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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyömme aiheena on säästäminen, sijoittaminen ja taloudenhallinta OP 

Polvijärven asiakkaiden näkökulmasta. Opinnäytetyön alussa käydään läpi ylei-

simmät yksityishenkilön säästämisen ja sijoittamisen muodot. Pääpaino opinnäy-

tetyössä on tekemässämme tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa 

OP Polvijärven asiakkaiden säästämis- ja sijoittamistottumuksista.  

 

Kyselyssä kartoitimme myös OP Polvijärven asiakkaiden halukkuutta kehittää 

säästämis- ja sijoittamistaitojaan sekä halukkuutta aloittaa säästäminen ja sijoit-

taminen, mikäli heillä ei vielä ollut käytössä työkaluja säästämisen ja sijoittamisen 

toteuttamiseen. Samalla kartoitimme OP Polvijärven tarjoamia palveluita ja ohjel-

mia vaihtoehtoina asiakkaiden varojen säästämiseen. Yksi tällaisista palveluista 

on alkusyksyllä 2020 OP Polvijärven valikoimaan tullut uusi sijoittamissäästötili, 

jota OP Polvijärvi alkaa tarjoamaan asiakkailleen yhtenä säästämisen ja sijoit-

tamisen vaihtoehtona. Tutkimuskysely suoritettiin sähköisellä Webropol-kyselyllä 

sekä paperilomakekyselyllä. Kysely toteutettiin toukokuun 2020 aikana.  Opin-

näytetyössä tutkitaan myös OP Polvijärven asiakkaiden säästämisen ja sijoittami-

sen vaikutusta pankin taseeseen.  

 

 

2 Opinnäytetyön tietoperusta ja viitekehys 

 

 

Opinnäytetyössä käymme läpi keskeisiä käsitteitä yksityishenkilön säästämisen 

ja sijoittamisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tietoperusta pohjautuu Basel-vaka-

varaisuussäännöksiin ja niiden uudistuksiin, yksityishenkilöiden sijoittamis-

vaihtoehtoihin sekä OP Polvijärven taseeseen. 
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2.1 Sijoittamisen historiaa yksityissijoittajan näkökulmasta 

 

Korot voidaan jakaa hallinnollisesti määräytyviin ja markkinoilla määräytyviin 

korkoihin. Hallinnollisia korkoja ovat keskuspankkien ohjauskorot, joilla kes-

kuspankki pyrkii vaikuttamaan markkinoiden korkotasoon, inflaatioon sekä ihmis-

ten ja yritysten käyttäytymiseen. Markkinoilla määräytyviä korkoja puolestaan 

ovat kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvät korot. (Lounasmeri 2018, 3–4.) 

1980-luvun puoliväliin saakka Suomessa talletusten korot olivat ainoastaan hal-

linnollisia korkoja ja yksityishenkilön sijoittamisvaihtoehdot olivat rajalliset sup-

pean sijoitusvalikoiman takia. Talletuskorot olivat korkeita ja talletukset olivat 

verovapaita, jolloin riskitön reaalituotto saattoi nousta hyvinkin korkeaksi. 

Vastaavasti taas toisena ajanjaksona nimellinen korkotaso saattoi olla hyvä, 

mutta inflaatio oli maksettavia korkoja korkeampi, minkä seurauksena tallettajan 

reaalituotto jäi negatiiviseksi. (Kontkanen 2011, 110.) 

 

Vasta markkinakorkojen käyttöönoton, arvopaperimarkkinalain ja sijoitusrahasto-

lain säätämisen sekä sijoittajansuojaa koskevan lainsäädännön kehittymisen 

myötä yksityishenkilöiden mahdollisuus laajoihin sijoituksiin tuli mahdolliseksi. 

Näiden muutosten myötä suomalaisille yksityishenkilöille avautui mahdollisuus 

muita länsimaita vastaavaan sijoitustoimintaan. Osakesijoittamisen yleistymistä 

Suomessa hidastivat kuitenkin 1980-luvun lama ja myöhemmin niin sanotun it-

kuplan puhkeaminen 2000-luvun alkuvuosina. Suomessa sijoittamisen osaami-

nen onkin kohtuullisen nuorta. (Kontkanen 2011, 110.) 

 

 

2.2 Yksityishenkilön sijoittamisvaihtoehdot 

 

Viime vuosina kotitalouksien ja yksityishenkilöiden sijoittamisvaihtoehdot ovat 

monipuolistuneet (Lounasmeri 2018, 6). Yksityishenkilö voi tehdä sijoittamisessa 

valintoja niin varojen jakamisen kuin sijoittamisväylänkin suhteen. Ensin sijoittaja 

tekee ratkaisun siitä, kuinka hän haluaa jakaa varansa korko-, osake- ja pääoma-

turvattujen sijoituskohteiden kesken. Tämän jälkeen hän valitsee sijoittamisen 

väylän. (Kontkanen 2011, 110.) Sijoituskohteen valintaan vaikuttavat muun 
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muassa säästötavoite ja aika, jonka sijoittaja on valmis käyttämään sijoittamiseen 

(Lounasmeri 2018, 8). 

 

Suorissa sijoituksissa sijoittaja päättää kustakin talletuksesta, osakeostosta tai 

myynnistä itse. Sijoittaja päättää itse myös sijoittamisen aloittamis- ja 

lopettamisajankohdan. Suoran sijoittamisen muotoja ovat muun muassa tal-

letukset, osakkeet ja joukkolainat. Epäsuorassa sijoittamisessa sijoittaja pu-

olestaan valitsee itselleen sopivan sijoituskokonaisuuden, mutta jättää päätösten 

tekemisen rahastoa hallinnoivalle yhtiölle ja siellä toimiville salkunhaltijoille. 

(Kontkanen 2011, 113.) 

 

Talletukset ovat yksi matalan riskin sijoitusmuodoista. Sijoittamisvaihtoehdot 

voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin sijoituksiin. (Lounasmeri 2018, 8.) Kunkin 

suomalaisen pankin on kuuluttava talletussuojarahastoon: mikäli pankki menee 

konkurssiin, kunkin tallettajan saamiset maksetaan takaisin 100 000 euroon 

saakka ilman, että tallettajan tarvitsee valvoa saataviaan (Kontkanen 2011, 114). 

Ulkomaisten pankkien Suomen sivukonttoreihin tehdyt talletukset ovat pu-

olestaan pankin kotivaltion talletussuojan piirissä. Tästä syystä ulkomaan 

omistuksessa olevan pankin kohdalla tulee tarkistaa, onko Suomessa tehty talle-

tus ulkomaisen vai kotimaisen pankin mukainen. Tavallisissa käyttötileissä korko 

on sidottu usein pankin omaan primekorkoon. Tavallisilta säästötileiltä varat ovat 

nostettavissa milloin tahansa. Sijoitustalletukset puolestaan ovat usein määräai-

kaisia ja kiinteäkorkoisia. Korkoprosentti on usein sitä isompi, mitä pidemmäksi 

ajaksi sijoitus tehdään. Korko voi määräytyä myös siten, että se nousee por-

taittain talletusajan mukaisesti. Edellä mainittujen talletustilien lisäksi pankit 

tarjoavat niin sanottuja strukturoituja talletuksia, joissa talletus tehdään tilille 

määräajaksi kiinteällä korolla ja mahdollisella lisäkorolla. Strukturoidussa tal-

letuksessa pyritään yhdistämään osakesijoittamisen hyvä tuotto sekä määräai-

kaisen talletuksen vaivattomuus ja vähäriskisyys. (Lounasmeri 2018, 8.)  

 

ASP-tilillä tarkoitetaan tiliä, jolle ensiasuntoon säästäjä voi tehdä asuntosäästö-

palkkiolain mukaisia, verovapaita talletuksia (Kontkanen 2011, 116). ASP-

järjestelmä perustuu asuntosäästöpalkkiolakiin. Järjestelmän avulla valtio tukee 

nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankkimisessa. (Valtionkonttori 2020.) 
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ASP-säästäjä saa asuntosäästöpalkkiotililleen normaalin talletuskoron lisäksi 

lisäkoron, jonka suuruus voi vaihdella pankin mukaan (Kontkanen 2011, 116). 

Lisäksi ASP-säästäjä saa tulevalle asuntolainalleen maksuttoman valtion-

takauksen.  ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias henkilö, joka ei ole aiemmin 

omistanut asuntoa. ASP-tiliä ei voi avata henkilö, joka on omistanut aiemmin 50 

prosenttia tai enemmän asunnosta. Alaikäinen henkilö voi tehdä sopimuksen yh-

dessä huoltajansa kanssa. Alaikäisen säästäjän ASP-tilin ehtona kuitenkin on, 

että säästöt on hankittu omalla työllä, kuten ansiotyöllä tai koulustipendillä. Tal-

letusaikana ASP-tilin voi halutessaan siirtää myös pankista toiseen. (Valtion-

konttori 2020.) Asuntosäästöpalkkiojärjestelmä tarjoaa tuottoisan ja riskittömän 

tavan säästää ensimmäiseen asuntoon korottomilla veroilla (Simola 2019).  

 

Joukkovelkalainoilla tarkoitetaan lainoja, joita yritykset, valtio, kunnat tai muut 

yhteisöt ottavat yleisöltään laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. 

Joukkovelkalainojen liikkeeseenlaskijat voidaan jakaa julkisyhteisöihin ja muihin 

liikkeeseenlaskijoihin. Julkisyhteisöjä ovat muun muassa valtiot ja kunnat. Muut 

liikkeellelaskijat voivat olla muun muassa pankkeja tai muita yrityksiä. (Lounas-

meri 2018, 10.) Joukkovelkakirjalainojen tuoton määräytymisperusteet määritel-

lään joukkovelkakirjalainan ehdoissa. Tuoton määrään voi vaikuttaa liikkeelle-

laskukurssi. Joukkovelkakirjalainaan liittyviä riskejä voivat olla luottoriski sekä 

korkoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä, ettei lainan liikkeellelaskija pystykään 

maksamaan korkoa, lainaehtojen mukaista tuottoa tai pääomaa takaisin velkakir-

jaehtojen mukaisesti. Korkoriskillä puolestaan tarkoitetaan riskiä, joka johtuu kor-

kotason vaihteluista. Edellä mainittujen riskien lisäksi ulkomaisiin joukkovelkakir-

jalainoihin voi liittyä valuuttariski. (Kontkanen 2011, 122.) 

 

Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan sijoittamista henkivakuutustuotteeseen, 

kuten säästövakuutuksiin, eläkevakuutuksiin tai kapitalisaatiosopimuksiin (Kont-

kanen 2011, 139). Kapitalisaatiosopimus luokitellaan henkivakuutustuotteeksi. 

Kapitalisaatiosopimuksessa asiakas ja vakuutusyhtiö tekevät sopimuksen, jossa 

asiakas sijoittaa tietyn pääoman kapitalisaatiosopimuksiin. Pääoma siirretään 

kertamaksulla. Kapitalisaatiosopimus eroaa perinteisestä säästövakuutuksesta, 

sillä kapitalisaatiosopimuksiin ei sisälly vakuutusturvaa. Kapitalisaatiosopimuks-

essa ei ole vakuutettua henkilöä eikä tästä syystä myöskään vakuutettua riskiä.  
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(Ossa 2013.) Vakuutussäästäminen on usein pitkäaikaista säästämistä. Eläkeva-

kuutuksissa säästöjen nostaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista ennen 

eläkeikää – siinä säästetään eläketurvan täydennystä varten. Vakuutussäästämi-

sessä pyritään hyvän tuoton lisäksi eläkkeen täydentämiseen tai muun vaku-

utusturvan järjestämiseen. (Kontkanen 2011, 139.) Säästöhenkivakuutusta ja 

eläkevakuutusta tehdessä olennaista on ottaa selvää sekä tuottomahdollisu-

uksista että kulurakenteesta. Vakuutukset on suunniteltu nostettavaksi sopi-

muksen mukaisesti, esimerkiksi määräajan umpeuduttua. Esimerkiksi eläkeva-

kuutussäästöjä ei voi nostaa kesken säästämiskauden ilman nostoon oikeuttavaa 

perustetta. Lisäksi säästämiskauden keskeyttämisestä voi koitua sijoittajalle yli-

määräisiä kustannuksia. Vakuutussäästöt eivät siis ole helposti rahaksi muutetta-

via, eli likvidejä. (Lounasmeri 2018, 23.) 

 

Osakesijoituksissa sijoittajat ostavat ja myyvät yhtiön osakkeita. Osakkeella tar-

koitetaan siis osuutta osakeyhtiön osakepääomasta. Osakkeet voidaan jakaa no-

teerattuihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin. Noteeratut osakkeet ovat julkisen 

kaupankäynnin kohteena. Noteeraamattomia osakkeita puolestaan ei ole 

saatettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Noteeratusta yhtiöstä saadusta 

osingosta osa on aina veronalaista pääomatuloa. Osakkeisiin sijoittamiseen si-

sältyy monenlaisia riskejä. Yksi niistä on osakeriski, joka liittyy osakkeiden 

hinnanvaihteluun. Osakkeiden hintaan voivat vaikuttaa muun muassa markkino-

iden kehitys, lainsäädännön muutokset, liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä 

tai osakkeiden omistuksen jakautuminen. (Kontkanen 2011, 124.) 

 

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan salkkua, joka koostuu osakkeista, koroista ja ar-

vopapereista. Sijoitusrahastoissa usean säästäjän varat kerätään yhteen, jonka 

jälkeen ne sijoitetaan useisiin arvopapereihin tai osakkeisiin. Nämä arvopaperit 

ja osakkeet muodostavat rahaston. (Puttonen & Repo 2003, 30.) Sijoitusrahasto-

iden etuna on helppous: sijoittajan ei tarvitse itse seurata sijoituksiaan tai arvo-

paperimarkkinoiden tapahtumia, vaan rahastoyhtiöiden asiantuntijat tekevät sen 

sijoittajan puolesta. Sijoitusrahastoissa salkku hajautetaan useisiin sijoituskohtei-

siin eikä yksittäisen sijoituskohteen arvo saa ylittää tiettyä prosenttia salkun ar-

vosta. Tämä mahdollistaa sen, että pienelläkin sijoituksella on mahdollista päästä 

osalliseksi suureen arvopaperisalkkuun. (Kontkanen 211, 235.)  
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Kuvio 1. Kotitalouksien varat (Pörssisäätiö 2020). 

 

Kuviosta 1 nähdään, kuinka erilaisten sijoitusten määrä suomalaisissa koti-

talouksissa on kasvanut vuodesta 1999 vuoteen 2018. Kuviosta nähdään, että 

tyypillisin säästämiskohde suomalaisessa kotitaloudessa ovat olleet pankkital-

letukset. 

 

 

2.3 Basel III ja Basel IV 

 

Pankkisäätelyn tarkoituksena on turvata pankkijärjestelmän vakautta ja suojata 

tallettajien varoja. Suomessa pankkisäätelyn perustan muodostavat Euroopan 

Unionista tulevat säännökset sekä luottolaitoslaki. (Kontkanen 2011, 26.) Vaka-

varaisuussäännökset muodostavat luottolaitosten sääntelyn keskeisimmän 

osan. Vakavaraisuussäännöksiä on yhtenäistetty Euroopan unionin sekä Kan-

sainvälisen järjestelypankin yhteydessä toimivan Baselin pankkivalvontako-

mitean toimesta. (Kontkanen 2011, 29.) Vakavaraisuussääntely määrittää 
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pankeilta vaadittavan pääoman laatua ja vähimmäismäärää suhteessa kokonais-

riskiin (Asplund 2016). Pankin toimintaa rajoittavat näin ollen pankin oman 

pääoman määrä ja toiminnan riskipitoisuus (Kontkanen 2011, 29). 

 

Basel III on pankkien toimintaa sääntelevä standardisto, joka perustuu vuosien 

2007–2008 finanssikriisien aikana huomattujen sääntelypuutteiden korjaami-

seen. Globaali finanssikriisi paljasti pääomavaatimusten olevan liian pienet 

riskeihin nähden. Lisäksi pääomavaatimukset olivat laadultaan riittämättömät 

tappioiden kattamiseen. (Asplund 2016.) Baselin pankkivalvontakomitean 

mukaan finanssikriisi paljasti heikkouksia pankkien sisäisessä valvonnassa ja 

hallintotavoissa sekä toi esiin pankkien tilintarkastuksen laadun 

kehittämistarpeen (Finanssivalvonta 2013).  

 

Basel III on jatke aiemmille Baselin pankkivalvontakomitean sopimuksille, Basel 

I:lle ja Basel II:lle. Aikaisempiin Basel-sopimuksiin nähden Basel III:n asettamat 

pääoman määrä- ja laatuvaatimukset ovat tiukemmat. Basel III -sääntelyn 

pääpaino kohdistuu erityisesti pankkisektoria uhkaaviin riskeihin ja niiden 

hallintaan. (BIS 2010, 1.) Sääntelyn tarkoituksena on vakauttaa pankkijärjes-

telmää sekä ehkäistä pankkijärjestelmään kohdistuvia kriisejä (Asplund 2016; 

BIS 2010, 1). Basel III -säännöksillä kiristettiin luottolaitosten vakavaraisuuslas-

kennassa hyväksyttävien omien pääomien määrää koskevia vaatimuksia. Sa-

malla säännökset paransivat hyväksyttävien pääomien laatua, ja sitä kautta 

pankkien kykyä kattaa tappioita. (Kontkanen 2011, 31.) Basel III -säännöksen 

lähtökohtana on, että mitä kehittyneemmät pankin riskienhallintajärjestelmät 

ovat, sitä pienemmäksi keskimäärin pankkien omien varojen vaatimus muo-

dostuu. Basel III -säännösten soveltaminen aloitettiin Euroopan unionissa 

asteittain vuoden 2014 alusta (Asplund 2016).  

 

Vuonna 2015 voimaan astui kokonaisriskiin suhteutettu 8 prosentin vähimmäis-

pääomavaatimus. Vähimmäispääomavaatimuksen lisäksi luottolaitosten on täy-

tettävä 2,5 prosentin suuruinen pysyvä yleinen lisäpääomavaatimus. Pysyvän 

yleisen lisäpääomavaatimuksen lisäksi luottolaitoksille voidaan asettaa muuttuva 

lisäpääomavaatimus järjestelmäriskien torjumiseksi. Edellä mainittujen lisäksi 

kansallisesti tai globaalisti merkittäville, nimetyille luottolaitoksille voidaan asettaa 
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lisäpääomavaatimuksia. EU-maat voivat myös mahdollistaa harkinnanvaraisen 

lisäpääomavaatimuksen eli järjestelmäriskipuskurin. Järjestelmäpuskuri ei kui-

tenkaan sisälly Suomen lainsäädäntöön. Yhteensä kaikki edellä mainitut vaa-

timukset asettavat pankkien kokonaispääomavaatimukset 10,5–16,5 prosenttiin 

suhteessa riskipainotettuihin saamisiin. (Asplund 2016.) Kuvio 2 kuvaa Basel III 

-säädöstä vuoden 2015 uudistusten jälkeen verrattuna Basel II -säädökseen. 

 

Kuvio 2. Pankkien pääomavaatimukset (Asplund 2016). 

 

Kuviossa 3 on eritelty edellisen kuvion pääomavaatimukset niin, että vakavarai-

suusvaatimus ja vähimmäispääomavaatimus on esitetty tarkemmin. Pääoma lu-

okitellaan ensisijaiseen ja toissijaiseen pääomaan sen laadun ja riskin peruste-

ella. Ensisijainen pääoma on pääomaa, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden. 

Korkealaatuisinta ensisijaista pääomaa kutsutaan ydinpääomaksi CET1. 

Ydinpääoman osuuden on oltava 4,5 % riskipainotetuista varoista. Toissijainen 

pääoma puolestaan liittyy päättyneeseen toimintaan: mikäli pankista tulee 

maksukyvytön, se maksaa toissijaisen pääoman avulla takaisin tallettajille ja 

velkojille. (Euroopan unioni 2019.) 
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Kuvio 3. Pankkien pääomavaatimukset (Helenius 2017). 

 

Vuonna 2017 Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi Basel IV -säädöksen, joka 

on jatkoa Basel III:lle. Basel IV sisältää uudistuksia, jotka tähtäävät vielä Basel III 

-säädöstä tehokkaampaan riskien tunnistamiseen ja pankkien käytänteiden 

yhtenäistämiseen. (Uutishuone 2017.) Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) 

mukaan monilla eurooppalaisilla pankeilla on merkittäviä pääomavajeita, joita Ba-

sel IV -uudistuksella pyritään vähentämään (Schneider, Schröck, Koch & Schnei-

der, 2017.) Aiemmin pankit ovat pystyneet pienentämään saamistensa riskipai-

noja sisäisten riskilaskentamalliensa perusteella. Tämä on vähentänyt pankeilta 

vaadittavan vakavaraisuuspääoman määrää. Basel IV -säädös rajoittaa sisäisten 

riskilaskentamallien käyttöä. (Uutishuone 2017.) Lisäksi pankkien sisäisten luot-

toluokitusten nykytila tulee muuttumaan uuden Basel IV -säädöksen myötä (Sch-

neider, Ym. 2017). 

 

Uudistetut Basel IV -säädökset otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2022 alkaen. 

Pankit ovat kuitenkin aloittaneet valmistelut jo nyt. Huolellinen valmistautuminen 

uusiin säädöksiin antaa pankeille paremmat mahdollisuudet hallita pääo-

mavaikutuksia. Basel IV -säädösten myötä pankkien täytyy tarkastella 

pääomansa käyttöä ja mahdollisesti muuttaa hinnoitteluaan ja tuotevalikoi-
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maansa. Näin ollen uudet säädökset tulevat vaikuttamaan myös pankkien stra-

tegioihin ja liiketoimintamalleihin.  (Uutishuone 2017.) Vaikutukset liiketoiminta-

malleihin vaihtelevat muun muassa pankkien maantieteellisten sijaintien mukaan 

(Schneider ym. 2017). 

 

OP Polvijärven toiminnan kannalta Basel-säädökset ovat tärkeitä, koska ne 

velvoittavat pankkia huolehtimaan oman pääoman riittävyydestä mahdollisten 

tappioiden kattamiseksi. Pääperiaatteena on, että pankilta vaadittava pääoman 

määrä riippuu kyseisen pankin varoihin liittyvästä riskistä. Tällä hetkellä OP Pol-

vijärven vakavaraisuus on hyvä, noin 50 %. OP Polvijärvi pystyy vaikuttamaan 

vakavaraisuuteensa esimerkiksi riskipolitiikalla. Riskipolitiikan avulla pankki 

muun muassa määrittelee riskinottohalukkuutensa ja pystyy sitä kautta vaikut-

tamaan vakavaraisuuteensa. Pääomavaatimukset ovat yksi osa pankkiunionin 

yhteistä sääntökirjaa, jonka sääntöjä on sovellettu kaikissa Euroopan Unionin jä-

senvaltiossa 1.1.2014 alkaen. (Noponen 2020.) 

 

 

3 OP Polvijärvi 

 

 

OP Polvijärvi on itsenäinen pankki Polvijärven keskustassa, noin 45 kilometrin 

päässä Joensuun keskustasta. Vuonna 2019 OP Polvijärven asiakasliiketoiminta 

oli 225 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminta kattaa pankin kaikki talletukset, lai-

nat ja rahastot. OP Polvijärvi on osuuskuntamuotoinen talletuspankki. Se on jä-

sentensä omistama, eli jokaisella omistaja-asiakkaalla on yksi jäsenosuus, jolla 

on yhtäläiset oikeudet. (Noponen 2020.) 

 

OP Polvijärvi kuuluu johtavaan suomalaiseen finanssiryhmään, OP Ryhmään. 

OP Ryhmä koostuu OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen, itsenäisistä osu-

uspankeista ja niiden keskusyhteisöstä. (OP Polvijärven tilinpäätös 2019.) OP 

Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen muodostavat OP:n keskusyhteisön. Esi-

merkiksi konsernitilinpäätöksessä tai muissa virallisissa yhteyksissä koko konser-

nia kuvaavana nimityksenä käytetään OP Osuuskunta -konsernia. OP Osuus-

kunta, joka on jäsenpankkien omistama, muodostaa yhdessä tytäryritysten 
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kanssa yhdessä keskusyhteisökonsernin. Tytäryritykset omistaa kokonaan kes-

kusyhteisö ja/tai sen tytäryritys, joissa määräysvaltaa käyttää keskusyhteisö ja/tai 

tytäryhteisö äänivaltaenemmistöllä tai muulla perusteella. OP Ryhmän val-

vonnasta ja ohjauksesta vastaa OP Osuuskunta, joka toimii OP Ryhmän kes-

kusyhteisönä ja strategisena omistusyhteisönä. Yhtiön toiminnan ja hallinnon asi-

anmukaisesta järjestämisestä vastuussa on keskusyhteisökonsernin 

tytäryhtiöissä hallitus. OP Ryhmän vahvistamat periaatteet, strategiset linjaukset 

sekä keskusyhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston tekemät linjaukset otetaan 

hallitusten puolesta huomioon tehtävää toteuttaessa. Lisäksi hallitukset ottavat 

huomioon OP Ryhmän ohjeet asioissa, joissa keskusyhteisöllä on oikeus tai vel-

vollisuus koko konsernia koskevien ohjeiden ja linjausten antamiseen. Vuosittain 

laaditaan toimintasuunnitelma hallitusten puolelta, josta käy ilmi kokouksissa 

käsiteltävät tärkeimmät asiat sekä kokousaikataulu. (OP Ryhmä 2020b.) 

 

OP Polvijärven asiakasliiketoiminta on kasvanut tilikaudelta 2018 tilikauteen 2019 

ja korkokate on jatkanut kasvuaan. Talletuskanta ja luottokanta kääntyivät myös 

kasvuun, ja luottotappioita kirjattiin tilikaudella 2019 tilikautta 2018 vähemmän. 

Pankin CET1-vakavaraisuussuhde oli tilikauden toimintakertomuksessa alempi 

kuin edellisellä tilikaudella. (OP Polvijärven tilinpäätös 2019.) 

 

OP Polvijärvellä työskentelee kahdeksan vakituista työntekijää: Yksi rahoitusasi-

antuntija, kolme sijoitus- ja rahoituspalveluiden asiakkuusneuvojaa sekä kaksi 

sijoitus-, rahoitus- ja päivittäispalveluiden asiakasneuvojaa. Lisäksi OP Polvijär-

vellä on lakimies ja toimitusjohtaja. Henkilökunnan määrä on viimeisten vuosien 

aikana supistunut eläköitymisten takia, mutta OP Polvijärvi haluaa säilyttää it-

senäisyytensä ja toimia pienemmillä henkilöresursseilla säilyttääkseen itsenäisen 

asemansa jatkossakin. OP Polvijärvi on perustettu vuonna 1908, ja se täyttää 

tänä vuonna 112 vuotta. OP Polvijärven toiminta on lähtenyt liikkeelle tilipal-

veluista ja pienistä lainoista, joilla on mahdollistettu alkutuotantotarvikkeiden 

hankintaa. Säästämis- ja sijoituspalvelut ovat tulleet mukaan toimintaan vuosien 

varrella. (Noponen 2020.) 

 

 

 



16 

3.1 OP Polvijärven palvelut 

 

OP ryhmä lanseerasi 1990-luvulla käyttöönsä verkkopalvelut. Tämä oli mer-

kittävä muutos pankkitoiminnalle, koska iso osa perinteisestä asioinnista siirtyi 

asioinniksi verkon välityksellä. Vuosien aikana verkkoasioinnin käyttäminen on 

lisääntynyt voimakkaasti, minkä seurauksena useat pankkiasiointiin liittyvät pal-

velut on mahdollista hoitaa verkko- ja mobiilipalveluiden kautta. Asuntolainapal-

velut ja osa kulutusluotoista hoidetaan kuitenkin pääasiassa asioimalla fyysisesti 

OP Polvijärvellä. Säästämisen- ja sijoittamisen palveluilla on koko ajan 

lisääntynyt kysyntä, ja näiden odotetaan olevan tulevaisuudessa suuressa avai-

nasemassa pankkipalveluita tarjottaessa. Päivittäispalveluihin liittyvän asioinnin 

määrä on ollut jo vuosikausia laskusuunnassa mutta OP Polvijärvi haluaa tarjota 

myös päivittäispalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vahinkovakuutuspal-

velut siirtyivät vakuutusasiamiehen hoidettaviksi huhtikuussa 2020.  (Noponen 

2020.) 

 

 

3.2 OP Polvijärven tarjoamia sijoittamisen vaihtoehtoja 

 

OP Polvijärven palveluihin kuuluvat OP ryhmän tarjoamat sijoittamis- ja 

säästämisvaihtoehdot. Säästämisen vaihtoehtojen myyminen kuuluu OP 

Ryhmässä kaikille työntekijöille. Kaikilla OP Ryhmän työntekijöillä on velvollisuus 

kertoa asiakkailleen säästämisestä ja sen vaikutuksista asiakkaiden talouteen. 

Näin OP Ryhmä tarjoaa asiakkailleen taloudenhallinnan kivijalan ja auttaa kuta-

kin asiakasta vakauttamaan talouttaan. (Noponen 2020.) 

 

Säästölipas on käyttötili, jolle asiakas voi kerryttää säästöjä joko kertatal-

letuksilla tai säästämällä korttimaksujen yhteydessä. Asiakas määrittää itse, 

kuinka suuri summa Säästölippaaseen siirtyy kunkin korttimaksun yhteydessä. 

Säästölipas on säästämisen työkalu, joka toimii sekä Osuuspankin verkko-

pankissa että OP-Mobiilissa. Säästölippaan avulla asiakas voi aloittaa ra-

hastosäästämisen myös indeksirahastoihin. Asiakas määrittää ensin 

säästölippaaseensa säästötavoitteen. Tämän jälkeen jokainen säästötavoitteen 
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ylittävä euro ohjautuu suoraan Säästölippaasta asiakkaan valitsemaan ra-

hastoon.  (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Rahastosäästäminen on helppo tapa hallita omaa taloutta ja kerryttää varallisu-

utta pitkällä aikavälillä. OP Ryhmän rahastovaihtoehtoja ovat muun muassa OP-

Varovainen, OP-Maltillinen ja OP-Rohkea. Rahastosäästämistä voi helposti ko-

keilla pienelläkin rahasummalla, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia sijoituskohtei-

den valinnasta tai seurata markkinoita aktiivisesti. Rahaston salkunhoitaja huo-

lehtii sijoituskohteiden valinnasta, markkinoiden seuraamisesta sekä rahastojen 

hajauttamisesta maailmanlaajuisille korko- ja osakemarkkinoille asiakkaan pu-

olesta. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Rahastojen avulla asiakas pystyy säästämään myös kiinteään omaisuuteen, ku-

ten asuntoihin, liiketiloihin tai metsään. Tällaisiin rahastoihin sijoittaminen mah-

dollistaa vakaan tulon osakemarkkinoista huolimatta, sillä metsä- ja vuokratulot 

eivät ole riippuvaisia osakemarkkinoista. Edellä mainittuihin rahastoihin sijoittami-

seen pääsee mukaan helposti pienelläkin summalla. Asunto-, metsä- ja kiintei-

störahastot mahdollistavat säästöjen hajauttamisen perinteisten sijoitusten ulko-

puolelle. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Jos sijoittaja haluaa vaikuttaa säästämisellään esimerkiksi kestävään kehi-

tykseen, hänen on mahdollista valita myös jokin OP Ryhmän vastuullisen sijoit-

tamisen rahastoista. Puhdas vesi, eettisyys ja ilmastonmuutoksen ehkäisemi-

nen ovat vastuullisen sijoittamisen rahastoissa avainasemassa. (OP Ryhmä 

2020a.) 

 

Korkeaa tuottopotentiaalia odottavalle sijoittajalle sopivia vaihtoehtoja kehittyvien 

markkinoiden rahastoista ovat esimerkiksi Venäjän rahasto tai Aasian rahasto, 

joissa sijoitetut varat ohjataan voimakkaasti kasvaville markkinoille. Kehittyvien 

markkinoiden rahastot soveltuvat parhaiten pitkän aikavälin sijoittajalle, jonka 

sijoitustoiminta on tuottohakuista. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

OP-Varovainen on rahasto, joka tarjoaa kohtuullista tuottoa ilman suuria riskejä. 

OP-Varovaisessa varat sijoitetaan pääosin maailman korkomarkkinoille, mutta 
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osittain myös osakemarkkinoille.  Koska rahaston sijoitukset tehdään suurim-

maksi osaksi korkomarkkinoille, sijoittaja välttyy markkinoiden heilahteluilta. 

Tässä rahastossa ammattilaiset tekevät tarvittavat toimenpiteet ja seuraavat 

markkinoiden liikkeitä asiakkaan puolesta. Salkunhoitaja sijoittaa asiakkaan varat 

markkinatilanteen mukaisesti. OP-Varovaisen avulla rahastosijoittamisen voi 

aloittaa pienelläkin summalla. OP-Varovaisen avulla voi säästää esimerkiksi lo-

mamatkaa tai huonekaluhankintoja varten. Sitä ei kuitenkaan suositella sijoitta-

jalle, jonka aikomuksena on lunastaa rahaston osuus kahden ensimmäisen 

vuoden aikana. (OP Ryhmä 2020a.)  

 

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka rakentuu laskusuhdanteessa suojaa 

tarjoavista korkosijoituksista sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osak-

keista. Rahaston osakepainoa säätelee tässäkin rahastossa salkunhoitaja. Sijoi-

tukset hajautetaan markkinoille maailmanlaajuisesti. OP-Maltillinen sisältää hie-

man OP-Varovaista korkeamman riskitason, mutta tarjoaa samalla kohtuullista 

arvonnousua. Tämä rahasto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa 

rahastosta aikaisintaan noin 3–4 vuoden kuluttua. (OP Ryhmä 2020a.)  

 

Puhdasta osakerahastoa riskitasoltaan alemmaksi sijoittuvassa OP-Rohkeassa 

pieni osa varoista sijoitetaan korkomarkkinoille ja suurempi osa varoista sijoite-

taan osakemarkkinoille. OP-Rohkea sopii kärsivälliselle ja tuottohakuiselle 

sijoittajalle, joka on valmis sijoittamaan pitkäksi ajaksi. Tämä johtuu siitä, että ra-

haston tuotto-odotus rakentuu osakepainosta, mikä tuo mukanaan alttiuden 

markkinoiden heilahteluille. Salkunhoitaja seuraa tässäkin rahastossa aktiivisesti 

markkinoita tehden tarvittavia toimenpiteitä, jottei asiakkaan tarvitse tarkkailla 

sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkea soveltuu parhaiten sijoittajalle, joka 

aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan noin kuuden vuoden kuluttua. (OP Ryhmä 

2020a.)  

 

OP Ryhmässä asiakas voi sijoittaa varojaan myös vastuullisiin OP Ra-

hastoihin, kuten OP-Kestävä Maailma, OP-Vähähiilinen Maailma, OP-

Puhdas Vesi- tai OP-Ilmasto-rahastoon. Kulutustottumusten ja lainsäädännöl-

listen muutosten myötä vastuullisten sijoitusrahastojen kysyntä kasvaa. Näin ol-

len yritykset, jotka on valittu näihin rahastoihin saavat etulyöntiaseman, joka 
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näkyy myös sijoitusten tuotossa. Samalla vastuullinen sijoittaminen voi olla puh-

taasti taloudellinenkin päätös, eikä sen tarvitse olla pelkästään arvoihin perustuva 

valinta. OP Ryhmän vastuullisen sijoittamisen rahastot ottavat huomioon sijoi-

tuspäätöksissään kestävän kehityksen periaatteet sekä eettiset näkökulmat. (OP 

Ryhmä 2020a.) 

 

OP-Kestävä Maailma on rahasto, jossa korostuvat sekä eettiset näkökulmat että 

helppo ja vaivaton säästäminen. Rahasto sopii maltillista tuottoa odottavalle 

sijoittajalle. Rahastossa varat sijoitetaan korko- sekä osakemarkkinoille. Mikäli 

asiakas haluaa sijoittaa kaikille talouden sektoreille ja huomioida samalla alhai-

sen hiilijalanjäljen, on OP-Vähähiilinen Maailma oikea ratkaisu rahaston 

valinnassa. Sijoittajalle, joka haluaa mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuis-

ten ongelmien ratkaisuun, OP Ryhmä suosittelee rahastovaihtoehdoksi OP-

Puhdas Vesi- ja OP-Ilmasto-rahastoja. Näissä rahastoissa varat sijoitetaan yri-

tyksiin, joiden palvelut ja tuotteet ovat avainasemassa erilaisten globaalien uhka-

kuvien, kuten ilmastonmuutoksen ja puhtaan juomaveden puutteen torjunnassa. 

(OP Ryhmä 2020a.) 

 

Indeksirahastosäästämisessä sijoittaja sijoittaa varat indeksin mukaisesti osa-

kemarkkinoille. Indeksirahastosäästämisessä osingot päätyvät rahasto-

omistajille rahaston arvon nousuna. Pitkäjänteisessä sijoittamisessa sijoittaja 

hyötyy myös toisten sijoittajien lunastus- ja merkintäpalkkioista. OP Polvijärven 

indeksirahastovaihtoehtoja ovat muun muassa OP-Aasia - ja OP-Eurooppa-

indeksit – vaihtoehtoja on lukuisia. Indeksirahastosäästämisessä varat hajaute-

taan ajallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia sijoitettavia varoja ei sijoiteta 

samalla kertaa kurssien ollessa korkeimmillaan, vaan varat sijoitetaan säännöl-

lisesti hiljalleen. Indeksirahastosäätämisessä sijoittaja saa nostettua rahansa tar-

vittaessa nopeasti käyttöönsä. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

OP Reaaliomaisuuteen sijoittavista rahastoista metsä- ja kiinteistörahastot 

tarjoavat vaivatonta sijoittamista. Aiempaa kokemusta sijoittamisesta ei vaadita. 

Nämä rahastot sopivat sijoittajalle, joka tavoittelee monipuolista hajautusta sekä 

vakaata tuottoa pitkäaikaisella sijoituksella. Yksityishenkilöille tarjolla olevia ra-

hastoja OP Ryhmällä ovat OP-Palvelukiinteistöt, OP-Vuokratuotto ja OP-
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Metsänomistaja-rahastot, joissa sijoittaja voi lunastaa ja merkitä neljä kertaa 

vuodessa. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

OP-Palvelukiinteistöt-rahasto sijoittaa laajasti sosiaali-, opetus-, terveyden- ja 

liikuntahuollon kiinteistöihin, kuten esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, pal-

veluasuntoihin ja hoivakoteihin. Rahaston kokonaistuotto muodostuu sijoitusko-

hteiden vuokrista ja sijoituskohteiden markkina-arvon noususta. Hajautuksen ja 

tuoton parantamiseksi OP-Palvelukiinteistöt hyödyntää myös velkavipua, ja sijoi-

tukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeisiin. 

Rahasto-osuuden omistajat saavat vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston 

realisoituneesta tuotosta, jonka kiinteistörahasto jakaa sijoittajilleen. (OP Ryhmä 

2020a.) 

 

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jossa rahaston sijoitukset keskittyvät 

houkutteleviin alueisiin ja kasvukeskuksiin. Sijoitetut varat hajautetaan kiintei-

stöihin, asuntoihin ja niiden rakentamiseen. Tämä rahasto tavoittelee vakaata ja 

tasaista tuottoa ilman, että sijoittajan tarvitsee nähdä vaivaa vuokrasuhteiden tai 

asunnon hoidosta. OP-Vuokratuotto ei vaadi sijoittajalta aiempaa kokemusta 

asuntosijoittamisesta. Se mahdollistaa vakaan vuokratulon, joka on riippumaton 

osakemarkkinoista. Rahasto sopii hyvin pitkäaikaiseen, vähintään neljä vuotta 

kestävään sijoittamiseen. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Sijoittajalle, joka haluaa suuren sijoittajan skaalaetuja ja omistajaksi suureen 

metsäkiinteistöportfolioon, OP Ryhmä suosittelee metsärahastoja. Metsära-

hastot tarjoavat ammattimaista metsänhoitoa kustannustehokkaasti ja mahdoll-

listavat sijoittamisen pienelläkin rahasummalla. Kokeneet ammattilaiset hoitavat 

sijoittajan puolesta metsänhoidon. OP-Metsänomistaja jakaa vuosittain rahasto-

osuuden omistajilleen 75 prosenttia rahastojensa nettotuloksesta. (OP Ryhmä 

2020a.) 

 

Säännöllinen vakuutussäästäminen tarjoaa mahdollisuuden pitkäaikaiseen 

säästämiseen ja sijoituskohteiden joustavaan vaihtamiseen. Joukkovelkakirjat, 

sijoitusrahastot ja sijoituskorit ovat vakuutusyhtiöiden tarjoamia sijoituskohteita. 

Näissä sijoituskohteissa kertynyttä tuottoa ei veroteta sijoituskohdetta 
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vaihtaessa, vaan lisätuottoa kertyy koko säästöajalta. OP Ryhmällä on yk-

sityishenkilöille tarjolla kaksi eri tuotetta vakuutussäästämiseen: OP-

Säästösopimus sekä OP-Sijoitusvakuutus. OP-Säästösopimus on kapitalisaa-

tiosopimus, jossa vakuutettua ei ole määritelty, vaan sopimus siirtyy kuoleman-

tapauksessa sellaisenaan kuolinpesän omistukseen. OP-Sijoitusvakuutus pu-

olestaan on säästöhenkivakuutus, joka sisältää turvan myös kuolemantapauksen 

varalle. Molemmat vaihtoehdot vakuutussäästämiseen on rajattu vain Osu-

uspankkien omistaja-asiakkaille. OP-Sijoitusvakuutuksessa sijoittaja pystyy nos-

tamaan tai laskemaan sijoitustensa riskitasoa sekä vaihtamaan sijoituskohteita 

milloin tahansa. Sopimukseen voi valita myös useita eri sijoituskohteita. Veroa 

peritään vasta, kun varat nostetaan vakuutuksesta. Sijoituskohteiden vaihdosta 

mahdollisesti kertynyttä tuottoa ei veroteta. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Osakesäästäminen sopii sijoittajalle, joka hakee korkeaa tuottoa sijoituksilleen 

eikä pelkää markkinoiden heilahteluja. Osakkeiden arvo voi heilahdella voi-

makkaastikin lyhyellä aikavälillä. Osakesäästämisessä tuotto koostuu osingoista 

sekä osakkeen arvonnoususta. Tästä syystä osakesijoittaminen sopii hyvin 

pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Osakesäästämisen voi aloittaa pienelläkin sum-

malla. Julkisesti listatut osakkeet ovat nopeasti rahaksi muutettavia eli likvidejä. 

Osakesijoittamisessa riski ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä – mitä suurem-

man riskin sijoittaja on valmis ottamaan, sitä suurempaa tuottoa sijoitukselle on 

mahdollista saada. Hajauttaminen eli varojen jakaminen useaan eri kohteeseen 

alentaa sijoituksen riskiä, mutta ei alenna tuottoa. Osakesäästämisessä vastuu 

on sijoittajalla itsellään: sijoittajan on seurattava markkinoita ja tunnuslukuja akti-

ivisesti ja valittava sijoituskohteekseen yrityksiä, joiden arvot ja liiketoiminta 

vastaavat sijoittajan omia arvoja. Uusi osakesijoittaja tarvitsee osakesäästämisen 

aloittamiseen rahatilin, verkkopalvelusopimuksen, arvo-osuustilit sekä arvopape-

risäilytyksen. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

OP Premium tarjoaa asiakkuudenhoitomallin asiakkaille, joiden sijoitusvaralli-

suus on yli 50 000 €. OP Premium -mallissa nimetyt asiakasvastaavat hoitavat 

asiakkuuksia. OP Premiumin tavoitteena on taata tärkeälle asiakasryhmälle kor-
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kea asiakastyytyväisyys, käytössä olevien palveluiden laaja-alaisuus sekä su-

juvuus. OP Premium -asiakkaita hoidetaan tehokkaasti kaikissa kanavissa ja 

heille annetaan laadukasta digiopastusta. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Palvelun ehtojen määrittämiseen Osuuspankeilla käytetään säästämisen- ja 

sijoittamisen sopimusta eli SäSi: ä. SäSi:ssä sovitaan arvopapereiden 

säilytyspalveluista. Tämän palvelun tuottaa Omaisuudenhoitosovellus-järjes-

telmä. SäSi sekä arvopapereiden säilytys avataan Omaisuudenhoitosovel-

luksessa, jossa näkyvät kaikki asiakkaan omistukset yhdessä saman säilytyksen 

sisällä. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Loppuvuonna 2020 OP Ryhmä tuo asiakkailleen uuden osakesäästötilin, jonka 

sisällä asiakas voi myydä tai ostaa ulko- ja kotimaisia pörssilistattuja osakkeita 

ilman välittömiä verovaikutuksia. Osakesäästötilin sisällä myös korot ja osingot 

ovat verovapaata. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa varojaan tilin 

sisällä uudestaan ilman veron maksua uudelleensijoittamisen välissä. Kertyvä 

pääoma ei alene myyntivoittojen ja osinkojen verotuksen takia, vaan sijoittaja 

hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä. Osakesäästötili sopii pitkäaikaiseen säästämi-

seen. Sijoitusten tuotoista maksetaan veroa vasta, kun varoja nostetaan osa-

kesäästötililtä. Osakesäästötilille ei voi ostaa rahastoja, pörssilistattuja tuotteita 

tai ETF:iä – sijoitukset kohdennetaan ainoastaan osakkeisiin. (OP Ryhmä 

2020a.) 

 

Pörssissä listatuista tuotteista käytetään yleisnimitystä ETP (Exchange Traded 

Product). ETP-tuotteilla tehdään kauppaa samalla lailla kuin osakkeillakin. Viime 

vuosina ETP-tuotteiden valikoima on kasvanut voimakkaasti. Yleisiä ETP-

tuotteita ovat muun muassa ETF (Exchange Traded Fund) ja ETC (Exchange 

Traded Commodity). (OP Ryhmä 2020a.) 

 

OP Private on OP Ryhmän pankkien tarjoamaa omaisuudenhoitoa tai sijoitus-

konsultointia. Omaisuudenhoidossa salkunhoitaja hoitaa asiakkaan omaisuutta 

ja tekee sijoituspäätökset noudattaen asiakkaan kanssa sovittuja sijoitustoimin-

nan periaatteita. Sijoituskonsultoinnissa puolestaan varainhoitaja pitää 

asiakkaaseen yhteyttä sopimuksen mukaisesti ja tekee muutosehdotuksia 
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asiakkaan sijoitussalkkuun. Sijoituskonsultoinnissa asiakas tekee sijoi-

tuspäätökset itse. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Sijoituskonsultointi perustuu muun muassa strukturoitujen tuotteiden osalta OP 

Yrityspankin ylläpitämään informaatioon sekä OP Tutkimuksen ylläpitämän infor-

maatioon ETF- ja ETC-tuotteiden ja suorien osakkeiden ja osaketodistuksien 

osalta. ETF-indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund) käsittävät rahastot, 

joilla kauppaa käydään pörssissä. Näiden indeksiosuusrahastojen hinnat 

määräytyvät jatkuvasti markkinoilla. (OP Ryhmä 2020a.) 

 

Osake- ja korkoindeksit ovat tyypillisiä indeksejä ETF:lle. ETF:n kohde-etuna 

onkin tietty indeksi, jonka mukaisesti ne on rakennettu. Sijoitukset määräytyvät 

kohde-etuutena olevan indeksin perusteella, eikä salkunhoitaja käy aktiivisesti 

kauppaa rahastojen varoilla; ETF:t ovat yleisesti siis passiivisesti hoidettuja. Ra-

haston omistuksille maksettuihin osinkoihin ETF:t useimmiten maksavat osu-

uksilleen tuottoa. Indeksiosuusrahasto määrittää tuotonmaksupäivät, jotka voivat 

vaihdella indeksiosuusrahaston mukaan maksettavaksi kuukausittain, neljän-

nesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Jotkut rahastot myös sijoittavat 

saamansa osingot uudestaan rahastoon automaattisesti asiakkaan puolesta. 

(OP Ryhmä 2020a.) 

 

Raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin sijoittavia indeksiosuuksia kutsutaan ETC:ksi, 

joka on arvopaperi (Exchange Traded Commodities). ETC:llä kauppaa käydään 

kuten osakkeilla ja sen arvo määräytyy jatkuvassa kaupankäynnissä. ETC:llä 

kauppoja voidaan toteuttaa koko kaupankäyntiajan pörssissä ja kohde-etuutena 

on useimmiten hyödykkeen tai raaka-aineen hinnan kehitystä seuraava in-

deksikori tai indeksi. ETC tarjoaa piensijoittajalle helpon ja yksinkertaisen tavan 

sijoittaa indeksin kohteena olevana hyödykkeeseen, kuten kultaan, karjaan, 

öljyyn, viljaan, energiaan tai teollisuusmetalleihin. Erilaisten raaka-aineiden yh-

distelmiin sijoittaminen on myös ETC:llä mahdollista yksittäisten raaka-aineiden 

lisäksi. Kauppaa ETC:llä käydään Saksan markkinoilla. ETC:n kaupankäyntipalk-

kiot menevät osakekaupankäynnin mukaisesti ja kaupankäyntiin tarvitaan aina 

säilytyssopimus. (OP Ryhmä 2020a.) 
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4 Tase pankkitoiminnassa 

 

 

Pankkitoiminnassa taselaskelmassa annetut luvut kertovat pankin toiminnan tu-

loksellisuudesta ja toiminnan laajuudesta. Pankkitoiminnassa tase on pöytäkirja, 

josta selviää pankin omistukset, muiden velat pankille, pankin velat muille sekä 

osakkeenomistajien ylijäämä eli oma pääoma.  Vertailun mahdollistamiseksi 

edellisvuoden luvut on myös esitetty taselaskelmassa. Koska pankkitoiminnan 

luonne poikkeaa muista elinkeinoista, valtiovarainministeriön asetuksessa on va-

hvistettu omat tulos- ja taselaskelmat luottolaitoksille. (Kontkanen 2011, 80–81.) 

 

Pankin taseen kaava eroaa siis perinteisestä taseen kaavasta. Esimerkiksi pan-

kin taseen vastaavaa-puolen ensimmäisenä eränä on ”Käteiset varat”, joka 

korvaa perinteisessä taselaskelmassa käytetyn ”Rahat ja pankkisaamiset” -erän. 

Myös ”Keskuspankkirahoituksen oikeuttavat saamistodistukset” ovat eriä, joita 

tavallisessa taseessa ei käytetä. Pankin taseessa vastattavaa-puolella vieras 

pääoma esitetään ennen omaa pääomaa. Osakkeet, osuudet ja saamiset esi-

tetään ennen pysyviä vastaavia. Vastattavaa-puolella esiintyy pankilla myös 

perinteisestä taseesta poikkeavia eriä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkopuoliset 

sitoumukset, jotka esitetään kuitenkin taseen yhteydessä. Ulkopuolisiin 

sitoumuksiin kuuluvat esimerkiksi takaukset, pantit ja asiakkaiden puolesta an-

netut sitoumukset. Perinteisestä taseesta poikkeaviin eriin kuuluu myös ”Johdan-

naissopimukset”-erä, joka esitetään vastattavaa-puolella. (Noponen 2020.) 

 

Pankin myymät tuotteet, kuten vakuutussäästöt ja rahastot, eivät ole suoraan nä-

htävillä pankin taseesta. Tästä syystä pankkiliiketoiminnassa suoritetaankin 

kahta eri laskentaa – perinteistä taselaskentaa sekä asiakasliiketoimintalasken-

taa. Pankkien kohdalla asiakasliiketoiminnan seuraaminen on jopa taseen 

seuraamista tärkeämmässä asemassa. Asiakasliiketoiminta rakentuu kaikesta 

siitä liiketoiminnan rahamäärästä, joka on tehty asiakkaalle. Siihen sisältyvät 

myös muun muassa rahastosijoitukset ja vakuutussäästöt, jotka eivät näy pankin 

taseessa. Onkin hyvä huomata, että asiakkaiden tekemät rahasto- ja vaku-

utussijoitukset pienentävät pankin tasetta, sillä säästö- ja sijoitusratkaisut 

tehdään asiakkaiden tileillä olevista varoista. Tällöin taseen tilivarat pienenevät, 
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tase alenee ja varat näkyvät asiakasliiketoiminnassa. Pankkitalletukset pu-

olestaan kasvattavat pankin tasetta. (Noponen 2020.)  

 

Kuvio 4.  Pankkien taseen kaava (Kontkanen 2011, 82–83). 

 

Kuviossa 4 on esitetty luottolaitosten taseen rakenne. Kuviossa vasemmalla pu-

olella on esitetty pankin vastaavat ja oikealla vastattavat. Luottolaitoksen taseen 

kaava on määrätty myös Valtiovarainministeriön asetuksessa 698/2014. Valti-

ovarainministeriön asetuksen 698/2014 toisen luvun 12§:n mukaan tase voidaan 

laatia asetuksessa esitetystä kaavasta poiketen, mikäli poikkeaminen on tarpeen 

oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kirjanpitovelvollisen taloudellisesta ase-

masta ja toiminnan tuloksesta. Valtiovarainministeriön asetuksen 698/2014 to-

isen luvun 13§:n mukaan tase on laadittava säädettyjä kaavoja yksityiskohtai-

sempana, mikäli se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen 

vaikuttaneiden tekijöiden ja tase-erien selvittämiseksi. 
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5 OP Polvijärven asiakkaiden säästämisen ja sijoittamisen 

vaikutus pankin taseeseen  

 

 

OP Polvijärven tulos muodostuu pääsääntöisesti taseessa olevista eristä, joita 

ovat luotot, talletukset sekä näiden välinen korkoero, joka vaikuttaa syntyvään 

korkokatteeseen. Korkokatetta kerryttävät esimerkiksi kaikki myönnetyt lainat ja 

keskusyhteisöön tehdyt ylijäämän sijoitukset. Ylijäämä tarkoittaa pankkiin 

tehtyjen talletusten määrää vähennettynä myönnetyillä luotoilla. Myös ryhmän si-

säiset joukkovelkakirjalainat kerryttävät pankin korkokatetta. Lisäksi tulokseen 

vaikuttavat esimerkiksi asiakkaille myydyt rahastot, vakuutukset ja joukkovel-

kakirjalainat. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten korkotuotot, eli sijoitukset osu-

uspääomaan ja lisäosuuspääomaan, ovat myös merkittävänä tulonlähteenä pan-

kin liiketoiminnalle, kuten näistä muodostuvat palkkiotuototkin. Sijoitustuotteet 

eivät kuitenkaan näy pankin taseessa, vaan näiden seurantaan käytetään asi-

akasliiketoiminta-mittaria. Asiakkaiden tekemät sijoitusratkaisut rahastoihin ja va-

kuutussäästämiseen lähtökohtaisesti aina pienentävät pankin tasetta, koska use-

asti säästämisen- ja sijoittamisen ratkaisut tehdään asiakkaiden tileillä olevista 

varoista. Iso osuus pankin tuloksesta muodostuu siis käytännössä taseessa 

oleviin eriin liittyvistä tuotoista. (Noponen 2020.) 

 

Taulukossa 1 on esitetty OP Polvijärven asiakasliiketoiminta. Joulukuussa 2019 

OP Polvijärven rahoitustoiminta on ollut noin 93 miljoonaa euroa, joka jakaantuu 

eri luottoihin. Asiakasvarat-käsitteen alla ovat talletukset, jotka kaikki ovat vielä 

tase-eriä. Taseessa eivät näy rahastosijoitukset, vakuutussäästöt ja korkope-

rusteiset sijoitukset. Asiakasliiketoiminnan laskentaan otetaan mukaan myös tu-

otto-osuudet, jotka näkyvät pankin taseessa, ja indeksilainat ja vahinkovaku-

utusten keskimääräinen maksutulo, jotka eivät näy pankin taseessa. Näistä 

saadaan lasketuksi pankille liiketoiminnan kokonaisvolyymi. (Noponen 2020.) 
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Taulukko 1. OP Polvijärven asiakasliiketoiminta vuonna 2019 (OP Polvijärven in-

tranet, 2020). 

  

Rahastosijoittamisen osuus OP Polvijärvellä on noin 7 miljoonaa euroa suhte-

essa kokonaisvolyymeihin, eli luku osoittaa melko maltillista osuutta, noin kolmea 

prosenttia kokonaistaseesta. Vakuutussäästämisen osuus on noin 8 miljoonaa, 

mikä on noin neljä prosenttia taseesta. Nämä yhteenlaskettuna ovat noin seitse-

män prosenttia koko OP Polvijärven taseesta. OP Polvijärven historia sijoitustoi-

minnassa on ollut vähäistä, vaikka sitä onkin ollut koko ajan tarjolla ja sitä on 

pankissa paljon tehtykin. Tämän takia monessa samankokoisessa OP Ryhmän 

pankissa suhdeluvut olisivat paljon suuremmat, mitä OP Polvijärvellä nämä 

suhdeluvut ovat. Kesäkuun 2020 tase OP Polvijärvellä on ollut noin 183 miljoonaa 

euroa. Avatessa säästöjen ja sijoitusten vaikutusta OP Polvijärven taseeseen se 

täytyy tehdä asiakasliiketoiminnan kautta, koska pankin taseessa nämä eivät 

näy. (Noponen 2020.) 

 

Asiakasliiketoiminta
POLVIJÄRVEN OP Toteuma t€ Toteuma t€ Muutos t€ Muutos  % vrt-

ryhmä

Muutos  % op:t 

yhteensä

12/19 12/18

Rahoitustoiminta 92 932 93 125 -193 2,08% 4,79%

Luotot 88 922 88 744 178 3,14% 7,62%

OP-Asuntoluottopankin luotot 2 464 2 976 -512 -19,5% -19,61%

OP-Korttiyhtiön luotot 1 546 1 406 141 14,62% 10,6%

OP Yrityspankin kohdevakuudelliset luotot 0 0 0 7,53% 14,49%

Asiakasvarat 132 818 127 831 4 986 6,48% 8,74%

Talletukset 113 151 110 322 2 830 4,85% 7,18%

Rahastosijoitukset (as.merkinnät) 6 626 5 458 1 168 22,89% 23,65%

Vakuutussäästöt 8 850 7 609 1 241 14,5% 10,35%

Vakuutussäästöt, korkoperusteiset 3 905 3 093 812 18,06% 7,8%

Vakuutussäästöt, sijoitussidonnaiset 4 944 4 516 429 13,13% 11,14%

Tuotto-osuudet 4 166 4 418 -251 0,76% 0,66%

Indeksilainat 24 25 -1 -16,12% -3,09%

Vah.vak. maksutulo HA, 12kk 1 356 1 344 12 -0,31% 0,09%

Asiakasliiketoiminta 227 106 222 301 4 805 4,35% 6,82%

Muutos  %

-0,21%

0,2%

-17,2%

10,0%

#JAKO/0!

3,9%

2,56%

21,4%

16,3%

2,16%

26,25%

9,49%

-5,69%

-3,1%

0,89%



28 

 

Taulukko 2. OP Polvijärven tuloslaskelma vuodelta 2019 (OP Polvijärven intranet 

2020). 

 

Taulukossa 2 näkyy OP Polvijärven tuloslaskelma vuodelta 2019. Palkkiotuotot 

ovat pankin ansaintalogiikan kannalta tärkeä erä. Ne esitetään tuloslaskelmassa 

sijoitustoiminnan tuottoina. Sijoitustoiminnan tuottojen alla ovat palkkiotuotot ja 

arvopaperinvälitystuotot, joihin kuuluvat rahastot, vakuutukset ja osakkeet. Arvo-

paperinvälitystuottojen alla näkyvät kaikki rahastoista tulevat ansiot. OP Polvijär-

ven ansiot tulevat pääasiallisesti varallisuudenhoitotuotteista, ja rahastoista 

pankki saa hallinnointipalkkiopalautusta, joka on aina rahastokohtainen. Pankille 

tuottoja kerryttävät myös vakuutussäästöt, joista maksetaan tietyllä logiikalla tu-

ottoja pankille. Taseessa olevien tilivarojen pienentyessä myös pankin tase ale-

nee, eli varat siirtyvät asiakasliiketoiminnan puolelle. Taulukossa 3 on esitetty OP 

Polvijärven tase vuodelta 2018 ja 2019. (Noponen 2020.) 

 

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
t€ 12/19 12/18 € %

59999999 Korkotuotot yhteensä 1 654 1 508 146 9,7%

69999999 Korkokulut yhteensä 195 202 -6 -3,2%

Korkokate 1 459 1 306 152 11,7%

79999999 Muut tuotot 1 493 1 538 -45 -2,9%

70499997 Tuotot oman po:n eht.sij. 651 672 -21 -3,1%

73999997 Palkkiotuotot 758 761 -2 -0,3%

70999996 Ottolainaustuotot 3 4 -2 -36,2%

71999996 Tuotot luotonannosta 65 70 -5 -7,6%

72249996 Maksuliikennetuotot 317 298 20 6,6%

72399996 Arvopaperivälitystuotot 39 41 -2 -5,3%

7232500 Arvopaperiväl.palkkiot/opstock 9 8 1 13,0%

7233000 Osakkeiden välityspalkkiot 0 0 0 295,4%

7234000 Välitys-ja hall.palk.op-rahast 30 33 -3 -10,1%

72799996 Lainopillisten tehtävien tuoto 51 52 0 -0,6%

72999996 Omaisuudenhoitotuotot 8 4 3 83,2%

73399996 Takaustuotot 4 5 -1 -27,6%

73699996 Ulkomaiset palkkiotuotot 0 0 0 -2,3%

73799996 Vakuutustoiminnan tuotot 138 141 -3 -2,3%

7374000 Palkk op-henkivakuutus oy:ltä 22 24 -1 -5,9%

7376000 Vak.myyntipalkkiot/axa-vakuutus 35 36 0 -1,4%

7376100 Vak.myyntipalkkiot/axa/jaksotus 0 0 0 -49,9%

7376200 Axa:n jälkikäteispalkkiot 28 27 1 3,0%

7377100 Vahinkovakuutusmyyntipalkkiot/ 52 54 -2 -3,6%

73999996 Muut palkkiotuotot 133 144 -11 -7,8%

74272997 Suojauslaskennan nettotulos 0 0 0

75209997 Myytäv. ol.rah.varojen nt-tuot 0 0 0

76999997 Arvop.k ja val.toim. nt-tuotot -5 1 -6 -461,7%

79319997 Sijoituskiinteistöjen nettotuo -1 20 -21 -106,3%

79999997 Liiketoiminnan muut tuotot 90 85 6 7,0%

89999999 Muut kulut 1 700 1 850 -150 -8,1%

80999997 Palkkiokulut 78 73 5 6,7%

85999997 Hallintokulut 1 292 1 212 80 6,6%

86999997 Poistot ja arvonalentumiset 40 287 -247 -85,9%

88999997 Liiketoiminnan muut kulut 290 278 12 4,2%

89999997 Odotettavissa olevat luottotappiot jaks. h.m. 39 134 -96 -71,2%

90999997 Muiden rah.varojen arvonal.tap 0 0 0

Liikevoitto (bonusoikaistu) 1 213 860 353 41,0%

73999994 Bonukset -405 -393 -12 3,1%

Liikevoitto 809 468 341 72,9%

94999997 Tilinpäätössiirrot 42 31 11 34,2%

95499997 Laskennalisen verovelan muutos 7 -3 9 -353,5%

95999997 Tuloverot 17 0 17

Verot 24 -3 26 -1003,6%

92999997 Muun k vars.toim. tuotot&kulut 0 0 0

Tilikauden tulos 743 439 304 69,1%

TULOS Liukuva 12 kuukautta Muutos  
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Taulukko 3. OP Polvijärven tase vuosilta 2018 ja 2019 (OP Polvijärven tilinpäätös 

2019). 

 

Esimerkkinä voidaan mainita, jos asiakkaalla on talletuksia 100 miljoonan edestä 

ja rahastoja ja vakuutussäästöjä 10 miljoonan edestä, nämä näkyvät pankin tase-

essa asiakasliiketoiminta-kohdassa 110 miljoonana ja taseessa 100 miljoonana. 

Asiakkaan tehdessä 10 miljoonalla uusia merkintöjä olemassa olevista tal-

letuksista talletukset alenevat 90 miljoonaan ja rahastot ja vakuutussäästöt 

OSUUSPANKIN TASE 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

Käteiset varat 157 867,69 262 289,41

Saamiset luottolaitoksilta 48 547 227,25 40 177 278,29

    Vaadittaessa maksettavat 1 391 784,25 6 540 889,09

    Muut 47 155 443,00 33 636 389,20

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 88 927 282,33 88 754 127,96

    Muut 88 927 282,33 88 754 127,96

Saamistodistukset 4 999 948,23 4 999 948,12

    Muilta 4 999 948,23 4 999 948,12

Osakkeet ja osuudet 14 879 165,99 14 884 739,99

Johdannaissopimukset 0,00 1 609,47

Aineelliset hyödykkeet 585 496,71 688 345,87

    Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet 116 162,65 112 890,65

    Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 397 054,18 492 223,34

    Muut aineelliset hyödykkeet 72 279,88 83 231,88

Muut varat 84 763,90 90 155,65

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 352 012,93 252 138,24

Laskennalliset verosaamiset 47 585,00 54 269,24

VASTAAVAA YHTEENSÄ 158 581 350,03 150 164 902,24

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 18 650 171,51 13 650 822,82

    Luottolaitoksille 18 650 171,51 13 650 822,82

        Vaadittaessa maksettavat 171,51 822,82

        Muut 18 650 000,00 13 650 000,00

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 113 156 563,50 110 332 051,72

    Talletukset 113 151 409,74 110 321 744,19

        Vaadittaessa maksettavat 112 530 781,26 109 804 672,70

        Muut 620 628,48 517 071,49

    Muut velat 5 153,76 10 307,53

        Vaadittaessa maksettavat 0,01 0,01

        Muut 5 153,75 10 307,52

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 109 967,83 67 725,82

Muut velat 107 316,13 120 868,65

    Muut velat 105 110,91 118 722,05

    Pakolliset varaukset 2 205,22 2 146,60

Siirtovelat ja saadut ennakot 624 308,77 602 532,36

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 132 648 327,74 124 774 001,37

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 3 173 258,42 3 131 386,71

    Verotusperusteiset varaukset 3 173 258,42 3 131 386,71

OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma 5 089 400,00 5 181 300,00

    Jäsenosuudet 399 100,00 375 500,00

    Tuotto-osuudet 4 690 300,00 4 805 800,00

Muut sidotut rahastot 1 764 529,58 1 764 529,58

    Vararahasto 1 764 529,58 1 764 529,58

Vapaat rahastot 3 074 681,92 3 074 681,92

    Muut rahastot 3 074 681,92 3 074 681,92

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 12 088 222,35 11 799 758,29

Tilikauden voitto (tappio) 742 930,02 439 244,37

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 759 763,87 22 259 514,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 158 581 350,03 150 164 902,24

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 250 360,28 295 200,28

    Takaukset ja pantit 250 360,28 295 200,28

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 827 857,25 3 540 861,16

    Muut 3 827 857,25 3 540 861,16

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET YHTEENSÄ 4 078 217,53 3 836 061,44

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
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nousevat 20 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnassa tämän näkyy edelle-

enkin 110 miljoonana eurona, mutta pankin taseessa 90 miljoonana eurona. (No-

ponen 2020.) 

 

Vuoden 2020 tavoitteena OP Polvijärvellä on lisätä rahasto- ja vaku-

utussäästämistä ja ottaa tarjontaan asiakkaille uusi osakesäästötili. OP Polvijär-

ven työntekijöistä viisi on suorittanut APV-tutkinnon. Useimmissa saman kokolu-

okan OP Ryhmän pankeissa näin moni työntekijä ei ole suorittanut kyseistä 

tutkintoa. (Noponen 2020.) APV-tutkinto tarkoittaa sijoitustutkintoa, jota Finanssi-

ala ry suosittelee jokaiselle sijoituspalveluita tarjoavalle yritykselle, jossa henkilö-

stöä toimii sijoituspalvelutehtävissä (Mannismäki 2014). OP Polvijärven asiakas-

liiketoiminnan suhdeluku on pienempi kuin monessa samankokoisessa OP 

Ryhmän pankissa. Isommissa pankeissa tulosvaikutus on maltillinen, jolloin 

myös palkkiotuotot ovat suurempia. Vaikka asiakasliiketoiminnan merkitys liiketo-

iminnalle ei ole valtaisa, on se kuitenkin tärkeä osa OP Polvijärven liiketoimintaa. 

Asiakkaat haluavat tänä päivänä sijoittaa rahojaan eri kohteisiin ja kerryttää 

säästövarojaan, joten pankin palveluista täytyy löytyä vaihtoehtoja, jotta jokai-

selle asiakkaalle voidaan räätälöidä sopiva säästämisen ja sijoittamisen ratkaisu. 

(Noponen 2020.) 

 

 

Kuvio 5. Asiakasliiketoiminta OP Polvijärvellä vuonna 2019 (OP Polvijärven 

intranet 2020). 

 

Kuviossa 5 on esillä OP Polvijärven asiakasliiketoiminnan vertailukäyrä 12 

kuukauden ajalta. Vertailun kohteina ovat OP Ryhmä sekä kaikki Osuuspankit 
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yhteensä. Käyrästä voidaan todeta, että OP Polvijärven asiakasliiketoiminta on 

matalammalla tasolla verrattaessa OP Ryhmän tasoon tai kaikkien Osuuspank-

kien tasoon. Joulukuussa 2019 OP Polvijärven asiakasliiketoiminta on ollut noin 

kaksi prosenttiyksikköä matalammalla tasolla OP Ryhmään nähden ja noin viisi 

prosenttiyksikköä matalammalla tasolla kaikkiin Osuuspankkeihin nähden.  

 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimustehtävä 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä kohdeorganisaatiollemme tietoa heidän 

asiakkaidensa tämänhetkisestä säästämisen ja sijoittamisen tilanteesta. Kar-

toitimme kyselyllä asiakkaiden säästämisen ja sijoittamisen nykytilaa ja asiakkai-

den kiinnostusta sijoittamiseen liittyvään neuvontaan sekä syksyllä 2020 tuoteva-

likoimaan tulevaan säästötiliin. Lisäksi käymme läpi OP Polvijärven asiakkaiden 

säästämisen ja sijoittamisen vaikutusta pankin taseeseen. Tämän tyyppistä tutki-

musta OP Polvijärvelle ei ole toteutettu aikaisemmin. Tutkimuksen avulla OP Pol-

vijärvi saa ajankohtaista tietoa asiakkaidensa säästämis- ja sijoit-

tamiskäyttäytymisestä.   

 

OP Polvijärven asiakkaiden osallistuminen tutkimukseen perustui vapaaehtoisu-

uteen ja anonyymiyteen. Asiakaskohderyhmää tiedotettiin kyselyn yhteyteen lii-

tettävällä kirjeellä (Liite 1), jossa kerrottiin kyselyyn osallistumisen mahdollisuu-

desta, kyselyn tarkoituksesta ja materiaalin hyödyntämisestä opinnäytetyössä. 

 

Tutkimuskysymyksinä ovat:  

 

Miten OP Polvijärven asiakkaat säästävät ja sijoittavat?  

Kokevatko asiakkaat tarvitsevansa enemmän apua tai neuvontaa säästämisen ja 

sijoittamisen suunnittelussa?  

Kuinka säästäminen ja sijoittaminen vaikuttavat OP Polvijärven taseeseen? 
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7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

 

 

Tutkimuksemme on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimuksessa 

analysoimme suorittamamme kyselyn vastauksia numeerisesti, eli selvitimme 

lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineisto analysoitiin muut-

tamalla tieto diagrammeiksi. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta 

ja edustavaa otosta (Vilkka 2007, 16). Aineiston keräämiseen käytettiin tutki-

muslomaketta, jossa oli valmiit vastausvaihtoehdot. 

 

Määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on olla mahdollisimman objektiivinen (Vil-

kka 2007, 16–17). Tutkimuslomakkeen kysymykset muotoiltiin siten, että ne ovat 

mahdollisimman yksiselitteiset ja jokainen vastaaja ymmärtäisi kysymykset sa-

malla tavalla. Objektiivisen eli puolueettoman tutkimuksesta teki se, että kyse-

lyyn vastattiin anonyymisti, joten tutkijoiden ja vastaajien välille ei syntynyt hen-

kilökohtaista kontaktia. Määrällisessä tutkimuksessa objektiivisuus ilmenee 

tutkimustulosten tunnuslukumuotoisena esittämisenä ja puolueettomana tulosten 

tulkintana (Vilkka 2007, 16–17). 

 

 

8 Tulokset ja johtopäätökset 

 

 

Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä sekä paperikyselynä. Jao-

imme paperiset kyselylomakkeet OP Polvijärven konttorille asiakkaiden täy-

tettäväksi. Vallitsevan COVID-epidemian takia asiakkaita asioi pankissa paikan 

päällä normaalia vähemmän, ja todennäköisesti ainakin osittain tästä syystä sa-

imme paperisia vastauksia vain 20 kappaletta.  

 

Sähköinen kysely toteutettiin OP Polvijärven Facebook-sivujen välityksellä, jonne 

laitoimme lyhyen videon herättämään asiakkaiden huomion, saatetekstin sekä 

linkin Webropol-kyselyyn. OP Polvijärvi halusi kannustaa asiakkaitaan 

vastaamaan kyselyyn ja antoi 20 € K-Ryhmän lahjakortin arvottavaksi vastan-
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neiden kesken. Kysely toteutettiin anonyymisti, joten vastaamisen jälkeen ar-

vontaan sai osallistua halutessaan lähettämällä OP Polvijärven Messengeriin 

omat yhteystietonsa. Sähköiseen kyselyyn osallistui 61 asiakasta. Yhteensä ky-

selyyn vastasi 81 henkilöä.  

 

Kyselyyn vastanneista 65 % oli naisia ja 35 % miehiä. Vastaajista 34 % oli 18–

28-vuotiaita ja 35 % 29–39-vuotiaita. Vastaajista 40–50-vuotiaita oli 5 %, 51–61-

vuotiaita 12 % ja yli 62-vuotiaita 14 %. (Kuvio 6.)  

 

 

Kuvio 6. Vastanneiden ikäjakauma (n=81). 

 

Kyselyyn vastanneista asiakkaista suurin osa (73 %) eli avo- tai avioliitossa, 

vastaajista naimattomia oli puolestaan 16 %. Eronneita tai leskiä vastanneista oli 

11 %. (Kuvio 7.) 

 

 

Kuvio 7. Vastanneiden elämäntilanne (n=81). 
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Lähes puolet (41 %) vastanneista kertoi käyneensä ammattikoulun. 29 % vastan-

neista oli käynyt alemman ammattikorkeakoulututkinnon, 10 % lukion, 9 % ylem-

män ammattikorkeakoulututkinnon, 7 % peruskoulun ja 4 % valitsi vaihtoehdon 

”muu”. Vaihtoehtoon ”muu” oli kirjoitettu ”maaseutuyrittäjä”, ”oppisopimuskou-

lutus” ja ”kansalaiskoulu”. (Kuvio 8.) 

 

 

Kuvio 8. Vastanneiden asiakkaiden koulutustausta (n=81).  

 

Kuviossa 9 on esitetty vastaajien bruttotulojakauma pylväsdiagrammina. Vastan-

neista 10 % kertoi bruttotulojensa olevan alle 1 000 euroa kuukaudessa. Vastaa-

jista 19 % kertoi saavansa bruttotuloja kuukaudessa 1 000–1 500 €. Vastaajista 

29 % kertoi bruttotulojensa olevan 1 501-2 000 €, 25 % 2 001–2 600 € ja 17 % 

vastaajista kertoi saavansa bruttotuloja kuukaudessa yli 2 600 €. (Kuvio 9.)  

 

 

Kuvio 9. Vastanneiden asiakkaiden bruttotulot kuukaudessa (n=81). 

 

Vastaajista 20 % vastasi tileillä olevan säästövaroja yli 10 000 €. Vastaajista 17 

% vastasi säästövaroja olevan tileillä alle 500 € ja 15 % ilmoitti, ettei tileillä ole 
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ollenkaan säästövaroja. Loput vastauksista jakautuivat seuraavasti: 13 % vastan-

neista ilmoitti säästövaroikseen 5 001–10 000 €. Vastaajista 10 % kertoi tileillä 

olevan säästövaroja 500–1 000 €, 9 % kertoi säästövaroja olevan 4 001–5 000 € 

ja 9 % kertoi säästöjä olevan 2 001–3 000 €. 6 % vastaajista kertoi säästöjä ole-

van tilillä 3 001–4 000 € ja vain 1 % ilmoitti säästövaroikseen 1 001–2 000 €. 

Vastauksista voidaan todeta, että tyypillisimmin säästövaroja oli tileillä yli 10 000 

euroa ja kaikkein epätyypillisintä oli, että säästöjä oli 1 001–2 000 €. Muihin vas-

tausvaihtoehtoihin vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti. (Kuvio 10.)  

 

 

Kuvio 10. OP Polvijärven asiakkaiden tämänhetkinen säästövarojen määrä 

tileillä (n=80). 

 

Vastaajista suurin osa (79 %) ilmoitti tämänhetkisten säästöjensä ja sijoi-

tuksiensa kohteeksi säästötilin. Vastanneista 48 % piti säästöjään ja sijoituksiaan 

käyttötilillä ja 31 % sijoitusrahastoissa. Vastanneista 22 % ilmoitti pitävänsä 

säästöjään ja sijoituksiaan OP:n omassa mobiilisovelluksen säästöpossussa ja 

13 % eläkevakuutuksessa. Pörssiosakkeissa säästöjään ja sijoituksiaan piti 12 

%, ASP-tilillä 10 %, henkivakuutuksessa 6 % ja 3 % vastaajista valitsi muun 

vaihtoehdon. Vastaajista 1 % ei osannut sanoa, missä piti säästöjään tai sijoi-

tuksiaan. Kukaan vastanneista ei pitänyt säästöjään tai sijoituksiaan muissa ar-

vopapereissa, kuten obligaatioissa. Vastaustuloksista voidaan päätellä, että OP 

Polvijärven asiakkaille tyypillisintä on pitää säästöjään ja sijoituksiaan säästö-

tilillä. Seuraavaksi suosituinta on pitää säästöjä käyttötilillä. (Kuvio 11.) 
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Kuvio 11. Vastanneiden asiakkaiden säästöjen ja sijoituksien kohteet prosent-

tiluokittain (n=67). 

 

Vastanneista 49 % ilmoitti säästävänsä ja sijoittavansa odottamattomia maksuja 

varten. Muut vastausvaihtoehdot jakautuivat prosenttiosuuksiltaan melko tasai-

sesti. Vastaajista 19 % kertoi säästävänsä lomamatkaan, 19 % asunnon 

hankintaan ja 19 % lapsia varten. Eläkkeelle jäämistä varten vastanneista säästi 

18 %, remonttia varten 16 %, lainojen maksua varten 10 %, vapaa-ajan asuntoa 

tai kesämökkiä varten 9 % ja auton hankintaan varten 6 %. Vastanneista 16 % 

ilmoitti, ettei säästä tai sijoita ollenkaan tällä hetkellä ja 10 % valitsi vaihtoehdon 

”Muu vaihtoehto”. Avoimeen tekstikenttään vastauksiksi saatiin: ”opintoja varten”, 

”huvin vuoksi”, ”opiskelijana arkisiin kuluihin”, ”elämiseen”, ”taloudellista mie-

lenrauhaa varten”, ”hyvän mielen takia” ja ”koska eläkkeestä jää ylimääräistä”. 

Vastauksista voidaan päätellä, että OP Polvijärven asiakkaille tyypillisintä on 

säästää ja sijoittaa odottamattomia maksuja varten. (Kuvio 12.)   
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Kuvio 12. Vastanneiden säästämisen ja sijoittamisen tavoitteita (n=79). 

 

Vastaajista 36 % oli valmiita sijoittamaan rahojaan yli viideksi vuodeksi. 29 % 

vastaajista oli valmiita sijoittamaan varojaan 1–3 vuodeksi, 21 % 3–5 vuodeksi ja 

14 % alle yhdeksi vuodeksi. Vastauksista voidaan todeta, että tyypillisimmin 

vastaajat olivat valmiita sijoittamaan rahojaan yli viideksi vuodeksi. (Kuvio 13.) 

 

Kuvio 13. Asiakkaiden vastausten jakauma prosenteittain kysyttäessä, kuinka 

pitkäksi aikaa he olisivat valmiita sijoittamaan varojaan (n=78). 

 

Vastaajista 30 % ilmoitti, ettei heillä ole ollenkaan kokemusta säästämisestä tai 

sijoittamisesta. Vastaajista 29 %:lla oli sijoituskokemusta yli viisi vuotta. 

Vastaajista 17 % kertoi, että heillä on sijoituskokemusta 3–5 vuotta, 13 % vastasi 

sijoituskokemusta olevan alle yhden vuoden ja 11 % arvioi sijoituskokemusta ole-

van 1–3 vuotta. Vastauksista voidaan todeta, että suurimmalla ryhmällä 
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vastaajista 30 %:n tuloksella ei ole ollenkaan kokemusta säästämisestä tai sijoit-

tamisesta, ja toiseksi suurimmalla ryhmällä 29 %:n tuloksella on kokemusta 

säästämisestä ja sijoittamisesta yli viisi vuotta. Vastausten perusteella 

tyypillisintä siis on, että säästökokemusta ei ole ollenkaan tai sitä on yli viisi 

vuotta. (Kuvio 14.) 

 

 

Kuvio 14. OP Polvijärven vastanneiden asiakkaiden sijoitus- ja säästämisko-

kemus vuosissa (n=78). 

 

Vastauksista ylivoimaisesti suurimmaksi säästämiseen ja sijoittamiseen vaikut-

tavaksi asiaksi vastaajat kokivat turvallisuuden (67 %). Tuotto-odotus (38 %) ja 

vaivattomuus (35 %) koettiin myös vastanneiden kesken vaikuttaviksi asioiksi. 

Vastanneista 15 % koki sijoitusajan olevan vaikuttavana tekijänä säästämiseen 

ja sijoittamiseen, 5 % muiden mielipiteiden ja 3 % piti mainontaa vaikuttavana 

tekijänä omaan säästämiseen ja sijoittamiseensa. Vastaustuloksista voidaan 

todeta, että vastaajille tärkeintä säästämisessä on turvallisuus. (Kuvio 15.) 
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Kuvio 15. Säästämiseen ja sijoittamiseen vaikuttavat asiat (n= 78). 

 

Vastanneiden taloudellinen tilanne tällä hetkellä oli hyvällä tasolla. Vastaajista 22 

% vastasi taloudelliseksi tilanteekseen asteikolla 1–10 kahdeksan, 19 % seitse-

män ja 17 % yhdeksän. Vastaajista 9 % antoi taloudelliselle tilanteelleen täyden 

arvosanan kymmenen. Vastaavasti arvosanaa nolla vastaajien joukossa ei ollut 

ollenkaan, arvosanan yksi antoi 1 % vastaajista, arvosanan kaksi 3 %vastaajista, 

arvosanan kolme 1 % vastaajista, arvosanan neljä 4 % vastaajista, arvosanan 

viisi 9 % vastaajista ja arvosanan kuusi 15 % vastaajista. Vastauksista voidaan 

päätellä, että vastaajien taloudellinen tilanne on hyvällä tasolla. (Kuvio 16.) 

 

 

Kuvio 16. Vastanneiden taloudellinen tilanne asteikolla 1–10 (n=80). 

 

Vastaajista 38 % oli perehtynyt markkinoilla oleviin säästämisen ja sijoittamisen 

vaihtoehtoihin lehtien ja uutisten kautta. 28 % vastaajista oli perehtynyt säästämi-

sen ja sijoittamisen vaihtoehtoihin some-kanavien kautta ja 21 % sijoitusyhtiöiden 

verkkosivujen kautta. Vastaajista 41 % ilmoitti, ettei ole perehtynyt markkinoilla 

oleviin säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehtoihin ollenkaan. Vastausten pe-

rusteella voidaan päätellä, että vastaajista suuri osa ei ollut perehtynyt ollenkaan 

markkinoilla oleviin säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehtoihin. Heille, jotka olivat 

perehtyneet säästämiseen, tyypillisintä oli, että markkinoilla oleviin säästämisen 

ja sijoittamisen vaihtoehtoihin tutustuttiin lehtien ja uutisten kautta. (Kuvio 17.) 
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Kuvio 17. Vastanneiden perehtyneisyys markkinoilla oleviin säästämisen ja 

sijoittamisen vaihtoehtoihin (n=80). 

 

OP Polvijärven vastanneista asiakkaista 43 % haluaisi tietoa säästämisen ja 

sijoittamisen tuotteista OP-Mobiilisovelluksessa. Pankin verkkosivuilla tietoa 

haluaisi 25 %, konttoritapaamisella 24 %, sähköpostitse 19 %, puhelimitse 9 % 

ja sijoitustapahtumissa 8 %. Vastaajista 28 % ei osannut sanoa, mitä kautta 

haluaisi tietoa säästämisen ja sijoittamisen tuotteista. Vastauksista voidaan 

todeta, että OP Polvijärven asiakkaat haluaisivat tietoa säästämisen ja sijoittami-

sen tuotteista ja vaihtoehdoista mieluiten OP-Mobiilisovelluksen kautta. (Kuvio 

18.) 

 

 

Kuvio 18. Kanavat säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden tietoihin (n=80). 
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Kyselyyn vastanneista 58 % oli kiinnostunut rahastoista, 37 % osakkeista ja 

ETF:stä, 37 % uudesta osakesäästötilistä, 15 % vakuutussäästämisestä ja 4 % 

muista sijoitustuotteista, joita ei avoimeen kenttään ollut osattu nimetä. Vastaus-

ten perusteella suurin osa asiakkaista oli kiinnostunut rahastosijoittamisesta.  

(Kuvio 19.)  

 

 

Kuvio 19.  Vastanneita kiinnostavat sijoitustuotteet (n=71). 

 

Vastanneista 61 % ilmoitti, ettei tarvitse henkilökohtaista opastusta säästämiseen 

ja sijoittamiseen. 39 % haluaisi opastusta säästämiseen ja sijoittamiseen li-

ittyvissä asioissa. (Kuvio 20.) 

 

 

Kuvio 20. Vastanneiden asiakkaiden halukkuus saada henkilökohtaista 

opastusta säästämiseen ja sijoittamiseen (n=80). 
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Ristiintaulukoinnin avulla saatiin selvyys, vaikuttaako ikä tileillä oleviin säästöva-

roihin. Kuviossa 21 on esitetty kyseinen ristiintaulukointi pylväsdiagrammina. Yli 

62-vuotiaista vastaajista 28 % vastasi, ettei tileillä ole lainkaan säästövaroja. 

Heistä 18 % vastasi tileillä olevan alle 500 € säästövaroja, 9 % vastasi 

säästövaroja olevan 1 001–2 000 €, 9 % vastasi säästövaroja olevan 5 001–

10 000 € ja 36 % vastasi säästövaroja olevan tileillä yli 10 000 €. Kukaan yli 62-

vuotiaista ei vastannut tileillä olevan säästöjä 500–1 000 €, 2 001–3 000 €, 3 

001–4 000 € tai 4 001–5 000 €. 

 

51–61-vuotiaista vastaajista 50 % vastasi, ettei tileillä ole lainkaan säästövaroja. 

Heistä 10 % vastasi tilillä olevan säästövaroja alle 500 €, 10 % vastasi tileillä 

olevan 2 001–3 000 €, 10 % vastasi tileillä olevan 3 001–4 000 €, 10 % vastasi 

tileillä olevan 4 001–5 000€, ja 10 % vastasi, että tileillä on säästövaroja yli 10 000 

€. Kukaan 51–61-vuotiaista vastaajista ei vastannut tileillä olevan säästövaroja 

500–1 000 €, 1 001–2 000 € tai 5 001–10 000 €. Tämän ikäluokan vastaajille sel-

västi tyypillisintä oli, että tileillä ei ollut säästövaroja lainkaan. 

 

40–50-vuotiaista vastaajista puolet vastasivat tileillään olevan säästövaroja yli 

10 000 €. Loput tämän ikäryhmän vastaukset jakautuivat tasaisesti kahden vas-

tausvaihtoehdon välillä: 25 % vastasi, että tileillä on säästövaroja alle 500 € ja 25 

% vastasi tileillä olevan säästövaroja 500–1 000 €. Loppuihin vaihtoehtoihin ei 

vastannut kukaan tämän ikäluokan vastaajista. 

 

29–39-vuotiaista vastaajista 19 % vastasi tileillä olevan säästövaroja alle 500 €. 

Loput tämän ikäluokan vastauksista jakautuivat seuraavasti: 4 % vastasi tileillä 

olevan 500–1 000 €, 7 % vastasi tileillä olevan 1 001–2 000 €, 7 % vastasi tileillä 

olevan 2 001–3 000 €, 11 % vastasi tileillä olevan 3 001–4 000 €, 11 % vastasi 

tileillä olevan 4 001–5 000 €, 18 % vastasi tileillä olevan 5 001–10 000 € ja 25 % 

vastasi säästövaroja olevan tileillä yli 10 000 €. 

 

18–28-vuotiaista vastaajista 7 % vastasi, että tileillä ei ole lainkaan varoja 

säästössä. 19 % tämän ikäluokan vastaajista vastasi, että säästövaroja on alle 
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500 €. Loppujen 18–28-vuotiaiden vastaukset jakautuivat seuraavasti: 22 % vas-

tasi tileillä olevan säästöjä 500–1 000 €, 15 % vastasi tileillä olevan säästöjä 2 

001–3 000€, 4 % vastasi tileillä olevan säästöjä 3 001–4 000€, 11 % vastasi tileillä 

olevan säästöjä 4 001–5 000€, 5 % 5 001–10 000 € ja 7 % vastasi säästöjä ole-

van yli 10 000 €. Kukaan tämän ikäluokan vastaajista ei vastannut tilillä olevan 

säästövaroja 1 001–2 000 €. 

 

 

Kuvio 21. Iän vaikutus tileillä oleviin säästövaroihin (n=71). 

 

Vastaajista, joiden bruttotulot ovat yli 2 600 euroa kuukaudessa, 50 % vastasi 

tilillään olevan säästövaroja yli 10 000 euroa. Myös 2 001–2 600 € kuukaudessa 

tienaavista moni (30 %) vastasi säästövaroja olevan tileillä yli10 000 €. Kukaan 

yli 2 600 euroa kuukaudessa tienaavista ei vastannut, että tilillä ei ole 

säästövaroja ollenkaan. Alle 1 000 euroa kuukaudessa tienaavista vastaajista 

puolestaan kukaan ei vastannut tilillä olevan säästövaroja 5 000 euroa enempää. 

Alle 1 000 euroa bruttona kuukaudessa tienaavista vastaajista 38 % vastasi, ettei 

pankkitilillä ole säästövaroja ollenkaan. Samalla prosenttiosuudella 38 % alle 1 

000 euroa bruttona tienaavista vastasi, että säästövaroja tilillä on alle 500 euroa. 

1 001–2 000 € kuukaudessa tienaavista 40 % vastasi, että tileillä ei ole lainkaan 

säästövaroja.  
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Tasaisimmin jakautuivat 1 501–2 000 euroa bruttotuloinaan kuukaudessa tie-

naavien vastaukset. Näistä vastaajista 8,4 % vastasi, ettei tileillä ole säästöjä ol-

lenkaan, 13 %, että säästöjä on alle 500 euroa, 9 %, että säästöjä on 500–1 000 

€, 4 %, että säästöjä on 1 001–2 000 €, 17 %, että säästöjä on 2 001–3 000 €, 13 

%, että säästöjä on 3 001–4 000 €, 17 %, että säästöjä on 4 001–5 000 €, 9 %, 

että säästöjä on 5 001–10 000 € ja 9 %, että säästöjä on yli 10 000 €. 

Vastauksista voidaan todeta, että bruttotulojen ollessa 2 600 euroa tai yli, myös 

säästövarat ovat isoimmat. Bruttotulot vaikuttavat siis paljon tileillä oleviin 

säästövaroihin. Kuviossa 22 on esitelty bruttotulojen vaikutus tileillä oleviin 

säästövaroihin pylväsdiagrammin muodossa. 

 

 

Kuvio 22. Bruttotulojen vaikutus tilillä oleviin säästövaroihin (n=80). 

 

Kyselystä saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida, että OP Polvijärven 

asiakkaille tyypillisintä on pitää säästöjä ja sijoituksia säästötilillä (79 %) tai 

käyttötilillä (48 %). Tyypillisin säästämisen syy on säästää odottamattomia 

maksuja varten, ja 36 % vastaajista oli valmiita sijoittamaan varojaan yli 5 

vuodeksi. Vain 14 % vastaajista oli valmiita sijoittamaan alle yhdeksi vuodeksi. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että prosentuaalisesti suuri osa OP Polvijärven 

asiakkaista on valmiita sijoittamaan yli vuodeksi ja moni jopa yli viideksi vuodeksi. 

Tämä tieto on tärkeää OP Polvijärvelle esimerkiksi uusien sijoituskohteiden 

kehittämistä varten. 
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Kyselyyn vastanneille tyypillistä oli, että aiempaa säästämis- tai sijoitusko-

kemusta ei ollut ollenkaan tai kokemusta oli yli viisi vuotta. Vastaukset näiden 

kahden vastausvaihtoehdon välillä jakautuivat melko tasaisesti. Säästämis- ja 

sijoittamishalukkuuteen vaikuttavana tekijänä oli 67 %: lla vastaajista turvallisuus. 

Vastanneiden tämänhetkinen taloudellinen tilanne oli hyvällä tasolla. Kiinnostus 

rahastosäästämistä kohtaan nousi kyselyssä ylivoimaisesti ensimmäiseksi, 

vaikka kiinnostusta osakkeisiin ja uuteen osakesäätötiliin vastaajilla oli myös suu-

resti. Viidennes vastaajista kertoi säästövaroja olevan pankkitileillä yli 10 000 €. 

Tyypillisimmin vastaajien bruttotulot olivat 1 501–2 000 €. Koulutustaustaa 

kysyessä ammattikoulun käyneitä oli suurin ryhmä ja toiseksi suurin ryhmä oli 

käynyt alemman ammattikorkeakoulututkinnon.  

 

Yli 2 600 € kuukaudessa tienaavista 50 % kertoi tileillä olevan säästövaroja yli 

10 000 €, kun taas alle 1 000 € kuukaudessa tienaavista kukaan ei vastannut 

tileillä olevan säästövaroja olevan 5 000 € enempää. 30 % 2 001–2 600 € 

kuukaudessa tienaavista vastaajista kertoi tileillä olevan talletuksia yli 10 000 €. 

Suurin osa (76 %) alle 1 000 € kuukaudessa tienaavista vastasi, ettei tileillä ole 

säästövaroja ollenkaan (38 %) tai että säästövaroja on alle 500 € (38 %).  Vaikka 

vastauksissa oli jonkin verran hajontaa, niistä voidaan kuitenkin suuntaa anta-

vasti päätellä, että mitä enemmän henkilö tienaa kuukaudessa bruttona, sitä 

enemmän hänellä todennäköisesti on talletuksia pankkitileillä.  

 

Tutkimuksessa selvitimme myös iän vaikutusta tileillä oleviin säästövaroihin. Tu-

loksista huomaa, että puolella (50 %) 51–61-vuotiaista vastaajista ei ollut tileillään 

lainkaan säästövaroja. Vastaavasti taas puolella (50 %) 40–50-vuotiaista 

vastaajista oli tileillään yli 10 000 € säästövaroja. Muilta osin vastaukset jakautui-

vat melko tasaisesti. Mahdollisesti suuremmalla vastaajamäärällä olisimme saa-

neet selkeämpiä tuloksia siihen, vaikuttaako ikä tileillä olevien talletusten 

määrään.  

 

Kyselyn tulokset eroavat OP Ryhmän samankokoisten pankkien tuloksista jonkin 

verran. OP Polvijärven asiakkaiden tekemät säästämisen ja sijoittamisen ra-

hamäärät vakuutuksiin, osakkeisiin, indeksilainoihin ja rahastoihin ovat vertai-

luryhmää alemmalla tasolla, kun rahamäärät suhteutetaan pankin taseeseen. OP 
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Ryhmän samankokoisissa pankeissa asiakkaat ovat tehneet suhteellisesti enem-

män säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä ratkaisuja verratessa lukuja pankkien 

taseeseen. Ero OP Polvijärven ja OP Ryhmän samankokoisten pankkien välillä 

selittyy osittain myynnin johtamiseen liittyvillä asioilla sekä asiakaskäyttäytymisen 

eroilla. Aktiivisella säästämis- ja sijoittamispalveluiden johtamisella voidaan kas-

vattaa OP Polvijärven säästämis- ja sijoittamistuotteiden määrää. Ero OP 

Ryhmän samankokoisten pankkien ja OP Polvijärven välillä tulee uskottavasti 

lähivuosina kaventumaan asiakaskäyttäytymisen myötä, koska OP Polvijärvellä 

kysyntä säästämisen- ja sijoittamisen tuotteisiin on kasvusuunnassa. (Noponen 

2020.).  

 

 

9 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä OP Polvijärvelle tietoa heidän 

asiakkaidensa säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimuksen pohjalta OP Pol-

vijärvi pystyy kohdentamaan tuotetarjontaansa säästämisen ja sijoittamisen 

asiakkailleen sekä kohdentamaan tuotevalikoimaan syksyllä 2020 tulevaa sijoi-

tussäästötiliä potentiaalisille asiakkaille. OP Polvijärvi ei ole aiemmin tutkinut 

asiakkaidensa säästämisen -tai sijoittamisen tilaa, joten opinnäytetyömme vastaa 

kohdeorganisaation ajankohtaiseen ongelmaan. OP Polvijärven yhtenä vuoden 

2020 tavoitteena on lisätä sijoitus- ja säästämistuotteiden myyntiä asiakkailleen, 

ja tämä opinnäytetyö antaa siihen hyvät lähtökohdat. 

 

Opinnäytetyön toteutus onnistui kohdallamme suunnitellusti aikataulussa. 

Vallitsevan COVID-epidemian takia kysely jouduttiin pääasiallisesti toteuttamaan 

sähköisesti, koska pankissa asiakkaita kävi normaalia paljon vähemmän epide-

miasta johtuen. Haasteita työn teoriavaiheessa aiheutti välillä melko suppea 

kotimainen lähdekirjallisuus Basel-vakavaraisuussäädöksistä sekä säästämisen 

ja sijoittamisen vaikutuksesta pankin taseeseen. Kuitenkin yhteistyö toimeksi-

antajan ja oppilaitoksen kanssa sujui hyvin, ja toimeksiantajan haastattelun po-
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hjalta opinnäytetyöhön saatiin tarvittavaa tietoa. Asetetut tutkimusongelmat saa-

tiin selvitettyä kyselylomakkeen avulla hyvin, ja toimeksiantaja oli tyytyväinen 

työn tuloksiin. 

 

OP Polvijärvi voi hyödyntää tutkimusta jatkossa muun muassa säästämisen ja 

sijoittamisen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä toimintansa ja tuot-

teidensa kehittämisessä. Tutkimuksen myötä OP Polvijärvi voi kohdentaa tuot-

teidensa ja palveluidensa markkinointia erityisesti niihin markkinointikanaviin, jo-

iden käyttö on juuri OP Polvijärven asiakaskunnalle tyypillisintä. Lisäksi tutkimus 

antaa hyvät lähtökohdat markkinoida niitä säästämisen ja sijoittamisen työkaluja 

ja palveluita, jotka eivät ole asiakkaille vielä ennestään tuttuja. OP Polvijärven on 

myös mahdollista kehittää tuotteitaan asiakaskunnallensa sopivimmiksi tutki-

muksen pohjalta. Tutkimus antaa hyvät edellytykset mahdollisille jatkotutki-

muksille. Tarjoamalla säästämisen- ja sijoittamisen tuotteita potentiaalisille 

asiakkaille tai jo sijoitusprofiilin alla oleville asiakkaille OP Polvijärvi saa kohden-

nettua käytettävissä olevia resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti.   

 

Tutkimuksessamme olisi ollut myös kehitettävää, jotta tulokset olisivat antaneet 

kohdeorganisaatiolle mahdollisimman laajan kuvan asiakkaidensa säästämis- ja 

sijoittamistottumuksista. Kyselylomakkeessa korkein tuloluokka oli yli 2 601 €. 

Mikäli vastausvaihtoehtoina olisi ollut korkeimpana tuloluokkana esimerkiksi yli 

5 000 € kuukaudessa, tutkimus olisi antanut tietoa myös korkeampien tulolu-

okkien säästämis- ja sijoittamistottumuksista ja erotellut tarkemmin enemmän tie-

naavien vastaajien säästämistottumuksia. Kyselylomaketta olisi voinut tietyiltä 

osin tarkentaa vielä ennestään, jotta mahdollisuus kysymysten tai vastaus-

vaihtoehtojen monitulkintaisuuteen olisi saatu vielä vähäisemmäksi. Esimerkiksi 

kyselylomakkeen kysymyksessä 12 kysyttiin asioita, jotka vaikuttavat säästämis- 

ja sijoittamishalukkuuteen. Yhtenä vaihtoehtona oli ”turvallisuus”. Turvallisuuden 

voi kuitenkin ymmärtää tässä asiayhteydessä monella eri tavalla. Jollekin turvalli-

suus voi tarkoittaa sijoittamista mahdollisimman pienellä riskillä, kun taas toiselle 

turvallisuus tarkoittaa sitä, että säästössä on aina pieni summa rahaa pahan pä-

ivän varalle. 
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Kyselylomakkeessa kysyimme, mitä kautta asiakkaat ovat perehtyneet markki-

noilla oleviin säästämis- ja sijoittamisvaihtoehtoihin. Yhtenä vaihtoehtona oli 

some-kanavat, joita nykypäivänänä on olemassa lukuisia erilaisia ja sosiaalisen 

median vaikutus ihmisiin on valtava. Mikäli olisimme erotelleet some-kanavat ky-

selylomakkeeseen tarkemmin (esim. Facebook, Instagram, Twitter jne.), OP Pol-

vijärvi olisi saanut tarkempaa tietoa siitä, mikä some-kanava on asiakkaiden 

keskuudessa suosituin. Tämä puolestaan olisi voinut tulevaisuudessa helpottaa 

OP Polvijärven tuotteiden markkinointia.  

Kyselylomakkeella kysyimme myös, mitä kautta vastaaja haluaisi tietoa 

säästämisestä ja sijoittamisesta. Viimeiseksi vaihtoehdoksi olisi voinut lisätä ”joku 

muu, mikä?” -kohdan, johon vastaaja olisi voinut kirjoittaa vastauksen, mikäli se 

puuttui vaihtoehdoista. 

 

 

10 Luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Validiteetti ilmaisee, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusme-

netelmä mittaa sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata. 

Validiteetin arvioinnissa huomio kiinnitetään siihen, kuinka hyvin tutkimusote ja 

siinä käytetyt menetelmät soveltuvat kyseessä olevan ilmiön tutkimiseen. Vali-

diteetin puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Reliabiliteetti puolestaan 

ilmaisee, kuinka luotettavasti ja toistettavasti mittaus- tai tutkimusmenetelmä mit-

taa tutkittavaa ilmiötä. (Hiltunen 2009.) 

 

Aineiston keruussa huomiota kiinnitetään siihen, että luotettavien tulosten saami-

seksi otoksen on oltava tarpeeksi suuri. Lisäksi otoksen on oltava edustava, eli 

mahdollisimman samanlainen kuin perusjoukko. Reliabiliteettia edesauttaa, että 

tulosten syöttö ja käsittely suoritetaan huolellisesti ja virheettömästi. Lisäksi luo-

tettavuutta edesauttaa selkeä ja tarkkaan rajattu tutkimusongelma, selkeästi 

määritelty perusjoukko, hyvä tutkimussuunnitelma ja kyselylomake, sekä selkeä 

ja objektiivinen raportti. (Heikkilä 2014.) Luotettavuuden edesauttamiseksi laa-

dimme kyselyn mahdollisimman yksiselitteisesti, niin että saamme minimoitua 
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mahdolliset väärinymmärrykset ja ettei kysymyksissä ole mahdollisuutta moni-

tulkintaisuuteen. Kyselylomake jaettiin julkisesti OP Polvijärven Facebook-

sivustolla, joten varmuudella ei voida tietää, että kaikki vastaajat olivat tutki-

muksen kohderyhmää. Muun muassa tästä syystä tutkimusta ei voida pitää täysin 

luotettavana. 

 

Opinnäytetyön tiedonkeruussa sovellettiin HTK-ohjetta. HTK-ohje on yhteinen 

tutkimuseettinen ohje hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen 

käsittelemisestä, joka on sovittu Suomalaisessa tiedeyhteisössä. HTK-ohjetta so-

velletaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla, ja se antaa mallin hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä kaikille tutkimuksen harjoittajille (TENK 2012.) 

 

Tiedonkeruussa käsiteltiin OP Polvijärven asiakkaiden henkilötietoja, joten 

olimme tarkkoja siitä, että HTK-ohje toteutuu ja ettemme poikkea ohjeesta tahat-

tomastikaan. Tausta-aineistona käytimme kohdeorganisaatiomme omia ai-

neistoja, joista osa on tarkoitettu vain pankin sisäiseen käyttöön. Näiden aineisto-

jen soveltamisessa otimme huomioon salassapitovelvollisuuden. Teimme 

opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen OP Polvijärven kanssa.  Allekirjoitimme 

OP Polvijärven kanssa myös salassapitosopimuksen – toisella meistä salassapi-

tosopimus kuuluu osaksi työsopimusta.  

 

Tietoturva ja tietosuoja huomioitiin koko opinnäytetyöprosessin ajan. Opinnäyte-

työssä käsiteltiin OP Polvijärven asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, joten kysely 

laadittiin siten, että vastaajien ja tutkimukseen kohteena olevien asiakkaiden 

anonyymiys säilyi läpi opinnäytetyön prosessin. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä 

muun muassa asiakkaiden ikää ja sukupuolta koskien, mutta kyselyyn 

vastanneet henkilöt eivät ole tunnistettavissa vastausten perusteella. Huo-

lehdimme tarkasti, jottei salassa pidettäviä ammatti- tai liikesalaisuuksia tuotu 

julki.  

 

Opinnäytetyössä tekijänoikeudet kuuluvat opinnäytetyön tekijälle. Valmis opin-

näytetyömme tulee olemaan luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa. Opinnäyte-
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työtä laatiessamme meillä on sekä moraalisia että eettisiä velvoitteita tutkimus-

kohteena olevaa organisaatiota sekä tutkimuksen kohteena olevia asiakkaita 

kohtaan. 
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Saate kyselylomakkeeseen 
 

 

Hei!  

Olemme Karelia-Ammattikorkeakoulun toisen vuoden taloushallinnon tradenomiopiskelijoita 
ja teemme opinnäytetyötä OP Polvijärven asiakkaiden säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen. 
Tutkimus laaditaan OP Polvijärven toimeksiannosta. Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua 
syksyllä 2020.   

Kyselyllä kartoitamme OP Polvijärven asiakkaiden tämänhetkistä säästämisen ja sijoittamisen 
tilaa. Kyselylomakkeen tulosten avulla arvioimme mahdollisia kehittämistarpeita asiakkaiden 
säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen.   

Kyselymateriaali tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja kyselyt tehdään nimettöminä.  Yk-
sittäisten henkilöiden tietoja ei käy ilmi opinnäytetyössä. 

Olisimme kiitollisia osallistumisestanne kyselyymme. Mikäli Teillä on kysyttävää, voitte 
lähestyä meitä sähköpostitse.  

  

Ystävällisin terveisin  

Heidi Kuronen  Heidi.B.Kuronen@edu.karelia.fi  

Hanna Laukkanen  Hanna.Laukkanen@edu.karelia.fi  
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KYSELYLOMAKE 

OP Polvijärven asiakkaiden säästäminen ja sijoittaminen 

 

1.Sukupuoli  Nainen  Mies 

 

2.Ikä  18-28 29-39 40-50 51-61 62- 

 

3. Elämäntilanne Naimaton Avo-/avioliitto  Leski/eronnut 

 

4.Koulutus  Peruskoulu 

  Ylioppilas 

  Ammattikoulu 

  Alempi korkeakoulututkinto 

  Ylempi korkeakoulututkinto 

  Joku muu, mikä? 

 

5.Bruttotulot kuukaudessa 

  Alle 1000€  1000-1500€  

1501-2000€  

2001-2600€  Yli 2601€ 

 

SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN 

6. Paljon arvioit tileilläsi olevan tällä hetkellä säästövaroja? 

 

Ei ollenkaan  Alle 500€  500-1000€  

1001-2000€  2001-3000€  3001-4000 € 

4001-5000€  5001-10 000 €  Yli 10 000€ 
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7. Millaisissa kohteissa sinulla on säästöjä tai sijoituksia? (Jos sinulla ei ole mitään käytössä, 

jätä valintaruudut tyhjiksi ja siirry seuraavaan kohtaan) 

 

 Käyttötilillä  Säästötilillä  Sijoitusrahastoissa 

 Pörssiosakkeissa Henkivakuutuksessa Eläkevakuutuksessa 

 Mobiilisovelluksen säästöpossussa  ASP-tilillä 

Muissa arvopapereissa (obligaatio tms.)  

 En osaa sanoa    Muu vaihtoehto 

 

 

8. Mitä tavoitetta varten säästät tai sijoitat tällä hetkellä? 

 

 Lomamatkaa  Autoa  Lapsia  

Odottamattomia maksuja Lainojen maksuja Remonttia  

Oman asunnon hankinta   

Vapaa-ajan asunto tai kesämökki 

Eläkkeelle jäämistä 

 En säästä/sijoita tällä hetkellä ollenkaan 

 Muu vaihtoehto, mitä varten säästät tai sijoitat? 

 

 

10. Kuinka pitkäksi aikaa olet valmis sijoittamaan rahojasi? 

 

Alle 1v 1-3v. 3-5v. yli 5v. 

 

 

11. Kuinka pitkä kokemus sinulla on sijoitustoiminnasta? 

 

Ei ollenkaan, en säästä tai sijoita Alle 1v. 1-3v.  3-5v. 

Yli 5v.
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12. Minkä asioiden koet vaikuttavan halukkuuteesi säästää tai sijoittaa tällä hetkellä? 

Turvallisuus 

Muiden mielipiteet 

Mainonta 

Sijoitusaika 

Vaivattomuus 

Tuotto-odotus 

 

13. Kuinka kuvailisit tämä hetkistä taloudellista tilannettasi? Ympyröi sopiva vaihtoehto.  

0= en tule toimeen ollenkaan, 10=tulen toimeen erittäin hyvin 

 

0           1          2          3           4           5          6          7           8          9          10 

 

14. Mitä kautta olet perehtynyt tällä hetkellä markkinoilla saatavilla oleviin säästämisen ja 

sijoittamisen vaihtoehtoihin? 

Lehdet, uutiset jne. Sijoitusyhtiöiden verkkosivut 

Some-kanavat  En ollenkaan 

 

15. Miten haluaisit tietoa säästämisen ja sijoittamisen asioista? 

 

Puhelimitse  Konttoritapaamisella Sähköpostitse  

Sijoitustapahtumissa Op-mobiilissa  Pankin verkkosivuilla

  

En osaa sanoa 

 

16.Mistä sijoitustuotteista olet kiinnostunut?  

  Rahastot  Osakkeet ja ETF 

  Uusi osakesäästötili Vakuutussäästäminen 

  Muu
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17. Haluaisitko henkilökohtaista opastusta säästämisen ja sijoittamisen asioihin? 

Kyllä  Ei 



 

 


