) 
 

4.2.3  Miten OPn asiakkaat käyttävät pankkipalveluita? 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Osuuspankin asiakkaat hoitavat 
nykyään pankkiasioitaan. Tutkimuksessa selvitettiin mm. kuinka moni asioi 
nykyään konttorissa, kuinka paljon asiakkaat käyttävät OPn verkkopankkia ja 
mobiilisovelluksia sekä kartoitettiin ihmisten tietoisuutta Liikkuvasta pisteestä ja 
samassa heräteltiin mielenkiintoa pistettä kohtaan. Tutkimukseen vastasi 101 
Osuuspankin asiakasta. 
 
Tutkimustuloksista selviää välittömästi, että suurin osa vastaajista hoitaa 
pankkiasioitaan lähinnä verkkopankissa tai mobiilisovelluksien avulla. Suurin osa 
vastanneista kertoo, ettei käytä konttoreita juuri ollenkaan. Vain yksi reilusta 
sadasta vastaajasta hoitaa pankkiasioitaan konttorilla kerran kuukaudessa. 
56,5% vastaajista hoitaa pankkiasioitaan konttorilla vähemmän kuin kerran 
vuodessa ja 7,9% vastaajista ei hoida pankkiasioitaan ollenkaan konttorissa. 
Tulokset selviävät taulukosta 1. 85,9% vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että he 
hoitaisivat laina-asiansa mieluiten paikan päällä konttorissa. Laina-asioiden 
lisäksi reilut 30% vastaajista hoitaisivat sijoittamiseen ja vakuutuksiin liittyvät 
asiat myös paikan päällä konttorilla. Tutkimustuloksista voi päätellä, että vaikka 
suurin osa palveluista digitalisoituu, haluavat asiakkaat silti henkilökohtaista 
palvelua tiettyjen pankkiasioiden kohdalla.  
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Taulukko 1. Pankkiasiointi konttorissa 

 
Taulukko 2. Verkkopankin käyttö 

 
Kuten taulukosta 2. selviää, suurin osa kyselyyn vastanneista (52,5%) käyttää 
verkkopankkia useammin kuin kerran viikossa. Vain yksi vastaajista kertoo, ettei 
käytä verkkopankkia ollenkaan. 24,8% kertoo käyttävänsä verkkopankkia kerran 
viikossa. Tästä konkretisoituu se, kuinka paljon sähköisiä palveluita käytetään ja 
hyödynnetään arjessa. Tutkimuksesta selviää, että yleisimmin asiakkaat 
maksavat verkkopankissa laskuja (91,9%), seuraavat tilin saldoa ja kulutusta 
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(83,8%) ja tekevät tilisiirtoja (82,8%). Näiden lisäksi verkkopankissa seurataan 
sijoituksia ja hoidetaan laina-asioita. 11,1% vastanneista kertoo myös käyvänsä 
verkkopankin välityksellä verkkoneuvotteluja.  
 
Vaikka suurin osa verkkopankissa tehtävistä toiminnoista ovat melko 
arkipäiväisiä, kertovat vastaajat, että he voisivat hoitaa verkkopankin välityksellä 
myös tilien avaamisen (78,1%), vakuutusasioinnin (71,9%) sekä sijoittamiseen 
liittyvät asiat (60,4%). Reilut 40% vastaajista voisi hoitaa verkkopankin 
välityksellä myös lainaneuvotteluja sekä muita verkkoneuvotteluja. Näistä 
tuloksista voi päätellä sen, että verkkopankkia käytetään tällä hetkellä hieman 
arkipäiväisempien pankkiasioiden hoitamiseen, mutta suurin osa vastaajista voisi 
käyttää verkkopankkia myös muiden pankkiasioiden hoitamiseen. 
Verkkoneuvottelujen määrä tulee luultavasti kasvamaan tulevaisuudessa, kun 
ihmiset oppivat hyödyntämään palvelua ja huomaavat kuinka helppoa 
pankkiasioiden hoitaminen voi kotoa käsin olla. Etenkin asiakkaat, jotka 
hallitsevat tietotekniikan hyvin, hyödyntävät luultavasti muita enemmän 
verkkoneuvotteluja ja asiakaspalvelu chatteja, jottei heidän tarvitse lähteä 
erikseen konttorille.  
 
Tutkimuksesta selvisi myös, että mobiilisovelluksia käytetään enemmän kuin 
verkkopankkia. Vastanneista jopa 88,2% kertoo käyttävänsä enemmän 
mobiilisovelluksia. Tämä selittyy sillä, että vastanneiden mielestä 
mobiilisovellukset ovat helppokäyttöisiä, nopeita ja asioiden hoitaminen käy 
kätevästi missä tahansa, mobiililaitteen välityksellä. He, jotka vastasivat 
käyttävänsä mieluummin verkkopankkia, käyttävät sitä siksi, koska ovat tottuneet 
käyttämään verkkopankkia (72,7%). Muita syitä verkkopankin käyttämiseen oli 
mm. se, että tietokoneen näytöltä näkee paremmin kuin mobiililaitteesta sekä 
verkkopankin turvallisuus ja helppokäyttöisyys.  
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Taulukko 3. OPn mobiilisovelluksien käytön kartoitus 

 
Taulukko 4. OPn  asiakkaiden mobiilisovellusten käyttö osana arkea 

 
Kuten taulukosta 3. selviää, Osuuspankin mobiilisovellusten saralla OP-mobiilia 
käytetään enemmän kuin Pivoa. 47,5% vastaajista kertoo käyttävänsä pelkkää 
OP-mobiilia, 5,9% pelkkää Pivoa ja 38,6% vastaajista kertoo käyttävänsä näitä 
molempia mobiilisovelluksia. Vain kahdeksan kyselyyn osallistuneista on 
vastannut, ettei käytä kumpaakaan mobiilisovellusta. Voidaan siis todeta, että 
mobiilisovelluksia käytetään jo paljon, mutta potentiaalisia käyttäjiä on myös 
paljon tavoittamatta. Kyselyyn vastanneista 6,9% vastasi olevansa huolestunut 
digipalveluiden käyttämisestä. Näistä jokainen oli vastannut, että ovat 
huolestuneita näiden nimenomaisten tietoturvariskien takia.  
 
Mobiilisovelluksia käytetään verkkopankin tavoin. Vastaajat kertovat käyttävänsä 
sovelluksia laskujen maksamiseen, saldon ja kulutuksen seuraamiseen, 
tilisiirtojen tekemiseen sekä sijoitus- ja vakuutusasioiden hoitamiseen. Pivoa 
käytetään saldon ja kulutuksen seuraamisen lisäksi myös Cityshoppari 
etuohjelman takia. Koska mobiilisovelluksista on tehty niin monikäyttöiset, 
ihmiset käyttävät mobiilisovelluksia usein pankkiasioidensa hoitamiseen. Niin 
kuin taulukosta 4. näkyy 51% vastaajista kertoo käyttävänsä mobiilisovelluksia 1-
5 kertaa viikossa, 16,3% vastaajista käyttää enemmän kuin kerran päivässä ja 
15,2% vastaajista käyttää kerran päivässä. Vain kaksi vastaajaa kertoo 
käyttävänsä sovelluksia vähemmän kuin muutaman kerran kuukaudessa. 
 
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien mielipiteitä Osuuspankin sovelluksista ja 
niiden toimivuudesta. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että sovellukset ovat 
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helppokäyttöiset, toimivat, luotettavat sekä ennen kaikkea tarpeelliset. Tästä 
voidaan päätellä, että mobiilisovellukset helpottavat käyttäjiensä arkea ja niiden 
käytöstä hyödytään oikeasti. Pankkiasioiden hoitaminen helpottuu, kun palvelut 
kulkevat kätevästi siellä, missä asiakkaan mobiililaitekin.   
 
Kyselyssä huomioitiin myös OP Lounaismaan Liikkuva piste. Koska palvelu oli 
melko tuore, suurin osa vastaajista (73,3%) ei tiennyt pisteen olemassa olosta. 
Ihmiset haluaisivat kuitenkin, että Liikkuva piste kiertäisi eritoten 
ostoskeskuksissa, ruokakaupoissa ja erilaisissa tapahtumissa. Kyselyyn 
osallistuneilta kysyttiin myös, minkälaisia pankkiasioita he voisivat kuvitella 
hoitavansa pisteellä. Taulukosta 5. näkyy, että suurin osa vastaajista kuvitteli, 
että voisi pisteellä muun muassa kysyä neuvoa pankkiasioihin liittyen (85,3%), 
tehdä ajanvarauksen (33,7%), hoitaa vakuutusasioita (33,7%) sekä hoitaa laina- 
(22,1%) ja sijoitusasioita (16,8%).  
 

 
Taulukko 5. Liikkuvan pisteen hyödyntäminen 

Kaiken kaikkiaan kyselystä konkretisoituu se, että konttoreiden tarve on 
pienenemään päin, kun pankkiasioita voidaan hoitaa verkkopankissa ja 
mobiilisovelluksien avulla. Henkilökohtaista palvelua silti halutaan ja tarvitaan, 
esimerkiksi laina-asioiden ja sijoitusten suhteen. Henkilökohtaisen palvelun 
tarjonta saattaa tulevaisuudessa tapahtua tekoälyn avulla. OPn uusien 
liiketoimintojen kehittämisestä vastaava johtaja Kristian Luoma kommentoi 
tekoäly asiaa seuraavasti: ”Keinoäly mahdollistaa henkilökohtaisen palvelun. 
Keinoäly voi oppia ja ymmärtää mitkä ovat tulosi ja menosi ja mitkä asiat sinua 
kiinnostavat ja mihin haluat käyttää rahaa” (Talouselämä 2017). 
 
Myös Liikkuvalle pisteelle nähtiin tarvetta ja potentiaalia, joten tämän kaltaisille 
palveluille saattaa tulevaisuudessa syntyä enemmänkin tarvetta. 
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4.3 Tulosten tarkastelu 

Työn päätavoite oli kehittää Liikkuvan pisteen toimintaa, löytää uusia näkökulmia 
sekä tuottavimpia toimintamalleja. Kehitystyössä käytettiin osallistuvaa 
havainnointia, benchmarkingia sekä Osuuspankin asiakkaille suunnattua 
kyselyä. Liikkuvan pisteen kehittämistyön aikana on luotu ideoita, joilla pisteen 
toimintaa voi tehostaa sekä saada Liikkuva piste toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Erityisesti pisteen visuaalisuus ja houkuttelevuus ovat asioita, joihin on haluttu 
kiinnittää huomiota.  
 
Yhtenä kehitysideana halutaan tuoda pisteeseen näyttö, jonka avulla asiakkaita 
informoidaan ajankohtaisista asioista. Pisteellä voisi joinakin kertoina olla 
jonkinlainen teema liittyen pankin palveluihin. Näytön avulla olisi helppoa näyttää 
teemaan liittyvää informaatiota, jolla saa herätettyä asiakkaiden mielenkiinnon. 
Liikkuvan pisteen pääpiirteitä ovat helppous ja muunneltavuus. Tämän vuoksi 
näyttö sopisi Liikkuvan pisteen kokonaisuuteen. 
 
Pisteen testauksen aikana havaittiin, että asiakkaat eivät heti ymmärtäneet kenen 
piste on kyseessä ja mikä pisteen tarkoitus on. Pisteen tunnistaa Osuuspankin 
pisteeksi logojen perusteella. Logon alle voisi liittää otsikon “Osuuspankin 
Liikkuva piste” jotta sen tunnistaa Osuuspankin palveluksi. Näiden lisänä pisteen 
yhteyteen voisi teettää roll up –mainoksen, joka kertoo pääpiirteittäin, mitä 
kaikkea Liikkuvan pisteen palveluihin kuuluu. Roll up toimisi informaation lisäksi 
myös visuaalisena lisänä pisteelle. Mainoksen tulisi olla selkeä, jotta ohikulkijan 
olisi helppo havaita mainoksen sanoma. Roll up on helposti liikuteltava, joten sen 
tuominen pisteelle ei aiheuta suurta lisävaivaa. Myös henkilökunnan ohjeistus 
nousi kehitettäväksi asiaksi. Jokaisen Liikkuvalla pisteellä työskentelevän tulisi 
tietää, mitä kaikkea pisteen toimintaan kuuluu. Jotta jokaisen olisi helppo 
työskennellä pisteellä, on luotu ohjelista siitä, mitä kaikkea pisteelle pitää ottaa 
mukaan.  
 
Koska Liikkuva piste voi olla käytännössä missä vain, milloin vain, on erityisen 
tärkeää informoida asiakkaita pisteen sijainnista. Liikkuvalle pisteelle tulisi luoda 
aikataulu, joka olisi nähtävillä sosiaalisessa mediassa sekä konttoreilla. Kaikilla 
ihmisillä ei ole aikaa asioida konttorilla arkisin. Liikkuvan pisteen aikataulun 
avulla, he voisivat katsoa itselleen sopivan päivän, jolloin heillä olisi aikaa asioida 
Liikkuvalla pisteellä konttorin sijaan. Aikataulun lisäksi pisteeseen voisi yhdistää 
sijaintipalvelun, joka näyttää asiakkaalle, missä piste sijaitsee juuri sillä hetkellä 
sekä missä piste sijaitsee seuraavaksi. Kun piste ei ole käytössä, sijaintipalvelu 
osoittaa pisteen seuraavan käyttöpaikan ja ajan. Vastaajista 88,2% kertoo 
käyttävänsä enemmän mobiilisovelluksia kuin verkkopankkia. Tämän vuoksi 
Liikkuvan pisteen sijaintipalvelu tulisi liittää OP-mobiili sovellukseen. OP-mobiili 
sovellus sopisi tähän käyttötarkoitukseen paremmin, koska vastanneista 47,5% 
kertoo käyttävänsä pelkkää OP-mobiili sovellusta, kun taas pelkkää pivoa käyttää 
vain 5,9% vastanneista. Molempia sovelluksia käyttää 38,6%. OP-mobiilista voisi 
nähdä kaikkien Osuuspankkien Liikkuvan pisteen kaltaiset palvelupisteet 
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sijaintikartalla, jolloin helpottuisi lähimmän palvelupisteen löytäminen, oli se sitten 
oman tai muun alueen Osuuspankin. 
 
Yksi isoimmista kehitettävistä asioista on Liikkuvan pisteen tunnettuuden 
lisääminen. Liikkuvasta pisteestä tulisikin olla kattavaa informaatiota pankin 
nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tunnettuuden lisäämisellä ihmiset 
saadaan tietoisiksi pisteen palveluista, jonka seurauksena konseptista saadaan 
entistäkin toimivampi. Liikkuvan pisteen toiminnan jatkuvan kehityksen kannalta, 
on tärkeää edelleen testata pistettä erilaisissa ympäristöissä ja tapahtumissa 
sekä havainnoida sen toimivuutta. Jatkokäyttöä varten, kannattaa valita sellaisia 
tapahtumia ja ympäristöjä, jotka on testauksen kautta todettu kannattaviksi. 
Esimerkkeinä kehitystyönaikana havaituista toimivista käyttöpaikoista olivat 
Salon K-Citymarket sekä kauppakeskus Plaza. Nämä käyttöpaikat todettiin 
toimiviksi, koska asiakkaat saapuivat pisteelle omatoimisesti pyytämään apua 
erilaisiin pankkiasioihin liittyen. Jatkokäyttöä varten luotiin alustava suunnitelma 
siitä, missä pistettä voisi lähikuukausien aikana käyttää.  
 
Kehitystyön aikana todettiin, että pisteellä voisi käyttää erilaisia teemoja eri 
tapahtumissa ja paikoissa. Esimerkiksi messuilla pisteellä voisi olla 
vakuutusasioihin liittyvää ohjelmaa ja neuvontaa, kun taas nuorille suunnatussa 
ympäristössä voisi olla asuntosäästötiliin liittyvää neuvontaa. Osallistuvan 
havainnoinnin aikana todettiin, että asiakkaat kyselevät usein apua 
digipalveluiden käyttämisestä, joten sekin voisi olla yksi teema esimerkiksi 
jossain tulevassa ulkoilmatapahtumassa.  
 
Kyselyyn vastanneista 56,5% hoitaa pankkiasioitaan konttorilla vähemmän kuin 
kerran vuodessa. Tästä voidaan päätellä, että Liikkuvan pisteen kaltaisille 
palveluille on kysyntää tulevaisuudessa. Asiakkaat eivät jaksa asioida konttorilla, 
elleivät he koe asiaa tärkeäksi. Tällöin esimerkiksi pelkän neuvon kysyminen voi 
jäädä tekemättä. Asiakkaista saattaa tuntua, että asia on liian vähäpätöinen 
konttorilla vieraillakseen. Edellä mainitut asiat ovat tulleet esille osallistuvan 
havainnoinnin kautta. Koska pankkiasioita hoidetaan nykyisin lähinnä 
mobiilisovelluksien ja verkkopankin avulla, voisi eri ikäisille asiakkaille pitää 
opetustuokioita. Tällaisia kursseja voisi pitää esimerkiksi sellaisille nuorille, joille 
hankitaan ensimmäistä kertaa varmentava debit -kortti sekä pankkitunnukset. 
Vanhuksille opetustuokiot voisivat keskittyä erilaisten laitteiden käytön 
opetteluun, sekä erilaisten toimintojen tekemiseen mobiilisovelluksissa ja 
verkkopankissa. Liikkuvan pisteen voisi näissä tapauksissa sijoittaa kouluihin ja 
vanhainkoteihin/palvelutaloihin.  
 
Liikkuvan pisteen vahvuuksiin kuuluu ennen kaikkea sen liikuteltavuus. 
Asiakkaille mahdollistetaan palvelun saaminen arkipäiväisten asioiden lomassa, 
esimerkiksi ruokaostosten yhteydessä, ilman ajanvarausta. Nykypäivänä 
asiakkaat haluavat saada palvelua mahdollisimman helposti ja pienellä vaivalla. 
Kun tarve palvelulle syntyy, ei se katso aikaa eikä paikkaa. Edellä mainittujen 
asioiden vuoksi, Liikkuvan pisteen potentiaali on erittäin suuri. Piste voidaan 
sijoittaa lähes mihin tahansa. Piste on riippumaton pankkikonttoreiden 
aukioloajoista. Kyselyyn vastanneista suurin osa haluaisi Liikkuvan pisteen 
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kiertävän nimenomaan kauppakeskuksissa, ruokakaupoissa ja erilaisissa 
tapahtumissa.  
  
Vaikka mobiilisovelluksia ja verkkopankkia käytetään nykyään paljon, eikä 
konttoreilla asiointi ole enää niin arkipäiväistä, halutaan tiettyjen pankkiasioiden 
kohdalla edelleen henkilökohtaista palvelua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi 
laina-asioiden hoitaminen (85,9%). Liikkuvan pisteen yhteyteen voisikin välillä 
ottaa erillisen neuvottelutilan, esimerkiksi lainaneuvotteluja varten.  
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5 LOPUKSI 

Työn tavoitteena oli kehittää OP Lounaismaan Liikkuvan pisteen toimintaa sekä 
tuoda se ja sen tarjoamat palvelut ihmisten tietoisuuteen. Työssä haluttiin 
kehittää palvelun toimivuutta asiakaskokemuksen parantamiseksi. Työntekijöitä 
helpottamaan on luotu muistilista, josta selviää mitä pisteellä tehdään sekä mitä 
pisteellä pitää olla mukana. Muistilistassa on lyhyt esittely Liikkuvasta pisteestä 
ja sen toiminnasta, jotta työntekijä tietää mikä pisteen tarkoitus on.  
 
Työn tuloksena saatiin useita uusia ideoita Liikkuvan pisteen visuaalisuuteen 
liittyen. Pistettä haluttiin kehittää entistä houkuttelevammaksi asiakkaiden 
näkökulmasta. Visuaalisen ilmeen parantamista ajateltiin myös markkinoinnin 
kannalta. Markkinoinnin kannalta tärkeitä kehityskohteita oli muun muassa tuoda 
pisteelle mainosnäyttö sekä roll up -mainos herättämään asiakkaiden 
mielenkiinnon. Osallistuvalla havainnoinnilla huomattiin myös, etteivät ihmiset 
tiedä, mikä on Osuuspankin Liikkuva piste. Tämän vuoksi pisteen pöydän 
etureunaan tulisikin lisätä Osuuspankin logon alle teksti: “OP Lounaismaa 
Liikkuva piste”. 
 
Liikkuvan pisteen toimivuutta testattiin erilaisissa ympäristöissä ja eri 
kellonaikoina. Työn aikana todettiin pisteen toimivan parhaiten arkisissa 
ympäristöissä kuten kaupan aulassa, tai kauppakeskuksissa. Kellonajoista 
toimivimmiksi todettiin keskipäivä sekä iltapäivä. 
 
OP Lounaismaa on ollut tyytyväinen saatuihin tuloksiin. Uudet kehitysideat on 
otettu avosylin vastaan sekä saatu palaute on ollut positiivista. Työssä kehitetty 
Liikkuvan pisteen aikataulu on otettu käyttöön OP Lounaismaassa. Liikkuva piste 
on kiertänyt myös huomattavasti aiempaa useammin vaihtelevissa kohteissa.  
  
Tulokset ovat olleet hyviä, koska niiden avulla Liikkuvan pisteen toimintaa on 
pystytty kehittämään uudelle tasolle. Moni tuloksista ja kehitysideoista on 
sellaisia, joita ei ole voitu toteuttaa vielä opinnäytetyön aikana. Loppujen 
kehitysideoiden hyödyntäminen jää toimeksiantajan toteutettavaksi.   
 
Työryhmän toimintaa olisi voitu kehittää muun muassa luomalla tarkempi 
aikataulu keväälle. Tarkemman aikataulun myötä olisi ollut helpompi organisoida 
työn vaiheita ja niiden valmistumista. Olisi myös ollut tarpeellista keksiä keino 
paikallisten tapahtumien löytämiseksi. Oli suuren työn alla löytää Opinnäytetyön 
kannalta kehitettävää olisi ollut työn organisoinnissa ja kirjoittamisen 
aloittamisessa. Kesti pitkään ennen kuin kirjoittaminen lähti kunnolla käyntiin. 
Lopputuloksena syntyi työryhmän mielestä kattava ja hyvä opinnäytetyö sekä 
hyviä kehitysehdotuksia toimeksiantajalle.  
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Kvantitatiivisen tutkimuksen kysymykset ja 
vastausvaihtoehdot 

Kvantitatiivisen tutkimuksen kysymykset ja vastausvaihtoehdot 
 
Yhteystiedot 
 
Kuinka usein käytän verkkopankkia? 

a. Enemmän kuin kerran viikossa 
b. Kerran viikossa 
c. 1-3 kertaa kuukaudessa 
d. Vähemmän kuin kerran kuukaudessa 
e. En käytä ollenkaan, miksi? 

 
Kuinka usein hoidan pankkiasioitani konttorissa? 

a. Kerran viikossa 
b. Kerran kuukaudessa 
c. Kerran vuodessa 
d. Vähemmän kuin kerran vuodessa 
e. En ollenkaan 

 
Minkälaisia pankkiasioita hoidat yleensä verkkopankissa? 
Maksan laskuja 

a. Seuraan saldoa ja kulutusta 
b. Seuraan sijoituksia 
c. Teen tilisiirtoja 
d. Hoidan laina-asioitani 
e. Käyn verkkoneuvotteluja 
f. Muuta, mitä?  

 
Minkälaisia asioita voisit hoitaa verkkopankin välityksellä? 
Lainaneuvottelut 

a. Verkkoneuvottelut 
b. Sijoittaminen 
c. Vakuutukset 
d. Tilien avaaminen 
e. Muuta, mitä? 

 
Minkälaisia asioita hoidat yleensä/haluaisit hoitaa kasvotusten konttorilla? 
Vakuutukset 

a. Tilien avaaminen 
b. Sijoittaminen 
c. Laina-asiat 
d. Päivittäiset raha-asiat 
e. Muuta, mitä? 

 
Huolestuttaako sinua digipalveluiden käyttäminen? 
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a. Kyllä 
b. Ei 

 
Vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”. Mitkä asiat sinua huolestuttavat 
digipalveluiden käyttämisessä? 

a. Tietoturvariskit 
b. Virheiden tekeminen 
c. Osaamattomuuteni tietotekniikan saralla 
d. Muu, mikä? 

 
Mitä sovelluksia käytän? 

a. Pivo 
b. OP-mobiili 
c. Molempia 
d. En kumpaakaan, miksi? 

 
Kuinka usein käytän Osuuspankin mobiilisovelluksia? 

a. Enemmän kuin kerran päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. 1-5 kertaa viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Vähemmän kuin muutaman kerran kuukaudessa 

 
Minkälaisia asioita hoidat yleensä mobiilisovelluksien avulla? 

a. Tarkistan saldoani 
b. Seuraan kulutustani 
c. Maksan laskuja 
d. Teen tilisiirtoja 
e. Käytän siirto-ominaisuutta (Siirto puhelinnumeron avulla) 
f. Seuraan sijoituksia 
g. Vakuutusasiat 
h. Käytän cityshopparia (Pivo) 
i. Muuta, mitä? 

 
Käytätkö useammin  

a. Verkkopankkia? 
b. Mobiilisovelluksia? 

 
Vastasit edelliseen kysymykseen ”verkkopankkia”. Miksi käytät sitä useammin? 

a. Koen sen turvallisemmaksi 
b. Se on mielestäni helppokäyttöisempi 
c. En ole ladannut mobiilisovelluksia 
d. Olen tottunut käyttämään verkkopankkia 
e. Näen paremmin tietokoneen näytöltä 
f. Muu syy, mikä? 

 
Vastasit edelliseen kysymykseen ”mobiilisovelluksia”. Miksi käytät sitä/niitä 
useammin? 
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a. Helppokäyttöisyys 
b. Voi hoitaa asioita missä tahansa 
c. Nopeus 
d. Sähköinen avainlukulista 
e. Samat ominaisuudet kuin verkkopankissa 
f. Muu syy, mikä? 

 
 
 
 
 
Mikä on tämän hetkinen mielipiteesi Osuuspankin mobiilisovelluksista? 
 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Helppokäyttöisyys 0 0 10 40 41 91 4,34 

Toimivuus 1 1 15 40 34 91 4,15 

Luotettavuus 0 2 11 32 46 91 4,34 

Tarpeellisuus 0 1 9 30 51 91 4,44 

Yhteensä 1 4 45 142 172 364 4,32 

 
Tiesitkö, että tällainen Liikkuva piste on olemassa? 

a. Kyllä 
b. En 

 
Minkälaisissa paikoissa haluaisit Liikkuvan pisteen kiertävän? 

a. Ostoskeskukset 
b. Ruokakaupat 
c. Tapahtumat 
d. Kirjasto 
e. Muu paikka, mikä? 

 
Minkälaisia asioita voisit kuvitella tekeväsi Liikkuvalla pisteellä? 

a. Ajanvaraus 
b. Neuvon kysyminen 
c. Saldon tarkistaminen 
d. Vakuutusasiat 
e. Laina-asiat 
f. Sijoittaminen 
g. Muuta, mitä? 
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Suunnitelma Liikkuvan pisteen jatkokäyttöä varten
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Liikkuvan pisteen kehitysideat 

 
1. Roll up -mainos pisteelle, joka herättää ihmisten huomion. Mainoksesta 

tulee käydä ilmi mitä palveluja Liikkuvalla pisteellä on saatavissa. 
 
2. Näyttö, josta asiakkaille voi mainostaa ajankohtaisia asioita, joita pankki 

haluaa tuoda asiakkaittensa tietoisuuteen. Näytön sisältöä on helppo 
muokata, joten se on myös edullinen vaihtoehto verrattuna paperisiin 
mainoslehtisiin. Näyttö kiinnittää myös visuaalisesti enemmän huomiota.  

 
3. Liikkuvan pisteen pöydän etuosassa tulisi lukea ”Liikkuva piste”, jotta 

asiakkaat tietäisivät mistä pisteestä on kyse. 
 
4. Liikkuvan pisteen aikataulu tulisi olla asiakkaiden sekä työntekijöiden 

saatavilla. Asiakkaille tiedon saa parhaiten sosiaalisen median avulla. 
Työntekijöiden saatavilla lista voisi olla intranetissä. 

 
5. OP mobiiliin voisi liittää sijaintipalvelun, josta näkyy Liikkuvan pisteen 

sijainti sillä hetkellä. Jos piste ei ole käytössä kyseisellä hetkellä, voisi 
asiakkaalle näkyä pisteen seuraava sijainti.  

 
6. Pisteelle muistilista, jonka avulla on helppo tarkistaa, onko kaikki 

pisteellä tarvittava mukana. Kyseinen lista olisi hyvä löytyä myös 
intranetistä. 

 
7. Pisteellä olevan henkilökunnan tulee tietää etukäteen pisteen 

toimintamalli. 
 
8. Pisteellä voisi olla erilaisia teemoja tilanteesta ja ajankohdasta riippuen. 

Esimerkiksi vakuutukset, lakipalvelut, kuolinpesäasiat tai sijoittaminen. 
Peruspankkipalveluiden osaaminen pisteellä tulisi olla joka kerta. 

 
9. Pistettä tulisi testata myös jatkossa erilaisina ajankohtina erilaisissa 

tapahtumissa, jotta pistettä pystytään kehittämään jatkuvasti asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. 

 
10. Mahdollinen neuvottelutila Liikkuvan pisteen yhteyteen, esimerkiksi 

lainaneuvottelua varten. Neuvottelutila ei olisi mukana joka kerta, vaan 
vain tiettyinä päivinä. 
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Liikkuva piste; työntekijälle 

OPn Liikkuvalla pisteellä tarjotaan asiakkaille palvelua pankkikonttorin 
ulkopuolella. Piste on mahdollista sijoittaa lähes mihin tahansa, ainoana 
käyttövaatimuksena on sähkön saaminen pisteelle ja elektroniikkalaitteiden 
käyttömahdollisuus. Työntekijän tulee huolehtia siitä, että tarvittavat 
elektroniikkalaitteet otetaan pisteelle mukaan. Pisteessä on valmiiksi internet 
yhteys sekä muita tarvittavia välineitä pankkiasioiden hoitamiseksi, muun 
muassa tulostin ja turvakamera. Ainoastaan käteisen rahan palveluita pisteellä ei 
tarjota.  
 
Pisteen kuljetuksesta ja kokoamisesta vastaa OP Lounaismaan 
yhteistyökumppani. Pisteelle on saatavilla erillinen telttakatos 
ulkoilmatapahtumia varten.  
 
 
 
Muistilista Liikkuvalle pisteelle: 
 
 

1. Elektroniikkalaitteet (Ipadit & tietokone) 
 
2. Ajanvarauslappuja 
 
3. Ajankohtaisia esitteitä 
 
4. Muistiinpanovälineet 
 
5. Asiakkaille jaettavia mainostuotteita 
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