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1 JOHDANTO 

 

 

 

Finanssimaailmassa eletään mielenkiintoista aikaa. Koska perinteinen vähittäispankkitoiminta muuttuu, 

pankit ovat äärimmäisen kiinnostuneita myös kuluttajien käyttäytymisen muutoksista mm. mitä palve-

luita ja missä kanavissa pankkien asiakkaat odottavat rahalaitosten heitä palvelevan tulevaisuudessa. 

Tämän takia tutkimus tulee tehdä nimenomaan nuorten aikuisten vaatimuksista pankkeja kohtaan. Tut-

kimuksesta on merkittävää hyötyä Avain Säästöpankille, koska pankki on kiinnostunut nimenomaan 

nuorten tulevaisuuden vaatimuksista. Tämä siksi, koska heidän pankkisuhde tulee luultavasti olemaan 

pitkä ja he omaavat yleensä pankin palveluita laajalla rintamalla.  

 

Pankin johdolle tästä on erityinen hyöty, koska he eivät aina ole tietoisia kuluttajien muuttuneesta kulu-

tuskäyttäytymisestä. Vastaavanlainen tutkimus olisi tulevaisuudessa hyvä uusia muutaman vuoden vä-

lein, jotta tuloksia voisi verrata keskenään. Näin pankki näkisi selvemmin muutoksen vauhdin ja pystyisi 

reagoida siihen. 

 

 

Tärkein asia jota tutkimuksella yritetään selvittää, on miten nuoret näkevät pankkimaailman kehittymi-

sen ja mitä asioita he arvostavat asioidessaan omassa pankissaan. Tutkimuksella pyritään viittaamaan 

tulevaisuuteen, koska muutoksen vauhti finanssialalla on niin suurta, että ala on jo pelkästään kolmen 

vuoden kuluttua muuttunut oleellisesti. Voittajapankin erottaa se, joka osaa kuunnella asiakastaan ja 

ennakoida tämän ostokäyttäytymisen muuttuminen. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 

 

• Missä kanavissa nuoret haluavat nyt ja tulevaisuudessa pankkiasiansa hoitaa.  

 

• Minkälainen pankki pärjää heidän mielestään kilpailussa ja mitä palveluita he tältä tulevaisuu-

dessa odottavat.  
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Tutkimuksen tavoitteena on antaa pankin johdolle hyvää ja hyödyllistä tietoa, sekä työkalu reagoida 

pankkimaailman muutoksiin.  

 

Ensimmäisessä luvussa kerrotaan pankkimaailman muutoksista ja haasteista. Seuraavassa kappaleessa 

taas hieman Avain Säästöpankista ja sen strategiasta, missiosta ja visiosta. Tässä osiossa käydään läpi 

myös läpi tilinpäätöstietoja, sekä tunnuslukuja. Tämän jälkeen pohditaan edellisiä talouskriisejä ja poh-

ditaan, miten ne ovat vaikuttaneet nykyisen finanssimaailman muutokseen. Tästä päästään tarkastele-

maan pankkimaailman nykytilaa ja sen muutosta. Viimeisenä käydään läpi tutkimuksen tulokset ja poh-

ditaan niiden pohjalta johtopäätöksiä. 

 

Tähän työhön kerätään kirjallisuutta monista eri lähteistä. Tärkeimmät lähteet löytyvät perinteisistä 

pankkimaailmaan keskittyvistä kirjoista, mutta olen myös pyrkinyt etsimään tuoreinta tietoa lehdistä ja 

internet-sivustoilta.  

 

Työn keskeisimpiä käsitteitä ovat mm. digitaalisuus, sähköiset palvelut, varjopankkitoiminta sekä Fin-

Tech 
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 

Pankkimaailma elää suurta murrosta. Digitaaliset palvelut mylläävät alaa ja perinteinen pankkitoiminta, 

jossa pankki ottaa vastaan talletuksia ja lainaa näitä varoja eteenpäin on tullut tiensä päähän. Tähän on 

vaikuttanut monta asiaa. Suurin syy tähän varmasti on ollut keskuspankkien rahapolitiittiset muutokset, 

jotka ovat aiheutuneet pääasiassa markkinoiden epävarmuudesta. Näitä epävarmuuksia rahamarkki-

noilla ovat aiheuttanut viime vuosina mm. finanssikriisi, Euroopan velkakriisi-, sekä Britannian eropro-

sessi Euroopan Unionista.    

 

 

 
KUVIO 1. Viitekorkojen kehitys. (mukaillen www.suomenpankki.fi) 

 

Toinen suuri tekijä pankkimaailman muutoksessa on ollut lisääntynyt sääntely. Vahvasti lisääntynyt 

sääntely on pakottanut pankit keksimään uusia keinoja parantaa ansaintaansa. Näitä ovat mm. kiinnitys-

luottopankit, rahoitusyhtiöt, joukkorahoitukset, monimutkaiset johdannaiset ja arvopaperikauppa. Näi-

den lisäksi finanssimarkkinoilla on nähty mm. pankki- ja vakuutusyhtiöiden fuusioitumisia, sekä sairaa-

loita.  Ongelma näissä uusissa tuotteissa on se, että niiden riskejä on vaikea ymmärtää ja ne ovat moni-

mutkaisia. Valitettavasti tämä sääntely on myös pakottanut pankkeja muuttamaan toimintatapojaan te-

hokkaammiksi, joka on johtanut pelkästään Suomessa tuhansien työpaikkojen vähenemiseen rahoitus-
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alalla. Vuonna 2007 henkilöasiakkaita palvelevia pankkikonttoreita oli 1627 ja lasku on jatkunut tasai-

sena tuon jälkeen (Kuvio 2) Finanssivalvonnan mukaan Suomesta on kadonnut 2000-luvulla keskimää-

rin sata pankkikonttoria. (Savon Sanomat 10.9.2017). Sääntelyn jälkioireita ovat olleet myös pankkien 

konsolidaatiot, koska pienemmät pankit ovat pakotettuja samoihin prosesseihin mm. sisäisen valvonnan 

ja raportoinnin osalta, kuin isommat. Myös sääntelyn kautta lisääntyneet oman pääoman vaatimukset 

ovat pakottaneet pankkeja fuusioitumaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUVIO 2. Pankkikonttorien ja henkilöstön kehitys vuodesta 1985. (mukaillen www.finanssivalvonta.fi) 

 

 

Kolmas suuri muutos rahoitusmarkkinoilla on ollut sääntelemättömän varjopankkitoiminnan lisäänty-

minen. Tähän kategoriaan luetaan pikavippifirmat, vertaislainaajat, sekä erilaiset osamaksurahoittajat.  

 

Tilastokeskuksen tietojen perusteella suomalaisilla kotitalouksilla oli muilta rahoituslaitoksilta otettuja 

kulutusluottoja vuoden 2017 lopussa arviolta 2,7 mrd. euroa. Näillä rahoituslaitoksilla ei ole luottolai-

tostoimilupaa, eivätkä näin ollen kuulu sääntelyn piiriin. (Tilastokeskus 2017) 
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Ala ei välttämättä ole helppo. Vaikka viime vuosina kasvua on ollut luvassa, myös toimijoita on paljon. 

Fellow Finance ilmoitti juuri pyrkivänsä Nasdaqin First North-listalle. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 

2017 yli 50%:ia. Sen tavoitteena on olla Euroopan johtava joukkorahoituspalvelu henkilöille ja yrityk-

sille.  (Kauppalehti 29.8.2018). 

 

Suomen Pankin ja valtionvarainministeriön keräämät luvut kertovat varjopankkien jopa satojen prosent-

tien vuosikasvusta, kuten kuviosta kolme voimme todeta. Alan toimijat arvioivat itse, että pankkien ul-

kopuolinen yritysrahoitus lähestyy miljardiluokkaa. Tarkkoja tilastoja ei ole, mutta viiden suurimman 

rahalaitoksen osuus yrityslainakannasta laskee. ”Tämä rahoitusteollisuuden haara kasvaa vahvasti ja sa-

malla pankkisääntely kiristyy lisää. Alamme kehitys on oikeastaan vasta lähtösuoralla”, pohtii GF Mo-

neyn toimitusjohtaja Kari Keskitalo. ”Suppeastikin ymmärrettynä pankkien ulkopuolisen rahoituksen 

markkinat ovat miljardiluokkaa. Arvioisin että markkinat ovat kasvaneet kymmeniä prosentteja vuo-

dessa ja kasvu jatkuu. ”, Kari Keskitalo arvioi. (Kauppalehti 10.4.2018). 

 

Tämä kehitys on huolestuttavaa, sillä ns. varjopankkitoiminta sisältää monia samoja riskejä kuin pank-

kitoimintakin. Suomalaiset kotitaloudet ovat myös lyhyessä ajassa velkaantuneet huolestuttavasti. Me-

diassa on väläytelty jopa positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa. Varjopankkisektorin riskejä lisää 

myös vahva kytkeytyminen ja riippuvuus muusta rahoitusjärjestelmästä. Esimerkiksi arvopapereistami-

seen ja rahastotoimintaan saattaa liittyä erilaisia sijoitusyhteyksiä, joiden selvittäminen saattaa olla pal-

jon monimutkaisempaa, kun että sijoittajat toimisivat suoraan pääomamarkkinoilla tai luotonanto perus-

tuisi pankin ja asiakkaan väliseen suhteeseen. (Euro ja talous 2017) 

 

Vaikka suomalaisten velkaantuminen on ollut nopeaa, täytyy ottaa huomioon, että suomalaiset ovat kui-

tenkin vähemmän velkaantuneita kuin esimerkiksi muut pohjoismaalaiset. Tämä johtuu siitä, että suo-

malaiset haluavat edelleen maksaa asuntolainojansa pois, toisin kuin vaikka ruotsalaiset. Asuntoluotto-

jen kehitys ei ole asiantuntijoiden mielestä ongelma. Tämä ns. ongelmaluottoja omaavien ryhmä on 

edelleen melko pieni. 

 

Vaikka velkaantuminen onkin ollut tämän vuosituhannen puolella melko nopeaa, pitää kuitenkin muis-

taa, että Suomalaisten varallisuus ja tulot ovat myös kehittyneet myönteisesti. Toinen näkökulma tähän 

velkaantumiseen on ollut velan muoto. Eli asuntolainojen kehittyminen on ollut tulojen kehittymistä 

hitaampaa, mutta suurin syy tähän kehitykseen on ollut kulutusluottojen, sekä taloyhtiövelkojen nopea 

kasvu. 
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Finanssiala Ry:n mielestä olisi pidettävä huolta, että kotitaloudet saavat riittävät tiedot taloyhtiölainojen 

kustannuksista. Myös kotitalouksien maksukyky tulisi arvioida huolella kauppoja tehtäessä. Tiedot ta-

loyhtiön lainoista tulisi sisällyttää valmisteilla olevaan sähköiseen asunto-osakerekisteriin. (Taloussano-

mat 6.9.2018.) 

 

Myös kulutusluottojen kehityksestä ollaan huolissaan. Finanssiala Ry:n mielestä on hyvä, että oikeus-

ministeriön tilaama selvitys positiivisesta luottorekisteristä on valmistunut. Tällä rekisterillä on mahdol-

lista estää ylivelkaantumista. Edellytyksenä tietenkin on, että kaikki luotonantajat tähän järjestelmään 

liittyvät ja tietosisältö on ajantasainen. (Taloussanomat 6.9.2018.) 

 

Suomessakin on kuitenkin sen verran otettu mallia naapurimaistamme, että esimerkiksi vuonna 2015, 

kun jotkut rahalaitokset alkoivat aggressiivisesti tarjoamaan maksuttomia lyhennysvapaita asuntoluot-

toihin, aika moni kotitalous näihin tarttui, vaikka kansantaloudellisesti olisi varmasti ollut kannattavaa 

maksaa nykykorkotilanteessa lainoja pois mahdollisimman nopeasti. 

 

 

 

 
KUVIO 3. Vertaislainatoimijoiden kasvu viime vuosina. (mukaillen www.tilastokeskus.fi) 
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KUVIO 4. Kotitalouksien velkaantuneisuus. (mukaillen www.tilastokeskus.fi) 
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3. AVAIN SÄÄSTÖPANKKI 

 
Koska teen tutkimuksen Avain Säästöpankille, mielestäni on myös tärkeää, että tutkimuksessa kerrotaan 

hieman myös pankin toiminnasta. Kuvaan tässä kappaleessa Avain Säästöpankkia, sekä kerron sen stra-

tegiasta ja pankin kehityksestä. Kuvaan myös hieman Säästöpankkiryhmää ja sen toimintaa. Tutkimus 

antaa toivottavasti pankille riittävästi tietoa ja strategisen työkalun pankin hallitukselle, jotta pankki pys-

tyy ennakoimaan, mihin finanssimaailma on menossa.  

 

3.1 Pankin taustaa ja historiaa 

 

Avain Säästöpankki on itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1902. Pankki kuuluu Sääs-

töpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2017 oli pankin 115. toiminta- vuosi. 

Pankki toimii Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pankin asiakaskunnasta pääosa on yksi-

tyisasiakkaita ja pienyrityksiä. 

 

Pankin asiakasmäärä oli tilikauden 2017 päättyessä yli 15 000. Pankilla on yhteensä 10 konttoria, jotka 

sijaitsevat Kortesjärvellä, Kalajoella, Kaustisella, Kokkolassa, Kälviällä, Raahessa, Sievissä, Toholam-

milla, Ylivieskassa, sekä Kannuksessa. 

 

 

 
KUVIO 5. Avain Säästöpankin asiakasmäärien kehitys. (mukaillen Avain Säästöpankin 

esittely 2018) 
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KUVIO 6. Avain Säästöpankin taseen kehitys. (mukaillen Avain Säästöpankin esittely 

2018) 

 

 

 
KUVIO 7. Avain Säästöpankin varainhankinnan ja tuottojen kehittyminen. (mukaillen 

Avain Säästöpankin esittely 2018) 

 

 

Avain Säästöpankin liikevoitto oli 5.394 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 1.66 % taseen vuosikeskiarvosta 

ja kulu-tuotto -suhde oli 43,1 %. 

 

TAULUKKO 1. Tilinpäätösten avainluvut (mukaillen www.finanssivalvonta.fi)  

 

Tilinpäätösten avainluvut 2017   
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1 000 € Avain Säästöpankki 

Korkokate  5 661 

Palkkiotuotot 2 345 

Palkkiokulut 387 

Kaupankäynti- ja sijoitustoiminnan nettotuotot 3 333 

Muut tuotot 346 

Tuotot 11 685 

Kulut 5 820 

Arvonalentumiset luotoista ja sitoumuksista 172 

Liikevoitto/-tappio 5 694 

Käteiset varat ja keskuspankkisaamiset 24 236 

Luotot luottolaitoksille 1 944 

Luotot yleisölle ja julkisyhteisöille 215 310 

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 56 394 

Johdannaiset 1 856 

Taseen muut varat yhteensä 25 187 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 324 926 

Talletukset luottolaitoksilta 64 722 

Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 224 651 

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 878 

Taseen muu vieras pääoma yhteensä 16 830 

Oma pääoma 23 222 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 337 304 

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 16 376 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,9 

Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,5 

Kulut/tuotot-suhde, % 43,1 

Järjestämättömät saamiset/Saamiset, % 0,3 

Järjestämättömiin saamisiin kohdistuvat arvonalentumiset, % 60,8 

Omat varat yhteensä 39 840 

Ydinpääoma (CET 1) 34 644 

Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 20,2 
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3.2 Pankin strategia ja visio 

 

Avain Säästöpankin toiminta-ajatuksena on toimia liiketaloudellisesti kannattavasti edistäen säästäväi-

syyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. (Avain Säästöpankin strategia 2017). 

Avain Säästöpankin arvoihin kuuluvat: 

 
-Asiakasläheisyys 

-Asiakkaan ja pankin kestävä menestys 

-Asiantuntemus ja vastuullisuus 

 
Avain Säästöpankin visiona on olla vahva ja haluttu rahoitusalan asiantuntija toimialueellaan. Asiak-

kaidemme pitää pystyä tavoittamaan pankin henkilökunta kaikkien käytössä olevien palvelukanavien 

kautta. Säästöpankki haluaa säilyä läheisenä ja toimia asiakkaidensa kanssa samassa ympäristössä. 

Avain Säästöpankin kilpailustrategiana on asiakasläheisyys ja asiantuntemus, sekä tavoitettavuus. Pan-

kin arvolupaus asiakkaalle on, että se tarjoaa asiakasläheisyyttä ja asiantuntemusta, sekä tavoitettavuutta. 

Asiakas ja pankki toimivat samassa toimintaympäristössä. Asiakas ja pankki ovat tasavertaiset kumppa-

nit ja molemmat hyötyvät kumppanuudesta.  

 
3.3 Pankin asiakaskunta ja myynnilliset tavoitteet 

 
Pankin pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat henkilöasiakkaat, sekä valikoidut maa- ja metsätalous-

asiakkaat. Lisäksi asiakaskunta koostuu mikroyrityksistä ja hallittavan kokoisista pienyritysasiakkaista. 

Pankin asiakaskuntaan kuului vuoden 2017 lopussa n. 15 000 asiakasta ja asiakasmäärän nettokasvuta-

voite on 300 palvelun omaavaa asiakasta vuodessa. Asiakkuuslinjauksissa tavoitteena on ensisijaisesti 

laajat kokonaisasiakkuudet (vähintään 5 pankin tuotetta käytössä), sekä nykyisten asiakkuuksien jalos-

taminen laajoiksi. (Avain Säästöpankin strategia 2017) 

 
Myynnillisesti tavoitteena on myynnin volyymien pysyvä nostaminen, sekä myynnin systemaattinen 

johtaminen ja johtamisen johtaminen. Säästämisen-, ja sijoittamisen tuotteiden tavoitteena on 10%  

osuus talletuskannasta. Tähän auttaa myynnin ja myyntiin liittyvien kampanjoiden systematisointi. 

 

3.4 Henkilöstö 

 

Pankki tukee ja edellyttää osaamisen laajentamista ja monipuolistamista. Osaamisvarannon kasvattami-

nen nähdään yksilön ja pankin menestyksen kannalta välttämättömänä edellytyksenä.  
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Johtamista ja työyhteisön hyvinvointia pidetään tärkeänä ja näitä osa-alueita pyritään kehittämään pan-

kin sisällä. Näihin voimavaroihin panostamalla pankki pystyy säilyttämään kilpailukykynsä ja positiivi-

sen imagon työnantajana. (Avain Säästöpankin strategia 2017.) 

  

    

3.5 Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä 

 

Avain Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpää-

tös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. 

 

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän 

muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien 

yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. (Avain Säästöpankin toimintakertomus 2017.) 

 

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa mää-

ritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime 

kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muo-

dostavat Yhteenliittymän keskus- yhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto, joka sisältää 23 Säästöpankkia, 

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen kon-

solidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkien yhteenliittymän toiminta 

käynnistettiin 31.12.2014. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuu-

desta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai 

palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy. (Avain Säästö-

pankin toimintakertomus 2017.) 

 

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien Säästöpankkien perustama Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj 

sai Euroopan Keskuspankin myöntämän kiinnitysluottopankin toimiluvan maaliskuussa 2016 ja pankin 

toiminta käynnistettiin välittömästi. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästö- pankkiryhmässä va-

kuudellisesta jälleenrahoituksesta tukkumarkkinoilla. Sp- Kiinnitysluottopankki laski marraskuussa 

2016 liikkeeseen 500 miljoonan euron asunto- lainavakuudellisen katetun joukkolainan (Covered Bond, 

CB). Lainalla on Standard & Poor'sin antama luottoluokitus AAA. Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu 

Säästöpankkien yhteenliittymään ja se on Säästöpankkiliiton jäsenluottolaitos maaliskuusta 2016 alkaen. 

Sen välittäjäpankkeina voi toimia ainoastaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit. 

(Avain Säästöpankki toimintakertomus 2017.) 
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4. PANKKITOIMINNAN KEHITTYMINEN SUOMESSA 

 
Tässä luvussa tarkastellaan pankkisektorin historiaa ja pohditaan, miten menneisyys ja kriisit ovat vai-

kuttanut pankkimaailman nopeaan murrokseen suomessa. 

 
4.1 Finanssisektorin historian vaikutukset muutokselle 

 

Jotta voimme tehokkaasti ymmärtää kuluttajien käyttäytymisen muuttumista ja pankkien muutoshaluk-

kuutta, tulee meidän tarkastella pankkitoiminnan kehittymistä pidemmältä ajalta. Kuka muistaa vielä 

1980-luvun loppu puolella pankkimainokset, joissa paikallispankkien tarjosivat rahaa kottikärryillä?  

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn tuolloinen vapautuminen synnytti monenlaisia tuhkimotarinoita, sekä 

silmänräpäyksessä surullisen lama ajan. Tuolloisesta pankkikriisistä tuli todella pitkä ja syvä.  

 

Sama kuvio valitettavasti toistui kaksikymmentä vuotta myöhemmin finanssilaitosten keksiessä hienoja 

rahoitus-instrumentteja, joita myytiin ahneille sijoittajille lähes riskittöminä rahasampoina. Käytännössä 

nämä sisälsivät johdannaisiin paketoituja asuntoluottoja kotitalouksilta, joilla ei ollut mitään mahdolli-

suutta maksaa luottojansa takaisin. Sijoittajien tuottonälkä kannusti hallitsemattomien luottoriskien ot-

tamiseen ja loppujen lopuksi Amerikan asuntomarkkinoiden romahtamiseen.  

 

Nyt nousukautta on eletty kymmenen vuoden ajan ja samat paketoidut luottoinstrumentit ovat yleisty-

neet pankkien luukuilla, samalla kun kotitaloudet ovat velkaantuneet uskomattoman nopeassa tahdissa. 

Markkinoilla tämä tilanne toistuu säännöllisesti silloin, kun talouskasvu on jatkunut riittävät kauan riit-

tävän vahvasti. Tällaisessa noususuhdanteessa kotitalouksien ja yritysten kasvavat tulokset mahdollista-

vat alun perinkin liian riskipitoisten luottojen hoitamisen. Varsinkin silloin kuin keskuspankkien raha-

politiikka on elvyttävää. Ihmismieli on näissä tilanteissa kovin unohtavainen. 

 

4.2 Suomen pankkikriisi 

 

Pankkitoiminnalla on Suomessa todella pitkät juuret. Ensimmäiset säästöpankit perustettiin 1820- lu-

vulla Turkuun. Yksi maailman vanhimmista keskuspankeista oli perustettu jo aiemmin Turkuun vuonna 

1811. Ensimmäinen liikepankki oli vuonna 1862 perustettu Suomen Yhdyspankki. Sen kilpailijaksi 

nousi vuonna 1889 Kansallis-Osake-Pankki. Vuonna 1887 perustettiin Suomen valtion omistama Pos-

tisäästöpankki, joka otti vastaan yleisön talletuksia postikonttoreissa. Osuuskassatoiminta käynnistyi 
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vuonna 1902, jolloin ensin perustettiin Keskuslainarahasto (OKO) ja sen jälkeen ensimmäiset osuuskas-

sat. Osuuskassoista tuli osuuspankkeja vuonna 1970. (Kontkanen 2016, 13-14; Alhonsuo, Nisén, Nou-

siainen, Pellikka & Sundberg 2012, 27-30.) 

 

Kun rahoitusmarkkinat vähitellen 1980-luvulla vapautuivat, markkinoille tuli myös uusia rahalaitoksia, 

kuten ulkomaisia pankkeja sekä uusia kotimaisia pankkeja ja pankkiiriliikkeitä. Talouden ylikuumene-

minen ja muun muassa valuuttaluotonannon riskien toteutuminen 1980-luvun loppupuolella ja 1990-

luvun alun syvä lama johtivat pankkikriisin syntymiseen. Pankkikriisin yhteydessä 1990-luvun alkupuo-

lella pankkirakenne muuttui voimakkaasti ja pankkikonttoreiden määrä ja henkilöstö vähenivät merkit-

tävästi. Pankkirakenteen muuttuminen näkyi selvästi vuonna 1993, jolloin säästöpankkien yhdistymisten 

myötä syntynyt Suomen Säästöpankki myytiin ja pilkottiin neljälle kilpailijapankille. (Kontkanen 2016, 

13-14; Alhonsuo, Nisén, Nousiainen, Pellikka & Sundberg 2012, 27-30.) 

 

Toinen 1990-luvun merkittävä tapahtumasarja käynnistyi Suomen kahden suurimman liikepankin, eli 

Suomen Yhdyspankin ja Kansallis-Osake-Pankin, fuusiosta vuonna 1995. Tästä alkanut fuusiokehitys 

johti osaltaan pohjoismaissa rajat ylittävien pankkikonsernien syntyyn. Monet finanssialan yritykset toi-

mivat pohjoismaiden lisäksi myös Baltian maissa. (Kontkanen 2016, 13-14; Alhonsuo, Nisén, Nousiai-

nen, Pellikka & Sundberg 2012, 27-30.) 

 

Kolmas rakenteellinen muutosprosessi on pankki- ja vakuutustoiminnan lähentyminen, kun molempien 

on alettu harjoittaa samassa konsernissa tai kilpailuryhmässä. Myös uutena ilmiönä on nähty sairaala-

verkoston syntyminen Osuuspankkiryhmälle. (Kontkanen 2016, 13-14; Alhonsuo, Nisén, Nousiainen, 

Pellikka & Sundberg, 2012, 27-30.) 

 

 

4.3 Teknokuplan puhkeaminen ja globaali finanssikriisi 

 

2000-luvun vaihteessa nähtiin markkinoilla myös teknologia osakkeiden ylikuumentuminen ja tämän 

seurauksena pörssikurssien romahtaminen. Tämä ilmiö sai nimekseen teknokupla. Tämä johtui suurim-

maksi osaksi siitä, että osakekurssien arvostuskertoimet nousivat yksinkertaisesti liian suuriksi, eikä in-

ternetin hyötyjä osattu arvioida. Yhtiöistä maksettiin käsittämättömiä hintoja, vaikka näiden tuloksente-

kokyvystä ei ollut mitään todisteita.  
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 Tämän jälkeen kesti lähes kymmenen vuotta, ennen kuin seuraava suuri kriisi markkinoilla nähtiin. 

Finanssikriisi alkoi jo periaatteessa vuonna 2007, kun suuret pankit ja vakuutusyhtiöt kirjasivat erittäin 

suuria tappioita. Tämän seurauksena vuoden 2008 syksyllä nämä toimijat joutuivat suuriin ongelmiin 

toiminnassaan. Näihin luettiin mm. yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä AIG, sekä merkittävä 

investointipankki Lehman Brothers. AIG pelastettiin konkurssilta valtion ja keskuspankin myöntämällä 

hätärahoituksella. Jälkimmäinen näistä päästettiin kuitenkin konkurssiin ja tämä laukaisi velkakriisin. 

Taustalla tässä oli ns. Supbrime-lainat, joita ahneat pankkiirit myivät sijoittajille AAA-luokituksella, 

vaikka käytännössä osalla kotitalouksista ei ollut mitään mahdollisuutta maksaa lainojaan pois. (Alhon-

suo, Nisén, Nousiainen, Pellikka & Sundberg 2012, 27-30.) 

 

Tästä seurasi Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan paha taantuma. Kansainvälisillä finanssimarkkinoilla val-

litsi suuri epäluottamus, joka tyrehdytti velkamarkkinat. Vuoden 2009 lopulla kun markkinat alkoivat 

osoittaa paluuta normaalimpaan tilanteeseen, paljastui uusi ongelma. Valtiot velkaantuivat nopeasti. 

Tästä taas seurasi Kreikan hallituksen ilmoitus syksyllä 2009, että maan tilastot ovat antaneet systemaat-

tisesti liian ruusuisen kuvan maan taloudesta. Vuonna 2010 ensin Kreikka, sitten Irlanti ja vielä lopuksi 

2011 Portugali ajautuivat tilanteeseen, jossa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Euroopan Unio-

nin piti rakentaa pelastuspaketti, jolla saatiin turvattua julkinen talous. (Alhonsuo, Nisén, Nousiainen, 

Pellikka & Sundberg 2012, 27-30.) 

 

Viimeisin shokki rahoitusmarkkinoilla nähtiin 2016 vuoden kesällä, kun Britannia yllättäen kansanää-

nestyksen suoritettuaan, ilmoitti eroavansa Euroopan Unionista. Tämän kriisin vaikutuksia ei vielä ole 

todellisuudessa nähty, mutta valuuttamarkkinoiden kautta se on jo purrut varsinkin Britannian talouteen. 

Todelliset vaikutukset tulemme näkemään muutaman vuoden päästä, kun Brexit saadaan vietyä koko-

naisvaltaisena läpi.  

 

Myös Yhdysvaltojen presidentin valinta on aiheuttanut suurta pohdintaa markkinoiden suunnalta. Pre-

sidentti Trump on saanut monenlaista arvostelua eri suunnista ja vaalejakin epäillään vilpillisiksi. Aika 

näyttää, saako Trump jatkaa koko virkakautensa loppuun asti, vai ajaako Venäjä-tutkinnat hänet vallasta.  
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5. DIGITALISAATIO JA NYKYRAHOITUSMARKKINAT 

 
Tässä luvussa tutkitaan, miten digitalisaatio on muuttanut finanssisektoria ja miten tämä näkyy markki-

noilla. Luvussa myös pohditaan, mitä uhkia tämä murros tuo pankeille. 

 

5.1 Digitalisaatio rahoitusmarkkinoilla 

 

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat uudet muutosvoimat. Näiden kasvua vetää tietointensiiviset palvelu-

alat, kuten kauppa, informaatio, viestintä, sekä rahoitus ja vakuutusala. Informaatio ja viestintä kasvavat 

kansantaloudessamme nopeinta vauhtia. Esimerkiksi meille tärkeään metsätalouteen jalostusarvolla mi-

tattuna kasvuvauhti on kaksinkertainen. Tämän taustalla on lähinnä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) 

nopea kehitys. Lähes kaikki nuoret ja keski-ikäiset Suomalaiset käyttävät internetiä ja verkkopankkia. 

Kaikilla yli 10 henkilöä työllistävissä suomalaisissa yrityksissä on tietokone ja oikeastaan kaikilla on 

jonkinlaiset kotisivut käytössä. Lisäksi noin puolet yrityksistä käyttävät sosiaalista mediaa. Internet 

myynti on vielä harvinaisempaa, mutta tämänkin yleistyy hurjaa vauhtia (Kuvio 9.) Tietokoneet ja oh-

jelmistot ovat tuotannollista pääomaa, jota lisäämällä yritykset voivat lisätä tuotantopotentiaaliaan. Yri-

tysten investoinnit tietoteknisiin laitteisiin lisääntyy kovaa vauhtia, koska nämä investoinnit ovat suh-

teellisen halpoja.  
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KUVIO 9. Tietotekniikan käyttö suomalaisissa vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. (mukail-

len www.tilastokeskus.fi) 

 

 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta on ylivoimaisesti ICT-intensiivisin ala, sillä lähes kaikki investoinnit koh-

distuvat tietotekniikkaan. Kilpailukyky näillä digitaalisilla markkinoilla perustuu liiketoimintaosaami-

seen ja markkinoiden hallintaan, koska teknologia on helposti kopioitavissa ja omaksuttavissa. Tätä lii-

ketoimintaa verkossa voi kuvata kaksipuolisena markkinana, jossa palvelujen tuottajat ja kuluttajat koh-

taavat erilaisten alustojen kautta. Mielenkiintoinen piirre tässä liiketoiminnassa on myönteinen ulosvai-

kutus. Tämä tarkoittaa, että kuluttajan saama hyöty kasvaa tuottajien lukumäärän kasvaessa ja jokaisen 

tuottajan saama tulo kasvaa kuluttajien määrän lisääntyessä. (Dapp 2014; Kilpi 2016.) 

 

Mielenkiintoinen piirre näillä markkinoilla on toimialojen katoaminen. Erilaisten alustojen kautta voi 

tarjota käytännössä mitä tahansa digitaalisia palveluita. Toimialarajojen hämärtyminen näkyy Suomes-

sakin siten, että vähittäiskauppa on ryhtynyt tarjoamaan pankkipalveluita ja finanssialan yritys terveys-

palveluita. Tämänkin takia juuri finanssiala on yhdessä historiansa suurimmista haasteista. (Dapp, 2014; 

Kilpi 2016.) 

 

5.2 Digimurros finanssialalla 

 

Esko Kilven tutkimuksen aineisto osoittaa, että nykypäivän työympäristön tulisi muuttua digitalisaation 

ja teknologian kehittymisen mukana. Työntekijöiden tulisi tuntea itsensä enemmänkin yrittäjiksi, jolloin 

http://www.tilastokeskus.fi/
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työn mielekkyys saisi aivan erilaisen merkityksen. Myös organisaatiomallien pitäisi pystyä muuntautu-

maan. Nykypäivänä ei pelkkä tehtävä-keskeinen työ riitä motivoimaan parhaaseen työtulokseen. 

Digitalisaatio on mahdollistanut sen, että yrityksen koolla ei ole niin suurta merkitystä. Digitaaliset pal-

velut tavoittavat kenet vaan, ja nämä myös mahdollistavat yrityksen pääsyn kansainvälisille markki-

noille melko helposti. (Kilpi 2016, 13-14.) 

 

Kilven mukaan digitaalisuus pitäisi nähdä enemmän mahdollisuutena uusille palveluille, kuin uhkana. 

Robotit eivät ole vielä viemässä ihmisten töitä, vaan päinvastoin mahdollistavat näiden töiden paremman 

tuloksen. Nämä palvelut antavat tekijöille mahdollisuuden toimia tehokkaammin ja ratkaista ongelmia. 

Myös viestinnän mahdollistaminen ja oppiminen digitalisaation kautta organisaatiossa paranee. (Kilpi 

2016, 34-37.) 

 

Vahvasti lehtien otsikoissa viihtynyt Nordea on ollut digitaalisten palveluiden edellä kävijä. Nordean 

konsernijohtaja Casper Von Koskull ja Operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jorgensen kertoivat syksyllä 

2017, että ”Muutos on jatkuvaa”. Pankilla on vahva 2021 vuoteen tähtäävä muutosohjelma, joka on vasta 

alkua pankkiliiketoiminnan digitalisoitumisessa. Tähän liittyy muun muassa 6000 työtehtävän vähentä-

minen. 

 

Jorgensenin mukaan tehostuva datanhallinta ja prosessien automatisointi yhdistettynä tekoälyyn ja uu-

sien teknologioiden tuloon ajaa vääjäämättä siihen, että työtehtäviä tullaan jatkossa tekemään ilman ih-

misiä. Tämän mahdollistaa nopeasti kehittyvä tekoäly ja robotit. Hän myös toteaa, että paljon manuaa-

lista työtä voidaan automatisoida ja seuraavaksi ihmisiä ei ehkä tarvita.  

 

Markkinoilla odotetaan että Nordea voi uuden pankkijärjestelmänsä ansiosta olla 2020-luvulla etulyön-

tiasemassa moneen eurooppalaispankkiin nähden. Euroopassa on tällä hetkellä monta pankkia, jotka ei-

vät ole lähteneet kehittämään yhtä nopeasti digitaalisia palveluita.  

 

Von Koskull on myös varma, että konsolidaatioita tullaan näkemään Euroopan pankkisektorilla myös 

tulevaisuudessa. Myös Nordean yhdistyminen jonkun suuren toimijan kanssa nähdään mahdolliseksi. 

Hänen mukaansa pankkien yhdistyminen tulee nimenomaan alustoihin perustuvaa. ”Se tulee olemaan 

tietyllä tavalla brutaalimpaa, jotta taataan kilpailukykyinen pankkisektori Euroopassa.” Von Koskull to-

teaa. (Kauppalehti 27.10.2017) 
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5.3 FinTech 

 
FinTech, eli finanssiteknologia on lähinnä tietotekniikkaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, sekä mak-

supalveluiden tuottamiseen. Termiä käytetään nykyään viittaamaan myös kasvuyrityksiin (startupp), 

jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa, tai uusia tätä teknologiaa hyödyntäviä palveluita. (Finanssi-

valvonta 2017) 

 

Pankkien tuhoajiksi on tarjottu pieniä FinnTech-yrityksiä, jotka pystyvät perustamaan erilaisia pilvipalv-

leuita yhdessä yössä ja ottavat asiakkaiden maksuliikenteen ja lainojen hoidot haltuunsa. Nämä yritykset 

voivat toimia todella pienellä budjetilla ja korvata digitaalisilla palveluillaan pankkien perinteisiä liike-

toimintamalleja.  

 

Euroopan markkinoiden uusi maksuliikedirektiivi PSD2 on jo voimassa. Tämä tarkoittaa, että pankkien 

on avattava kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille, jos he näin haluavat. Teknisiä rat-

kaisuja tähän kehitetään jatkuvasti. Tämä tietenkin avaa myös pankeille mahdollisuuden päästä kilpai-

levien pankkien asiakas-, tili- ja lainatietoihin. (Talouselämä 16.8.2018). 

 

PSD2-direktiivin myötä rahaa voidaan tulevaisuudessa siirtää esimerkiksi Facebookin messengerin 

kautta. Tämä tarkoittaa, että vähittäispankit joutuvat ensimmäistä kertaa kokemaan oikeaa kilpailua eri 

toimijoiden toimesta. Tämä siksi, että vain pankeille kuuluneesta ansainnasta nähdään pian runsaasti 

innovatiivisia rahojen hallinnassa auttavia ratkaisuja. Näitä toimijoita kutsutaan nimellä FinTech. (Ta-

loussanomat 12.8.2018). 

 

Euroopan sääntelyn osalta uusi maksuliikedirektiivi on vasta alkua muuttuvassa finanssimaailmassa. 

Euroopan pankkiviranomaiset haluavat varmasti myös jatkossa avata kilpailua ja tuoda uusia mahdolli-

suuksia nykyisten palveluiden lisäksi. Näistä muutoksista hyötyy ennen kaikkea kuluttaja. Pankkien 

osalta näistä muutoksista kärsivät osapuolet ovat lähinnä sijoittajia. 
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KUVIO 10. Esimerkkikuvaus FinTech-maailman ilmiöistä. (mukaillen www.bloomberg.com) 

 

 

Olemmekin nähneet runsaasti yrityskauppoja tänä vuonna pankkien tahoilta, koska tämä tietenkin on 

helpoin tapa varmistaa oma markkinaosuus. Samalla on tietenkin saatu runsaasti uutta digitaalista tek-

niikkaa vähittäispankkitoimintaan.  

 

Hanakimmin pankkien tonteille on pyrkimässä isot teknologiajätit, kuten Google, Apple ja Facebook. 

”Teknologiajätit pystyvät tarjoamaan erityisesti kuluttaja-asiakkaan arkisia pankkipalveluita ja siten kil-

pailemaan pankkien kanssa. Niillä on teknologiaa, pääomaa, vahva brändi ja asiakaskunta. Teknologia-

yhtiöiden brändi on luontevasti osa kuluttajien jokapäiväistä elämää.” Kertoo finanssipalveluista vas-

taava johtaja Kyösti Peippo Accenturelta. (Talouselämä 5.2.2018). 

 

Pankkien tulisikin ottaa huomioon tulevaisuuden asiakkaat, jotka ovat kasvaneet mobiiliyhteiskunnassa. 

He vaativat pankiltansa parasta mahdollista palvelua. Tink-startupin toimitusjohtajan Daniel Kjellénin 

mukaan asiakkaat ovat uskollisempia Googlelle ja Facebookille kuin perinteisille pankeille. Hän kuiten-

kin uskoo, että uskottavuutensa ja asiantuntemuksensa innovatiivisiin tuotteisiin yhdistävät pankit tule-

vat hyötymään pankkimaailman digitaalisesta murroksesta. Uusi direktiivi avaa myös mahdollisuuksia 
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perinteisille pankeille, antamalla käsityksen asiakkaiden käyttämistä muiden pankkien palveluista. Tämä 

auttaa esimerkiksi asuntolainan kilpailutuksessa. (Talouselämä 12.4.2018). 

 

Tämä kehitys tietenkin huolettaa pankin johtajia. Isoilla teknologiayrityksillä on kuitenkin valtavat mää-

rät rahaa tuhlattavana tähän kehitykseen, toisin kuin vähittäispankeilla, joiden tuloksia pitkään jatkunut 

matalien korkojen aika on rokottanut.   

 

Nykyään markkinoilla on myös alettu puhumaan ns. FinTech investoinneista. Nämä investoinnit ovat 

ovat kasvaneet lähes eksponentiaalisesti viime vuosina. Jo vuonna 2015 FinTech – sijoitusten arvioitiin 

ylittäneen maailmanlaajuisesti 22 miljardia dollaria ja pankkien it-investointien arvioitiin samana 

vuonna olleen noin. 50 miljardia dollaria. Näitä investointeja on nähty myös Suomessa runsaasti viime 

vuosina. (Finanssivalvonta 2016.) 

 

Tässä taustana on digitaalisten palveluiden ulottaminen yhä laajemmalle asiakaskunnalle. Tätä kehitystä 

edesauttaa digitaalisiin palveluihin tottunut kuluttajasukupolvi, joka hyvin nopeasti pystyy omaksumaan 

tämän kehityksen. Automaation lisääntymisen johdosta uudet palvelut, kuten sijoitusneuvonta, tulevat 

yhä useamman kuluttajan ulottuville. Automaation kehitys näkyy myös kilpailijakentässä, kun yhä use-

ammat toimijat haastavat perinteiset pankit ja näiden toimintamallit. Tämän kilpailutilanteen on mah-

dollistanut myös lisääntynyt finanssialan sääntely, teknologian kehitys ja muutokset kuluttajakäyttäyty-

misessä. (Finanssivalvonta 2016) 

 

Kun puhutaan digitalisaatiosta, on myös pakko puhua riskeistä. Finanssiala perustuu täysin luottamuk-

seen. Juuri tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että sääntely on riittävän tehokasta ja läpinäkyvää, jotta 

kuluttajat voivat edelleen luottaa rahalaitoksiin. Riskit finanssiteknologiaan liittyen ovat lähinnä väärin-

käytökset, ja asiakasvarojen menetykset, puhumattakaan kyberriskejä. Yhä enemmän rikollisuus on siir-

tymässä verkkoon. Suuria tietoturvapanostuksia tarvitaan finanssialalla jatkossakin, jotta uudet toimin-

not eivät siirrä rahoitusjärjestelmän riskejä näkymättömiin, tai kasvata tartuntariskejä. (Finanssivalvonta 

2016) 
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6. PANKKITOIMINNAN NYKYTILA JA SEN VAATEET 

 

Tässä luvussa pohditaan, mitä tänä päivänä pankeilta vaaditaan ja millaisia riskejä pankit kohtaavat 

nykyisessä ympäristössä.  

 

6.1 Väestökehityksen ja kaupungistumisen riskit pankeille 

 

Väestön ikääntyminen Euroopassa ja kasvava kaupungistuminen vaikuttavat asiakkaiden tarvitsemiin 

palveluihin. Osa väestöstä tarvitsee enemmän henkilökohtaisia pankki- ja neuvontapalveluja, kun taas 

osa asioi mieluiten pankkien verkkopalveluissa. Tämä asettaa pankeille ristipaineita. Yhtäältä palvelu-

verkostoa täytyy ylläpitää, toisaalta tulisi kyetä tarjoamaan enenevissä määrin liikkuvia ratkaisuja. Tie-

totekniikkaa hyväksikäyttävät palvelut skaalautuvat paremmin ja tuovat pankeille kustannussäästöjä. 

Trendi, jossa henkilökohtaisten palveluiden palkkiotasot kasvavat jatkunee myös tulevaisuudessa. 

 

Uuden teknologian käyttö ja digitalisaatio leviävät. Ne avaavat uusia mahdollisuuksia, mutta lisäävät 

myös haasteita. Uusi teknologia mahdollistaa rahoitus- ja pankkipalvelujen kustannustehokkaamman 

tarjonnan. Samalla mobiililaitteiden lisääntyminen ja sosiaalisen median nousu muokkaavat rahoitus-

palveluiden käyttötottumuksia. Asiakkaat odottavat entistä nopeampaa ja helpompaa pääsyä pankkipal-

veluihin. Teknisten ratkaisujen on kuitenkin oltava luotettavia ja tehokkaita. Koska asiakkaiden luotta-

muksen säilyttäminen on ensiarvoista, kyberturvallisuuden merkitys kasvaa. Sosiaalisessa mediassa an-

nettava palaute kasvattaa myös pankkien imagon ja toimintatapojen merkitystä. (Euro ja talous 2018) 

 

Kuviossa 11 näkyy pääkaupunkiseudun väestökehitys vuodesta 1946. Tämä kuvio osoittaa selvästi, että 

pääkaupunkiseudun väestömäärä kehittyy jatkuvasti ja ihmiset muuttavat yhä enemmän palveluiden ja 

työpaikkojen äärelle. 
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KUVIO 11. Pääkaupunkiseudun väestömäärän kehitys. (Mukaillen Kvartti, 11.5.2018) 
 

 

6.2 Rahoituksen riskit nykypäivänä 

 

Koska pankkitoiminnan nykypäivän riskit perustuvat suurimmaksi osaksi luottoriskeihin, on tätä hyvä 

tarkastella Suomen Pankin pääjohtajan näkemyksellä. Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on 

ottanut kantaa pankkien nykypäivän riskeihin seuraavasti. Liikasen mukaan digitaalinen maksaminen 

voi johtaa maksuvaikeuksiin, koska se on niin helppoa. Myös omien saldojen seuraaminen ja kontrolli 

omaan talouteen on näin ollen vaikeaa. Liikanen kuvailee digitaalista maksamista jopa aikapommiksi. 

Haastattelussa väläytellään myös positiivisen luottorekisterin perustamista, josta on Suomessa keskus-

teltu paljon. (Aamulehti 20.10.2017.) 

 

Vuonna 2017 Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjä syntyi 16% enemmän kuin edel-

lisenä vuonna. Lisäkeinoja myös mietitään pankkien antolainauksen säätelemiseksi. Tästä hyvä esi-

merkki on viime vuonna voimaan tullut luototusaste, joka ei kuitenkaan ole pystynyt vähentämään 

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen kasvua.  
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Luototusasteen yksi ongelma on se, että kuluttajat ovat alkaneet kiertää sitä ottamalla esimerkiksi run-

saita taloyhtiölainoja. Liikasen mukaan Suomen Pankki seuraa asiaa silmä kovana ja on valmis toimi-

maan tarvittaessa. (Aamulehti 20.10.2017.) 

 

6.3 Taloyhtiölainat ja vakuudettomat kulutusluotot 

 

Taloyhtiölainoista on käyty paljon keskustelua mediassa. Nämä ovat varmasti olleet suurin syy Suoma-

laisten nopeaan velkaantumiseen. Uudistuotannosta tällä hetkellä noin 60 prosenttia menee tällä hetkellä 

sijoittajille. Olemme myös nähneet viime aikoina tilanteita, joissa sovittu rakennushanke ei olekaan läh-

tenyt käyntiin. Rakentamisen kustannukset ovat nousukautena karanneet käsistä, eikä rakennusyhtiöt saa 

hankkeista kannattavia. Myös pankkien lainahanat ovat tiukalla. Pankit vaativat RS-rahoituksissa suuria 

varausprosentteja, ennen kuin rahaa myönnetään. Helpon sijoittajarahan jälkeen iskee krapula.  

 

Rakentajat joutuvat nyt myymään asuntoja peruskuluttajalle yksi kerrallaan. Tämä näkyy tällä hetkellä 

varsinkin kaupunkien reuna-alueilla, joissa asunnot eivät tunnu käyvän kaupaksi. Rakennusteollisuuden 

mukaan uusia asuntoja oli tällä hetkellä myymättä lähes 8000 asuntoa. Myös rakennuttajat joutuvat miet-

timään entistä tiukemmin, mihin hankkeisiin ne haluavat lähteä mukaan. Liikevoittoprosentit ovat las-

keneet ja monet yhtiöt ovat joutuneet laskemaan ohjeistuksiaan kasvun suhteen. (Rakennusteollisuus RT 

Ry 4.10.2017) 

 

Taloyhtiölainat ovat alkaneetkin muistuttaa hieman finanssikriisin aiheuttaneita supreme-lainoja, joita 

pankit myönsivät ennen kriisin alkua sijoittajille. Nämä lainat sisälsivät vakuudellisia asuntoluottoja, 

joita pankit myönsivät kaikille kuluttajille, vaikka heillä ei ollut minkäänlaista maksukykyä. Taloyhtiö-

laina rasittaa osaketta, eikä ostajaa. Pienellä omarahoitusosuudella voi saada isonkin lainan, vaikka mak-

sukyky ei riittäisikään näitä maksamaan. 

 

Jos näissä lainoissa joku yhtiön osakas joutuu taloudellisiin ongelmiin, kaatuu yhtiölaina muiden osak-

kaiden maksettavaksi, tai pankin. 
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7. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä luvussa tullaan kertomaan, millaista tutkimusmenetelmää tässä tutkimuksessa on käytetty ja miten 

tutkimus on toteutettu.  

 

7.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Kysely tehtiin vuonna 2018 Kokkolan Suomalaisen Lukion abi-opiskelijoille. Kohderyhmän valintaan 

vaikuttaa yhteistyö, jota Avain Säästöpankki on tehnyt pitkään lukioiden rehtoreiden kanssa. Yhteis-

työstä johtuen pankin on helpompi saada kyselyyn vastauksia. Kysely suoritettiin lomakkeella, jossa on 

”rasti ruutuun-kysymyksiä”, sekä paljon avoimia kysymyksiä. Kyselylomake löytyy liitteistä. 

 

7.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tehtävän tutkimusmenetelmäksi on valittu sekä kvantitatiivinen eli määrällinen ja kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimusmenetelmä. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa käytetään harkinnanvaraista otan-

taa. Tutkittavia yksilöitä ei valita kovin suurta määrää ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin tärkeää 

on aineiston laatu. Aineiston koolla on siinä mielessä merkitystä, että sen tulisi olla riittävän kattava. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tietoa käsitellään tilastollisena yksikkönä, jossa häivytetään pois kaikki 

subjektiiviseen tulkintaan viittaavat seikat. Tulosta käsitellään usein keskiarvollisesti. Aineistoa käsitel-

lään tilastoyksikkönä. Aineiston tarkastelulla pyritään selvittämään, onko otos edustava perusjoukkoon 

nähden. Yleensä aineisto pitää sisällään erilaisia muuttujia, kuten ikää, sukupuolta, koulutustaustaa, ym. 

Tarkastelun tavoitteena on antaa kokonaiskuva aineistosta ja saada esille mahdolliset poikkeamat. 

(Viitattu 31.10.2017 Virtuaali Ammattikorkeakoulu.) 

 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen määritteleminen on monesta syystä hankalaa. Ensiksi on huo-

mattava, että ”menetelmä” viittaa loogisen käsitteen sijasta käytäntöön, joka on viime kädessä sormen-

päissä. Ongelma kierretään usein määrittelemällä laadullinen tutkimus kvantitatiivisen (määrällisen tut-

kimuksen) vastakohdaksi. Tämä määritelmä osoittaa, että laadullinen tutkimus ei perustu mittaamiseen 

eli pyrkimykseen saattaa aineisto numeeriseen muotoon.  
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Ensiksikin laadullinen tutkimus operoi viime kädessä aina erittelemällä yksittäisiä tapauksia. Tapaus on 

kuvattu esimerkiksi päiväkirjahavaintona, haastattelulausuntona, tekstikatkelmana. Oleellista on kuiten-

kin tutkijan vuorovaikutus yksittäisen havainnon kanssa. Tutkimuksen hypoteesit johdetaan yksittäista-

pausten analyysista ja ne testataan myöhemmin isommalla aineistolla. Toiseksi laadullinen tutkimus 

erittelee yksittäistapauksia niihin osallistuvien ihmisten niille antamien merkitysten kautta. Laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista, että tutkimuskohdetta ei hahmoteta muuttujien välisten yhteyksien avulla 

riippumatta siitä, miten ihmiset itse ne tunnistavat.  

 

Kolmanneksi laadullinen tutkimus etenee yleensä induktiivisesti. Laadullinen tutkimus on viime kädessä 

hypoteesien testaamista, mutta nämä hypoteesit tuotetaan tutkimuksen mittaan, aineistoa kerättäessä ja 

analysoitaessa. Hyvä laadullinen tutkimus ei jää pelkäksi kuvailuksi. Kuvailua toki tehdään laadullisilla 

menetelmillä siinä missä tilastoillakin. 

 

Neljänneksi laadullinen tutkimus suosii luonnollisesti tapahtuvia aineistoja tutkijan aktiivisesti tuotta-

man aineiston sijaan. Tutkijan aktiivinen vaikutus aineistoon pyritään pitämään minimissään. Aineistot 

ovat tietysti aina tutkijan tuottamia, esimerkiksi haastattelutilanne eroaa aina tavallisesta arkisesta kes-

kustelusta, ja paraskin havainnoitsija tekee valtavan määrän valintoja kirjatessaan havaintoja.  

 

Laadulliselle tutkimukselle ominainen asia on pyrkimys pitää kysymyksenasettelun ja tutkimusprosessi 

avoimena suhteellisen pitkään. Tämä pätee aivan erityisesti havainnointitutkimukseen, jonka kysymyk-

set vaihtelevat avoimesta hyvinkin spesifiin, jälkimmäisen ääripään ollessa kuitenkin harvinainen.  

Tutkimuskohteen valinnassa keskeisessä roolissa ovat tutkijan omat intressit ja arkitieto, sekä kysymys 

pääsystä tutkimaan jotain kohdetta.  

 

Tässä tutkimuksessa on kyse markkinointitutkimuksesta. Markkinointitutkimuksella pyritään systemaat-

tisesti kerätä ja analysoida tietoa esimerkiksi markkinoista, markkinoinnista, mainonnasta tai imagosta. 

Markkinointitutkimus ei ole markkinatutkimus. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään pa-

remmin markkinaa ja siellä vaikuttavia tekijöitä, kun taas markkinointitutkimuksella tarkoitetaan kaik-

kea sitä tutkimusta, jolla pyritään ymmärtämään paremmin yrityksen liiketoimintaympäristöä ja erityi-

sesti asiakasrajapintaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2009) 

 

 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvantitatii-

vista ja kvalitatiivista aineistoa, jota saatiin kerättyä vastaajilta.  
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Kappaleessa on myös nostettu esille tutkimuksessa havaittuja mielenkiintoisia kohtia. Kaikki vastaukset 

löytyvät liitteestä 1. 
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8. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN POHDINTA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Ensimmäisenä on tutkittu kvantitatiivisen tutkimusosion 

aineistoa ja tämän jälkeen on tutkittu kvalitatiivisen aineiston materiaalia. 

 

8.1 Kvantitatiivinen tutkimusaineisto 

 

Kvantitatiivinen aineisto kerättiin antamalla kohdeyleisölle kysymyksiä ja heidän piti vastata laittamalla 

rasti ruutuun. Yritin pitää kysymykset mahdollisimman yksinkertaisina. Jokaisen kysymyksen jälkeen 

vastaajan oli mahdollisuus kommentoida vastaustaan. Sain vastauksia tähän osioon 65 kappaletta. 

Ensimmäisenä minua kiinnosti, missä kanavissa nuoret haluavat tällä hetkellä hoitaa pankkiasiointinsa. 

Tässä osiossa selvästi näyttää siltä, että jopa puolet nuorista 33/65 haluaa asioida joko verkkopankissa, 

tai mobiilissa 31/65. Videoneuvottelun välityksellä 53/65 eivät missään tapauksessa halunneet hoitaa 

pankkiasioitaan. Chatin välityksellä pankkiasioita ei missään tapauksessa halunnut hoitaa 53/65 nuorta.   

 

 

 

 

Taulukko 2. Suhtautuminen pankkiasiointiin verkkopankissa.  

 

(1= En halua hoitaa ja 5=Hoidan mielelläni) 
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Taulukko 3. Suhtautuminen verkkoneuvotteluun. 

 

 (1= En halua hoitaa ja 5=Hoidan mieluiten) 

 

 
Seuraavassa osiossa kysyin missä kanavissa mitäkin pankkiasiaa haluaa hoitaa. Tässä osiossa selvästi 

kävi ilmi, että päivittäisasioinnin palvelut halutaan hoitaa mahdollisimman helposti ja sen takia näiden 

hoitamiseen käy esim. mobiili, tai chat.  

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. Mieluisin kanava avata tili pankkiin  

 

( 1= paras vaihtoehto ja 6= huonoin) 
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Haastavampien, niin sanottujen asiantuntija- palveluiden hoitamiseen kaivataan edelleen pankin asian-

tuntijaa. Näitä palveluita ovat lähinnä lainaneuvottelut, sekä sijoitusneuvottelut. Verkkoneuvottelua ei 

koettu missään toimissa hyvänä tapana hoitaa asiointia.  

Taulukko 5. Mieluisin kanava käydä asuntolainaneuvottelu 

( 1= paras vaihtoehto ja 6= huonoin) 

8.2 Kvalitatiivinen tutkimusaineisto 

Tutkimuksen kyselylomake tehtiin Google-forms ohjelmalla. Tässä osiossa tarkastelen avointen kysy-

mysten vastauksia. Vastauksia sain tähän tutkimukseen 65 kappaletta. Tämä ei ehkä vielä ole riittävän 

laaja kartoitus antamaan tarkempaa analyysia. Ensisijaisesti yritän selvittää, missä kanavissa haastatel-

tavat haluavat tällä hetkellä pankkiasiansa hoitaa. Lopuksi esitän vapaiden kysymysten kautta tulleita 

seikkoja siihen, mikä vastaajien mielestä on tulevaisuuden pankki. 
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8.3 Odotukset pankille tällä hetkellä 

 

Monessa vastauksessa tuli esiin pankin turvallisuus. Mielenkiintoista oli myös, että vastauksissa toistui 

asiakaspalvelun saaminen konttorissa. Myös asiakkaasta vastuullinen huolenpito, sekä kontaktointi 

miellettiin hyväksi asiaksi. Valitettavasti myös hinta oli monelle vastaajalle tärkeä kriteeri. Alle olen 

kerännyt muutaman vastauksen esimerkiksi: 

 

”Kätevän mobiilisovelluksen ja verkkopankin lisäksi voisi käydä helposti asioimassa konttorissa kasvo-

tusten mm. laina-asioissa.” (H1) 

 

”Tulevaisuudessa pankki tulee olemaan yhä lähempänä mukana päivittäisessä toiminnassa ja pankki tul-

laan näkemään kiinteänä osana päivittäistä elämää, ei vain jonain pölyisenä konttorina.” (H2) 

 

”Helppo ja nopea asiointi.” (H3) 

 

”Parempia palveluaikatauluja.” (H4) 

 

Seuraavaksi kysyin, missä kanavissa nuoret haluavat asioida mieluiten. Vastaajat yllättäen haluavat asi-

oida yhtä paljon sekä konttorissa, että verkkopankissa. Yllättävintä oli, että vähiten haluttiin hoitaa asi-

oita mobiilissa. Videoneuvottelun suosio oli kaikkein huonoin. Myöskään chattia ei koettu hyväksi ka-

navaksi hoitaa pankkiasioita.  

 

8.4 Tulevaisuuden pankki 

 

Kysyin kvalitatiivisessa osuudessa myös vastaajilta, mikä heidän mielestään on tulevaisuuden pankki. 

Tähän kyselyyn sain 31 vastausta, joista muutaman olen koonnut alle: 

 

”Tulevaisuuden pankkiin pitää sisältyä kunnon mobiilisovellukset, joista pääsee tunnuksilla kaikkiin 

pankin asioihin. Pankin täytyy myös parantaa säästötilejä ja niiden talletusmahdollisuuksia hyödyntäen 

kortteja, kun raha on siirtymässä virtuaaliseksi. Pankin pitää myös lisätä vuorovaikutusta asiakkaan 

kanssa muualla kuin konttorissa ja tuoda esiin itsensä someen ja internettiin, missä asiakkaat pääsevät 

kätevästi ammattilaisten kanssa keskustelemaan.” (H5) 
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”Tulevaisuuden pankissa pääset edelleen kävelemään pankkiin sisään tilanteeseen, jossa saat hyvää pal-

velua ja liikoja jonottamatta. Sijoitusneuvojalla käymiseen kaipaisin ehdottomasti kahvitarjoilun nostat-

tamaan hyvää fiilistä. Ihmiset tulevat haluamaan jatkossakin palvelua oikeilta ihmisiltä, joten mihinkään 

robottipelleilyyn en halua asioiden menevän. Tulevaisuuden pankissa mielestäni tärkeintä on kuitenkin 

erinomainen palvelu ja se, että asiakkaalle jää kuva, että hänen asioista välitetään.” (H6) 

 

”Pankin käyttäminen olisi helppoa sille suunnatun sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voisi siirtää 

helposti rahaa ystäville juuri mobilepay:n kaltaisesti. Kirjautuminen ei veisi liikaa aikaa, sekä tunnuslu-

kukorttia ei tarvitsisi, vaan se onnistuisi saman sovelluksen kautta. Pankilla olisi pieniä konttoreita, 

joissa voisi ammattilaisten kanssa keskustella itselle sopivimmista lainoista, sekä sijoituskaupoista. On-

gelmatilanteissa pankilla olisi käytössä 24h chat, tai puhelin palvelu. Myös omia tietoja voisi sovelluk-

sen kautta muokata ilman suurempia ongelmia. Sovelluksen avulla olisi myös mahdollista maksaa os-

toksia, jos vaikka pankkikortti olisi jäänyt kotiin. Tiivistettynä: Pankin käyttö olisi helppoa, yksinker-

taista mutta tietysti turvallista. Sovellus sisältäisi kaikki nämä kolme adjektiivia. Pankki ei kuitenkaan 

tulisi täysin luopumaan face-to-face keskusteluista, vaan niitäkin olisi tarjolla suuremmilla paikkakun-

nilla ja pienemmillä esim. Face time:n kaltaisen sovelluksen kautta.” (H7) 

 

”Asiakkaan iästä ja varallisuudesta riippumatta konsultoiva ja kantaaottava asiakassuhteen hoitaminen. 

Kiinnostus asiakkaan varallisuuden kasvattamisesta pitkällä aikavälillä ja markkinoinnin kohdistaminen 

nuoriin, joille ei ole vielä varallisuutta ehtinyt kertyä. Pankkipalveluiden esittely ja tutuksi tekeminen jo 

yläkoulu-ikäisille, koska kaikkien vanhemmat eivät osaa näistä kertoa.” (H8) 

 

Näissä vastauksissa oli selvästi nähtävissä, että vastaukset jakaantuvat hyvin paljon perinteisten pankki-

palvelun ja digipalveluiden kannattajiin. Selvästi kuitenkin henkilökohtaista palvelua suositaan edelleen 

myös nuorten kesken. Yllättävää, että hinta ei ole oikeastaan yhdessäkään vastauksessa kriteerinä.  
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tässä luvussa tehdään johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksesta, sekä pohditaan mahdollisia havaintoja 

tutkimuksen pohjalta. Tämän lisäksi pohditaan tutkimuksen onnistumista. Kuten johdannossa todettiin, 

opinnäytetyön tarkoituksena on miettiä nuorten aikuisten odotuksia tulevaisuuden pankkipalveluille ja 

samalla pohtia, millainen on tulevaisuuden voittajapankki.  

 

Jos mietitään tämän työn onnistumista, niin voidaan todeta, että asetetut tavoitteet saavutettiin. Työn 

tavoitteena oli antaa luotettavaa tietoa nuorten aikuisten toiveista tulevaisuuden pankkipalveluista ja 

missä kanavissa he haluavat tulevaisuudessa pankkiasiointinsa hoitaa.  

 

Tutkimukseen saatiin yhteensä 66 vastausta. Sitä voidaan pitää melko luotettavana otoksena saamaan 

riittävän luotettavaa tietoa nuorten aikuisten mieltymyksistä. Tulokset myös vahvistivat hyvin paljon 

juuri syksyllä tulleen EPSI-ratingin tuloksia.  

 

Tämä ns. EPSI Rating tehtiin myös tänä vuonna pankkien asiakkaille. Sen mukaan jopa 43 prosenttia 

Suomalaisista olisi valmis hoitamaan kaikki pankkiasiansa digitaalisissa kanavissa. Siltikin henkilökoh-

tainen yhteydenottopitoa pidetään edelleen tärkeänä. EPSI Ratingin mukaan jopa 65 prosenttia Suoma-

laisista haluaa henkilökohtaista yhteydenpitoa säästämisen ja sijoittamisen asioissa ja jopa 62 prosenttia 

asuntolaina-asioissa. 

 

Kvalitatiivisen osuuden mukaan nuoret arvostavat edelleen henkilökohtaista palvelua. Monet pitävätkin 

tärkeänä, että pankki pystyy palvelemaan heitä kaikissa kanavissa riittävän hyvin. Myös palveluiden 

helppoutta pidettiin tärkeänä kriteerinä vastauksissa. Vaikka pankkimaailman murroksesta on puhuttu 

jo pitkään, pidetään henkilökohtaista palvelua edelleen tärkeänä pankkia valittaessa. Pankkien ei kuiten-

kaan auta jäädä teknologisesta kehityksestä jälkeen, vaan tässä pitää varmastikin löytää tietynlainen kul-

tainen keskitie. Videoneuvottelu ja chat, eivät vielä ole valmiita korvaamaan perinteisiä tapoja kommu-

nikoida, kuten konttoria ja puhelinta. Varsinkin vaativammissa neuvotteluissa, kuten laina-, ja asiantun-

tijuusneuvotteluissa lähes kaikki nuoret haluavat vielä henkilökohtaista palvelua konttorissa. 

 

Tutkimuksen tulosta kannattaisi hyödyntää pankin kehityksessä. Nuoret asiakkaat ovat meidän pankille 

tärkeitä ja tämä kirjataan jo pankin strategiassa. Tutkimus vahvistaa jo valmiiksi saamaamme tietoa siitä, 

että digitaalisuus ei ole vielä riittävän kehittynyttä, jotta se voisi korvata perinteisiä kanavia hoitaa asi-

ointia. 
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Tutkimuksen tekeminen osoittautui tutkijalle todella mielenkiintoiseksi. Tutkija piti mielenkiintoisena 

varsinkin päästä tekemään yhteistyötä Kokkolan eri lukioiden rehtoreiden kanssa. Hän onnistui mieles-

tään saamaan hyödyllistä tietoa tutkimuksesta. Tutkimuksen tuloksia on myös esitetty pankin johdolle 

ja kyselylomake on muun muassa suunniteltu yhdessä pankin liiketoimintajohtajan kanssa. Saadut tu-

lokset vahvistivat käsitystä pankin nykyisen pankkitoiminnan tilasta ja asiakkaiden vaatimuksista. Tu-

losten purkaminen oli työlästä, mutta mielenkiintoista. Kohderyhmän valinta, nuoret aikuiset, osui siinä 

mielessä oikeaan, että viimeisimpien markkinointitutkimusten mukaan Säästöpankkiryhmä koetaan hie-

man tylsäksi ja vanhanaikaiseksi pankiksi.  

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin Google Formsin kautta tehtyä lomaketta. 

Tämän ohjelman käyttö koettiin haastavaksi mutta lopputulos miellytti tutkimuksen tekijää.   

Tiivistetysti tämän tutkimuksen tuloksista voisi vetää seuraavat neljä johtopäätöstä, joita kannattaa miet-

tiä, kun pankin strategiaa suunnitellaan: 

• Perinteinen konttorirakenne tulee edelleen pitää pystyssä. Nuoret kaipaavat edelleen asiantuntevuutta

pankkiasioita hoitaessaan. Konttoreita perustaessa tulee miettiä tarkkaan alueen vetovoimaisuus. Muut-

toliike maalta suurten kaupunkien keskustoihin jatkuu. Maakuntauudistus ja Sote, tulevat vain lisäämään

kahtiajakoisuutta.

• Tavoitettavuus pitää säilyttää. Asiakkaat kaipaavat mahdollisuutta saada pankista aitoa välittävyyttä ja

asiantuntevuutta tarvittaessa. Kyselyn kvantitatiivisessa osiossa tuli selvästi ilmi, että vaikka päivittäis-

asioinnin tarpeet voidaan hoitaa helposti mobiilissa ja chatissa, halutaan suuriin päätöksiin, kuten asun-

tolainaan edelleen henkilökohtaista palvelua.

• Ei kannata kulkea muutoksen eturintamassa. Digitaalisuus muuttaa pankkimaailmaa väistämättä, mutta

pienempänä pankkina ei kannata pyrkiä olemaan muutoksen eturintamassa. Ensinnäkin tämä syö järkyt-

tävästi rahaa ja toisaalta kukaan ei vielä tiedä, onko asiakkaat valmiita tähän muutokseen. Mielestäni

kannattaa pitää tuntosarvet pystyssä ja kuunnella eri pankkien asiakaspalautteita. Tämä ei missään ni-

messä tarkoita, että oman pankin digitaalisuutta ei tulisi kehittää.

• Oman pankin henkilökunnan osaaminen tulee pitää riittävällä tasolla. Jos digitaalisuus kuitenkin lyö

pankkimaailmassa lujaa läpi, voittajapankilla tulee olla henkilöstön näkökulmasta riittävä osaamistaso,

jotta henkilökunta pystyy käsittelemään muutoksen tuomat haasteet.
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MITÄ ODOTUKSIA SINULLA ON PANKILLESI TULEVAISUUDESSA 

Olisi kehitysinnokkain ja eniten asiakkaita taloudellisesti hyödyttävin pankki (2) 
Hyvää ja turvallista palvelua 
Korkeaa tuottoa sijoituksilleni. 
Edulliset palvelut. 
Antaa tulevaisuudessa opintolainaa ja sijoitusneuvontaa. 
Haluaisin ehkä avata säätötilin 
Kehittymistä palveluissa 
Toivon että pankki palvelee minua hyvin ja pystyy turvaamaan varani elinikäni ajan. 
MobilePay:n kaltainen nopea rahansiirto. 
Digipalveluiden hyödyntäminen entistä laajemmin 
Yleistyminen 
Tukea ja neuvontaa raha-asioissa sekä mahdollisesti luotettava lainanantaja tulevaisuudessa. 
Eipä mitään nyt lähiaikoina, kunhan ei nosta mitään pankissa käynti kuluja. 
Hyviä korkoja, kohtuullisia lainoja mikäli tarvetta ilmenee sekä hyvää turvallisuutta. 
Tulevaisuudessa pankki tulee olemaan yhä lähempänä mukana päivittäisessä toiminnassa ja pankki tullaan nä-
kemään kiinteänä osana päivittäistä elämää, ei vain jonain pölyisenä konttorina. 
Luotettavuus ja helppous 
Toivoisin, että automaateista voisi nostaa pienempiä seteleitä tulevaisuudessa. 
Helppo ja nopea asiointi 
Ihan pankeille yleensä: Olisi helpompaa, jos nostoautomaateista pystyisi nostamaan myös 5€ ja 10€ seteleitä. 
Luotettavuus palveluihin 
Ei ole. 
Toivon saavani lainaa ja uuden tilin 
Saada luotettavaa palvelua rahamaailmaa objektiivisesti silmäillen, ilman oman pankin mainontaa 
Että kätevän mobiilisovelluksen ja verkkopankin lisäksi voisi helposti käydä asioimassa myös kasvotusten, 
mm.laina-asioissa. 
Luotettava 
Parempia palveluaikatauluja 
Helppo ja sujuva asiointi 
Konsultoiva asiakaspalvelu ja aloitekyky. 
Hyvät mobiilipalvelut 
Toimivuus ja asioinnin helppous menee etu sijalla 
Luotettavuus, selkeys 
Asiakasystävällisyyttä, luotettavuutta 
luotettavaa palvelua 
Toivon ammattitaitoista osaamista ja että voi luottaa pankin antamiin neuvoihin. 
Työntekijät pysyisi ja pankin toimipisteitä tulisi laajemalle maahan. 
Helposti saavutettavissa olevia asiansa osaavia työntekijöitä auttamassa pulmatilanteissa. 
Mahdollisimman helppo lähestyä ja saada palvelua. 
En ole varma 
en osaa sanoa 
Hyvä asiakaspalvelu, ennenkaikkea asiakaslähtöinen 
Hyvää palvelua ja opastusta jatkossakin. 
Ei ole kummempia odotuksia vielä päässyt muodostumaan. 
Hyvää palvelua 
luottavuutta, hyvää asiakaspalvelua jne 
Pankin pitäisi antaa hyviä neuvoja sijoittamiseen ja oman rahan hallinnoimiseen liittyen. Pankin pitäisi myös an-
taa hyviä etuja asiakkailleen. 
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MITÄ PANKKIPALVELUJA OMAAT TÄLLÄ HETKELLÄ 

 
 

MISSÄ KANAVISSA ASIOIT MIELUITEN ( 1=HUONOIN JA 5= MIELUISIN) 

 

-VERKKOPANKKI 
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-KONTTORI 

 

  
 

-MOBIILI 
 

  
 
-VIDEONEUVOTTELU  
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-CHAT 
 

 
 
 
 
-PUHELIN 
 

 
 
 
 
 
MISSÄ KANAVISSA HALUAISIT TULEVAISUUDESSA HOITAA SEURAAVAT PANKKIPAL-
VELUT? (RASTITA YKKÖSESTÄ KUTOSEEN PAREMMUSJÄRJESTYKSESSÄ SITEN, ETTÄ 
YKSI TARKOITTAA MIELUISINTA VAIHTOEHTOA JA KUUTONEN HUONOINTA) HALU-
TESSASI VOIT MYÖS PERUSTELLA VALINTASI 
 
-PÄIVITTÄISASIOINTI 
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PERUSTELUT 
 
Se on helppoa  
Vaivattomuus 
Helppokäyttöisyys. 
Vaivattomin muoto.  
Lähimpänä arjessa 
Konttoriin marssimalla kortin tilaaminen sujuu mielestäni helpoiten, sillä silloin ei tarvitse alkaa itse etsimään si-
voilta, että mistä täältä nyt se kortin tilaaminen onnistuu. 
Yksinkertaista ja nopeaa. 
Toisen ihmisen henkilöllisyyden varastaminen on käytännössä mahdotonta jos kortin joutuu tilata konttorilta. 
Helppokäyttöinen 
Mobiili on helpoin ja vaivattomin. 
Voi käyttää kotoa käsin 
Mielestäni verkkopankissa asioiminen on helppoa ja nopeaa. 
Puhelin on paras, nopein ja selkein vaihtoehto (ei jää epäselvyyksiä), vaikka joskus joutuukin puhelimessa jo-
nottamaan. 
Mahdollisuus tilata helposti kotoa. 
Helppous  
Helppo käyttöisyys ja saatavuus. 
Käytännöllisin ja mukavin 
Luotettavin 
Sama kuin edellinen. 
Helppoa ja kätevää 
Nopea tapa 
Henkilökohtainen palvelu 
Helppous ja selkeys saa heti vastauksen ja asian voi hoittaa kotoa 
Kätevyys 
Kasvotusten mukavin ja helpoin saada asiat selväksi. 
Tuntuu helpoimmalta ja nopeimmalta tavalta. 
Mieluiten käyn paikan päällä hakemassa 
Uuden kortin tilaaminen on käsittääkseni yksinkertaista verkkopankissa ja kun sen tekee siellä, niin säästää ai-
kaa kun ei tarvitse lähteä konttorille.  
helppous 
kilökohtainen palvelu 
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-LAINAPALVELUT 
 

 
 
PERUSTELUT 
 
Saa puhua jonkun kanssa ja kysyä helposti aiheesta 
Selvyys 
Tiedot opintolainasta ja siihen liittyvistä koroista on esillä mainiosti. 
Tiedon puute ja neuvonnan tarve.  
Luotettavuus ja turvallisuus 
Opintolaina on kuitenkin merkittävä päätös ja mielestäni näissä tilanteissa olisi hyvä hoitaa asia ihan oikean ih-
misen kanssa konttorilla. 
Tuntuu että tässä tapauksessa kasvotusten keskustelu olisi parasta, kun en yhteydessä voisi saada vinkkejä, 
sekä koulutettu työntekijä voisi kertoa juuri minulle parhaan vaihtoehdon. 
Helpompaa keskustella ja saada tarkkaa tietoa sekä apua. 
Kyseessä on niin iso asia, että haluaisin hoitaa sen ihan kasvotusten. 
Laina-asioissa kasvotusten keskusteleminen on tärkeää ja luottamusta herättävää, kun kyseessä on niinkin 
merkittävä asia kuin laina. 
Mielestäni on hyvä, että lainaa hakiessa mennään paikan päälle 
Olen hakenut opintolainaa netin kautta ja olen kokenut sen parhaaksi vaihtoehdoksi. 
Asiantuntija mukana prosessissa. 
Vuorovaikutuksen merkitys 
Asiantuntijan läsnäolo. 
Käytännöllisin 
Helppo hoitaa puhelimen kautta, ei tarvi liikkua niin paljon. 
Tämäntyyppiset asiat olisi hyvä hoitaa kasvotusten pankkivirkailijan kanssa 
Sujuvin tapa 
Henkilökohtainen asiointi 
Opintolaina on tärkeä asia, jolloin on hyvä puhua asioista kasvokkain 
Voi kysyä kasvotusten jos jotain kysyttävää.  
Kasvokkain on helpompi ymmärtää ja kysellä. 
Kasvokkain on helpoin asioida, mitään ei pitäisi jäädä epäselväksi. 
Opintolaina ei ole kauhean suuri määrä rahaa yleensä ja verkkopankissa sen saa tehtyä aika vaivattomasti.  
luotettavuus 
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-SIJOITUSPALVELUT 
 

 
 
PERUSTELUT 
 
Helppoa hoitaa asiat kasvotusten 
Vaivattomuus 
Kyseinen asia vaatii ammattiapua, siksi konttori. 
Varmuus oikeista valinnoista.  
Turvallisuus 
Selkeyden vuoksi hoitaisin asian ensisijaisesti konttorilla. 
Sama vastaus. 
Tuntuu vain oikealta. 
Mobiililaite aina mukana. Esim. Nordean investor-sovellus tehnyt päivittäisestä kaupankäynnistä helppoa ja vai-
vatonta. 
- 
Hoitaisin itse tällaiset asiat mieluiten kasvotusten. 
Verkkopankin näppärä käyttömahdollisuus 
Helppo käyttöisyys ja saatavuus. 
Käytännöllisin 
Sama 
Helpoin tapa 
Henkilökohtainen asiointi 
Tuntuu luotettavimmalta hoitaa asia kasvotusten ihmisen kanssa ja näin kaikki menee varmasti oikein 
Kätevyys 
Helppo kysyä jos jotain epäselvää ja vastaukset saa heti.  
Tuntuu luontevimmalta. 
Sama jatkuu... 
En osaa kunnolla perustella valintaani, verkkopankki tuntuu vain luontevammalta.  
luotettavuus 
 
 
 
SUUNNITTELE TULEVAISUUDEN PANKKI 
 
Minulle annetaan paljon lainaa nollakorolla 
Tulevaisuuden pankkiin pitää sisältyä kunnon mobiilisovellukset, joista pääsee tunnuksilla kaikkiin pankin asioi-
hin. Pankin täytyy myös parantaa säästötilejä ja niiden talletus mahdollisuuksia hyödyntäen kortteja, kun raha 
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on siirtymässä virtuaaliseksi. Pankin pitää myös lisätä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa muualla kuin kontto-
rissa ja tuoda esiin itsensä someen ja internettiin, missä asiakkaat pääsevät kätevästi ammattilaisen kanssa 
keskustelemaan. 
Matalan kynnyksen palvelu, jossa pankki on osa arkipäiväistä tointa esim. kaupassakäynnin yhteydessä. Selkeä 
ja yksinkertainen, mutta ei mitään robotteja.  
Tulevaisuuden pankissa tulee mielestäni olla mahdollisuus tehdä kaikki mahdolliset pankkiasiat sekä verkossa 
että konttorilla, jotta mahdollisimman moni, iästä riippumatta, kokisi helpoksi toimia pankissaan. 
Tulevaisuuden pankki toimii siellä missä sinäkin, verkossa ja mobiili laitteella.  
Tulevaisuuden pankissa: pääset edelleen kävelemällä pankkiin sisään tilanteeseen jossa saat hyvää palvelua ja 
liikoja jonottamatta, sijoitusneuvojalla käymiseen kaipaisin ehdottomasti kahvitarjoilun nostattamaan hyvää fii-
listä. Ihmiset tulevat haluamaan jatkossakin palvelua oikeilta ihmisiltä, joten mihinkään robotti pelleilyyn en ha-
lua asioiden menevän. Tulevaisuuden pankissa mieleistäni tärkeintä on kuitenkin erinomainen palvelu ja se, että 
asiakkaalle jää kuva että hänen asioista välitetään. 
Pankin käyttäminen olisi helppoa sille sunnatun sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voisi siirtää helposti pie-
niä summia rahaa ystäville juuri mobilepay:n kaltaisesti. Kirjautuminen ei veisi liikaa aikaa, sekä tunnusluku kort-
tia ei tarvitsisi, vaan se onnistuisi saman sovelluksen kautta. Pankilla olisi pieniä konttoreita, joissa voisi ammat-
tilaisten kanssa keskustella itselle sopivimmista lainoista, sekä sijoituskaupoista. Ongelmatilanteissa pankilla 
olisi käytössä 24/h chat tai puhelin palvelu. Myös omia tietoja voisi sovelluksen kautta muokata ilman suurempia 
ongelmia. Sovelluksen avulla olisi myös mahdollista maksaa ostoksia, jos vaikka pankkikortti olisi jäänyt kotiin. 
Tiivistettynä: pankin käyttö olisi helppoa, yksinkertaista mutta tietysti myös turvallista. Sovellus sisältäisi kaikki 
nämä kolme adjektiivia. Pankki ei kuitenkaan tulisi täysin luopumaan face to face keskusteluista, vaan niitäkin 
olisi tarjolla suuremilla paikkakunnilla, ja pienemmillä esim. Face time:n kaltaisen sovelluksen kautta. 
Tulevaisuuden pankki kehittää digipalveluita mahdollisimman helpoiksi ja turvallisiksi, että asiakas voi hoitaa 
omia asioitaan välittämättä ajasta tai paikasta. Digitalisoituminen ei kuitenkaan tarkoita huonompaa palvelua 
vaan pankki pyrkii huolehtimaan että esimerkiksi vanhemmat ihmiset saavat apua pankkiasioissaan perintei-
sissä konttoreissa. Tulevaisuuden pankki tarjoaa entistä enemmän juuri tietylle asiakkaalle sopivia palveluita ja 
huolehtii asiakkaan yksityisyydestä tarkasti. 
Tulevaisuuden pankki on paikka jonne voi mennä minkä tahansa ikäinen henkilö ja saada henkilökohtaista apua 
raha-asioihinsa. Pankissa asoinnin jälkeen ei myöskään mielestäni saisi olla epävarma olo omista raha-asioista 
epäselvän lakitekstin käytön takia. 
Pankki, jolla nettipankissa maksaminen toimii kun tilaa mistä tahansa. Nykyään on vaihtoehtona yleensä vain 
Nordea tai Danske bank, Paypal -tyyppinen tai ihan lasku. Olisi helpompaa jos voisi suoraan siirtyä maksamaan 
mihin pankkiin tahansa. (Itse hyötyisi jos pystyisi suoraan siirtyä OP pohjolaan.) 
Niinkuin jo aiemmin mainitsin, pankin tulisi olla instituutio lähellä ihmistä jo lapsuudesta alkaen. Itse raha-asi-
oista, sijoittamisesta ja taloudesta kiinnostuneena olen huomannut, että nuorten taloustietämys on varsin hei-
kolla tolalla. Pankin pitäisi jo yläasteikäisille pystyä näyttämään, että konttorille voit tulla kysymään tai aspaan 
soittaa milloin vain ja koskien mitä tahansa raha-asiaa. Lisäksi olisi hyvä ymmärtää, että pankki ei ole mikään 
pelottava laitos, johon mennään vain ja ainoastaan hattu kädessä koiranpentuilmeellä anelemaan lainaa vaan 
pankki voi olla myös se vaurastumisen mahdollistava tekijä. Yllättävän moni nuori ei ymmärrä esim. Korkoa ko-
rolle -laskukaavan todellista merkitystä ja kuvittelee esimerkiksi osakesäästämisen/-sijoittamisen olevan vain 
Helsingin Aleksanterinkadun pukumiesten hommaa, jota tavallinen henkilö ei kykene tekemään. Ikävuodet 18-
20 ovat niitä vuosia, jolloin nuorelle joko kertyy talousosaamista tai päinvastoin ei kerry, jolloin seuraukset nuo-
ruuden tietämättömyydestä heijastuvat kymmenien vuosien päähänkin, niin henkilökohtaisella kuin myös kan-
santalouden tasolla. Mobiilipalveluiden kehittyminen on valtava tekijä koko pankkimaailman lähelle tuomisessa. 
Neljän eri pankin verkkopankki- ja mobiilipalveluja käyttäneenä, (S-pankki, Nordea, OP, Handelsbanken) voin 
sanoa, että selkeästi edellä ovat Nordea ja OP, S-pankin ollessa keskitien kulkija ja Handelsbankenin raahautu-
essa kaukana perässä. Se mikä erottaa Nordean ja OP:n näistä kahdesta muusta on nimenomainen käytön 
helppous ja innovointi. Nordean tunnuslukusovellus ja Nordea investor sekä OP:n kehittämä Pivo ovat mahtavia 
esimerkkejä sovelluksista, jotka tekevät pankkipalveluiden mobiilikäytöstä mieluisaa: Ei enää tunnuslukulistoja 
ja yliviivauksia vaan nopeaa "on-the-go" -tyylistä toimintaa, joka tekee oman talouden seuraamisesta helppoa ja 
mukavaa. Äärimmäisen hyvä asia myös tulevaisuuden pankin kannalta olisi se, että nuorella olisi pankissa oma 
henkilökohtainen neuvoja, jonka kanssa kehittyisi tukeva luottamukseen perustuva asiakassuhde. Pankkiin soi-
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ton kynnyksen täytyy olla todella pieni ja henkilökohtainen neuvoja voisi myös itsekin ottaa tietyin väliajoin yh-
teyttä asiakkaaseen ja kysellä yleisesti kuulumisia taloudesta (esim. 4-6kk väli voisi olla sopiva). Kun jokaisella 
pankkinne asiakkaalla olisi tällainen neuvoja, vältyttäisiin nuorten taloudellisilta katastrofeilta, kuten esim. Pika-
vippikierteiltä. Jos nuorella olisi luottohenkilö pankissa, johon hänellä olisi luottamukseen perustuva vankka 
suhde, uskaltaisi nuori myös kertoa taloudellisista vaikeuksistaan ennen taloudelliseen vaikeuskierteeseen jou-
tumista. Pankki aktiivisena keskustelijana mukana talouden dialogissa nuoren kanssa, se on tulevaisuuden pan-
kin suunta. - Vili Salo vili-salo@hotmail.com  
Tulevaisuuden pankissa automaateista pystyisi nostaa myös viiden euron ja kymmene euron seteleitä. Työpai-
kallani ihmiset maksavat aina 50 ja 20 euroisilla ja tämän takia meillä loppuu vaihtorahat hyvin nopeasti. Pie-
nempien käteisten nostaminen voisi helpottaa tässä tilanteessa. Tulevaisuuden pankissa opiskelijoille pankissa 
olisi omat asioiden hoitajat, se selkeyttäisi ja nopeuttaisi palvelua ja säästäisi aikaa kaikilta. (Opiskelijat kun ovat 
tulevaisuuden toivot). Konttorin aukioloaikoja tulisi myös pidentää. Huomaan tämän pahan vääryyden auki-
oloissa nyt kun olen töissä vähintään neljään joka päivä ja huomaan, etten ehdi koko viikolla hoitamaan pankki-
asiaa, jonka haluaisin hoitaa nimen omaan konttorissa. Ei tule äkkiseltään muuta mieleen. Nimimerkillä: pank-
kialasta koko ikänsä haaveillut. 
Tulevaisuuden pankki voisi pitää nuorille oppitunteja kouluissa. Lukiossa voisi olla kokonainen pankin järjes-
tämä kurssi, jonka aikana pankin työntekijä kertoisi yksityiskohtaisemmin mm. verojen ja laskujen maksami-
sesta, verkkopankkiin ja tileihin liittyvistä asioista yms. jokapäiväisistä asioista, joita moni nuori ei ymmärrä, sillä 
ei ole saanut tarpeeksi selkeää neuvontaa niihin! 
Pankki, jossa asiointi ja ajanvaraukset onnistuvat sujuvasti ja jonottamatta verkkopankin onlinepalvelussa. 
Pankkipalvelut tapahtuvat siten että pankin jäsenen hologrammi saadaan heijastettua reaaliajassa minne ikinä 
halutaan. Vuorovaikutus on loistava ja inhimillinen eikä konttorille menoa tarvitse jännittää. 
Pankki, joka ei mene konkurssiin 
Sellainen, jossa kaiken ikäiset voisivat asioida sujuvasti sekä mobiilissa, verkkopankissa, että ihan vaan käy-
mällä konttorissa. Myös me nuoret arvostamme kasvotusten käytäviä keskusteluja nettineuvotteluiden sijaan ja 
iäkkäimmille se on lähes aina ainoa tuttu tapa asioida. Rahan siirtäminen ja maksut voisi hoitaa mobiilissa, 
muun muassa lainat ja tilien avaukset suoritettaisiin asiakkaan toiveiden mukaisesti myös konttorissa paikan 
päällä. 
Kaikki tärkeät tiedot pysyvät ajan tasalla. Pankki on luotettava!! 
Asiakaspalvelu kaikille työryhmille sopivaksi. Ehkäisee jonotusta... Pankin työntekijät helposti lähestyttäviä ja 
luottamusta herättäviä (sosiaalisesti kehittyneitä). Tavoite luoda henkilökohtaiset välit asiakkaiden kanssa. 
Asiakkaan iästä ja varallisuudesta riippumatta konsultoiva ja kantaaottava asiakassuhteen hoitaminen. Kiinnos-
tus asiakkaan varallisuuden kasvattamisesta pitkällä aikavälillä ja markkinoinnin kohdistaminen nuoriin joille ei 
ole vielä varallisuutta ehtinyt kertyä. Pankkipalvelujen esittely ja tutuksi tekeminen jo yläkoulu-ikäisille, koska 
kaikkien vanhemmat eivät osaa näistä kertoa. Mielelläni näen itseni tulevaisuudessa tälläisten asioiden kehittä-
jänä ja jonkun pankkiryhmän työntekijänä ja vaikuttajana. 
Tulevaisuuden pankissa konttori asiointi ei lopu ja aukiolo aikoja on niin työssä käyviä kuin eläkeläisiä ajatellen. 
Kaikki asiat voi kuitenkin halutessaan hoitaa sähköisesti palvelun avulla joka on 24/7 auki! 
Tulevaisuuden pankki on virtuaalinen, eli ei ollenkaan fyysistä toimipistettä vaan kaikki asiat tapahtuvat netissä. 
Kun on asiakastapaaminen se tapahtuu virtuaalisesti, eli sinä ja pankkivirkailija laitatte vr-lasit(virtualreality) pää-
hän missä paikassa haluatte, jolloin voitte neuvotella toistenne kanssa samalla tavalla kuin oikeasti kasvokkain. 
Danske bank 
Lainoja ei tarvitse maksaa takaisin. 
OP säästöpankki 
Tulevaisuuden pankki on jokaista lähellä, avoinna sillon kuin sitä tarvitaan. Tulevaisuuden pankki kykenee toimi-
maan ihmisen kanssa hyvin ja pyrkii tekemään parhaan ratkaisun asiakkaan kannalta. Tulevaisuuden pankki on 
myös toivottavasti sellainen, missä minä tulen asioimaaan. 
En kyllä näe juurikaan vikaa nykyisissä pankeissa, ainahan pientä hiomista tosin löytyy. En ole tarpeeksi pereh-
tynyt pankkien toimintatapoihin ynnä muihin, että voisin miettiä millainen pankki olisi hyvä tulevaisuudessa.  
Netissä, videokameralla palvelua. 
verkkopainotteinen pankki 
Pankin tulee palvella asiakkaitaan henkilökohtaisesti yksilöllisten tarpeiden mukaan, niin sijoituksissa ja säästä-
misessä kuin ihan vain pankkitilin hallinnoimisessa. Pankin pitää myös pystyä taata asiakkaansa turvallisuus ja 
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yksityisyys. Mobiilipankkia tullaan käyttämään tulevaisuudessa entistäkin enemmän, joten siihen kannattaisi pa-
nostaa. Kännykällä pitäisi pystyä maksamaan ostokset useimmissa kaupoissa ja se seuraisi rahankulutustasi 
antaen palautetta. Mobiilipankin pitäisi yhdistyä Kauppalehden kaltaisen sovelluksen kanssa, jolloin näkisi talou-
den tilanteen reaaliajassa ja uusimmat talousuutiset samalla sovelluksella. Tällöin olisi helppo hallinnoida pank-
kitiliä ja sijoituksia, kun näkee vaivattomasti kaiken tarpeellisen päätösten tekoon ja oppimiseen. 
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