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This thesis is examines the experience of salespersons at Bank X´s regarding the development 
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1 Johdanto

 

Kun asiakas ja myyjä kohtaavat, tapahtuu aina kauppa. Sinä myyt asiakkaallesi tuotteen tai 

palvelun, taikka asiakkaasi myy sinulle syyn, miksi hän ei sitä osta. (Ojanen 2010, 7.) Mutta 

kummallekaan osapuolelle ei synny kauppaa tietyn tuotteen kohdalla, jos myyjä ei tuotetta 

tarjoa asiakkaalle. Tänä päivänä ihmiset asioivat usein yrityksissä niiden internetsivujen kaut-

ta eivätkä enää kivijalkaliikkeissä, kuten ennen. Tästä syystä tänä päivänä myyjän täytyy olla 

asiakaspalvelutilanteessa herkempi tarjoamaan tuotetta tai palvelua, jota asiakkaalla ei ole 

ja joka sopisi asiakkaalle. Säästäminen on yksi tällaisista palveluista, joista ei kenellekään ole 

haittaa vaan ainoastaan hyötyä. Helsingin Sanomien artikkelissa Koponen (2014) kirjoittaa, 

että suomalaisten nettosäästöt suhteessa vuosituloihin ovat ainoastaan 84 %. Ja tästä karuna 

esimerkkinä hän kirjoittaa, että suomalainen joutuessaan työttömäksi joutuu myymään asun-

toaan jo muutamassa kuukaudessa. 

 

2 Työn tausta 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään finanssialalla toimivan Pankki X:n myyntihenkilöstön ko-

kemuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen, joka koskee jatkuvaa rahastosäästämisen myy-

mistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajaorganisaation myyntihenkilöstön 

toimintaa jatkuvan rahastosäästämisen myynnissä. 

 

Pankki X on uudistanut säästämisen myyntiä, asiakkaan riskinsietokykyä mittaavia järjestel-

miä ja säästämiseen tarjottavia rahastoja 2010-luvulla useampaan otteeseen. Tällä hetkellä 

pankissa on käytössä kaksi erilaista asiakkaan riskinsietokykyä mittaavaa järjestelmää. Tässä 

työssä kutsun säästöprofiiliksi pääasiassa palvelu- ja rahoitusneuvojille tarkoitettua työkalua 

ja sijoitusprofiiliksi pääasiassa sijoitusneuvojille tarkoitettua työkalua. Työn tarkoituksena on 

selvittää, mitä asioita työntekijät kokevat myynnin esteinä edelleen vai onko uudistuksissa 

syntynyt uusia esteitä sekä miten näitä esteitä voitaisiin poistaa arjesta. 

 

Tämän opinnäytetyön alussa käydään läpi tietoperusta. Tietoperustan jälkeen perehdytään 

kehittämistyön etenemisvaiheisiin ja näissä käytettyihin kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin. 

Lopuksi esitellään yhteenveto tehdystä kyselystä ja sen avulla luodut kehitysehdotukset sekä 

johtopäätökset. 

 

3 Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi 

 

“Suomessa saatettiin 1.11.2007 voimaan rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin edellyttämä 

sääntely. Direktiivi tunnetaan myös nimellä MiFID-direktiivi. Lyhenne tulee direktiivin englan-

ninkielisestä nimestä Markets in Financial Instruments Directive.” (Hoppu 2009, 29-30.) 
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“Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin keskeisenä tavoitteena on edistää EU:n sisämarkki-

noiden toimivuutta. Tähän pyritään lisäämällä kilpailua arvopaperien ja muiden rahoitusväli-

neiden kaupankäynnin järjestämisessä sekä helpottamalla sijoituspalvelujen tarjoamista rajan 

yli muihin jäsenvaltioihin. Tavoitteena on myös kehittää ja yhdenmukaistaa asiakkaiden suo-

jaa koskevaa sääntelyä. 

 

Direktiivin keskeisimmät vaikutukset ovat seuraavat: 

- sijoitusneuvonnasta tuli luvanvarainen sijoituspalvelu 

- hyödykejohdannaisilla tapahtuvaa sijoituspalvelutoimintaa koskeva sääntely täsmen-

tyi 

- arvopapereilla ja muilla rahoitusvälineillä tapahtuvan kaupankäynnin järjestämistä 

koskeva sääntely uudistui 

- sijoituspalvelun tarjoajien asiakassuhteita koskeva menettelytapasääntely täsmentyi 

- arvopapereiden kaupparaportointi uudistui”.  (Hoppu 2009, 30.) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan täytyy kertoa pankille tarkkaan esimerkiksi sijoi-

tuskokemuksensa, varallisuutensa, koulutuksensa ja riskinottokykynsä. Asiakkaan on myös hy-

vä nämä asiat avoimesti kertoa, jotta pankin toimihenkilö osaa asiakkaalle oikeanlaista sääs-

tämiskohdetta suositella. 

 

4 Myyntiprosessi ja sen vaiheet 

 

4.1 Tapaamisesta sopiminen 

 

Soittaminen on tärkeää niin kuluttaja- kuin yritysmyynnissäkin. Moni ajattelee virheellisesti, 

että soittaminen kuuluu vain yritysmyyntiin ja kuluttajapuolella asiakkaat kävelevät sisään 

liikkeeseen. Soittaminen koetaan usein vaikeaksi ja turhauttavaksi. Moni myyjä tuntuu ajatte-

levan, että asiakas ei halua, että häntä häiritään soittelemalla ja väittää asiakkaan ottavan 

itse yhteyttä, kun tuntee siihen olevan tarvetta. (Aalto & Rubanovitsch 2012, 55.) 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 56) toteavat, että osa asiakkaista kokee loukkaavana sen, ettei 

myyjä kerro heille uusista tuotteista ja palveluista eikä muutenkaan pidä yhteyttä vanhoihin 

asiakkaisiin. He käyttävät esimerkkinä matkapuhelinnumeroiden siirtoa, jossa isojen teleope-

raattoreiden asiakkaat vaihtoivat pienempiin yhtiöihin, koska isot yhtiöt tarjosivat etuja vain 

uusille asiakkailleen. Puhelin on myyjän yksi tärkeimmistä työkaluista. Soittamalla asiakkaalle 

saadaan hänen huomionsa sillä hetkellä ja saadaan varmistettua kasvokkain tapahtuvan ta-

paamisen nopeasti. Asiakkaalle soitettaessa täytyy keskustelun olla luontevaa, eikä se saa 

kuulostaa siltä, että soittaja lukisi suoraan paperista. 
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Aalto ja Rubanovitsch (2012, 56-57) mainitsevat myös, että usein keskivertomyyjällä on luuri-

kammo, jota hän selittelee muun muassa väitteillä: "ei ole ketään kenelle kannattaisi soit-

taa", "ei minulla ole soittolistaa potentiaalisista asiakkaista", "odotan tärkeää puhelua enkä 

voi nyt soittaa kenellekään". Huippumyyjä taas vastaavasti tarttuu puhelimeen rohkeasti ja 

soittaa uusille potentiaalisille asiakkaille. Soittaminen uusille asiakkaille on myös huomatta-

van paljon tehokkaampaa kuin suorapostitus. 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 59) mainitsevat, että asiakkaalle soitettaessa ei ruveta vielä 

keskustelemaan rahasta vaan ainoastaan ehdotetaan kahta aikaa ja tämän jälkeen ollaan hil-

jaa ja odotetaan asiakkaan vastausta. Kun tapaaminen on sovittu, on vielä hyvä kerrata puhe-

limessa keskusteltu asia sekä varmistaa, että asiakas tietää tapaamispaikan ja kiittää asiakas-

ta ajasta. Asiakkaalle kannattaa myös soittaa tapaamista edeltävänä päivänä ja varmistaa, 

että tapaamisaika on edelleen sopiva ja varmistaa muutenkin, etteivät edellisen puhelun ja 

tämän soiton välissä asiat ole muuttuneet. 

 

4.2 Ennakkovalmistautuminen 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 42) painottavat ennakkovalmistautumisen tärkeyttä. Kun asiakas 

ja myyjä ovat sopineet tapaamisesta asiakas odottaa myyjän valmistautuvan tapaamiseen. 

Ennakkovalmistautumisen kuuluisi olla myös itsestäänselvyys. Valmistautuminen tapaamiseen 

lisää kaupan todennäköisyyttä huomattavasti, sillä asiakas huomaa tällöin, että myyjä on oi-

keasti hänestä kiinnostunut. Tässä tapauksessa myyjä antaa myös itsestään ja yrityksestään 

ammattimaisemman kuvan. 

 

Ennakkovalmistautumiseen kuuluu asiakkaasta kerättävien ennakkotietojen lisäksi myös neu-

vottelutilan varmistaminen, havaintomateriaalien kerääminen. Ennakkoon asiakkaaseen tutus-

tuessa ei saa vielä tehdä mitään päätöksiä siitä, mitä asiakas ei ostaisi, sillä asiakas on saat-

tanut kertoa edelliselle myyjälle, että ei ole kiinnostunut tarjotusta tuotteesta. Mutta todelli-

suudessa syy saattaa olla se, ettei myyjä ole osannut perustella asiakkaalle tuotteen hyötyjä. 

 

4.3 Keskustelun avaus 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 67-68) listaavat, että asiakkaan tullessa liikkeeseen on myyjän 

syytä olla valmiina vastaanottamaan asiakas ja mennä reippaasti ja itsevarmasti palvelemaan 

asiakasta. Asiakasta on myös syytä kätellä ja muistaa koko ajan katsekontakti asiakkaaseen 

sekä esitellä itsensä selkeästi. Myyjän olisi myös heti tapaamisen alussa hyvä osoittaa asiak-

kaalle, että hän arvostaa asiakkaan tapaamiselle antamaa aikaa ja on kiitollinen siitä, että 

asiakas on tullut liikkeeseen. 
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Jos tapaamisessa on useita henkilöitä, on myyjän syytä muistaa huomioida heistä jokainen ja 

kätellä heitä kaikkia sekä esittää kaikille henkilöille kysymyksiä, jotka vaikuttavat päätöksen-

tekoon. Aalto ja Rubanovitsch (2012, 69) huomauttavat myös, että jos asiakkaan vastaanotto 

laiminlyödään, lähtee myyntiprosessi väärille urille heti alussa ja tästä palautuminen oikealle 

uralle saattaa olla mahdotonta. 

 

Rope (2003, 69-70) painottaa kirjassaan avauskeskustelun tärkeyttä, sillä se ei ole vain turhaa 

ja tyhjänpäiväistä löpinää. Avauskeskustelussa aistitaan tilanne, esimerkiksi asiakkaan kiireti-

la ja asian merkittävyys asiakkaalle. Keskustelussa myös luodaan jo käsitys, minkälainen hen-

kilö asiakas on, sillä tunnistamalla asiakastyypin neuvottelun alussa on myyjän helpompi läh-

teä viemään keskustelua oikeaan suuntaan. Avauskeskustelussa on myös tarkoitus rentouttaa 

tilanne ja luoda asiakkaalle positiivinen tunnelma. 

 

Manning ja Reece (2007, 251) nostavat esille erittäin tärkeän seikan. Eli ensivaikutelma on 

kestävä vaikutelma. He myös mainitsevat, että kannattavatkaan liikeideat, eivät koskaan to-

teudu, koska joku tai jotkut myyjän piirteet tai tavat eivät vetoa asiakkaaseen ja tämän seu-

rauksena asiakas rupeaa hylkimään myyjän ratkaisuehdotusta. 

 

4.4 Tarvekartoitus 

 

Rope (2003, 71) toteaa, että tarvekartoitusvaiheessa myyjän tekemä perusvirhe on se, että 

hän menee tuotekärki edellä eli kertoo tarjottavan tuotteen kaikki ominaisuudet asiakkaalle, 

tietämättä kuitenkaan asiakkaan nykytilaa ja sitä, kuinka hyvin ominaisuudet täyttävät asiak-

kaan tarpeet. 

 

Ojanen (2010, 76-77) kirjoittaa kirjassaan, että asiakkaan tarvekartoituksesta on tullut koko-

naisvaltainen arviointi, jonka tavoitteena olisi selvittää asiakkaan nykytila. Tarvekartoitusta 

tehtäessä täytyy aina muistaa kysellä asiakkaan toiveita ja malttaa pitää oma suu kiinni. 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 73-77) mainitsevat, että myyjän on hyvä tapaamisen alkuun käy-

dä neuvottelun kulku läpi ja tällöin tulee myös pyydettyä asiakkaalta lupa tarvekartoituksen 

tekemiseen, eikä asiakas koe tarvekartoitusta uteluksi. Neuvottelun kulun kuvaamalla myyjä 

myös antaa asiakkaalle rehellisen ja selkeän kuvan prosessin etenemisestä. He myös huomat-

tavat siitä, että tarvekartoitusvaiheessa ei myyjän pidä ensisijaisesti ajatella myymistä vaan 

käydä asiakkaan tilanne mahdollisimman laajasti läpi. 

 

Hyvin tehty tarvekartoitus johtaa parhaimmillaan asiakkaan keskiostoksen, myyntiasteen, 

palveluiden myynnin ja myyntituottojen kasvuun sekä ostojen keskittämiseen yhdelle yrityk-

selle ja parempaan asiakastyytyväisyyteen. 
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Aalto ja Rubanovitsch (2012, 86-88) kertovat, että kysymällä myyjä rohkaisee asiakasta pu-

humaan ja tällöin saa poimittua arvokasta tietoa asiakkaasta. Kysymisen ohella on myös ää-

rimmäisen tärkeää kuunnella, mitä asiakas sanoo. Myyjän kuunnellessa asiakasta asiakkaan 

luottamus myös kasvaa myyjää kohtaan. Vakavasti otettavassa kaupankäynnissä myyjän on 

esitettävä asiakkaalle oikeita kysymyksiä, kuunneltava asiakasta ja annettava asiakkaan pu-

hua. Asiakkaan puhuessa on myyjän hyvä välillä todeta esimerkiksi "aivan" tai "ymmärrän". 

Tällöin asiakkaalle tulee ilmi, että myyjä oikeasti häntä kuuntelee ja keskittyy asiakkaan asi-

aan. Myös jos jokin asiakkaan kertoma asia jää myyjälle epäselväksi, on hänen syytä tehdä 

tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavat kysymykset on hyvä esittää tarvekartoitusvaiheessa, jol-

loin ratkaisuehdotuksesta tulee tarkemmin asiakkaalle sopiva ja myyjä osaa oikeilla argumen-

teilla perustella ratkaisun sopivuutta asiakkaalle. 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 88) mainitsevat myös, että usein myyjä aloittaa myyntiprosessin 

kysymällä minkälaisella asialla asiakas on liikkeellä. Joskus asiakas ei kerro kaikkia mielessä 

olevia asioita vaan mainitsee vain ensimmäisen, joka hänelle tulee mieleen. Liian usein myyjä 

kuvittelee tämän yhden asian ainoastaan olevan asiakkaan mielessä ja unohtaa tiedustella 

muita tarpeita. Asiakas pystyy itse ilmaisemaan vain sellaisia asioita, jotka hän tiedostaa. 

Myyjän tulisi kaivaa esille ne tarpeet, joita asiakas ei vielä tiedosta. 

 

Laine (2008, 119) korostaa yhteenvedon merkitystä kartoitusta tehtäessä ja sen jälkeen. Yh-

teenvedon tekemällä myyjä pystyy vahvistamaan ylöskirjaamansa ja kuulemansa asiat oikeiksi 

ja voi tästä lähteä rakentamaan asiakkaalle ratkaisua. Yhteenvedon tarkoitus ei ole olla ma-

nipulointia eikä johdattelua, sillä asiakas voi aina korjata sanomaansa, jos myyjä on sen vää-

rin ymmärtänyt. Tärkeintä kartoituksen jälkeen on, että myyjä ymmärtää asiakkaan tilanteen 

oikein. 

 

4.5 Hyötyjen esittäminen 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 98-100) kertovat, että hyvin tehdyn tarvekartoituksen jälkeen, 

tulee myyjän vuoro puhua. Myyjä esittelee myyvästi ja ytimekkäästi tuotteen tai palvelun 

piirteitä, jotka asiakasta kiinnostavat. Perustelut, joita myyjä asiakkaalle kertoo, täytyy liit-

tyä aina asiakkaan tarpeeseen. Asiakkaalle kannattaa lähteä esittelemään ensimmäisenä laa-

dukkainta ja kattavinta ratkaisua, tällöin jos asiakas ei ensimmäistä ratkaisua osta, on hel-

pompi lähteä karsimaan ratkaisua kuin, että myyjä olisi aloittanut edullisimmasta ratkaisusta 

ja sieltä lähtisi laajentamaan kokonaisuutta ja kasvattamaan ratkaisun hintaa.  

 

Jokaiselle asiakkaalle tulisi myös tarjota aina parasta tuotetta/palvelua, vaikkei jokainen 

asiakasta sitä ostaisikaan. Asiakas saattaa herkästi loukkaantua, jos hänelle tarjotaan edulli-
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sempaa mallia kuin yrityksen lippulaivatuote on. Tällöin myyjä on olettanut, että asiakkaalle 

ei ole varaa kyseiseen tuotteeseen, vaikka näin ei välttämättä ole. Myyjän on myös käytettä-

vä maalaisjärkeä sen sijaan, että tarjoaisi asiakkaalle ylimitoitettua ratkaisua. Tällöin asiakas 

luottaa myyjään, kun myyjä osoittaa ratkaisuehdotuksellaan, että myyjä on kuunnellut asia-

kasta. 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 106) korostavat sitä, että asiakkaalle myydään ensisijaisesti ja 

ainoastaan tuotteen hyötyjä. Hinnalla myymisestä asiakas ei koe saavansa mitään hyötyä. 

Myös tuotteen ominaisuuksista puhuminen ei ole hyödyllistä, koska asiakas ei välttämättä 

tunne ominaisuuden termiä tai ei koe sitä hyödylliseksi. 

 

Hernberg (2013, 39) nostaa esille sen asian, että vaikka työskentelisi monimutkaisten ja vai-

keiden asioiden parissa, on hyvä opetella ilmaisemaan ne mahdollisimman yksinkertaisesti eli 

noudattaa KISS!-periaatetta - Keep It Simple, Stupid! Eli asiakkaalle tuotetta esiteltäessä on 

tärkeää puhua asiakkaan omaa kieltä, jottei myyjä sorru puhumaan vain ammattiterminologi-

aa, jota asiakas ei välttämättä tunne. 

 

4.6 Kaupan päättäminen 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 121) sanovat, että keskivertomyyjän on hankalaa ja jopa pelot-

tavaa sinetöidä kauppa. Sillä jos myyjä on jättänyt asiakkaan tarvekartoituksen vaillinaiseksi 

tai peräti kokonaan väliin, ei kauppaa ole mahdollista sinetöidä. Keskivertomyyjällä on myös 

pelko torjutuksi tulemisesta toisin kuin huippumyyjällä. Huippumyyjä on laadukkaan tarvekar-

toituksen jälkeen panostanut hyvään ratkaisuehdotuksen hyötyjen läpikäymiseen. Huippumyy-

jä ei myöskään ajattele, että ratkaisun pyytäminen olisi tyrkyttämistä eikä tunkeilua. Asia-

kashan on tullut liikkeeseen sitä varten, että hänen tarpeensa saadaan tyydytettyä hänelle 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 122-124) huomattavat myös, että on äärimmäisen tärkeää saada 

kauppa päätökseen ensimmäisellä tapaamisella. Tällöin asiakas ei pääse käymään kilpailijalla 

ja asiakasmielenkiinto saadaan pidettyä yllä ratkaisuehdotuksen ja kaupan päättämisen välil-

lä. Sillä jos myyjä ei ehdota asiakkaalle kaupan päättämistä vaan päästää asiakkaan kotiin 

esitepinon kanssa, asiakkaan mielenkiinto asiaa kohtaan vähenee eikä hän tule enää takaisin. 

Pahimmassa tapauksessa asiakas menee kilpailijalle ja ostaa sieltä tarjotun ratkaisuehdotuk-

sen, koska siellä myyjä esitti tärkeän lauseen: "Tehdäänkö kaupat?" Ja jos asiakas haluaa rat-

kaisuehdotusta miettiä kotona, on hyvä sopia seuraava tapaaminen tai ainakin tiedustella, 

milloin asiakkaalle voi soittaa. 
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4.7 Jälkihoito 

 

Aalto ja Rubanovitsch (2012, 155-157) painottavat seurannan ja jälkihoidon merkitystä asia-

kassuhteen lujittamisessa, sillä hyvä myyjä tekee seurantasoiton pian ostotapahtuman jälkeen 

ja näin selvittää onko asiakkaalle herännyt myydystä ratkaisusta joitain kysymyksiä tai onko 

jokin asia vialla. On myös hyvä soittaa asiakkaalle säännöllisin väliajoin, tällöin asiakas kokee, 

että myyjä muistaa hänet ja asiakas tulee helpommin tutun myyjän luokse takaisin. Tällöin 

asiakas myös kokee, että myyjä ja yritys välittävät ja pitää olemassa olevia asiakkaita tärkei-

nä, eivätkä vain hae uusia asiakkaita. On myös hyvä, että myyjä on ensimmäinen jolle asiakas 

tuotteesta valittaa ja tällöin myyjällä on mahdollisuus korjata syntyneitä virheitä tai virheel-

lisiä mielikuvia, eikä asiakas ehdi kertomaan huonoja kokemuksia tutuilleen. 

 

5 Asenne myyntityössä 

 

“Myyntityössä kaikki lähtee asenteesta. Jos todellinen onnistumisen halu puuttuu, tule kaup-

poja. Myyntityössä tavoite on kauppojen tekeminen. Asenne on suhtautumistapa. Miten me 

suhtaudumme eteen tuleviin asioihin, kuten vastoinkäymisiin, asiakkaan torjumisiin ja vasta-

väitteisiin, kun kauppa pitää viedä päätökseen? Miten suhtaudumme erilailla käyttäytyviin 

asiakkaisiin, vanhoihin tai nykyisiin asiakkaisiin, uusasiakashankintaan tai ostomäärältään pie-

nempiin asiakkaisiin? Asenne ohjaa sitä, miten toimimme, ja se vaikuttaa lopputulokseen”. 

(Vuorio, 2011, 11.) 

 

Vuorio (2011, 12-13) kirjoittaa myös, että useat myyjät joiden myyntitekniset taidot ja tuote-

tuntemus ovat puutteellisia, menestyvät kaupan teossa paremmin kuin myyjät joiden ainoa 

korjattava asia on asenne. Myyjän asenteen kuulee ja näkee ja usein myös aistii. Onneksi 

omiin asenteisiin voi vaikuttaa niin kuin myyntitaidon oppimiseen. Myyjät voivat epäonnistua 

ja jäädä sitä surkuttelemaan tai ylpistyä ja unohtaa perusasiat, koska ovat sitä mieltä, että 

osaavat perusasiat eikä niihin tarvitse enää palata. Näissäkin tilanteissa kuitenkin paluu onnis-

tuneeseen myyntityöhön lähtee perusasioiden kertaamisen kautta. Sitten on rutinoituminen. 

Kun ihminen tekee samaa asiaa tarpeeksi pitkään, hänen toimintatavastaan tulee rutiinia. 

Rutiinit ovat turvallisia, mutta myyntityössä kun vastapuolena on aina ihminen / yksilö voi 

rutiinit tappaa tuloksenteon. Näissä tilanteissa asiakas saattaa kokea, että myyjä ei ole kiin-

nostunut hänestä. Perusasioiden kertaamisen lisäksi myyntityössä täytyy jatkuvasti kehittää 

itseään. 

 

Vuorio (2011, 13-14) mainitsee myös kirjassaan, että usein pelätään ettei kauppaa synny. Pel-

ko saattaa myös kohdistua oman organisaation toisiin ihmisiin, tuotekehitykseen, toimituk-

seen tai johonkin tekniseen asiaan. Pelkäämisen johdosta myyjä rupeaa helposti toimimaan 

väärin kaupankäynnin kannalta. Myyjä saattaa jättää asiakkaan kohtaamatta kasvokkain vaan 
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lähettää kirjallisia tarjouksia ja sähköpostiviestejä. Myyjä saattaa myös liian helposti lähteä 

vain toteuttamaan asiakkaan pyyntöjä. Myyjälle saattaa myös päätöksen pyytäminen jäädä 

tekemättä pelon takia ja tässä tilanteessa ohjaa asiakkaan kotiin miettimään rauhassa. 

 

6 Myyjän persoonan vaikutus 

 

6.1 Vuorovaikutus 

 

Vuorio (2011, 35) kirjoittaa kirjassaan, että ensimmäisenä tavoitteena täytyisi olla vuorovai-

kutussuhde potentiaaliseen ostajaan. Kun vuorovaikutussuhde on luotu, tulee kaikki muu tä-

män jälkeen. Vuorovaikutuksen yleisin tapa on keskustelu. Vuorovaikutusvastuu on sillä, joka 

pyrkii tuon vuorovaikutuksen aikaansaamaan. 

 

6.2 Puhetaito 

 

“Myyntityötä tekevien ihmisten suurin ongelma ei ole niinkään puhetaito vaan kuuntelu- ja 

kyselytaito, jotka ovat puhetaidon osia nekin” (Vuorio 2011, 40). 

 

Vuorio (2011, 44) mainitsee myös, että usein ajatellaan myyjien huijaavan, vetävän välistä, 

liioittelevan hyötyjä ja vähättelevän heikkouksia, salailevan, piilottavan tai yrittävän myydä 

välisin. Myyntityötä tekevien täytyy kuitenkin muistaa, että kun pystyy osoittamaan hyvää 

tahtoa, on jo pitkällä asiakkaan sydämessä. 

 

Vuorio (2011, 52) toteaa myös, että äänestä keskustelukumppani tekee päätelmiä oletko asi-

antuntija eli millaisia kokemuksia puhujalla on. Puhujan äänestä saa myös mielikuvan onko 

hänellä kykyä ratkaista kuulijan ongelmia. Puhujan äänen perusteella kuulija usein tiedosta-

mattaan punnitsee puhujan aikomuksia ja sitä, miten rehellisiä hänen tarkoitusperänsä ovat. 

Tunteet ovat usein ratkaiseva voima asiakaspalvelussa ja myyntityössä ja näitä tunteita kuuli-

jalle herää kuuntelemalla puhujan ääntä ja tämän äänenkäyttöä. 

 

6.3 Virheitä myyntityössä 

 

Shim (2012, 73) kirjoittaa, että myyjän on hyvä välttää liiallista imartelua, myös tärkeilevä 

tai myyjä jolla on aggressiivinen tyyli tarjota ratkaisua asiakkaalle karkottaa asiakkaan hyvin 

helposti. Shim toteaa myös, että asiakkaalle soitettaessa täytyisi aina olla jokin syy miksi soit-

taa, eikä vain soittaa soittamisen takia. 

 

Vuorio (2011, 80-81) kehottaa välttämään myyntityön perusvirheitä, joista ensimmäinen on 

luottamussuhteen rakentaminen asiakkaan ja myyjän välille. Hän mainitsee, että luottamus 
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alkaa herätä silloin, kun toisesta tuntuu ettei myyjä halua vain myydä hänelle jotakin, vaan 

on oikeasti kiinnostunut hänestä ihmisenä. Luottamuksen puuttuessa asiakas voi lukkiutua heti 

keskustelun alussa. Lukkiutumisen voi purkaa ottamalla esiin jonkin täysin muun aiheen tai 

tekemällä jotain odottamatonta. Kannattaa myös yrittää selvittää mikä ongelma asiakkaalla 

on ja mitä täyttämättömiä toivomuksia hänellä on. Sen jälkeen myyjän on vahvistettava on-

gelmaa kiusaavia asioita ja täyttämättömiä toivomuksia paneutumalla niihin ja puhumalla 

niiden vaikutuksista. Lopuksi myyjän on autettava asiakasta jollakin tuotteella tai palvelulla, 

joka antaa hänelle helpotusta, iloa tai voittoa. Usein asiakas kokee, ettei myyjä ymmärrä hä-

nen ongelmaansa, koska ei kuuntele häntä. Asiakkaan esittäessä vastaväite ei myyjän pidä 

kokea sitä henkilökohtaisesti. Asiakkaan esittämä vastaväite on todellisuudessa ostosignaali 

tai ainakin mahdollisuus. Tällöin asiakas tuo julki pelkonsa ja odottaa myyjän poistavan ne. 

Tällaisessa tilanteessa asiakkaalle ei saa sanoa vastaan vaan kertoa hänelle lisää tarjotusta 

ratkaisusta. 

 

7 Tutkimuksen teoria 

 

7.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus  

 

”Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaami-

nen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otet-

tava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat muovaavat 

samanaikaisesti toinen toistaan, ja onkin mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti”. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161.) 

 

”Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymärtää tutkimuskohdetta. Usein tutkimus 

alkaa siitä, että tutkija yrittää kartoittaa kentän, jossa hän toimii”. (Hirsjärvi, Remes ja Saja-

vaara 2010, 181.) 

 

7.2 Kysely 

 

Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2014, 121) toteavat kirjassaan, että kysely on yksi yhteiskun-

nan eniten käytetyistä tiedonkeruun menetelmistä. Suurimpina etuina kyselytutkimukselle he 

mainitsevat sen, että voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto, jossa suurelta määrältä ihmisiä 

voidaan tiedustella useita eri asioita. Kyselyn muita etuja on esimerkiksi, että se on verraten 

nopea ja tehokas. Toisaalta taas kyselyn heikkouksiksi he mainitsevat, että kyselyn toteutta-

malla ei pystytä arviomaan kuinka vakavasti vastaajat ovat kyselyyn vastanneet sekä miten 

onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot olivat vastaajien näkökulmasta. 
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Kehittämistyössä kysely sopii usein hyvin esimerkiksi lähtötilanteen selvittämiseen tai loppu-

vaiheessa kehittämistyössä saavutettujen tulosten arviointiin. Kyselyssä kysytään yleensä sa-

maa asiaa samalla tavalla isolta joukolta. Kysely voidaan tehdä paperisella tai sähköisellä lo-

makkeella tai esimerkiksi puhelimitse, jolloin haastattelija täyttää lomakkeen. (Ojasalo, Moi-

lanen, Ritalahti 2014, 40.) 

 

Kyselyn suunnittelussa on monia vaiheita. Aluksi on hyvin tarkkaan suunniteltava, mitä tietoa 

tarvitaan. Myös kyselyn analysointi on suunniteltava huolellisesti jo ennen kyselyn toteutta-

mista. Kyselyjen tulisi pohjautua olemassa olevaan tietoperustaan, jonka käsitteet muutetaan 

mitattaviksi muuttujiksi. Kysymysten pitää olla yksiselitteisiä ja helposti vastattavissa. Kyse-

lyissä on keskeistä perusjoukon ja otoksen määrittäminen, jotta kyselystä voidaan tehdä joh-

topäätöksiä ja pohtia tulosten yleistettävyyttä. Tulokset ilmaistaan yleensä erilaisina ja-

kaumina ja tunnuslukuina. Kyselyjen arviointiin liittyvät käsitteet validiteetti ja reliabiliteet-

ti. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 41.) 

 

Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin avoimiksi kysymyksiksi ja monivalintakysymyksiksi. 

Monivalintakysymyksissä asetetaan vastaajalle valmiit vastausvaihtoehdot. Monivalintakysy-

myksissä kysymysmuoto on standardoitu eli vakioitu. Standardoiluilla kysymyksillä tavoitellaan 

vertailukelpoisuutta. Standardoidut kysymykset ovat aina kompromissi mittauksen tarkkuu-

den, systemaattisuusvaatimusten ja arkikielen monimerkityksellisyyden välillä. Avoimien ky-

symysten tavoitteena on saada vastaajalta spontaaneja mielipiteitä, joissa vastaamista raja-

taan vain vähän. (Vilkka 2005, 86) 

 

8 Kyselyn toteutus ja tulokset 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan mitä haasteita pankin henkilöasiakastoiminnoissa työskente-

levillä toimihenkilöillä on säännöllisen rahastosäästämisen myynnissä. Säästäminen on aina 

ajankohtainen asia ja toimeksiantajayrityksessä on tehty uudistuksia, joilla on haluttu helpot-

taa säännöllisen rahastosäästämisen myyntiä. Tutkimuksessa selvitetään kuinka uudistukset 

ovat menneet käytäntöön ja millaisia haasteita myyjät edelleen näkevät myynnin esteinä. 

 

8.1 Kysely säännöllisen säästämisen myynnin kehittämiseksi 

 

Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin verkkokyselynä Pankin X henkilöasiakastoiminnoissa työs-

kenteleville palvelu-, rahoitus- ja sijoitusneuvojille. Kysely toteutettiin kahden viikon aikana 

lähettämälle jokaiselle sähköpostitse linkki kyselylomakkeeseen, jonka he pääsivät täyttä-

mään. Viikkoa ennen kyselyyn vastaamisajan päättymistä heille lähetettiin vielä muistutus-

viesti asiasta. 
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8.2 Taustatietojen selvittäminen kyselyssä 

 

Kuviossa 1 esitetään, kuinka vastaukset jakautuivat eri toimia tekevien vastaajien kesken. 

Kyselyyn vastasi 92 työntekijää, joista 36 kpl toimii rahoitusneuvojina tai -asiantuntijoina, 27 

kpl päivittäisten pankkiasioiden parissa palveluneuvojina ja 29 kpl sijoitusneuvojina tai -

asiantuntijoina. Kyselyn alussa vastaajilta selvitettiin säästävätkö he itse rahastoihin, kuinka 

pitkään he ovat työskennelleet pankissa sekä kuinka monta jatkuvaa säästösopimusta he ovat 

myyneet viime vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosipuoliskolla. Vastaajista valtaosa eli noin 

93 % ilmoitti säästävänsä tällä hetkellä rahastoihin.  

 

 

Kuvio 1: Missä tehtävässä toimit tällä hetkellä? 

 

Kuviossa 2 esitetään kuinka pitkään vastaajat ovat pankkialalla työskennelleet. Heidän työ-

uransa pituus pankissa vaihteli, mutta eniten vastauksia tuli ryhmästä 3-5 vuotta. 
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Kuvio 2: Kuinka pitkään olet työskennellyt pankissa? 

 

Kysyttäessä kuinka monta jatkuvaa säästösopimusta vastaaja oli myynyt vuoden 2014 ensim-

mäisellä ja toisella vuosipuoliskolla sekä kyselyn loppupuolella kysyttäessä kuinka monelle 

viimeisestä 10 asiakkaasta oli tarjonnut jatkuvaa säästämistä, oli vastauksissa nähtävissä sel-

keästi, että myyntitulokset pysyvät alhaisina jos toimihenkilö ei tarjoa säästämistä asiakkaal-

le. 

 

Toimihenkilöiltä myös kysyttiin onko jokin asia muuttanut jatkuvan säästämisen myyntiä vuo-

den 2014 aikana. Useat vastaajat nostivat esille uudistuneet yhdistelmärahastot ja niiden sel-

keyden ja helppouden myydä asiakkaalle. Yhdistelmärahastoissa tapahtunut kulujen alennus 

on myös koettu myymistä helpottavaksi asiaksi. Vastauksissa nousi myös esille, että viime 

vuoden aikana on nostettu pankin puolelta jatkuvaa rahastosäästämistä enemmän esille. Ja 

tätä kautta vastaajat ovat saaneet rohkeutta puhua asiakkaille asiasta ja tämän myötä, ovat 

myös tulokset parantuneet. Muutamien vastaajien myymistä on myös haitannut viime vuoden 

aikana tulleet muutokset, koska he eivät ole saaneet vietyä uusia toimintatapoja arkeen. Vas-

tanneista rahoitusneuvojista 47 prosenttia koki, ettei heillä riitä aika jatkuvan rahastosäästä-

misen myyntiin lainaneuvottelussa. 

 

8.3 Sijoittajan ja säästäjän profiili 
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Kuvio 3: Tekeekö sijoittajan tai säästäjän profiilin erillisenä osana tarvekartoitusta? 

 

Kuviosta 3 käy ilmi eri toimia tekevien vastaajien vastausten jakauma kysyttäessä tekeekö 

vastaaja sijoittajan tai säästäjän profiilin erillisenä osana tarvekartoitusta. Kyselyyn vastan-

neista toimihenkilöistä 41 kpl (45 %) vastasi, että he tekevät sijoittajan tai säästäjän profiilin 

erillisenä osana tarvekartoitusta eli vasta siinä vaiheessa kun säästämisestä asiakkaan kanssa 

keskustelevat. 

 

 

Kuvio 4: Koetko haasteita/vaikeuksia säästäjän profiilia tehdessäsi? 

 

Kuviosta 4 esitetään kokevatko rahoitus- tai palveluneuvojat haasteita/vaikeuksia säästäjän 

profiilia tehdessään. Pääasiassa rahoitus- ja palveluneuvojille tarkoitetussa säästäjän profiilis-

sa valtaosa vastaajista ei kokenut haasteita tai vaikeuksia sitä tehdessä. Suurin osa vastaajis-

ta, jotka kokivat haasteita tai vaikeuksia säästäjän profiilissa vastasivat, että profiilin teko-
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prosessi on liian monimutkainen eli profiilia tehtäessä vastaukset syötetään koneelle, tuloste-

taan vastaukset jonka jälkeen asiakas ne allekirjoittaa ja tämän jälkeen lomake vielä skanna-

taan asiakkaan tietoihin. Vastaajat myös kertoivat, etteivät ymmärrä säästäjän profiilin tar-

koitusta, sillä tulosteessa ei ole asiakkaalle mitään konkreettista, kuten tavoiteltavaa säästön 

määrää. Vastaajat kokivat myös vaikeiksi perustella asiakkaalle kysymykset, jotka lomakkees-

sa esitetään ja he myös kokivat, että kysymyksiä on liikaa. 

 

 

Kuvio 5: Kokeeko sijoitusneuvoja haasteita/vaikeuksia sijoittajan profiilin tekemisessä? 

 

Kuviossa 5 esitetään kokevatko sijoitusneuvojat haasteita/vaikeuksia sijoittajan profiilia teh-

dessään. Kyselyyn vastanneista sijoitusneuvojista hieman yli puolet koki haasteita tai vaikeuk-

sia sijoittajan profiilia tehtäessä. Useat vastaajat nostivat esille asiakkaalle esitettävien ky-

symysten määrän joiden kohdalla asiakas saattaa pelästyä tekemäänsä sijoitusta, kun häneltä 

on kyselty niin paljon. Haasteena koetaan myös se, että sijoittajan profiilia tehtäessä ei kaik-

kia vastauksia voi syöttää samalle sivulle vaan esimerkiksi taloudellista asemaa koskevat tie-

dot täytyy syöttää eri sovellukseen. Asiakkailta on myös vaikea tiedustella heidän riskinsieto-

kykyään, koska se on jokaiselle kuitenkin yksilöllinen asia, sillä joku asiakas saattaa säikähtää 

5 prosentin laskua sijoituksissa ja toiselle taas 15 prosentin lasku ei vaikuta mitään ja mo-

lemmat saattavat kertoa olevansa varovaisia sijoittajia. Vastaajat myös toivoivat, että lapsille 

tehtäessä sijoittajan profiilia linkittyisi ne suoraan huoltajien tietoihin ja tätä kautta ei tar-

vitsisi kaikkia tietoja täyttää moneen kertaan. 
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Kuvio 6: Tekeekö sijoitusneuvoja sijoittajan profiilin yhteydessä aina säästö- tai sijoitussuun-

nitelman? 

 

Kuviosta 6 käy ilmi tekeekö sijoitusneuvoja sijoittajan profiilin yhteydessä aina säästö- tai 

sijoitussuunnitelman. Valtaosa sijoitusneuvojista vastasi tekevänsä säästö- tai sijoitussuunni-

telman joka kerta sijoittajan profiilin yhteydessä. Useat vastaajat kokevat kuitenkin säästö- 

tai sijoitussuunnitelman teon turhaksi ja liian aikaa vieväksi. Osa vastaajista kertoi, että te-

kee suunnitelman vasta siinä vaiheessa kun asiakas on jo päättänyt mihin haluaa säästää tai 

sijoittaa ja osa vastaajista koki sen turhaksi ja tämän takia jättävät sen kokonaan tekemättä, 

jos esimerkiksi asiakas tekee lisäsijoituksen jo olemassa olevaan sijoitukseen tai vaihtavat 

rahastoja varovaisesta rohkeampaan. Myös uusille asiakkaille, jotka eivät halua heti aloittaa 

säästämistä tai sijoittaa varoja ei tehdä suunnitelmaa. 

 

8.4 Rahastosäästämisen myynti 
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Kuvio 7: Kuinka monelle viimeisestä 10 asiakkaasta tarjosit rahastosäästämistä? 

 

Kuviossa 7 esitetään kuinka monelle viimeisestä 10 asiakkaasta vastaaja on tarjonnut rahas-

tosäästämistä ja vastauksista nähdään, että valtaosa vastauksista painottuu, niin sanottuun 

kärkipäähän, että rahastoja on tarjottu ainakin kahdelle kolmasosalle kohdatuista asiakkaista. 

Syitä siihen minkä takia ei rahastosäästämistä tarjottu kertoi useampi vastaaja, että asiak-

kaalle oli jo aiemmin tehty jatkuva rahastosäästösopimus ja nyt vain katsottiin säästöjen ti-

lanne läpi. Osa vastaajista ei keskustellut säästämisestä sen vuoksi, kun asiakas oli kilpailut-

tamassa pankkeja esimerkiksi laina-asiassa. Eikä koeta että siinä tilanteessa säästämisestä 

kannattaisi keskustella vaan vasta silloin, kun asiakas päättää lainan ottaa kyseisestä pankista 

ja lainapaperit on allekirjoitettu. Osa vastaajista kertoi myös, että ei tarjoa asiakkaalle ra-

hastosäästämistä, jos asia ei ole asiakkaalle entuudestaan tuttua ja kokevat, että tällainen 

asiakas kuuluisi sijoitusneuvojalle ennemmin kuin rahoitus- tai palveluneuvojalle. Vastaajat 

kokevat myös epäselväksi kuinka asiakkaan säästäminen vaikuttaa sosiaalitoimistolta saataviin 

etuuksiin tai hoitolaitoksen maksuihin. Rahastosäästämisestä keskustelu on jäänyt myös vas-

taajilta väliin sen vuoksi, että asiakas on ulkomaalainen eikä ymmärrä suomea tai englantia. 

 

Kysyttäessä miksi toimihenkilö tarjosi rahastosäästämistä, niin suurin osa vastauksista oli ”ra-

hastosäästäminen sopii kaikille” tyylisiä vastauksia. Vastauksista huomaa selvästi, että toimi-

henkilöt ovat itse sisäistäneet rahastosäästämisen ytimen ja tajuavat sen, että kaikilla pitäisi 

olla vararahasto tulevia tarpeita varten eikä tilisäästämisellä pääse minkäänlaisille tuotoille. 

Vastaajat myös ymmärsivät aikahajautuksen riskin pienentäjänä. 

 

Kysymykseen mitä syitä asiakkaalla oli, jos hän ei valinnut rahastosäästämistä, vastaajat ker-

toivat, että valtaosa rahastosäästämisen hylkäävistä asiakkaista ei halua ottaa säästöilleen 

minkäänlaista riskiä, vaan tallettavat rahat tilille hyvin pienellä korolla. Osa asiakkaista piti 
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myös rahastosäästämistä liian vaikeana ja monimutkaisena sekä kalliina. He olivat myös kuul-

leet tutultaan joskus huonoja kokemuksia ja olivat päättäneet, etteivät halua itse sellaista 

kokea. Myös asiakkaan taloudellinen tilanne saattoi olla sellainen, ettei joko rahaa jäänyt 

säästöön tai sitten asiakkaalla oli jo sijoituksia, sen verran kertynyt ettei nähnyt itse järkeä 

ruveta säästämään lisää. Asiakkailla oli myös säännöllinen säästäminen jo jossain toisessa 

pankissa, eikä sen takia halunnut aloittaa uutta säästämistä pankissa X. 

 

Rahastosäästäminen kiinnosti asiakkaita pääasiassa tuoton ja helppouden/vaivattomuuden 

takia. He myös kokivat että säästämällä rahastoon saa helposti laajan hajautuksen, jos vaikka 

on suomalaisia osakkeita sijoitussalkussa, niin rahastojen kautta saa sijoituksia muualta maa-

ilmasta. Asiakkaat myös kokivat äärimmäisen hyvänä sen, että raha ei mene tilille, vaan ”pii-

loon” itseltään ja tätä kautta sitä ei ole heti kuluttamassa. Asiakkaat aloittivat rahastosääs-

tämisen sen vuoksi, että pankilta sai muita etuja ja alennuksia säästämisen yhteydessä, kuten 

esimerkiksi lainan marginaalia alennuksen. 

 

Rahastosäästämisen tarjoamisessa koetaan vaikeaksi asiakkaan tietämys asiasta, joka saattaa 

olla suurempi kuin toimihenkilöllä sekä myös vastaväitteiden tyrmäämistä pelätään. Myös 

asiakastapaamiseen varattu aika koetaan liian lyhyeksi, jotta ehdittäisiin säästämisestä asiak-

kaan kanssa keskustelemaan. 

 

Vastaajat joilla on jokin tyypillinen asiakas, jolle rahastosäästämistä tarjoavat, tarjoavat sitä 

18-40 vuotiaille työssäkäyville, joilla ei ole kokemuksia rahastoista. 

 

Rahastosäästämisessä apuvälineinä vastaajat käyttävät verkkopankista löytyviä laskureita, 

kuukausikatsausta tai avaintietoesitettä. Heillä on myös pöydillä esillä yhdistelmärahastoista 

tehty esite, jossa esitellään kaikki yhdistelmärahastot yhdellä sivulla. He myös tekevät asiak-

kaille piirustuksia havainnollistaakseen arvonvaihtelua, joka rahastoihin kuuluu. Lainaneuvot-

teluissa vastaajat käyttävät myös lainan korkoerolaskuria, jonka avulla pystytään näyttämään 

asiakkaalle minkä suuruinen hänen lainan lyhennyserä olisi, jos korkotaso nousisi 6 prosent-

tiin. 

 

8.5 Kyselyyn vastanneiden kehitysehdotuksia 

 

Kyselyssä myös kysyttiin mitä kehittämistä pankin toimihenkilöillä olisi rahastosäästämisen 

myyntiprosessissa, sijoittajan tai säästäjän profiilissa. Useat vastaajat toivoivat, että asiak-

kaiden olisi helpompi verkkopalvelussa itse muokata esimerkiksi säästösummaa tai peräti lo-

pettaa kokonaan säästäminen. Myös toiveena olisi, että uudelle asiakkaalle avattaessa päivit-

täispalveluita tulisi samalla rahastosäästämisen sopimukset ja rahastosäästämisensopimusten 

yhteydessä saisi valita tulostaako rahastosta kuukausikatsauksen tai avaintietoesitteen asiak-
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kaalle, jolloin ne tulisivat automaattisesti eivätkä unohtuisi. Vastaajat toivoivat, että laina-

tarjoukseen tulisi kiinteänä osana rahastosäästämisen laskelma lyhyelle, keskipitkälle ja pit-

källe ajalle. Näin toimittaessa asiakas saisi samalla dokumentilla tarjouksen lainastaan ja 

säästämisestä eikä säästämisestä keskustelu jäisi kuukausien päähän lainapapereiden allekir-

joituksesta. Jos säästämisestä keskustellaan vasta kuukausien päästä, ei asiakkaalla ole sa-

manlaista mielenkiintoa aloittaa säästämistä, kuin että asia käytäisiin läpi perusteellisesti 

lainatarjouksen ohessa. 

 

Konttorin sisällä tapahtuvaa keskustelua toivotaan myös enemmän ja rahoitusneuvojille mark-

kinakatsauksia, jotta tietävät missä sijoitusmarkkinoilla mennään ja mitkä ovat pankin näke-

mykset tulevaisuuteen sijoitusmarkkinoilla. Koulutus tulee myös usean vastaajan vastauksista 

esiin niin myyntikoulutus kuin tuotekoulutuskin rahastoiden suhteen. 

 

Säästäjän profiilissa vastaajat toivoivat, että se integroitaisiin kartoitus-sovellukseen samalla 

tavalla kuin sijoittajan profiili on tehty. Tämän seurauksena työvaiheet helpottuisivat nykyi-

sestä. 

 

Sijoittajan profiilin ja sijoitussuunnitelman osalta vastaajat toivoivat, että ne tulostuisivat 

järjestelmästä yhtenä dokumenttina ja näin ollen asiakkaan tarvitsisi antaa vain yksi allekir-

joitus. Sijoitus- ja säästösuunnitelmaa tehtäessä vastaajat myös toivoivat, että rahasto-

sovellus aukeisi suoraan eli kun olet valinnut rahaston, niin siitä seuraava vaihe ennen suunni-

telman tulostusta on tehdä säästösopimus. Suunnitelmaa tehtäessä vastaajat myös toivoivat, 

että aikavaihtoehtona olisi toistaiseksi, koska on asiakkaita jotka eivät osaa sanoa pidetäänkö 

rahoja sijoituksessa vuosi vai kymmenen vuotta. 

 

9 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Tässä työssä haluttiin selvittää mitä haasteita ja esteitä Pankin X henkilöasiakastoiminnoissa 

työskentelevillä toimihenkilöillä on jatkuvan rahastosäästämisen myynnissä ja kuinka näitä 

haasteita ja esteitä voitaisiin poistaa. 

 

Kyselyyn vastanneet kertoivat laajasti kokemuksistaan jatkuvan rahastosäästämisen myynnistä 

ja kertoivat myös miten heidän mielestään haasteita ja esteitä voidaan työstä poistaa. 

 

Kyselystä kävi selkeästi ilmi, että vastaajat ovat sisäistäneet säästämisen tärkeyden ja myös 

uudistuneet yhdistelmärahastot koettiin helpoiksi myydä asiakkaille, koska vaihtoehtoja ei ole 

liikaa ja nykyisissä rahastoissa on myös selkeä ja edullinen kulurakenne säästäjäasiakkaalle.  
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Kyselyssä yli puolet vastaajista vastasi, että tekevät sijoittajan tai säästäjän profiilin yhtenä 

osana tarvekartoitusta, mutta avointen kysymysten vastauksissa tuli esille, että useat vastaa-

jat kokivat silti haasteelliseksi sijoittajan tai säästäjän profiilin teon, koska kysymyksiä on 

paljon. Olen omalla kohdalla työssäni muuttanut toimintatapaani ja tätä kautta yhdistänyt 

sijoittajan profiilin vahvasti yhdeksi osaksi tarvekartoitusta. Ja siinä samalla, kun asiakkaan 

kanssa keskustelee tarvekartoituksen läpi, tulee myös esille huomaamatta sijoittajan profiilis-

sa kysyttäviin kysymyksiin vastaukset. Eli toimihenkilöiden kanssa suosittelisin käymään sään-

nöllisesti läpi tarvekartoitusta, niin että toimihenkilö osaa lisätä siihen tarvittavia elementte-

jä. Usein kuulee rahoitusneuvojan sanovan, että ”ei siinä rahoitusneuvottelussa voi säästäjän 

profiilia tehdä samalla, kun puhutaan ihan eri aiheesta”. Esimerkiksi säästäjän profiilia käsit-

televä koulutusvideo on monelta jäänyt näkemättä, koska sen katsominen on jokaisen omalla 

vastuulla ja se koetaan huomattavan paljon vähemmän tärkeäksi kuin esimerkiksi jokin muu 

työasia, joka on sillä hetkellä käsillä. Koulutusvideoiden katsominen pitäisi hoitaa yhdessä 

esimerkiksi viikkopalaverissä, jolloin kaikki toimihenkilöt saavat saman tiedon ja esimies pys-

tyy myös valvomaan, että kaikki ovat koulutuksen saaneet. Myyntiharjoituksissa, joissa käsi-

tellään tarvekartoitusta, suosittelisin käymään kartoitusta laajasti läpi pienryhmissä eli niin, 

että harjoituksessa käydään läpi asiakkaan vastaanottamisesta siihen, että asiakas konttorilta 

poistuu. Esimiesten seurannan toimiksi suosittelen säännöllisiä havainnointeja, jotta voidaan 

tarkistaa, että toimihenkilön arkeen on mennyt kokonaisvaltainen tarvekartoitus, eikä toimi-

henkilö toteuta vain asiaa, jonka vuoksi asiakas pankkiin saapui. 

 

Sijoittajan ja säästäjän profiilia voisi uudistaa niin, että asiakkaan olisi esimerkiksi kerran 

vuoteen käytävä päivittämässä niissä kysyttävät asiat. Näin asiakas tulisi kotona rauhassa 

miettineeksi säästämiseen liittyviä asioita, eivätkä konttorilla esitettävät kysymykset tulisi 

yllättäen. Asiakas myös ohjattaisiin tätä kautta helpommin tutustumaan eri säästämisen rat-

kaisuihin ja asiakkaalle kohdennettavaa markkinointia voitaisiin kohdentaa tarkemmin. Tämä 

kerran vuodessa tehtävä tietojen päivittäminen verkkopalvelussa, voisi tietysti säikäyttää tie-

tokoneiden suhteen epävarmat ihmiset, koska säikähtäisivät ylimääräisiä kysymyksiä, joita ei 

joka kerta verkkopankkiin kirjautuessa kysytä. 

 

Konttoreissa käsiteltäessä säästäjän profiilia olisi hyvä, jos tällä hetkellä irrallaan oleva loma-

ke saataisiin osaksi tarvekartoitussovellusta, jolloin toimihenkilöiden tekemä työmäärä pie-

nenisi, kun asiakkaan vastaukset tallentuisivat automaattisesti järjestelmään. 
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Liite 1 Kyselylomake 

 

Taustatiedot 

- Missä tehtävässä toimit tällä hetkellä? 

o Rahoitus 

o Päivittäiset 

o Sijoitus 

- Säästätkö itse kuukausittain rahastoihin? 

o Kyllä 

o En 

- Kuinka pitkään olet työskennellyt pankissa? 

o 0-2 vuotta 

o 3-5 vuotta 

o 6-10 vuotta 

o Yli 10 vuotta 

- Montako jatkuvaa säästösopimusta myit Q1/2014? 

o 0-2 

o 3-5 

o 6-10 

o 11-15 

o 16-20 

o 21-25 

o 26-30 

o Yli 30 kpl 

- Montako jatkuvaa säästösopimusta myit Q2/2014 

o 0-2 

o 3-5 

o 6-10 

o 11-15 

o 16-20 

o 21-25 

o 26-30 

o Yli 30 kpl 

- Onko menneen vuoden aikana jokin asia muuttanut sinun kohdallasi jatkuvan säästä-

misen myyntiä? 

 

Kysymykset vain rahoitusneuvojille 

- Milloin keskustelet säästämisestä asiakkaan kanssa? 

o Ensimmäisessä tapaamisessa 
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o Lainapapereiden allekirjoitus tilanteessa 

o Myöhemmin erillisessä tapaamisessa 

o Jossain muussa tilanteessa 

o En keskustele säästämisestä 

- Yleisesti ajatellen koetko, että laina-asiakkaalle jokin tietty tuote on parempi kuin 

toinen? 

o Mikä tämä tuote on? 

- Riittääkö tapaamisessa aika säästämisen myyntiin? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kysymykset vain palveluneuvojille 

- Keskusteletko säästämisestä kortin noudon, verkkopalvelun muutosten yms. yhteydes-

sä? 

o Kyllä 

o Ei 

 Miksi et keskustele? 

 

Kysymykset vain sijoitusneuvojille 

- Jos asiakas tekee kertasijoituksen, niin miten usein tarjoat jatkuvaa säästösopimusta 

rahastoon tai vakuutukseen? 

o Aina 

o Silloin tällöin 

o Harvoin 

o En koskaan 

 

Kysymykset sijoittajan ja säästäjän profiilista 

- Koetko joitain asioita hankalaksi sijoittajan profiilissa? 

o Kyllä 

o En 

o En käytä sijoittajan profiilia 

 Mitkä asiat koet hankalaksi sijoittajan profiilia tehdessä? 

- Teetkö sijoittajan profiilin yhteydessä aina säästö- tai sijoitussuunnitelman? 

o Kyllä 

o En 

 Miksi et sitä tee? 

- Koetko joitain asioita hankalaksi säästäjän profiilissa? 

o Kyllä 

o En 
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o En käytä säästäjän profiilia 

 Mitkä asiat koet hankalaksi? 

- Kun teet sijoittajan tai säästäjän profiilin, niin teetkö sen… 

o Erillisenä työvaiheena neuvottelua 

o Yhtenä osana tarvekartoitusta 

- Muuta sijoittajan tai säästäjän profiiliin liittyvää palautetta tai kehitysehdotusta? 

 

Ajattele 10 viimeisintä neuvottelua 

- Kuinka monelle asiakkaalle tarjosit rahastosäästämistä? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 

o 0 

- Jos et tarjonnut kaikille asiakkaille rahastosäästämistä, niin mitä syitä sinulla tähän 

oli? 

- Entä sitten, miksi tarjosit näille asiakkaille rahastosäästämistä? 

- Jos asiakas valitsi rahastosäästämisen, niin oliko se hänelle entuudestaan tuttua? 

o Kyllä 

o Ei 

- Mitä syitä asiakkaalla oli, jos hän ei valinnut rahastosäästämistä? 

- Mikä asiakkaita kiinnostaa rahastosäästämisessä? 

 

Ajattele seuraavaksi kaikkia tapaamisia 

- Jos asiakas kysyy sinulta jotain rahastosäästämiseen liittyvää, johon et tiedä vastaus-

ta, niin… 

o etsitkö itse vastauksen 

o annat asiakkaan etsiä itse vastauksen internetistä 

o siirrät asiakkaan kysymyksen toiselle toimihenkilölle 

- Mikä rahastojen tarjoamisessa on vaikeinta? 

- Mitä apuvälineitä käytät jatkuvan rahastosäästämisen myynnissä? 

- Onko tyypillistä asiakasta, jolle rahastosäästämistä tarjoat? Esim. mies/nainen, ikä, 

yms. yms. 
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o Kyllä 

o Ei 

 Millainen tämä asiakas on jolle tyypillisestä rahastosäästämistä tarjo-

at? 

- Millainen summa mielestäsi olisi asiakkaalla hyvä olla säästössä yllättäviä menoja var-

ten? 

- Miten kehittäisit jatkuvan rahastosäästämisen myyntiprosessia? 

- Miten kehittäisit muita asioita säästämisen myyntiin liittyen? 

- Vinkkejä, terveisiä kollegoille kuinka jatkuvaa rahastosäästämistä asiakkaille kannat-

taa tarjota 

 

 

 

 


