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1 Johdanto 

Finanssialan yritysten väärinkäytöstapauksista on uutisoitu viime vuosien aikana. Eri-

tyisesti kansainvälisesti toimivat pörssiin listautuneet pankit, kuten Nordea Bank Oyj 

ja Danske Bank A/S, ovat nousseet esiin erinäisten väärinkäytöstapausten vuoksi. Ta-

pausten keskiössä ovat olleet epäonnistuneet sisäisen valvonnan toiminnot, minkä 

vuoksi erilaiset väärinkäytösriskit ovat päässeet realisoitumaan (Huotilainen 2018; 

Vänskä 2016). Pienemmissä kansallisissa pankeissa on myös havaittu väärinkäytöksiä. 

Sisäisen valvonnan toimet paljastivat Kurikan Osuuspankin toimitusjohtajan ohjeiden 

vastaisesta toiminnasta, minkä seurauksena hänet erotettiin tehtävästään (Lassila 

2018). 

Sisäisen valvonnan menetelmillä on tarkoitus varmistaa johdon ja muun henkilöstön 

toimiminen raportoinnille, toiminnalle ja vaatimustenmukaisuudelle asetettujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Sisäiseen valvontaan sisältyy organisaation toimintatapo-

jen yhtenäiset eettiset arvot ja yrityskulttuuri. Toimiva sisäinen valvonta on yhtä 

vahva kuin yrityksen johto, sillä toimintamallien tulisi ohjautua ”tone at the top” -tyy-

liin eli organisaation johtoportaalta koko henkilöstöön. Väärinkäytösriskit realisoitu-

vat myös johtotason sisäisen valvonnan kontrollien ohittamisesta. (Sihvonen & Uusi-

Hautamaa 2019, 66.) 

Maailman suurimman petostentorjuntaorganisaation ACFE:n (Association of Certified 

Fraud Examiners) vuoden 2018 tutkimuksessa käsitellään globaalisti erilaisia väärin-

käytöksiä useilla toimialoilla. Siinä käsiteltiin 2 690 erilaista tapausta 23:lla eri toi-

mialalla, joista suurin osa, 366 tapausta, oli pankki- ja finanssialalta. Tutkimuksen mu-

kaan 44 prosenttia väärinkäytöksistä on työntekijöiden, 34 prosenttia esimiestason, 

19 prosenttia hallituksen tai omistajien ja kolme prosenttia muiden henkilöiden teke-

miä. Petoksista pyritään tavoittelemaan taloudellista hyötyä, joka kasvaa suhteessa 

petoksen tekijän toimivaltaan organisaatiossa. (Report to the nations 2018, 4, 24–25, 

33.) Sisäisen valvonnan tulee kohdistua koko henkilöstön toimintaan, sillä erilaiset 

väärinkäytösriskit realisoituvat yleisimmin päivittäisessä toiminnassa. 
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Finanssialaa säädellään tarkoin kansallisella lainsäädännöllä sekä Euroopan unionin 

antamilla direktiiveillä ja asetuksilla. Vuonna 2018 astui voimaan päivitetty rahoitus-

välineiden markkinat -direktiivi, MiFID II, joka sääntelee erityisesti sijoituspalveluja 

tarjoavien yritysten toimintaa tarkoituksena yhtenäistää EU-alueen sijoituspalvelui-

den markkinoita ja parantaa sijoittajansuojaa (Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoi-

tuspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR 2019). Direktiivin mukaan sijoitus-

neuvonnan yhteydessä asiakas tulee tuntea (”know your customer”) ja asiakkaalle 

tarjottavien sijoitustuotteiden tulee olla perustellusti sopivia (Turtiainen 2018, 169). 

Kauppalehden uutisesta käy ilmi neljän pankin saaneen sakot velvollisuuksien laimin-

lyönnistä koskien ei-ammattimaisia asiakkaita. Sijoitustapaamisia ei dokumentoitu 

riittävästi eikä raporteista käynyt ilmi, millä perusteella asiakkaalle myyty sijoitus-

tuote oli valittu. (Pankeille varoitus sijoitustuotteiden myynnistä 2017.) 

ACFE:n tutkimuksesta huomataan, että väärinkäytösriskit koskevat monia eri toimi-

aloja, minkä vuoksi sisäisen valvonnan tulisi olla osa kaikkien organisaatioiden toi-

mintaa ja vaikuttaa organisaation kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi Kurikan Osuus-

pankin tapaus koski luototuksen väärinkäyttöä toimitusjohtajan myöntäessä lainaa 

lähipiirilleen, kun taas Nordean tapauksessa havaittiin laajamittaisia laiminlyöntejä 

sijoitusneuvonnassa. Pankkien sisäisen valvonnan rooli korostuu väärinkäytösriskien 

minimoinnissa, sillä väärinkäytöksissä tavoiteltava petoshyöty on raha ja pankkien 

ydinliiketoiminta on välittää sitä. 

Pankkitoiminnan sisäistä valvontaa on aiemmin tarkasteltu pääasiassa yleisellä ta-

solla, minkä vuoksi yhden osa-alueen tarkempi tutkiminen tuo alalle uutta tietoa. 

Mainitut Nordean, Danske Bankin ja Kurikan Osuuspankin tapaukset sisäisen valvon-

nan toimintojen pettämisestä ovat viimeisen kolmen vuoden ajalta, minkä vuoksi si-

säisen valvonnan tarkastelu pankkialalla on ajankohtainen aihe. Tässä opinnäyte-

työssä rajataan sisäisen valvonnan tarkastelu pankin sijoitustuotteiden myyntiproses-

siin. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma 

Tutkimusaiheen valinnan jälkeen selvitetään, mitä aiheesta halutaan tutkia ja miten 

tutkittavaa ilmiötä voidaan rajata, jotta tutkimuksesta ei tulisi liian laaja. Kun aihe on 

rajattu tutkimuksen kokoon nähden sopivaksi, voidaan tarkentaa tutkimusongelma, 

joka ohjaa tutkimusta eteenpäin. Tarkoin valittu tutkimusongelma auttaa pysymään 

rajatussa aiheessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luku 2.3.1.) Jos tutkit-

tava ilmiö on laaja, eikä suoraa tutkimusongelmaa ole esimerkiksi toimeksiantajan ta-

holta määrätty, on parempi tarkastella tutkittavaa ilmiötä monista näkökulmista ja 

supistaa se tarkemmaksi ongelmaksi vasta tutkimuksen edetessä (Kananen 2010, 17). 

Perehtyminen tutkittavaan ilmiöön liittyvään kirjallisuuteen auttaa rajaamaan tutki-

musongelmaa, jolloin siitä on helpompi laatia tarkentavia tutkimuskysymyksiä (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 13). Tarkoin laaditun ja rajatun tutkimusongelman tueksi tehdyt 

kysymykset auttavat tutkijaa pysymään suunnitellussa aiherajauksessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on saada tutkimuskysymyksiin vastaukset ja löytää ratkaisu rajattuun 

ongelmaan. Jos tutkimuskysymyksiä ei aseteta oikein, voidaan tutkimuksesta saada 

vastaukset väärään ongelmaan. (Kananen 2015, 55, 58.) 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen aihetta rajataan sisäisen valvonnan näkökul-

masta. Finanssialaa koskee monet kansalliset ja EU-tason säännökset, mitkä organi-

saation tulee ottaa huomioon sisäistä valvontaa suunnitellessa. Viimeisin, vuonna 

2018 voimaan astunut rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) sääntelee 

eritoten sijoituspalveluyritysten toimintaa ja asiakkaiden parempaa sijoittajansuojaa. 

Uuden direktiivin myötä asiakkaalle tulee laatia soveltuvuusarvio, josta saatujen tie-

tojen mukaan asiakkaalle voidaan myydä vain hänelle perustellusti soveltuvia tuot-

teita. Tutkimusongelmaksi valikoituu sisäinen valvonta sijoitustuotteiden myyntipro-

sessissa. Tutkimusongelmasta muodostetaan kysymyksiä, joihin tutkimuksella etsi-

tään vastaukset: 
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• Onko yrityksellä vahva kulttuuri, joka tukee sisäistä valvontaa? 

• Mahdollistavatko sisäisen valvonnan menetelmät sille asetettujen tavoittei-

den saavuttamisen? 

• Toteuttavatko toimihenkilöt ohjeistettuja menetelmiä sijoitustuotteiden 

myynnissä? 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset ja tutkimusongelmaan ratkaisu oikean me-

todologin eli tutkimusotteen valinnalla. Tutkimus voidaan tehdä joko kvantitatiivi-

sella eli määrällisellä tai kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä. Mo-

lempia menetelmiä voidaan käyttää ilmiön tarkastelun niin vaatiessa. Tällöin ky-

seessä on esimerkiksi kehittämistutkimus, jossa organisaatiota kehitetään halutun 

muutoksen aikaansaamiseksi. (Kananen 2019, 74–75.) Tutkimusmenetelmien yhdis-

telmää kutsutaan triangulaatioksi eli esimerkiksi kvalitatiivisten haastattelumenetel-

mien analyysituloksille saadaan vahvistusta organisaatiolle tehdyistä kvantitatiivisista 

kyselyistä. Triangulaation hyödyntäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Kananen 

2010, 71–72.) 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa vastataan usein kysymyssanaan 

”kuinka” eli esimerkiksi kuinka paljon, kuinka moni tai kuinka usein. Menetelmän tar-

koituksena on saada tutkittava ilmiö numeeriseen muotoon, jotta sitä voidaan analy-

soida erilaisten työkalujen avulla. Usein hyödynnetään strukturoituja kyselylomak-

keita, jotka voidaan lähettää isolle vastaajajoukolle esimerkiksi verkkokyselynä tai 

postitse. Kyselylomakkeen vastauksista nostetaan esiin erilaisia muuttujia, kuten ikä, 

sukupuoli tai työkokemus. Tutkimustietoa käsitellään ja analysoidaan numeerisesti, 

mutta olennainen tieto sanallistetaan ja kuvataan, miten eri muuttujat liittyvät tai 

eroavat suhteessa toisiinsa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleistä on esittää tutki-

musongelma hypoteesina eli väitteen muodossa. Hypoteesi voidaan asettaa esimer-

kiksi aiempien tutkimusten tai tutkijan havainnoinnin perusteella. (Vilkka 2007, 13–

14, 24.) 
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Määrällisessä tutkimuksessa tutkitaan yleensä ilmiötä, joka tunnetaan entuudestaan. 

Ilmiön tunteminen auttaa tulosten analysoinnissa, sillä valittuja muuttujia tulee ver-

rata ilmiöön, jotta mahdollisia syy-seuraussuhteita voidaan löytää ja ilmiötä selittää. 

Muuttujat ovat esimerkiksi käsitteitä tai tekijöitä, joiden ominaisuuksista ollaan kiin-

nostuneita. Kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten analysointi perustuu erilaisten mit-

tareiden ja tilasto-ohjelmien käyttöön, joten muuttujien tulee olla mitattavissa. (Ka-

nanen 2010, 74–84.) 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Ilmiön tutkimisessa voidaan hyödyntää kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen me-

netelmiä, kun ilmiöstä ei ole saatavilla aiempia tutkimuksia tai teorioita. Kvalitatiivi-

sen tutkimusmenetelmien tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä ja sanallistaa se. Kvan-

titatiivinen tutkimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

on selvitetty, mitkä tekijät eli muuttujat ilmiöön vaikuttavat. (Kananen 2015, 70–71.) 

Taylor (2016) nostaa teoksessaan esiin useampien tutkijoiden määritelmiä laadulli-

sesta tutkimusmenetelmästä. Näissä määritelmissä korostuu, että laadullisen tutki-

muksen tarkoituksena on tutkia tutkittavia, esimerkiksi ihmisiä, omassa viitekehyk-

sessään. Tutkittavia ei ole tarkoitus pelkistää muuttujiksi, vaan halutaan ymmärtää 

ilmiötä tutkittavan ja siihen vaikuttavan ympäristön kokonaisuutena. (Mts. 18–20.) 

Tässä tutkimuksessa selvitetään laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen, miten 

toimeksiantajayrityksen sijoitusneuvonnan parissa työskentelevät toimihenkilöt ovat 

ymmärtäneet ja omaksuneet sisäisen valvonnan menetelmät osaksi sijoitustuottei-

den myyntiprosessia. Kananen (2015) mainitsee, että laadullisen tutkimuksen mene-

telmiä voidaan käyttää silloin, kun jostakin prosessista halutaan saada sanallinen ku-

vaus. Lisäksi kyseisten menetelmien hyödyntäminen on tarpeen, kun tutkitaan ihmis-

ten asenteita ja suhtautumista tutkittavaan ilmiöön. (Mts. 71.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat sekundääriset aineistot, 

kuten muistiot, raportit ja muu kirjoitettu aineisto, haastattelut sekä havainnointi. 

Tutkimusmenetelmistä erityisesti havainnointiin vaaditaan usein paljon aikaa, sillä 
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sen avulla saadaan tutkittavien käyttäytymisestä tietoa niiden omassa ympäristös-

sään. (Kananen 2015, 132–133.) Toimeksiantajayrityksellä on toimipisteitä useam-

malla paikkakunnalla, joten havainnointi olisi haasteellista ja veisi liikaa resursseja 

tutkimuksen kokoon nähden. Tämän opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmiksi va-

likoituu sekundääristen aineistojen hyödyntäminen sekä haastattelut. 

Sekundääristä aineistoa tullaan hyödyntämään haastattelujen tulosten analysoin-

nissa. Sekundäärisellä aineistolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimeksiantajayri-

tyksen ohjeistuksia sisäisen valvonnan menetelmistä. Lisäksi yrityksellä on hallituksen 

antamat yleiset toimintaohjeet, joita verrataan saataviin haastattelutuloksiin. Näiden 

perusteella pystytään tarkastelemaan, ovatko kaikki ohjeistukset sisäistetty ja hyö-

dynnetäänkö niitä päivittäisessä työssä. Sekundäärisen aineiston ja haastattelujen tu-

losten vertailussa nousee myös mahdollisesti esiin, onko vain sanallisesti annettu oh-

jeistus ymmärretty vai tulisiko ohjeiden antoa muuttaa. 

Haastattelua pidetään joustavana tutkimusmenetelmänä, sillä se antaa tutkijalle 

mahdollisuuden kysyä tarkentavia kysymyksiä kesken haastattelutilaisuuden. Lisäksi 

haastattelija voi hyödyntää havainnointia haastattelun aikana ja kirjoittaa ylös esi-

merkiksi äänenpainoihin ja eleisiin liittyvistä asioista. On siis hyödyllistä kiinnittää 

huomiota myös siihen, miten asioita sanotaan. Haastattelun etuna strukturoituun eli 

jäsenneltyyn kyselyyn verrattuna on, että kysyttyihin kysymyksiin saadaan edes jon-

kinlaiset vastaukset. Epäselvissä tilanteissa voidaan kysymystä avata haastateltavalle 

lisää ja esimerkiksi selittää vieras käsite. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3.1.) 

Laadullisessa tutkimusmenetelmässä voidaan käyttää lomakehaastattelua, teema-

haastattelua tai avointa haastattelua. Lomakehaastattelu on strukturoitu, joten sitä 

voidaan pitää kyselytutkimuksen kaltaisena. Strukturoimaton haastattelumuoto on 

avoin haastattelu, jossa keskustellaan haastateltavan kanssa sovitusta aiheesta ja an-

netaan tutkittavan kertoa vapaasti ilmiöstä, kuitenkin niin, että haastattelija voi 

tehdä mahdollisia lisäkysymyksiä kerronnan väliin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 

3.1.1.) Strukturoimattoman haastattelun etuna on, että esiin voi nousta tietoa, jota ei 

olisi osattu kysyä eli strukturoida ennakkoon. 
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Teemahaastattelua pidetään puolistrukturoituna haastattelumenetelmänä, sillä 

strukturoitujen kysymysten sijaan haastattelupohja laaditaan osa-alueiden eli teemo-

jen mukaan. Kun haastatteluun ei laadita tarkkoja kysymyksiä, tulee valituilla tee-

moilla varmistaa, että kaikki tutkittavan aiheen osa-alueet nousevat keskustelussa 

esiin. Teemahaastattelussa annetaan haastateltaville mahdollisuus kertoa tutkitta-

vasta ilmiöstä omasta näkökulmastaan ja tulkinnastaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–

48.) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään teemahaastattelua, sillä täysin avoimeen 

haastatteluun verrattuna pystytään puolistrukturoidulla menetelmällä keskustelu ra-

jaamaan valittuihin teemoihin. Teemahaastattelun tueksi laaditaan haastattelurunko, 

jonka avulla varmistetaan, että kaikkien haastateltavien kanssa käydään samat tee-

mat läpi. Aineiston analyysi helpottuu, kun haastateltavien kanssa on keskusteltu sa-

moista asioista, eivätkä aiheet pääse karkaamaan epäolennaiseen. Lisäksi teema-

haastattelun runko rakennetaan teoreettisen viitekehyksen mukaisesti, jolloin asiat 

käsitellään koko tutkimuksen läpi samassa loogisessa järjestyksessä. 

Haastattelussa ei saa kysyä liian johdattelevia kysymyksiä, jotta haastateltava vastaa 

aidosti omien mielipiteidensä ja kokemuksiensa mukaisesti. Liian ohjaavien kysymyk-

sien vuoksi haastattelu, ja täten tutkimus, voi menettää luotettavuutensa. (Kananen 

2015, 151–152.) Tässä työssä tarkoituksena on paljastaa mahdolliset sijoitustuottei-

den myyntiprosessin riskipisteet, minkä vuoksi haastattelukysymyksiin tulee kiinnit-

tää tarkasti huomiota. Jos haastattelija johdattelee haastateltavan vastaamaan ohje-

kirjan menetelmien mukaisesti, ei välttämättä saada tietää, toimiiko toimihenkilö ai-

dosti sovittujen toimintatapojen mukaan. Lisäksi tarkastellaan, onko sisäinen val-

vonta sen tavoitteiden mukaista ja riittävää. 

Laadullista tutkimusta aloittaessa ei välttämättä tiedetä, kuinka montaa tutkittavaa 

pitää haastatella. Jos kaikkia tutkimusongelmaan liittyviä tutkittavia ei voida haasta-

tella, tulee haastatteluja suorittaa niin monta, että vastaukset alkavat toistaa itseään 

eli saturoimaan. Aineistonkeruu edellyttää tehtyjen haastattelujen analysoimista jat-

kuvasti, jotta saadaan selville, alkavatko vastaukset saturoimaan keskenään, jolloin 

haastattelujen teko voidaan lopettaa. (Kananen 2015, 146.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa otanta on usein pienempi kuin määrällisessä tutkimuk-

sessa, minkä vuoksi vastaajat tulee valita huolellisesti. Tutkittaviksi tulee valita sellai-

sia henkilöitä, joita tutkittava ilmiö koskee tai jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luku 6.3.2.) Tässä tutkimuksessa valitaan 

haastateltaviksi sellaisia toimeksiantajayrityksen toimihenkilöitä, jotka työskentele-

vät sijoitustuotteiden myynnin parissa. Lisäksi valitaan toimihenkilöt eri toimipai-

koista, jotta paikkakuntien toimintatapojen välinen mahdollinen ero nousee esiin. 

Haastateltavien määrää ei ennakkoon tarkoin määritellä, sillä haastatteluja tehdään 

niin kauan, kunnes vastaukset saturoivat. 

Analyysimenetelmät 

Tutkimuksesta saatava aineistokokonaisuus tulee olemaan haastattelut ja sekundää-

rinen materiaali. Jotta saatua aineistoa voidaan analysoida, tulee se muuttaa samaan 

formaattiin (Kananen 2015, 160). Sekundäärisellä materiaalilla tarkoitetaan tässä tut-

kimuksessa toimeksiantajayritykseltä saatuja erilaisia kirjallisessa muodossa olevia 

ohjekirjoja sekä hallituksen laatimia toimintaohjeita. 

Aineiston analyysi alkaa sillä, että äänitetyt haastattelut muutetaan tekstimuotoon 

eli litteroidaan. Litterointia voi tehdä joko sanatarkasti, jolloin otetaan huomioon 

myös äänenpainot ja eleet tai yleiskielisesti eli kirjataan ilman murteita tai proposi-

tiotasolla, jolloin kirjataan ylös tiivistetysti haastattelun ydinsisältö. (Kananen 2015, 

161.) Litteroinnin taso tulee määritellä tutkimuksen mukaisesti, eli jos halutaan tutkia 

esimerkiksi kieltä tai jotain tunnepohjaista ilmiötä, olisi hyvä litteroida sanatarkasti 

eleet ja äänenpainot huomioiden. Usein pelkkä sanoman ydinsisältö riittää, milloin 

voidaan litteroida kevyemmin, eli kirjoitetaan ylös vain tutkimuksen kannalta oleelli-

nen tieto. Kevyemmässä litteroinnissa voi hyödyntää valittuja teemoja ja niiden poh-

jalta laadittuja kysymyksiä, milloin kirjoitetaan ylös vain näihin saatavat vastaukset. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luku 7.2.1.) 

Tämän tutkimuksen haastatteluja litteroidaan kevyemmin yleiskielisesti, sillä siten 

varmistetaan, että kaikki informaatio saadaan säilymään ja täten vastauksia on hel-

pompi verrata toisiinsa. Haastattelurunko laaditaan teoriaviitekehyksen teemojen 
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mukaisesti, mikä helpottaa aineiston analyysia. Kaikkien tehtyjen haastattelujen vas-

taukset ovat siten valmiiksi samassa järjestyksessä, mikä helpottaa aineiston jäsente-

lyä. 

Haastatteluista saatava aineisto on usein runsasta ja sisältää paljon sellaista tietoa, 

mikä ei ole tutkimuksen kannalta oleellista. Litteroinnin jälkeen aineistoa tulee lukea 

mahdollisimman paljon, minkä jälkeen sitä voidaan alkaa tiivistämään siten, että vain 

tutkimusongelman kannalta oleellinen nousee esiin. Litteroitu aineisto voidaan 

muuttaa taulukkomuotoon, jossa eri aihealueet on segmentoitu eli jäsennelty omiin 

lokeroihinsa. Taulukkotyökaluja voidaan hyödyntää myös laadullisen tutkimuksen 

analyysikeinona, jolloin suurestakin tekstimassasta saadaan helpommin jäsenneltyä 

tietoa. (Kananen 2010, 60–61.) 

Litteroidun aineiston muuttaminen taulukkomuotoon edellyttää tekstin koodaa-

mista. Tutkija voi itse valita, miten aineistoaan koodaa. Koodaamisen tarkoituksena 

on jäsennellä tekstiä sekä muuttaa se selailtavaan muotoon niin, että tutkijan on hel-

pompi etsiä aineistosta aiheittain tietoa. Jäsenneltyä aineistoa voidaan luokitella, 

teemoitella tai tyypitellä. Luokittelu on yleensä määrällisen tutkimusmenetelmän 

analyysityökalu, mutta sitä voidaan hyödyntää myös laadullisessa tutkimuksessa. 

Luokittelussa yhdistetään samaa tarkoittavat käsitteet yhden käsitteen alle, jolloin 

niitä on helpompi tarkastella. Teemoittelun tarkoituksena on jäsennellä vastaukset 

samanlaisten aiheiden eli teemojen alle ja siten vertailla vastauksia toisiinsa. Tyypit-

telyllä taas tarkoitetaan, että teemojen alle kerättyjä samankaltaisia vastauksia yhdis-

tetään ja saadaan tyyppiesimerkki eli yleistys. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4.1.) 

Jotta aineistoa voidaan analysoida ja jäsennellä, tulee päättää, analysoidaanko sitä 

teoria- vai aineistolähtöisesti. Teoriapohjaisessa tarkastelussa analyysin tukena on 

kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvistä teorioista eli saatua aineistoa peilataan koko 

ajan kirjoitettuun teoriaan. Luokittelussa hyödynnetään teorian käsitteistöä ja ai-

neisto pyritään taulukoimaan käsitteiden mukaisesti. Aineistolähtöisessä luokitte-

lussa taas tarkastellaan pelkästään, mitä saaduista aineistoista löydetään; mitkä tee-

mat tai käsitteet nousevat useissa vastauksissa esiin. Näitä käsitteitä hyödyntämällä 

aineistoa jäsennetään. (Kananen 2017, 141–145.) 
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Tässä tutkimuksessa käytetään teoriapohjaista aineiston luokittelutapaa. Teoriaviite-

kehyksen käsitteistöä hyödyntämällä aineistoa voidaan teemoitella eli samaan aihe-

alueeseen liittyvät vastaukset kootaan yhteen kategoriaan. Aineisto jäsennellään tau-

lukkoon, jonka sarakkeissa ovat eroteltuna käsite, teorian osuus ja tutkimuskysymys. 

Taulukointi auttaa jäsentämään tutkimuksen kannalta oleelliset vastaukset. Haastat-

telujen käsittelyssä hyödynnetään teoriaviitekehyksen järjestystä ja teemoja, minkä 

vuoksi analyysivaiheessa teemoittelu samaan järjestykseen helpottaa tulosten tar-

kastelua. 

Tutkimuksen analyysivaiheessa kerättyä aineistoa luokitellaan ja eritellään. Tämän 

jälkeen analysoidun aineiston avulla luodaan kokonaiskuva tutkitusta ilmiöstä ja ym-

märretään, mistä siinä on kyse. Tutkimuksen analyysivaiheen jälkeen ilmiöstä tulisi 

muodostaa synteesiä. Aineiston käsittely ei saa jäädä pelkästään analyysin tasolle, 

vaan sitä tulisi tulkita ja muodostaa kokonaiskuvaa tutkitusta ilmiöstä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 143-144.) Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysi on keino saat-

taa tutkittava ilmiö yleisempään muotoon yksittäisen vastausten tarkastelun sijaan 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, luku 7.3), mikä voidaan huomata kuviosta 

1. 

 

 

Kuvio 1. Haastatteluaineiston käsittely analyysivaiheesta synteesin muodostamiseen 
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 144, muokattu) 
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Analyysimenetelmien hyödyntäminen auttaa aineiston tulkinnassa. Laadullisen tutki-

muksen ratkaisuna on aina tutkijan tulkinta saaduista vastauksista. Aineistoa tulki-

tessa tulee muistaa, mihin tutkimusongelmaan halutaan ratkaisu ja mitkä ovat tutki-

muskysymykset. Aineistosta voidaan etsiä esimerkiksi prosesseja, selitystä ilmiölle tai 

erilaisuutta/samanlaisuutta. (Kananen 2017, 148.) Tässä työssä selvitetään, löytyykö 

vastauksista erilaisuutta eli poikkeavuuksia ohjeistukseen nähden. Aineisto luokitel-

laan käsitteiden ja teorian mukaisesti, jonka avulla huomataan, onko tietyissä myyn-

tiprosessin vaiheissa paljon eroavaisuuksia toisiinsa sekä teoriaan nähden ja onko 

prosessi tältä osin haavoittuva. 

Luotettavuuden varmistaminen 

Tutkimuksen laatu ja luotettavuus pitää pystyä osoittamaan sekä perustelemaan. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta mitataan reliabiliteetti- sekä validi-

teettikäsitteiden avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan, että tutkimus voitaisiin myö-

hemmin toistaa ja saadut tulokset olisivat samat. Validiteetti taas tarkoittaa, että on 

tutkittu aiheen kannalta oikeita asioita, milloin tutkimustulokset voitaisiin yleistää. 

(Kananen 2010, 68–69.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden menetelmistä kiis-

tellään ja osassa lähteissä esimerkiksi väitetään, että reliabiliteettia ja validiteettia ei 

voida hyödyntää laadullisessa tutkimuksessa (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

2006, luku 3.3). Kuitenkin Kananen (2017, 175) toteaa, että myös kvalitatiivisen tutki-

muksen luotettavuutta todistettaessa olisi hyvä huomioida yllä mainitut käsitteet. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole saada tuloksia, jotka voitaisiin yleistää. 

Kuitenkin on ideaalia panostaa tutkimusasetelman sekä tutkimuskohteen tarkkaan 

kuvaukseen, milloin tutkimus voitaisiin tehdä toiselle samankaltaiselle yritykselle. Tä-

män vuoksi tutkimuksessa tulee kuvata, mikä on yrityksen toimiala, koko, työntekijöi-

den määrä ja liikevaihto. Luotettavuutta voidaan lisätä menetelmävalintojen tarkalla 

perustelulla sekä tutkimuksen eri vaiheiden dokumentaatiolla. (Kananen 2010, 70–

71.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tulokset ovat salaista liiteaineistoa, minkä 

vuoksi tutkimuskohde kuvataan vasta tulosten käsittelyn ohessa. 
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Laadullinen tutkimus perustuu yleensä haastatteluista saadulle materiaalille, mikä 

tarkoittaa, että analyysivaiheessa tutkijan tulee tulkita kerättyä aineistoa. Luotetta-

vuus tulkinnoille saadaan parhaiten varmistettua kysymällä suoraan tutkittavalta, 

ovatko tulkinta ja tulokset oikein. Tulkinta voidaan siis vahvistaa kysymällä suoraan 

informantilta eli haastateltavalta. Omaa näkemystä voidaan arvioida myös hyödyntä-

mällä toisen tulkitsijan näkökulmaa joko vahvistamaan ensimmäinen tulkinta tai an-

tamaan uusi näkökulma. Jos tulkinnat ovat kahden tutkijan välillä samankaltaiset, on 

tulkinta ristiriidaton ja täten tutkimus luotettava. (Kananen 2017, 177–179.) Tutki-

muksen luotettavuutta lisää teemojen mukaan laadittu haastattelurunko, jolla var-

mistetaan, että haastatteluissa käsitellään tutkimuksen kannalta oleellisia asioita. Li-

säksi tutkijan tulee perustella, miksi hän on valinnut kyseiset henkilöt haastateltaviksi 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 184). 

Luotettavuusmenetelmänä voidaan pitää saturaatiota, eli uutta ainestoa ja uusia 

haastatteluja tehdään niin kauan, kunnes vastaukset alkavat toistumaan. Laadullisen 

tutkimuksen tukena voidaan käyttää myös määrällisen tutkimuksen menetelmiä, jol-

loin tutkimuksen luotettavuutta parannetaan triangulaatiota hyödyntämällä. (Kana-

nen 2010, 70–72.) Hirsijärvi ja Hurme (2008, 189) mainitsevat teoksessaan, että trian-

gulaatio tarkoittaa myös esimerkiksi haastatteluista saatujen tietojen vertaamista 

muista lähteistä saatuun tietoon. 
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3 Sisäinen valvonta sijoitustuotteiden myynnissä 

3.1 Sisäinen valvonta myyntiprosessissa 

Sisäinen valvonta koostuu erilaisista hallituksen, johdon ja henkilökunnan toteutta-

mista kontrolleista, mistä muodostuu sisäisen valvonnan prosessi osaksi kaikkia yri-

tyksen osa-alueita ja toimintoja (Niemi 2018, 342). Yrityksen sisäisen valvonnan me-

netelmiä ovat kaikki ne toimet yrityksen eri prosesseissa, millä saadaan kohtuullinen 

varmuus, että määritetyt tavoitteet toiminnan, raportoinnin ja vaatimustenmukai-

suuden osalta saavutetaan. COSO:n sisäisen valvonnan viitekehyksessä toiminnan ta-

voitteilla tarkoitetaan, että organisaation jokaisen osa-alueen toiminta on tehokasta 

ja tarkoituksenmukaista. Toiminnan tavoitteisiin sisältyy operatiiviset ja taloudelliset 

tulostavoitteet sekä suojautuminen omaisuustappioilta. Raportoinnin tavoitteena on 

tuottaa luotettavaa, ajantasaista ja standardien mukaista materiaalia niin organisaa-

tion sisäiseen kuin ulkoiseen käyttöön. Tähän sisältyy taloudelliset ja ei-taloudelliset 

raportit. Sisäisen valvonnan menetelmillä tavoitellaan myös organisaation toiminnan 

pitämistä vaatimustenmukaisena eli noudatetaan lainsäädäntöä ja liiketoimintakoh-

taista sääntelyä. (Internal control – integrated framework 2013, 3.) 

Yrityksen operatiivisen johdon tehtävänä on tunnistaa kaikkiin toiminnan prosessei-

hin liittyvät riskit ja varmistaa, että niihin kohdistuvat valvontatoimet ovat riittävät ja 

asianmukaiset. Suuremmilla yrityksillä voi olla erikseen määrättynä sisäisen valvon-

nan osasto, jonka tehtävänä on toimia operatiivisen johdon tukena toimintojen ke-

hittämisessä ja seurannassa. Tämä osasto ei voi kuitenkaan koskaan olla vastuussa 

sisäisestä valvonnasta, vaan vastuussa on aina johto. (Niemi 2018, 343.) 

Yritys voi visualisoida ja sanallistaa avainprosessiensa eli toiminnan eri osa-alueiden 

tunnistetut riskit ja sisäisen valvonnan kontrollitoimet prosessikaavioksi. Tämän kaa-

vion avulla yritys tunnistaa, kuka on vastuussa valvontatoimenpiteiden eli kontrollien 

suorittamisesta, jotta tunnistettu riski hallitaan. (Niemi 2018, 343.) Pelkästään riski-

pisteiden osoittaminen ja prosessin kuvaus ei riitä, vaan kontrollit tulee saattaa 

osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Kontrollit eivät kuitenkaan saa olla toiminnan 
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pääasiallinen tarkoitus, vaan ne tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Si-

säistä valvontaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kontrollien kustannushyöty-

suhde, eli kustannukset eivät saa kasvaa valvonnasta saatavaa hyötyä korkeammiksi. 

(Ratsula 2016, 18.) Toimivan sisäisen valvonnan hyötyjä on vaikea laskea suoraan ra-

hassa, mutta huonosti toimivan valvonnan seurauksiin eli mahdollisten riskien reali-

soitumiseen joudutaan usein panostamaan suuria summia (Sihvonen & Uusi-Hauta-

maa 2019, 70). 

Valvontajärjestelmä ei ole koskaan täysin aukoton, sillä kaikkia kontrolleja voidaan 

ohittaa, milloin mahdolliset väärinkäytökset pääsevät syntymään (Sihvonen & Uusi-

Hautamaa 2019, 66). Sisäisen valvonnan menetelmillä voidaan myös paljastaa ja es-

tää väärinkäytöksiä, joita ovat erilaiset laittomat toimet, kuten petos ja luottamuksen 

rikkominen tarkoituksenaan tuottaa itselleen tai organisaatiolle rahaa tai muita etuja 

(Ratsula 2016, 248). Maailman suurin väärinkäytöksiin erikoistunut organisaatio ACFE 

(Association of Certified Fraud Examiners) on laatinut vuonna 2018 tutkimuksen eri-

laisiin väärinkäytöksiin liittyen. Siinä käsitellään, kuinka paljon eritasoiset petokset 

voivat maksaa yritykselle. Tutkimuksessa osoitetaan, että mitä aiemmin väärinkäytös 

huomataan, sen pienemmäksi tappiot jäävät, sillä usein vuosiakin kestävät petokset 

vain kasvavat, kun tekijät huomaavat, että eivät jää kiinni ja voivat laajentaa toimin-

taansa. Noin 40 prosentissa tapauksista väärinkäytöksen tekijä on jäänyt kiinni vih-

jeestä, jonka on yleisimmin antanut työkaveri ja noin 15 prosentissa tapauksista vää-

rinkäytökset huomataan sisäisessä tarkastuksessa. Lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, 

että pienemmissä alle 100 henkilön yrityksissä 45 prosenttia petoksista johtui sisäi-

sen valvonnan puutteesta. (Report to the nations 2018, 14, 22.) 

Myyntiprosessi on erilainen riippuen yrityksen toimialasta, minkä vuoksi sisäisen val-

vonnan kontrollit eivät olet myynnin osaltakaan samanlaisia kaikilla aloilla. Ratsula 

(2016) toteaa teoksessaan, että kaikista myynnin prosesseista voidaan kuitenkin tun-

nistaa samoja toimintoja, joita sisäisen valvonnan kontrolleilla hallitaan. Myyntipro-

sessiin sisältyviä sisäisen valvonnan kannalta oleellisia toimia ovat ”asiakassopimus-

ten luominen, asiakasmasterdatan käsittely, hinnoittelu, asiakastilausten käsittely, 

toimitus asiakkaalle, laskutus sekä mahdollisten reklamaatioiden käsittely”. (Mts. 

195.) 
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Yrityksen myynnin osastoa voidaan pitää yhtenä avainprosesseista, minkä vuoksi 

myyntiprosessista tulee tunnistaa siihen kohdistuvat riskit, joita voidaan hallita sisäi-

sen valvonnan kontrolleilla. Myyntiprosessin kontrollien tavoitteena on varmistaa, 

että myydyistä palveluista ja tuotteista saadaan asiakkaalta oikeanlainen maksusuori-

tus. Kontrolleilla varmistetaan, että myyntiä tehdään yrityksen arvojen ja intressien 

mukaisesti siten, että myyjä ei tavoittele henkilökohtaista etua, tue korruptiota tai 

anna muiden eturistiriitojen vaikuttaa työskentelyyn. (Ratsula 2016, 193–195.) 

Myyntiprosessista voidaan tunnistaa toiminnallisia ja sisäisen valvontajärjestelmän 

toimivuuteen eli väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Toiminnallisiksi riskeiksi luetellaan 

muun muassa suuri määrä uusia tuotteita sekä asiakkaat korruptoituneista maista. 

(Ratsula 2016, 193–194.) Väärinkäytöksiä taas ovat esimerkiksi ylimääräisten alen-

nusten antaminen, sisäpiiritietojen käyttö ja asiakastilauksen siirtäminen toiselle yri-

tykselle. Lisäksi väärinkäytös on, jos myyjä merkitsee myyntinsä väärälle ajankoh-

dalle, jotta pääsisi hänelle asetettuun tavoitteeseen ja ansaitsisi täten mahdollisen 

palkkiojärjestelmän mukaisen palkkion. (Niemi 2018, 395–396.) 

Kolmen puolustuslinjan malli  

Sisäisen valvonnan roolien ja vastuiden määrittämisen tueksi on kehitetty kolmen 

puolustuslinjan malli, jota hyödynnetään myös esimerkiksi COSO:n sisäinen valvon-

nan viitekehyksessä. Puolustuslinja-mallin ajatus on, että yrityksen hallitus on vas-

tuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä, kun taas toimitusjohtaja ja johtoryhmä toi-

meenpanosta. Ensimmäisellä puolustuslinjalla tarkoitetaan organisaation päivittäis-

toimintaa eli liiketoimintayksiköitä. Heidän tehtävänään on toimia johtoryhmän anta-

mien ohjeistuksien ja toimintamallien mukaan, jotta sisäisen valvonnan kontrollit tu-

levat suoritetuksi osana päivittäistä toimintaa. (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 

73.) 

Toisen puolustuslinjan tehtävänä on ohjeistaa ja vastuuttaa ensimmäiselle linjalle eli 

henkilöstölle kontrollit. Lisäksi toinen puolustuslinja valvoo, kuinka hyvin ensimmäi-

nen linja toimii annettujen ohjeistusten ja toimintatapojen mukaisesti. Tämän linjan 
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tehtävänä on hallita yrityksen riskienhallintaprosessia ja neuvoa ensimmäisen puo-

lustuslinjan johtoa havaitsemaan ja hallitsemaan päivittäistoiminnan riskejä. Toiseen 

puolustuslinjaan sisältyy myös compliance- toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa, 

että yrityksen ensimmäinen linja toimii sääntelyn ja määräysten mukaisesti. (Ander-

son & Eubanks 2015, 6.) 

Kolmen puolustuslinjan mallissa viimeisenä on sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on 

valvoa objektiivisesti ja puolueettomasti yrityksen sisäisen valvonnan riittävyyttä ja 

toimivuutta ensimmäisessä ja toisessa puolustuslinjassa (Anderson & Eubanks 2015, 

7). Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan hallitukselle ja sen havainnointien pe-

rusteella yrityksen sisäistä valvontaa voidaan kehittää paremmaksi. Sisäisen valvon-

nan toimintatavat ovat siis ensimmäisen ja toisen puolustuslinjan tehtäviä ja kolmas 

puolustuslinja tarkastaa, että valvonta toimii. Kolmen puolustuslinjan mallin noudat-

taminen auttaa varmistamaan, että sisäinen valvonta on osa kaikkia toimintoja ja sen 

harjoittamista valvotaan. (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 74–75.) 

3.2 Pankkitoiminnan sisäinen valvonta COSO-malliin mukailtuna 

COSO-organisaation (committee of sponsoring organizations) luoma sisäisen valvon-

nan viitekehys on yksi tunnetuimmista, ja se kehitettiin alun perin Yhdysvalloissa 

1990-luvun alkupuolella. Tästä mallista tuli pian osa sertifioitujen kirjanpitäjien toi-

mintaa sekä yritysten ulkoisten tarkastajien standardi. Kuitenkin 2010-luvulla huo-

mattiin, että teknologian kehityksen ja globalisaation vuoksi mallia tulisi kehittää. Päi-

vitetty kuutiomuodossa esitetty COSO IC -malli julkistettiin vuonna 2013. (Moeller 

2013, 1, 29–36.) Uusi viitekehys ottaa huomioon yhä monimutkaistuvat liiketoiminta-

mallit, lisääntyneen sääntelyn sekä muuttuvat osaamisen vaatimukset (Lähdemäki 

2013). IC -mallilla tarkoitetaan ”internal control” -mallia eli suoraan suomennettuna 

sisäisen kontrollin viitekehystä (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 81). Suomessa käy-

tetään sisäisen kontrollin sijaan termiä sisäinen valvonta. 

COSO on määritellyt, että ne yritykset, jotka ilmoittavat noudattavansa heidän luo-

maansa mallia, sitoutuvat COSO:n määrittelemään viiteen komponenttiin ja niiden 
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alle liittyviin 17 periaatteeseen. Lisäksi yrityksen tulee kuvata, miten nämä kom-

ponentit ja periaatteet ovat osana päivittäistä valvontaa ja kuka on vastuussa kont-

rollin suorittamisesta. Mallin viisi komponenttia ovat valvontaympäristö, riskien arvi-

ointi, valvontatoimenpiteet, tieto ja viestintä sekä seurantatoimenpiteet. (Sihvonen 

ja Uusi-Hautamaa 2019, 83–96.) Kun organisaatio kehittää sisäistä valvontaansa 

COSO-mallin mukaisesti, tulee sen suhteuttaa ohjeistus omaan liiketoimintamalliinsa 

ja kokoonsa nähden sopivaksi. Kaikki yritykset eivät siis hyödynnä samanlaisia sisäi-

sen valvonnan kontrolleja vaan niiden tulee olla sopeutettuna juuri kyseiseen yrityk-

seen sopiviksi. (Moeller 2013, 75.) 

Valvontaympäristö 

COSO:n mallissa sisäinen valvonta on kaikkien sitä tukevien prosessien, standardien 

ja rakenteiden kokonaisuus eli valvontaympäristö (Ratsula 2016, 95). Sisäisen valvon-

nan valvontaympäristöön vaikuttavat myös monet sisäiset ja ulkoiset tekijät, kuten 

yrityksen historia ja arvot sekä liiketoimintaympäristön kilpailu ja sääntely. Tehok-

kaimmillaan toimiva valvontaympäristö toimii kuin kuri, eli koko henkilökunta toimii 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi noudattamalla annettuja ohjeistuksia yhteistä 

arvopohjaa kunnioittaen. (Moeller 2013, 42.) 

Valvontaympäristöön liittyy vahvasti yhteisten toimintaperiaatteiden eli ”code of 

conduct” määrittäminen. Näihin toimintaperiaatteisiin tulee sisällyttää yrityksen toi-

minnan eettiset arvot. Yrityksellä tulee olla käytössään menetelmät, joilla selvitetään, 

onko henkilökunta ymmärtänyt toimintaperiaatteet ja ovatko ne osana päivittäistoi-

mintaa. Lisäksi työntekijän perehdytyksessä tulee huomioida, miten arvot ja mallit 

opetetaan. (Ratsula 2016, 95–98.) 

Sihvonen ja Uusi-Hautamaa (2019) toteavat teoksessaan, että sisäisen valvonnan tu-

lee olla osa yrityksen kulttuuria. Tällä tarkoitetaan sitä, että valvonta on syvä osa yri-

tyksen arvoja, toimintaa ja käytäntöjä. Johdon ja henkilökunnan yhteinen yrityskult-

tuuri luo pohjan menestykselle, minkä ansioista myös vaikeampina aikoina yrityksen 

väärinkäytöstilanteet ovat vähäisemmät. (Mts. 69.) 
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Riskien arviointi  

Yritysten toimintaan vaikuttavat erilaiset sisäiset ja ulkoiset riskit. COSO:n mallissa 

riskin käsitteellä tarkoitetaan sellaisten tapahtumien mahdollisuutta, mitkä vaikutta-

vat negatiivisesti yrityksen asettamiin tavoitteisiin ja voivat pahimmassa tapauksessa 

jopa kaataa organisaation toiminnan. Sisäisen valvonnan menetelmillä riskien reali-

soituminen pyritään estämään. (Moeller 2013, 59.) COSO on julkaissut erikseen yri-

tyksen riskienhallinnan tueksi COSO ERM -mallin, mutta tässä työssä käsitellään yri-

tyksen riskejä sisäisen valvonnan mallin mukaisesti. COSO:n luomat mallit ovat erilli-

siä, mutta liittyvät kuitenkin toisiinsa, minkä vuoksi tällaiseen rajaukseen päädytään. 

Riskit tulee tunnistaa, jotta niitä voidaan hallita sisäisen valvonnan keinoilla. Riskien 

tunnistamisessa hyödynnetään yrityksen prosessien kuvausta, tavoitteiden määritte-

lyä ja raportointia. Omien toimintojen ymmärtäminen auttaa riskien arvioinnissa, 

mutta myös ulkoiset vaikutukset ja näiden summa tulee ottaa huomioon. (Moeller 

2013, 60.) Riskien arviointiin sisältyy myös mahdollisten väärinkäytösten arvioiminen 

ja niiden vaikutukset tavoitteisiin. Ennen kuin riskejä voidaan tunnistaa, tulee yrityk-

sen määritellä tavoitteet jokaiselle toiminnan osa-alueelle. Yritys on määritellyt toi-

minnalleen yleisen tavoitteen, mutta tämän lisäksi tulee määritellä tarkemmin jokai-

selle yksikölle, kuten myynnin, varastotyön ja tilausten käsittelyille, omat tavoit-

teensa. (Ratsula 2016, 107–108.) 

Pankkitoiminnan riskienhallintaa säännellään sekä EU:n säädöksillä että Baselin pank-

kivalvontakomitean antamilla Basel-säännöksillä. Pankit ja rahoituslaitokset eivät voi 

ottaa vapaasti riskejä vaan tätä rajoitetaan muun muassa pankkien vähimmäispää-

omavaatimuksilla. Pankeilla täytyy olla riittävästi omia pääomia, jotta he voivat vas-

tata mahdollisiin eri asteisiin luottotappioihin. Pankkien tulee luoda vakavaraisuuden 

arviointiin prosessi, jossa arvioidaan mahdollisia riskejä sekä tunnistetaan ja mitataan 

riskien vaikutuksia pääoman riittävyyteen. Pankin riskeistä erityisesti operatiivista ris-

kiä voidaan hallita sisäisen valvonnan menetelmillä. (Kontkanen 2015, 86, 94.) Suo-

men Pankin sivuilla operatiivisiksi riskeiksi määritellään sisäisistä prosesseista, henki-

lökunnasta, järjestelmistä tai ulkoisista toiminnoista aiheutuvat tappiot tai lisäkustan-

nukset (Riskienhallinta ja -valvonta n.d.). 
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Kun tavoitteet organisaation avainprosesseille on määritetty, voidaan näiden tavoit-

teiden perusteella arvioida niihin liittyviä riskejä. Riskien tunnistaminen on päättymä-

tön prosessi, sillä niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät muuttuvat jatkuvasti. (Ratsula 

2016, 110.) Ulkoisia muutoksia voivat olla lainsäädännön ja raportointivaatimusten 

uudistuminen, kun taas sisäisiä ovat esimerkiksi johtoryhmän ja henkilöstön muutok-

set sekä resurssien uudelleen järjestely (Moeller 2013, 64–65). Jatkuva riskien arvi-

ointi on tarpeen myös siksi, että teknologia ja tietojärjestelmät kehittyvät, minkä 

vuoksi riskienhallintakeinojen tulee olla nykyaikaisia (Ratsula 2016, 118). 

Riskien tunnistamisen jälkeen riskit analysoidaan ja luokitellaan niiden aiheuttaman 

vahingon ja todennäköisyyden perusteella kategorioihin. Tämän jälkeen voidaan 

suunnitella, mitkä riskit vaativat hallintaa ja minkä kokoisilla resursseilla. Riskiarvioin-

nin avulla selvitetään, minkälaisia riskinhallintakeinoja yrityksen tulee kehittää ja mi-

ten jo olemassa olevia menetelmiä voidaan hyödyntää. Organisaation tulee tehdä 

päätöksiä, varaudutaanko joihinkin mahdollisiin riskeihin lainkaan, jos niiden toden-

näköisyys ja mahdolliset vaikutukset toimintaan ovat erittäin pienet. Riskeihin varau-

tuminen on kuitenkin aina myös kustannushyötysuhteen arvioimista, eli jos riskin ar-

vioidaan aiheuttavan suurta vahinkoa, voidaan sen estämiseen kohdistaa enemmän 

resursseja. (Ratsula 2016, 112–115.) 

Valvontatoimenpiteet 

Valvontatoimenpiteet ovat COSO-mallin mukaan sisäisen valvonnan ydin, sillä näiden 

toimenpiteiden ansiosta arvioituja riskejä voidaan hallita (Moeller 2013, 73). Kontrol-

leja eli valvontatoimenpiteitä toteutetaan yrityksen kaikissa toiminnoissa ja toiminta-

prosessien eri vaiheissa. Kontrollit voidaan jakaa sen mukaan, millä organisaation ta-

solla niitä toteutetaan sekä minkälaisia ne ovat: paljastavia, ehkäiseviä, manuaalisia, 

automaattisia vai johtamiskontrolleja. Yleensä johtotason valvontatoimenpiteet koh-

distuvat tietyn ajanjakson monipuolisten raporttien tarkasteluun. Näin voidaan esi-

merkiksi selvittää, onko yritys saavuttanut myynnille asetettamansa tavoitteet tai mi-

ten se on pärjännyt kilpailijoihin verrattuna. Henkilöstötason valvontatoimenpiteillä 

tarkastellaan yksittäisten liiketapahtumien paikkansapitävyyttä. (Ratsula 2016, 118–

119.) 
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Paljastavat kontrollit ovat yleensä kalliita, sillä ne vaativat erillistä työaikaa, toisin 

kuin ehkäisevät kontrollit. Paljastaviin kontrolleihin kuuluu esimerkiksi varaston in-

ventaario, kirjanpidon ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien tarkastaminen. Nämä 

toimenpiteet tehdään jälkikäteen eli seurataan, onko toiminnot suoritettu oikein vai 

löydetäänkö tarkastuksessa jotain epäilyttäviä toimia tai virheitä. Ehkäiseviä kontrol-

leja ovat taas kaikki yrityksen sisäänrakennetut toiminnot. Nämä vaativat resursseja 

ja aikaa käyttöönottovaiheessa, mutta sulautuvat osaksi toimintaa ja ovat yleensä 

paljastavia kontrolleja tehokkaampia. Ehkäiseviä kontrolleja ovat muun muassa las-

kujen täsmäytys vastaanottoasiakirjoihin, valmiiden hintalistojen käyttö asiakkaille 

sekä järjestelmien käytön rajoitukset salasanoilla ja käyttöoikeuksilla. (Ratsula 2016, 

122–123.) 

Työtehtävien eriyttäminen on yksi tehokkaimmista ehkäisevien kontrollien menetel-

mistä; yksi henkilö ei vastaa kokonaan jonkun prosessin, kuten laskujen laatimisen ja 

maksamisen, läpiviemisestä. Työtehtävien eriyttäminen ei kuitenkaan aina onnistu 

pienemmissä organisaatioissa, milloin voidaan hyödyntää esimerkiksi neljän silmän 

tarkastusta, jolloin kynnys väärinkäytöksille laskee, kun toinen työntekijä tarkastaa 

tapahtuman ennen lopullista läpivientiä. (Ratsula 2016, 125–126.) Esimerkiksi finans-

sialalla tulee varmistaa, että henkilökunta ei voi huolehtia omista tai oman lähipiirin 

toimista. Tällöin työtehtävien eriyttämisellä tarkoitetaan, että joku toinen työntekijä 

huolehtii toisen lähipiirin toimista. (Nykänen 2012, 24.) Osuuspankkiryhmä ja Nordea 

ilmoittavat sivuillaan, että niillä on käytössään ”whistleblowing” -menetelmä, jonka 

ansioista työntekijät voivat ilmoittaa anonyymisti säännösten ja määräysten epäil-

lystä rikkomisesta (Sisäinen ja ulkoinen valvonta n.d.; Whistleblowing n.d.). Ano-

nyymi ja riippumaton kanava mahdollistaa, että työntekijän ei tarvitse pelätä, että 

muut saisivat tietää juuri hänen kertoneen asiasta eteenpäin. 

Valvontatoimenpiteisiin liittyy myös manuaalisia ja automaattisia toimenpiteitä sekä 

näiden yhdistelmiä. Valtaosa edellä mainituista kontrolleista oli manuaalisia eli jokin 

henkilö on vastuussa siitä, että kontrolli suoritetaan ohjeiden mukaisesti. Automaat-

tisia kontrolleja taas ovat erilaiset tietojärjestelmät, jotka seuraavat esimerkiksi, että 

luottohäiriöiselle asiakkaalle ei pysty myöntämään lisää luottoa. Monissa valvonta-
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menetelmissä yhdistyy sekä manuaalisen että automaattisen kontrollin osia. Tällai-

nen on esimerkiksi työntekijän seurantaloki, jonka järjestelmä on kerännyt, mutta 

jonka henkilö vielä manuaalisesti tarkistaa. (Ratsula 2016, 124.) Päivitetty COSO-malli 

korostaa IT-järjestelmien hyödyntämistä sisäisen valvonnan menetelmissä, sillä nii-

den ansioista voidaan tarkkailla monimuotoisemmin ja tarkemmin erilaisten raport-

tien yhteneväisyyttä. Tietotekniikan tuottamien raporttien hyödyntäminen edellyt-

tää, että käytetyt järjestelmät toimivat halutulla tavalla ja käyttäjät osaavat käyttää 

niitä oikein, milloin saatu informaatio on luotettavaa. (Moeller 2013, 78–79.) 

Valvontatoimenpiteet voivat olla kirjoitetussa tai sanallisessa muodossa annettuja 

ohjeistuksia. Riippuen yrityksen toiminnasta ja iästä, toimintamallit ovat voineet syn-

tyä ajan kuluessa, milloin niitä ei ole kirjattu ylös lainkaan. Kirjallinen ohjeistus ei kui-

tenkaan takaa sitä, että kontrolleja toteutettaisiin yhtään paremmin, vaan tämä vaa-

tii vahvaa yrityskulttuuria. (Ratsula 2016, 120.) Ohjeistukset ja kirjatut tavoitteet voi-

vat siis olla todella mahtipontisia ja tehokkaan oloisia, mutta jos toiminta ei ole sen 

mukaista, ei sisäinen valvonta ole COSO-mallin mukaan toimivaa. Kirjoitetut toimin-

tamallit eivät takaa, että kaikki ymmärtävät ohjeet samalla lailla, vaan organisaation 

tulisi koosta riippuen järjestää joko kysely tai keskustelutilaisuus ohjeisiin liittyen. 

Jotta sisäinen valvonta olisi tehokasta, tulee siis varmistua, että henkilökunta on ym-

märtänyt heille määritetyt tavoitteet ja vastuutetut kontrollimenetelmät. (Graham 

2015, 100.) Jos kontrollitoimenpiteiden ohjeistus on väljä, voi suoritustapa riippua 

suorittajasta. Olennaista kuitenkin on, että mahdollisen riskin realisoituminen saa-

daan estettyä. (Ratsula 2016, 120.) 

Tieto ja viestintä 

COSO-mallin mukaan tehokas ja tavoitteita tukeva sisäinen valvonta edellyttää laadu-

kasta sisäistä ja ulkoista viestintää. Ulkoisella viestinnällä tuotetaan informaatiota si-

dosryhmille niiden vaatimusten mukaisesti sekä saadaan olennaista tietoa, joka vai-

kuttaa yrityksen toimintaan. (Internal control – integrated framework 2013, 5.) Si-

säistä viestintää on muun muassa, että ylin johto tuo selkeästi koko henkilökunnan 

tietoon yrityksen toiminnalle asetetut tavoitteet sekä informoi työntekijöitä heidän 
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vastuistaan ja kontrollitehtävistään. Lisäksi yrityksen tulee tuottaa laadukasta infor-

maatiota, jonka avulla sisäistä valvontaa voidaan jatkuvasti kehittää. Tällä laaduk-

kaalla informaatiolla tarkoitetaan niin yrityksestä saatavia taloudellisia raportteja, 

kuin ulkoista informaatiota, kuten tietoja kilpailevista yrityksistä sekä lakimuutok-

sista. Yritysten, jotka käyttävät informaation tuottamisen tukena tietojärjestelmiä, 

tulee ottaa huomioon, että järjestelmät toimivat niin kuin ne on suunniteltu eli ne 

tuottavat sellaista tietoa kuin on tarkoitettu. (Moeller 2013, 89–93.) 

Seurantatoimenpiteet 

Viimeinen komponentti COSO:n sisäisen valvonnan mallissa on seurantatoimenpi-

teet, joilla valvotaan, että kaikki komponentit ovat olemassa ja toimivia (Sihvonen & 

Uusi-Hautamaa 2019, 96). Usein valvomaton sisäinen valvonta heikkenee ajan myötä 

(Moeller 2013, 105). Organisaatio arvioi, onko sisäisen valvonnan toimet nykyisellään 

riittävät ja ajantasaiset sekä ilmoittaa mahdollisista puutteellisista menetelmistä 

niistä vastaaville, jotta puutteet voidaan korjata. Sisäistä valvontaa seurataan niin jat-

kuvilla kuin erillisillä toimenpiteillä. Jotta sisäisen valvonnan valvonta olisi mahdolli-

simman tehokasta, tulisi se sisällyttää osaksi henkilöstön päivittäistä toimintaa. Erilli-

siä seurantatoimenpiteitä tehdään vaihtuvin väliajoin riippuen riskien arvioinnin, jat-

kuvien seurantatoimenpiteiden tehokkuuden ja muiden hallinnollisten päätösten ti-

lasta. (Internal control – integrated framework 2013, 7.) 

3.3 Sijoitusneuvonta 

Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntijapalvelua, jossa asiakas saa asiantunte-

via, harkittuja ja asiakkaan edunmukaisia neuvoja sijoitustuotteiden valintaan liittyen 

(Turtiainen 2018, 409). Neuvonta on konsultatiivista omaisuudenhoitoa eli tarkoituk-

sena on antaa asiakkaalle sopivia suosituksia rahoitusvälineiden eli sijoitustuotteiden 

valinnasta, mutta lopulliset päätökset sijoittamisesta tekee asiakas itse. Sijoitusneu-

vonnan tulee perustua asiakkaan kanssa laadittuun sopimukseen sekä asiakkaan tun-

temiseen. Konsultatiivisen omaisuudenhoidon lisäksi sijoituspalveluyritys voi tarjota 

täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, jossa asiakas antaa varallisuutensa pankin hoi-
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dettavaksi. (Omaisuudenhoitopalvelut n.d.) Sijoituspalvelulaki määrittelee, että sijoi-

tusneuvonta on yksilöllisen suosituksen antamista tietystä sijoitustuotteesta (Sijoitus-

palvelulaki 747/2012, 11§). 

Vuoden 2018 alussa astui Euroopan unionissa voimaan uusi rahoitusvälineiden mark-

kinat -direktiivi MiFID II. Direktiivin tärkeimmät muutokset koskevat erityisesti asiak-

kaiden sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäynnin avoimuuden lisäämistä. 

(MiFID II n.d.) MiFID II -direktiivillä yhdenmukaistetaan EU:n alueella sijoituspalvelu-

yritysten toimiluvan saaminen, toiminnan vaatimukset sekä esimerkiksi markkinoin-

nille asetetut ehdot. Lisäksi sijoituspalveluiden tarjoamisen yleistyessä halutaan tar-

jota sijoittajille mahdollisimman korkea suoja yhdenmukaistamalla toimintaa ja sään-

telyä. Kaiken tämän muutoksen taustalla on vuosien 2007-2009 finanssikriisi, minkä 

myötä erityisesti finanssialan yritysten sisäistä valvontaa ja tarkastusta pyritään tällä-

kin direktiivillä kiristämään. (MiFID II -direktiivi 2014, top 1–5.) 

Sijoitusneuvonnan yhteydessä, kuten muidenkin pankkipalveluiden avaamisen yhtey-

dessä, pankin tulee tuntea asiakkaansa. Asiakkaan tuntemiseen liittyy seuraavien tie-

tojen kerääminen: perushenkilötiedot, varojen lähde, taloudellinen asema, asioinnin 

tarkoitus ja tiedot mahdollisista edunsaajista. Tuntemisen lisäksi asiakas tulee tunnis-

taa voimassaolevalla ja suomalaisen viranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodis-

tuksella, kuten passilla tai henkilökortilla. (Asiakkaan tunteminen 2019.) 

Ennen yksilöllisen sijoitusneuvonnan antamista yrityksen tulee luokitella asiakkaansa, 

minkä perusteella määräytyvät asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Yleisimmin hen-

kilöasiakas luokitellaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, jolloin hän saa laajimman si-

joittajansuojan. Ei-ammattimaista asiakasta kohtaan liittyy tarkempi selonotto-, tie-

donanto- ja raportointivelvollisuus sekä markkinointiin liittyviä säännöksiä. Ammatti-

maisia asiakkaita ovat suoraan esimerkiksi suuret yritykset ja julkisyhteisöt. Ei-am-

mattimainen henkilöasiakas voi halutessaan tulla luokitelluksi ammattimaiseksi asiak-

kaaksi, milloin sijoituspalveluyrityksen tulee arvioida, onko asiakkaalla riittävä tietä-

mys ja kokemus sijoittamisesta. (Turtiainen 2018, 169–170.) 
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Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut sijoitusneuvontaa ja 

salkunhoitoa koskevat ohjeet, jotka noudattavat MiFID II -direktiivin vaatimuksia. Kun 

sijoituspalveluyritys on tuntenut asiakkaansa, tulee yrityksen laatia asiakkaasta sovel-

tuvuusarvio, jonka perusteella voidaan tarkastella, mitkä sijoitustuotteet hänelle so-

veltuvat. Soveltuvuusarvio voi olla esimerkiksi kyselylomake, jonka asiakas täyttää 

ennen tapaamiseen saapumista. Jos yritys käyttää kyselylomaketta, tulee se laatia si-

ten, että asiakas ymmärtää kysytyt kysymykset ja vastaa niihin oikein. Lisäksi yrityk-

sen tulee varmistaa, että asiakas ymmärtää soveltuvuusarviointiin liittyvän käsitteis-

tön, kuten riskiprofiili ja rahoitusväline. (Guidelines on certain aspects of the MiFID II 

suitability requirements 2018, 3–8.) Kontkasen (2015, 133) mukaan soveltuvuusar-

vion yhteydessä asiakkaasta tulee saada selville seuraavat tiedot: 

• taloudellinen asema 

o säännölliset tulot 

o omaisuus 

o säännölliset menot 

• sijoituskokemus ja -tietämys 

o entuudestaan tunnetut sijoitustuotteet 

o aiemmin ostetut rahoitusvälineet 

o koulutustausta ja ammatti 

• sijoitustavoite 

o sijoitusaika 

o riskinottohalukkuus ja riskin sietokyky 

o sijoituksen tarkoitus. 

 
Kun asiakkaalta on saatu selvitys edellä mainituista tiedoista, voidaan hänelle niiden 

perusteella suositella sopivia sijoitustuotteita. Jos asiakas ei halua ilmoittaa kaikkia 

vaadittuja tietoja, hänelle voidaan vain esitellä yleisesti rahoitusvälineitä, mutta hen-

kilökohtaisia suosituksia ei voida antaa. (Kontkanen 2015, 134.) Jos asiakas tekee toi-

meksiannon sijoitustuotteesta, jota ei suositeltu hänelle, tulee tästä informoida asia-

kasta sekä kirjata ylös, että sijoitus on asiakkaan oman valinnan eikä neuvonnan mu-

kainen (Turtiainen 2018, 181). Ennen kuin sijoituspalveluyritys toteuttaa asiakkaan 
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soveltuvuusarviointiin perustuvan toimeksiannon, tulee sen antaa asiakkaalle pysy-

vässä muodossa soveltuvuuslausunto, jossa perustellaan, miksi kyseistä tuotetta suo-

siteltiin ja miksi siihen päädyttiin. Lausunnossa tulee olla eroteltuna rahoitusvälinettä 

koskevat kustannukset. (MiFID II -direktiivi 2014, artikla 25.) 

Sijoituspalveluyritykseltä vaaditaan kokonaisvaltaista tiedonantovelvollisuutta. Tähän 

velvollisuuteen sisältyy asiakkaalle kerrottavat tiedot sijoituspalveluyrityksestä ja sen 

tarjoamista palveluista sekä tiedot asiakkaalle ehdotetusta sijoitussuunnitelmasta. 

Lisäksi MiFID II -direktiivi korostaa, että asiakkaalle pitää antaa riittävät tiedot tarjot-

tavista rahoitusvälineistä ja niiden kustannuksista. (Turtiainen 2018, 279.) Rahoitus-

välineeseen liittyvät kokonaiskulut tulee eritellä selkeästi ja niiden vaikutukset sijoi-

tuksen tuotto-odotukseen tulee osoittaa (Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen 

ja menettelytavat 2018, 11). 

Sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan välille laaditaan yleensä kirjallinen sopimus, 

jossa määritellään molempien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet sekä muut eh-

dot. Sijoitusneuvonnan yhteydessä tulee tehdä kirjallinen sopimus, jos neuvonta on 

jatkuvaa. Sijoituspalveluista voidaan laatia puitesopimus, joka mahdollistaa, että asia-

kas voi antaa uusia sijoittamiseen liittyviä toimeksiantoja esimerkiksi verkkopankki-

viestien välityksellä. Tällöin sopimusta voidaan täydentää aina uusien rahoitusvälinei-

den oston yhteydessä niihin liittyvin ehdoin, milloin osapuolten oikeudet ja velvolli-

suudet lisätään sopimukseen vain viitteinä muihin teksteihin. (Turtiainen 2018, 341–

344.) 

Yleisimmät säästämisen ja sijoittamisen tuotteet 

Arvopaperimarkkinalaissa arvopaperiksi määritellään sellainen tuote, joka ”on vaih-

dantakelpoinen ja joka on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden saman 

sisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa”. Tällaisia tuotteita ovat esi-

merkiksi osakeyhtiöiden osakkeet, sijoitusrahastolain mukaiset rahasto-osuudet ja 

joukkovelkakirjat. (14.12.2012/746, 2:1.) Sijoitustuotteet lajitellaan yleensä vähäriski-

sestä korkean riskin tuotteisiin. Sijoittamisen peruste on, että yleensä korkean riskin 
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tuotteissa on mahdollisuus korkeampiin tuottoihin eli tuotto ja riski kulkevat käsikä-

dessä (Knupfer & Puttonen 2018, 138). 

Perinteisiä säästämisen tuotteita ovat erilaiset säästötilit ja määräaikaistalletukset, 

joita pankit tarjoavat asiakkailleen. Näissä tuotteissa asiakas saa 100 000 euron talle-

tussuojan, mikä tarkoittaa, että asiakas ei voi menettää summaa esimerkiksi pankin 

maksukyvyttömyyden vuoksi (Säästäminen ja sijoittaminen 2018). Molemmissa tuot-

teissa tuotto on sovittu ennakkoon, joten asiakas tietää valmiiksi, paljonko sijoitettu 

summa tuottaa määrätyllä aikavälillä. Korkotason ollessa alhainen, kyseisten tuottei-

den tuotot ovat erittäin alhaiset, jopa 0 prosenttia. (Hämäläinen 2014, 7.) 

Tileistä seuraavana matalamman riskin tuotteina pidetään usein erilaisia sijoitusra-

hastoja. Asiakas voi ostaa rahasto-osuuden rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta, 

jonka varat sijoitetaan erilaisiin kohteisiin rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahastot 

mielletään matalankynnyksen sijoitustuotteiksi, sillä ne mahdollistavat sijoitusten ha-

jauttamisen jo pienelläkin summalla. Rahastojen valinnassa tulee huomioida, mihin 

rahasto sijoittaa varansa, sillä se vaikuttaa tuotteen riskiin. Usein tarjolla on esimer-

kiksi yhdistelmärahastoja, joiden riskipitoisuutta voidaan muuttaa koron ja osakkei-

den suhteiden vaihtelulla. (Tavallisimmat sijoitustuotteet n.d..) 

Konsultatiivisessa omaisuudenhoidossa tarjotaan henkilöasiakkaille yleensä edellä 

mainittuja tuotteita. Tarjolla on myös korkeamman riskin sijoituskohteita, kuten suo-

rat osakesijoitukset. Osakesijoituksilla tarkoitetaan julkisten osakeyhtiöiden osakkei-

den ostamista pörssistä. Osakkeisiin sijoittaminen vaatii asiakkaalta enemmän tietä-

mystä markkinoista ja ajantasaista tietoa suhdannevaihteluista. (Tavallisimmat sijoi-

tustuotteet n.d..) Sijoittajan tulee itse huolehtia sijoitustensa hajauttamisesta eri toi-

mialojen ja yritysten osakkeisiin toisin kuin rahastosijoittamisessa (Hämäläinen 2014, 

28). 
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3.4 Myyntityö pankissa 

Myyntiprosessi 

Myyntityön perustana on, että myyjä tuntee toimialan, yrityksen ja tuotteet. Myyjän 

tulee osata kertoa asiakkaalle yrityksen perustietoja sen historiasta, taloustiedoista 

sekä liiketoimintamallista. Henkilön tulee olla perehtynyt myös kilpailijoihin, jotta 

hän osaa varautua asiakkaan esittämiin kysymyksiin kilpailijoiden tarjoamista tuot-

teista ja palveluista. Lisäksi myyjällä täytyy olla hyvä tuotetuntemus myymistään 

tuotteista eli hänen täytyy tietää, miten ne valmistetaan, mihin tarkoitukseen ne on 

tehty, miksi ne soveltuvat juuri kyseiselle asiakkaalle sekä mikä hinnoitteluperiaate 

tuotteissa on. (Bergström & Leppänen 2015, 325–327.) Kaikki edellä mainitut tiedot 

lisäävät myyjän luotettavuutta asiakkaan silmissä (Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 

2016, 114). 

Kuten kuviosta 2 huomataan, koko myyntiprosessi alkaa valmistautumisella, johon 

sisältyy tiedonhankinnan lisäksi myös oikean asiakaskunnan valitseminen. Uusasia-

kashankinnassa myyjä valitsee asiakkaansa kohderyhmän sekä hänelle asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Kun asiakkaat ovat vakiintuneet, valmistautumisella tarkoi-

tetaan aiempien dokumenttien ja asiakasmuistioiden läpi käymistä, jotta tiedetään, 

mitä asiakkaan kanssa on aiemmin sovittu ja tehty. (Bergström & Leppänen 2015, 

328.) 
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Kuvio 2. Myyntineuvottelun vaiheet (tiedot Bergström & Leppänen 2015, 330; Hänti 

ym. 2016, 111) 

 

 

Asiakkaista on hyvä pitää asiakasrekisteriä, jonne kirjataan jokaisen tapaamisen jäl-

keen erilaisia tietoja. Asiakasrekisterissä on ylhäällä asiakkaan perustietojen lisäksi 

kaikki hänen tekemänsä osto- ja myyntitoimeksiannot, tiedot sopimuksista ja mah-

dollisista alennuksista sekä yhteydenottoajankohdat ja mahdolliset asiakaspalaut-

teet. Kun asiakkaan tiedot päivitetään aina tapaamisen yhteydessä ajan tasalle, on 

seuraavaan tapaamiseen helpompi valmistautua. (Bergström & Leppänen 2015, 328.) 

Asiakkaan henkilötietoja sisältävien asiakasrekisterien ylläpitoa sääntelee tietosuoja-

asetus, jossa määritellään tiettyjä vaatimuksia rekisterin säilytyksestä ja hallinnoin-

nista. Asiakkaalla on oikeus päästä näkemään hänestä kerätyt tiedot, minkä vuoksi 

asiakasrekisterien ja –muistioiden kirjaaminen täytyy tehdä asianmukaisesti ja asia-

kasta loukkaamattomaan sävyyn. (Yleinen tietosuoja-asetus 2019.) 

Ensimmäinen asiakastapaaminen usein keskittyy myyjän ja asiakkaan väliseen vuoro-

vaikutukseen. Tapaamisessa tutustutaan asiakkaaseen ja luodaan luottamusta. Li-

säksi selvitetään, mitä tarpeita asiakkaalla on, jotta hänelle osataan tarjota soveltuvia 

tuotteita. Ensimmäisellä kerralla pyritään myymään itsensä ja yritys asiakkaalle en-

nen kuin myydään yrityksen tuotteita. Luottamusta rakennetaan koko asiakassuh-

teen ajan ja se perustuu ensisijaisesti myyjän asiantuntemukseen. Lisäksi myyjän tu-
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lee olla avoin ja rehellinen, milloin asiakkaalle luvataan vain sellaisia asioita, jotka voi-

daan pitää. Rehellisyyttä on myöntää, jos ei tiedä johonkin kysymykseen suoraa vas-

tausta vaan ottaa asiasta selvää ja tiedottaa asiasta myöhemmin. (Hänti ym. 2016, 

111–114.) 

Kun molemminpuolinen luottamus on syntynyt, voidaan asiakkaasta kerätä esimer-

kiksi henkilötiedot ja käydä ajankohtaiset kuulumiset läpi. Tämän jälkeen myyjän tu-

lee selvittää asiakkaan tarpeet eli tehdään tarvekartoitus. Myyjän ei ole siis aina tar-

koitus myydä asiakkaalle sattumanvaraisesti jotain tuotetta, vaan selvitetään, mitä 

asiakas tarvitsee ja minkä ratkaisun myyjä voi antaa. (Bergström & Leppänen 2015, 

332.) Tapaaminen voidaan aloittaa avoimilla kysymyksillä eli asiakas voi vapaasti ker-

toa, minkälaiseen tilanteeseen hän tarvitsee ratkaisun. Jos avoimet kysymykset eivät 

anna riittävästi tietoa, voidaan asiakkaalta kysyä johdattelevampia kysymyksiä, joi-

den avulla saadaan asiaa tarkemmin selvitettyä. (Hänti ym. 2016, 118.) Myynti ei siis 

ole ”tuputtamista” vaan se on myös asiakkaan aitojen tarpeiden täyttämistä (Berg-

ström & Leppänen 2015, 332). 

Tarvekartoituksessa selvinneiden tietojen perusteella myyjä esittää ratkaisua. Myyjä 

voi käyttää tukenaan OEH-analyysia eli hän esittää valitsemansa tuotteen ominaisuu-

det, edut ja hyödyt kilpaileviin tuotteisiin nähden. (Hänti ym. 2016, 122.) Perintei-

sessä yritystoiminnassa myyjät myyvät oman yrityksensä tuotteita parhaina vaihto-

ehtoina. Finanssialaa sääntelevä MiFID II -direktiivi kuitenkin velvoittaa sijoitusneuvo-

jia eli myyjiä kertomaan asiakkaalle, onko heidän antamansa neuvot riippumatonta 

vai ei-riippumatonta neuvontaa. Jos kyseessä on ei-riippumaton sijoitusneuvonta, voi 

sijoitusneuvoja tarjota asiakkaalle rajallisesti vain oman yrityksensä tarjonnassa ole-

via sijoitustuotteita, kuten rahastoja. (Turtiainen 2018, 291–292.) 

Kun myyjä on esitellyt asiakkaalle valitsemansa tuotteet, voi asiakas esittää tuot-

teesta vastaväitteensä ja vaatia lisää perusteluja, miksi juuri kyseinen tuote sopii hä-

nelle (Bergström & Leppänen 2015, 335). Sijoitustuotteita myytäessä perustelujen 

tulee pohjautua asiakkaalle tehtyyn soveltuvuusarvioon. Tuotteiden ominaisuudet ja 

tuotteeseen liittyvät riskit tulee kuvata asiakkaalle tarkasti, jotta hän ymmärtää, mil-

laista tuotetta hänelle ollaan myymässä. (Turtiainen 2018, 293.) Sijoitustuotteiden 
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myynti eroaa siis ”tavallisten” tuotteiden myynnistä siten, että sijoitusneuvojalla eli 

myyjällä on koko ajan vastuu oikeanlaisten ja asiakkaalle sopivien tuotteiden myyn-

nistä. Sijoitustuotteiden myynnin tulee aina olla perusteltua. 

Tuote-esittely huipentuu yleensä hintaneuvotteluun, jossa myyjän tulee perustella 

tuotteen hinta asiakkaalle. Asiakasta ei tulisi totuttaa alennuksiin, vaan myyjän tulee 

perusteluillaan osoittaa, mistä hinta koostuu ja miksi tuote on sen arvoinen. (Hänti 

ym. 2016, 125.) Sijoituspalvelujen hinnoittelu on samalla tavalla yrityksen päätettä-

vissä kuin muussakin liiketoiminnassa (Turtiainen 2018, 369). MiFID II -direktiivissä 

vaaditaan, että asiakkaalle tulee selvästi osoittaa, mistä hinta koostuu. Hinnastossa 

tulee olla eriteltynä esimerkiksi sijoituspalveluyrityksen kulut, rahaston hallinnointi-

palkkiot sekä mahdolliset rahaston maksamat kannustimet myyjälle. Nämä kulut las-

ketaan yhteen ja niiden vaikutus sijoituksen tuotto-odotukseen tulee ilmoittaa asiak-

kaalle. (Call for evidence 2019, 7.) Hintakeskustelun jälkeen myyjän tulisi saada asia-

kas ostamaan esitelty tuote. Yleensä asiakas tulisi vakuuttaa tuotteen tarpeellisuu-

desta jo myyntineuvottelun aikana, mutta myyjän taidot suostutella ja rohkaista asia-

kasta päätöksenteossa neuvottelun päättyessä tulevat usein tarpeeseen. (Hänti ym. 

2016, 128.) 

Bergström ja Leppänen (2015) muistuttavat, että asiakastapaaminen ei kuitenkaan 

pääty kauppoihin, vaan pitkäaikaiset asiakkuudet vaativat myös jälkihoitoa. Asiak-

kaalta voidaan tulevaisuudessa varmistaa hänen tyytyväisyyttään myytyihin palvelui-

hin ja tuotteisiin. Lisäksi jokaisen asiakastapaamisen jälkeen tapaamisesta tulee kir-

jata tietoja asiakasrekisteriin, jotta asiakkuuden hoito on jatkossa selkeämpää. Yrityk-

sen tulisi kiinnittää erityistä huomiota avainasiakkaisiinsa ja olla heihin mahdollisim-

man usein yhteydessä, sillä he ovat usein tärkeimmässä asemassa yrityksen liiketoi-

minnan kannalta. (Mts. 338.) 

Pankin myyntityön kehittyminen 

Pankkien henkilökunnan osaaminen ja vaatimukset ovat kehittyneet viime vuosina 

digitalisoituneiden palveluiden myötä. Rutiininomainen työ on siirtynyt asiakkaiden 
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itsensä hoidettavaksi, sillä valtaosa käyttää esimerkiksi laskujen maksamiseen sähköi-

siä palveluita ja maksaminen on muuttunut käteisen käytöstä pääasiassa kortteihin. 

Pankkiala kuuluu yhä perinteisiin palveluammatteihin, vaikka työnkuvat ovat vuosien 

saatossa muuttuneet. (Kontkanen 2015, 67.) Ammattinetti on koonnut verkkosivuil-

leen kuvauksia eri alojen työtehtävistä. Sivustolla kerrotaan, että pankin palveluneu-

voja on usein erikoistunut esimerkiksi rahoituksen tai sijoittamisen palveluiden 

myyntiin ja esittelemiseen asiakkaalle. Lisäksi palveluneuvojalta edellytetään muun 

muassa myytävien tuotteiden tuntemusta, harkintakykyä sekä hyviä vuorovaikutus– 

ja neuvottelutaitoja. (Palveluneuvoja 2019.) 

Työn kehittyessä suorittavasta toiminnasta asiantuntijatehtäviksi, pankit voivat tar-

jota työntekijöilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen sekä kouluttautumi-

seen (Kontkanen 2015, 68). Finanssialan asiantuntijat ovat nykyään yleensä korkea-

koulutettuja joko ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkintolinjalta tai kauppakor-

keakoulusta (Töissä finanssialalla 2019). Sijoitusneuvojan työtehtävissä työskentele-

vän tulee käydä Finanssiala ry:n suosituksena vähintään sijoituspalvelututkinto 

(APV1) tai vaativammissa tehtävissä sijoitusneuvontatutkinto (APV2). Nämä tutkin-

not ovat Aalto-yliopiston järjestämiä ja Finanssiala ry:n hyväksymiä MiFID II-

direktiivin mukaisina. APV-tutkintojen suorittaminen yhtenäistää Suomen sijoitustoi-

minnassa työskentelevien henkilöiden osaamista. (Sijoituspalvelualan tutkinnot 

2018.) 

Tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut asiakkaiden paremman palvelun ja 

henkilöstön kouluttamisen haastavampiin työtehtäviin. Asiakkaita voidaan palvella 

asiantuntevammin esimerkiksi sijoittamisen tuotteiden parissa. Finanssiala ry:n mu-

kaan alan yrityksiä pidetään luotettavina ja palveluiden laatuun yhä uskotaan. Lisäksi 

Finanssiala ry:n vuonna 2019 laatimassa tutkimuksessa selvisi, että vakuutus- ja 

pankkialalla asiakkaat eivät ole alttiita vaihtamaan palveluntarjoajaa, minkä vuoksi 

asiakassuhteet voivat olla vuosikymmenten ja jopa elämän mittaisia. (Töissä finans-

sialalla 2019.) Asiakasluottamusta ja pitkäaikaista asiakkuutta voidaan hyödyntää 

myyntityössä, kuten myyntiprosessin läpikäynnissä todettiin. 
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Finanssiala ry:n vuonna 2012 teettämässä tutkimuksessa ”Finanssialan kyvykkyydet 

2020” selviää, että alan työnkuvat ovat muuttuneet yhä myynnillisempään suuntaan. 

Tutkimuksessa nostetaan esiin 2010-luvulla tehty väitöskirja, jossa on tutkittu van-

hempien pankkialan toimijoiden työkuvan muutosta. Väitöskirjassa todettiin, että 

pankkiala ei ole vain asiakaspalvelua vaan työntekijöiltä vaaditaan myös myyntitai-

toja. Samaan toteamukseen yhtyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun finanssitra-

denomiopiskelijat, sillä he uskovat, että myynti-, vuorovaikutus- ja tietotekniikkatai-

dot ovat tulevaisuudessa finanssialan osaajan valttikortit. (Rajander-Juusti 2012.) Fi-

nanssiala ry:n julkaisu ”Töissä finanssialalla” (2019) alleviivaa vuoden 2012 tutkimus-

tuloksia. Julkaisussa todetaan, että työntekijät ovat muuttuneet virkailijoista myynnil-

lisiksi moniosaajiksi. (Mt.) 

Pankkitoiminnan ydintehtävänä on toimia rahoituksen välittäjänä: pankit siis välittä-

vät rahaa ylijäämäsektorilta (sijoittajat ja säästäjät) alijäämäsektorille (luotonottajat) 

(Kontkanen 2015, 11). Pankeissa myytävät tuotteet rakentuvat rahoittamisen, säästä-

misen ja nykyään myös vakuuttamisen kategorioihin. Asuntolainan rinnalle myydään 

esimerkiksi erilaisia vakuutuksia ja korkosuojia. Vakuutuksilla tarkoitetaan muun mu-

assa sairas-, työttömyys- ja kuolemanturvavakuutuksia, jotka ostamalla asiakas var-

mistaa, että hän voi tilanteen sattuessa turvata lainan takaisinmaksua. Korkosuojilla 

taas asetetaan lainan korko tietyn haitarin väliin, jolloin korko ei nouse sovittua ylem-

mäksi. (Nordea: Tämä järjestely yleistyy asuntolainoissa - jo joka 3:s 2015.) Sijoittami-

sen ja säästämisen tuotteet ovat esimerkiksi erilaisia rahastoja ja talletustilejä, minkä 

myyntiä sääntelee MiFID II -direktiivi. Sijoittamisen tuotteita ei voida myydä vapaasti 

ilman perustetta, että juuri kyseinen tuote sopii kyseiselle asiakkaalle (Guidelines on 

certain aspects of the MiFID II suitability requirements 2018, 11). 

Pankin tuotteiden myynti on usein lisämyyntiä, kuten lainan yhteyteen myytäviä lai-

naturvatuotteita. Sijoittamisen ja säästämisen tuotteita voidaan myös tarjota asiak-

kaalle lisämyyntinä luotonannon yhteydessä tai jos asiakasrekisterin läpikäynnin yh-

teydessä huomataan, että jokin asiakas voisi tarvita säästämisen palveluita. Nortio 

(2016) toteaa Myynnin ja markkinoinnin artikkelissa, että lisämyynti vaatii ”pitkäjän-

teistä asiakkuuden ja asiakaspalvelun kehittämistä, joka parantaa asiakastyytyväi-
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syyttä”. Yrityksen tulee olla asiakkaan edellä ja tarjota asiakkailleen esimerkiksi sellai-

sia säästämisen tuotteita, jotka he huomaavat olevan tarpeellisia asiakkaille ennen 

kuin hän itsekään sitä huomaa. Myynti vaatii myyjältä asiantuntemusta alasta sekä 

luottamuksen rakentamista asiakkaan kanssa. Usein asiakkaille myydään sellaisia si-

joittamisen tuotteita, joista he eivät itse osaa valita sopivaa vaihtoehtoa, tällöin myy-

jän rooli asiantuntijana korostuu. (Mt.) 

Sijoitustuotteiden myyntiprosessin lainsäädäntö ja valvonta 

Sijoitustuotteiden myynnissä tulee ottaa huomioon sijoitusneuvonnan eri vaiheet 

sekä siihen liittyvä lainsäädäntö ja sääntelyn eri tasot, mikä on yksi COSO:n sisäisen 

valvonnan tavoitteista (Internal control – integrated framework 2013, 3). Sisäisen val-

vonnan kontrolleilla varmistetaan, että sijoitusneuvontaa harjoitetaan ajantasaisen 

lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. Taulukkoon 1 on valittu Ratsulan (2016, 255–

261) luettelemia sisäisen valvonnan ehkäiseviä kontrolleja, joiden avulla voidaan eh-

käistä myyntiprosessiin sisältyvien riskien realisoituminen. 
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Taulukko 1. Sijoitustuotteiden myyntiprosessin valvonnan eri tasot sekä lainsäädäntö 
ja muu sääntely. 

Ulkoinen valvonta: 
Compliance -toiminto, sisäinen tarkastus, Finanssivalvonta 

Sisäisen valvonnan kontrolleja: 
Organisaatiorakenne, henkilöstön taustakartoitukset, esimiesvalvonta,  

toimintaperiaatteet, viestintä ja koulutus, aukoton kirjausketju, käyttövaltuudet 

Sijoitustuotteen myyntiprosessi: Lainsäädäntö ja muu sääntely: 

Toimihenkilön osaamisvaatimukset  MiFID II -direktiivi artikla 25:1. 
SipaL 10:2. 
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50. 

Sopimus SipaL 10:3. 
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50. 
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76:9. 
EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 

 



37 

 

Sisäisen valvonnan kontrolleilla voidaan ehkäistä myös rahanpesua. Henkilöstön tulisi 

noudattaa annettuja ohjeistuksia, joissa neuvotaan asiakkaan tuntemiseen liittyvästä 

lainsäädännöstä. Asiakkaan tuntemiseen velvoittaa laki rahanpesun ja terrorismin ra-

hoittamisen estämisestä. Kyseisen lain luvussa kolme mainitaan, että asiakkaasta tu-

lee kerätä tuntemistiedot, jotka tulee säilyttää viiden vuoden ajan asiakassuhteen 

päätyttyä. (28.6.2017/444 3:3.) 

Sisäisen valvonnan kontrollit ovat ensimmäisen ja toisen puolustuslinjan tehtäviä. 

Toisen puolustuslinjan tarkoituksena on varmistaa, että ensimmäisessä puolustuslin-

jassa eli sijoitustuotteiden myynnissä noudatetaan taulukossa 1 lueteltuja lakeja ja 

muita säännöksiä myyntiprosessin eri vaiheissa. Kolmannen puolustuslinjan eli taulu-

kossa 1 näkyvän ulkoisen valvonnan toimijoiden tarkoituksena on valvoa sisäistä val-

vontaa. Pankin tehtävänä on järjestää riippumaton compliance-toiminto ja sisäinen 

tarkastus, mitkä valvovat ja arvioivat, onko pankin sisäinen valvonta toimivaa ja nou-

datetaanko siinä taulukossa mainittuja lakeja sekä säädöksiä (Kontkanen 2015, 96). 

Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo 

muun muassa, että finanssimarkkinoilla toimivat toimijat, kuten sijoituspalveluyrityk-

set, noudattavat niitä koskevia säännöksiä (Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878, 

1:3). Finanssialanyritysten tulee toimittaa finanssivalvonnan niin määrätessä tarvitta-

via dokumentteja osoittamaan toimintansa oikeellisuuden. Lisäksi Finanssivalvon-

nalla on oikeus antaa valvottavalle uhkasakko, jos valvottava laiminlyö toiminnassaan 

finanssimarkkinoiden säännöksiä ja ohjeita. (Toimivalta ja valtuudet 2018.) 
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6 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sisäistä valvontaa sijoitustuotteiden myynti-

prosessissa. Haluttiin selvittää, toteuttavatko toimihenkilöt sisäisen valvonnan kont-

rolleja, onko valvonta osa yrityskulttuuria ja tukevatko sisäisen valvonnan kontrollit 

nykyisellään asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimusongelman tueksi 

asetettuihin kysymyksiin saatiin vastaukset haastattelujen tulosten ja sekundäärisen 

aineiston vertailulla. Tutkimuksessa selvisi, että sisäinen valvonta on heikosti osa yri-

tyskulttuuria, kun taas lakien ja ohjeiden noudattaminen on. Toimihenkilöt toteutta-

vat työssään heille annettuja ohjeistuksia, mutta eivät ymmärrä, miksi tekevät tiet-

tyjä toimia. Lisäksi sisäisen valvonnan seurantatoimenpiteet ovat vastuutettu vain 

esimiehille, mikä lisää riskiä mahdollisten kontrollien ohittamisesta ja väärinkäytös-

riskin realisoitumisesta, sillä petoshyöty on usein suurempi, mitä korkeammalla orga-

nisaationtasolla se tapahtuu. ACFE:n vuoden 2018 tutkimuksessa myös kerrottiin, 

että erityisesti väärinkäytösriskit ovat yleisempiä alle 100 henkilön yrityksissä, joissa 

sisäinen valvonta on puutteellista. 

Tutkimuksessa ei määritelty ennakkoon haastateltavien määrää, mutta tarkoituksena 

oli haastatella toimihenkilöitä kaikilta konttoreilta, kunnes vastaukset saturoivat. Li-

säksi haastattelut haluttiin pitää teoriaviitekehyksessä nousseiden teemojen mukai-

sena, jotta keskustelut eivät ajautuisi pankin muiden osa-alueiden sisäisen valvonnan 

tarkasteluun. Haastatteluissa onnistuttiin, sillä keskustelut pysyivät annetussa aihe-

alueessa. Lisäksi vastaukset alkoivat saturoimaan, jolloin haastattelut voitiin lopettaa. 

Haastattelujen osalta sisäisen valvonnan yhdestä tavoitteesta, eli raportoinnista, ei 

kysytty riittävän tarkasti. Saadut vastaukset liittyivät myynnin tulosraportointiin, kun 

pankin toimintaohjeessa raportoinnilla tarkoitettiin muun muassa puutteiden rapor-

tointia. Lisäksi toimihenkilöiden taustatiedot kysyttiin jälkikäteen sähköpostitse, jo-

hon saatiin kaikilta nopeasti vastaukset. 

Haastattelun tueksi laadittiin teoriasta esiin nousseiden teemojen ja käsitteiden poh-

jalta haastattelurunko (liite 1). Haastatteluissa keskusteltiin kaikkien toimihenkilöi-

den kanssa samoista asioista yhtenäisen haastattelurungon ansiosta. Haastateltaviksi 
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valittiin sijoitustuotteiden myynnin parissa toimivat henkilöt, jotka ovat työskennel-

leet toimeksiantajayrityksessä eri mittaisia aikoja ja työskentelevät eri toimipisteissä. 

Haastatteluissa kysyttiin raportointia lukuun ottamatta kaikista teoriaosuudessa esiin 

nousseista teemoista, minkä vuoksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. 

Tutkimuksen voidaan siis todeta olevan validiteetti edellä mainittujen seikkojen 

vuoksi. 

Haastattelujen vastausten saturoimisen ja validiteetin lisäksi tutkimuksen luotetta-

vuutta lisää tarkoin tallennettu aineisto. Haastattelut nauhoitettiin kahdella saneli-

mella tallennuksen varmistamiseksi. Äänitetyt haastattelut litteroitiin ja muutettiin 

samaan kielelliseen muotoon kuin sekundäärinen aineisto, jotta luettavuus olisi suju-

vampaa ja vertailu helpompaa. Litteroitu haastatteluaineisto lähetettiin informan-

teille tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi tutkimuksen tulosten luotettavuuden li-

säämiseksi. Haastateltavia pyydettiin kommentoimaan aineistoa, jos olisi tarpeen. 

Korjaavia kommentteja ei saatu, joten voidaan todeta, että haastatteluihin saadut 

vastaukset ja täten tutkimukseen kerätty aineisto on luotettava. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäisi myös toimeksiantajayrityksen tarkka kuvaaminen, 

jotta tutkimus voitaisiin toistaa samankaltaisena toiselle vastaavalle yritykselle. Työn 

tulokset ovat salassa pidettävää materiaalia, minkä vuoksi yritystä ei kuvata. Luotet-

tavuutta voidaan lisätä myös triangulaation avulla eli kvantitatiivisten menetelmien 

hyödyntämisellä. Pankin sisäistä valvontaa voitaisiin tarkastella vielä syvemmin laati-

malla koko henkilöstölle kysely aiheesta, minkä lisäksi valituille toimihenkilöille voi-

taisiin laatia teemahaastattelu tarkempien vastausten saamiseksi. Triangulaation 

hyödyntäminen ja suurempi otos lisäisivät tutkimuksen luotettavuutta. 

Pankin myyntiprosessin sisäistä valvontaa ei ole tutkittu, minkä vuoksi sijoitustuottei-

den myynnin sisäisen valvonnan tutkimus toi toimeksiantajayritykselle uutta tietoa. 

Tutkimustulokset ovat salaisia, mutta teoriaviitekehyksen koonti myyntiprosessin ja 

eritoten sijoitustuotteiden myynnin sisäisestä valvonnasta voi tuoda hyötyä myös 

muille finanssialan toimijoille. Sisäistä valvontaa voitaisiin jatkossa tutkia pankin kaik-

kien avainprosessien, kuten lainoituksen osalta, sillä esimerkiksi Kurikan Osuuspan-
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kissa väärinkäytös paljastui lähipiiriin myönnetystä lainasta. ACFE:n vuoden 2018 tut-

kimuksessa valtaosa tutkituista yrityksistä oli pankki- ja finanssialan toimijoita, mikä 

osoittaa, että alalla on varmasti lisää yksityiskohtaisempaa tutkittavaa sisäisen val-

vonnan osalta.  
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

Haastattelukysymys ja tuki-
kysymykset: 

Käsite: Teoria: Tutkimuskysymys: 

Kertoisitko omin sanoin, mitä 
sisäinen valvonta mielestäsi 
tarkoittaa?  

- Kenen vastuulla sisäi-
sen valvonnan mene-
telmien suorittami-
nen on? 

- Miksi sisäinen val-
vonta on osa toimin-
taa? 

- Keskustellaanko yri-
tyksessä sisäisestä 
valvonnasta ja sen 
tarpeellisuudesta? 

Sisäinen valvonta 
(vastuu ja tavoitteet) 
Valvontaympäristö 
(yrityksen kulttuuri, 
arvot, toimintaperi-
aatteet) 

Luku 
3.1. 
 
Luku 
3.2. 

Onko yrityksellä 
vahva kulttuuri, joka 
tukee sisäistä valvon-
taa? 

Tunnistatko, mitä sisäisen val-
vonnan toimenpiteitä sisältyy 
sijoitustuotteiden myyntipro-
sessiin? 

- Suoritatko niitä itse 
vai tekeekö niitä joku 
muu? 

- Mitä toimenpiteet 
ovat? 

- Kuka sinua on ohjeis-
tanut ja miten? 

- Tunnistatko, mitä val-
vontatoimenpiteitä 
kohdistuu työhösi? 

Kolmen puolustuslin-
jan malli 
Seurantatoimenpiteet 
Valvontatoimenpiteet 
Tieto ja viestintä 

Luku 
3.1. 
 
Luku 
3.2. 

Toteuttavatko toimi-
henkilöt ohjeistettuja 
menetelmiä sijoitus-
tuotteiden myyn-
nissä? 
 
Mahdollistavatko si-
säisen valvonnan me-
netelmät sille asetet-
tujen tavoitteiden 
saavuttamisen? 
 

Tunnistatko sijoitustuotteiden 
myyntiin liittyviä riskejä? 

- Mitkä riskit liittyvät 
asiakkaan toimin-
taan? 

- Mitkä riskit omaan 
toimintaasi? 

- Koko yrityksen toi-
mintaan? 

Riskien arviointi 
Operatiiviset riskit 
 

Luku 
3.2. 

Onko yrityksellä 
vahva kulttuuri, joka 
tukee sisäistä valvon-
taa? 
 
Mahdollistavatko si-
säisen valvonnan me-
netelmät sille asetet-
tujen tavoitteiden 
saavuttamisen? 
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Kertoisitko, mitä eri vaiheita 
liittyy asiakastapaamiseen, 
jossa keskustellaan sijoittami-
sesta?  

- Eritoten tapaaminen, 
jossa päädytään myy-
mään sijoittamisen 
tuotetta asiakkaalle. 

- Miten tuote valitaan? 

Sijoitusneuvonta 
Tiedonanto- ja se-
lonottovelvollisuus 
Asiakkaan tuntemi-
nen 
Asiakasluokittelu 
Tuotteen valinta 
Sopimus 
Asiakasraportointi 
Asiakastiedot 

Luku 
3.3. 
 
Luku 
3.4. 

Ovatko sisäisen val-
vonnan menetelmät 
vaatimustenmukaisia? 
 
Toteuttavatko toimi-
henkilöt ohjeistettuja 
menetelmiä sijoitus-
tuotteiden myyn-
nissä? 
 
 

Sisältyykö myyntiprosessiin 
raporttien laatimista? 

- Mitä raportit ovat ja 
kenen käyttöön niitä 
laaditaan? 

- Yritykselle vai asiak-
kaalle vai molem-
mille? 

Asiakasraportointi 
Raportointi 

Luku 
3.2. 
 
Luku 
3.3. 

Mahdollistavatko si-
säisen valvonnan me-
netelmät sille asetet-
tujen tavoitteiden 
saavuttamisen? 
 

Otatko sijoitustuotteiden 
myynnissä huomioon toimin-
nolle asetetut tulokselliset ta-
voitteet? 

- Miten tavoitteiden 
saavuttaminen näkyy 
työssäsi? 

- Miten sitä seurataan? 

Taloudelliset tulosta-
voitteet 

Luku 
3.2. 
 
Luku 
3.4. 

Mahdollistavatko si-
säisen valvonnan me-
netelmät sille asetet-
tujen tavoitteiden 
saavuttamisen? 
 

Onko sinulta vaadittu lisäkou-
luttautumista sijoitusneuvon-
taan liittyen viimeisen kolmen 
vuoden aikana?  

Toimihenkilön osaa-
misvaatimukset 
Sääntely 
MiFID II 
àAPV-tutkinnot 

Luku 
3.4. 

Mahdollistavatko si-
säisen valvonnan me-
netelmät sille asetet-
tujen tavoitteiden 
saavuttamisen? 
 

Onko sinulla lisättävää omin sanoin? 
 

  




