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Palveluinnovaatioprosessi voidaan jakaa 5 eri vaiheeseen: strategiasidonnaisuus, 
perustutkimus, suorituskyvyn analysointi, systeemimuutokset sekä kaupallistaminen. Tästä 
palveluinnovaatioprosessista voidaan johtaa perustutkimusprosessi rahoitusalalle: 
strategiasidonnaisuus, ideoiden luonti ja karsinta, suorituskyvyn analysointi, 
differointimahdollisuuksien kartoittaminen ja palveluinnovaation myynti yritysjohdolle 
sekä osakkaille. Strategiasidonnaisuudella varmistetaan, että yritys pysyy omalla 
osaamisalueellansa hyödyntämällä omia ydinkompetenssejaan. Perustutkimus osana 
palveluinnovaatioprosessia selvittää oleellisimmat tiedot markkinatilanteesta sekä toimii 
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asuntolainan kaltaiset tuotteet voisivat olla menestyksekkäitä. Kilpailu 
asuntolainamarkkinoilla kulminoituu kolmen hallitsevan kilpailijan ympärille: 
Osuuspankki, Sampo Pankki ja Nordea. Asuntolainan kaltainen käänteinen asuntolaina 
voisi olla menestys markkinoilla, jos sitä pystyttäisiin differoimaan kylliksi. 
Markkinapotentiaali pelkälle käänteiselle asuntolainalle on tällä hetkellä liian alhainen. GE 
Money Finland ei myöskään pysty tarjoamaan tuotetta yhtä kilpailulliseen hintaan kuin 
kilpailijansa. GE Money Finlandin tulisi edellä mainituista syistä johtuen pyrkiä 
differoimaan käänteisen asuntolainan kaltaista tuotettaan Heloc, jotta se menestyisi 
markkinoilla. 
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Service innovation process can be divided in to 5 different sections, strategy, pre-study, 
performance analysis, system development and commercialization. This process can be 
used to define the process for pre-study: strategy, idea creation and elimination, 
performance analysis, differentiation possibilities and selling the idea to upper 
management and stakeholders. When the pre-study is tied in to the strategy, it is possible to 
make sure that company stays on its area of its core competences. Pre-study as a part of 
service innovation process clears out the most essential facts about markets and is effective 
tool in idea elimination and also when planning the future actions of new service 
development. Performance analysis for pre-study is mandatory in order to know, what 
changes the new service requires from the business. Product differentiation is one way of 
making competitive advantage on homogenous product markets, where the main 
competition wraps around pricing. On financial markets product differentiation might be 
challenging as consumers act conservative towards new products. Macroeconomical 
statistics indicate that Finnish consumers are going to use more credit in the future. 
Mortgage is the most popular product at the moment and it has acted as an engine for the 
rapid growth of credit stock in Finland and that is why new products which are related to 
mortgages might be successful. Competition on the current markets is mostly controlled by 
three major competitors: Osuuspankki, Sampo Pankki and Nordea. New products related to 
mortgages, such as reverse mortgage Heloc, might be successful, if it could be 
differentiated to be more different when compared to the competitors. Market potential for 
basic Heloc product is not on a high level. GE Money Finland cannot compete with its 
competitors with pricing. That is also why, GE Money Finland should differentiate product 
Heloc in order to get it profitable and successful. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaiset ovat melko konservatiivisia lainarahan käytön suhteen. Kielteinen asenne 

luottoa kohtaan kärjistyy vanhemmissa ikäluokissa (45+ v.), jotka ovat tottuneet 

säästämään suurempia hankintojaan varten ja joilla on 90-luvun lamavuodet vielä tuoreessa 

muistissa, kun taas nuoremmat ikäluokat (20 – 45 v.) ovat vastakohtana vanhemmilleen 

ostaessaan haluamansa hyödykkeet heti käyttöönsä turvautuen eri luottomuotoihin tai 

vaihtoehtoisesti omiin tai vanhempiensa säästöihin. Asenteet lainarahaa kohtaan ovat 

kuitenkin muuttumassa positiivisemmiksi myös vanhempien ikäluokkien kohdalla. Koska 

asenteet luottoa kohtaan ovat muuttumassa positiivisemmiksi, voidaan olettaa että kysyntä 

rahoitusalan tuotteille kasvaa tulevaisuudessakin. Tämä asettaa haasteen suomalaisen 

rahoitusalan yrityksille, kuinka luoda uusia menestyksekkäitä lainatuotteita markkinoille. 

 

Uuden tuotteen tai palvelun luonti on aina haastava prosessi alasta riippumatta. Prosessiin 

kuuluu paljon eri vaiheita perustutkimuksesta lopullisen tuotteen kaupallistamiseen, jotka 

vaativat yritykseltä kunkin alan asiantuntemusta sekä aikaa. Usein yrityksillä ei kuitenkaan 

ole käytettävissään yksityiskohtaisten tuote-, kilpailija-, markkina- ja asiakasselvitysten 

laatimiseen vaadittavia resursseja.  

 

1.1 Yleiskatsaus 

 

Suomalainen rahoitusala on tuotteidensa puolesta melko homogeeninen ja kilpailun 

painopiste on enemmän tuotteiden hinnan kuin tuoteominaisuuksien puolella. Tuotteet 

rahoitusalalla ovat hyvin samankaltaisia eivätkä ne vaadi jatkuvaa kehitystä kuten esim. 

teknologiapainotteisilla aloilla, joissa jatkuvat tuoteparannukset sekä uudet 

tuoteinnovaatiot ovat usein elinehtona alalla toimiville yrityksille. Tästä syystä 

rahoitusalan yrityksillä ei ole tarvetta ylläpitää tuotekehitysosastoa yhtä laajamittaisesti 

kuten teknologiapainotteisilla aloilla. Rahoitusalan yritykset turvaavatkin usein ulkoisiin 

asiantuntijoihin perustutkimuksia luodessaan. 

 

Ulkoiset asiantuntijat ovat tottuneet tekemään heiltä tilatut projektit kukin omalla 

tavallaan. Ulkoisella työn tekijällä ei aina ole täydellistä kuvaa tilaajana toimivan yrityksen 
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tilasta ja heidän haluamastaan lopputuloksesta. Vaarana onkin usein se, että ulkoisen 

asiantuntijan tekemä työ ei aina vastaa täydellisesti rahoitusalan yrityksen haluamaa 

lopputulosta. Tämä johtunee pitkälti siitä, että jatkuvaa tiedonvaihtoa ja kommunikointia 

eri osapuolten välillä ei välttämättä nähdä tarpeellisena sen kuluttaessa molempien 

osapuolten aikaa. Yritys, joka teettää työn jollain ulkopuolisella tekijällä, odottaa 

luonnollisesti ulkopuolisen asiantuntijan tekevän tutkimuksestaan juuri yritykselle sopivan. 

Koska ulkoiset asiantuntijat ovat tottuneet tekemään tutkimukset omien kaavojensa 

mukaisesti, tutkimukset eivät aina ole alusta asti tilaajayrityksille räätälöityjä. Ulkoiset 

asiantuntijat tekevät tutkimuksiaan useille alan eri yrityksille, joten heillä löytyy 

asiantuntemusta ja taitoa suorittaa tilatut työt tehokkaasti. Heillä ei kuitenkaan ole yhtä 

hyvää näkemystä työn tilaavan yrityksen sisäisestä tilasta, kuin työn tilaavassa yrityksissä 

työskentelevillä henkilöillä on.  

 

Yrityksessä työskentelevillä henkilöillä on vankka tietämys yrityksen nykytilasta ja he 

tietävät mitkä tiedot ovat relevantteja yritykselle kilpailija-, asiakas-, markkina- ja 

tuoteselvityksiä tehtäessä. Näillä henkilöillä ei kuitenkaan välttämättä ole tutkimuksiin 

vaadittavaa aikaa tai tietämystä laajempien selvitysten suorittamiseen. Vaarana on usein 

myös se, että yrityksessä työskentelevät henkilöt eivät välttämättä tiedosta yrityksen 

sisäisiä ongelmia tai haasteita ja täten epäonnistuvat tutkimusten painopisteiden 

määrittämisessä. Esim. yritys haluaa selvittää uuden tuotteen markkinapotentiaalin, mutta 

unohtaa samalla selvittää yrityksen kyvykkyydet tuotteen tarjoamisen kannalta. Onko 

yritys kyvykäs tarjoamaan tai kannattaako yrityksen edes lähteä luomaan uutta tuotetta? 

Tämä tutkimus selvittää prosessin, jota seuraamalla rahoitusalan yritykset voivat toteuttaa 

yksinkertaisia, mutta kattavia perustutkimuksia sisäisesti. 

  

1.2 Tutkimuskysymykset ja työn rajaukset 

 

Tämä tutkimus rajoittuu rahoitusalalle ja palveluinnovaatioprosessin 

perustutkimusvaiheeseen. Tutkimus esittelee yleisellä tasolla erilaisia tekniikoita ideoiden 

luontiin, differointiin ja suorituskyvyn analysointiin. Tutkimuksen päätavoitteena on johtaa 

prosessi, jota seuraamalla rahoitusalan yhtiö voi tehdä uudelle tuotteelle vaadittavat 

esiselvitykset itsenäisesti. Pääpaino tutkimuksessa on kulloisenkin markkinatilanteen ja 
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yrityksen sisäisten kyvykkyyksien kartoittamisessa kohdattavien haasteiden 

selvittämisessä. Tutkimuskysymykset voidaan johtaa uuden tuotteen lanseeraamiseen 

vaadittavien tietojen tarpeesta: minkälainen markkinatilanne tällä hetkellä on ja onko 

yrityksellä tarvetta luoda uusi tuote omaan tuoterepertuaariinsa, kuka tuotetta tulee 

käyttämään ja minkälaisen tuotteen tulisi olla, jotta mahdolliset asiakkaat haluaisivat sitä 

ostaa ja kuinka differoida tuote kilpailukykyiseksi sekä mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon 

uuden tuotteen mahdollisia ominaisuuksia kartoitettaessa (Kotler, Armstrong, Saundes & 

Wong 1999, 8)? Tutkimuskysymykset ovat luettavissa alla.  

 

1. Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota perustutkimusta tehtäessä rahoitusalalla? 

2. Mitä asioita tulisi selvittää yrityksen sisäisiä kyvykkyyksiä määriteltäessä uuden 

palvelun innovaatioprosessissa? 

3. Kuinka innovaatioprosessia voi käyttää perustutkimuksen runkona? 

 

Tutkimusmenetelmänä on selvittää teoreettisen kirjallisuuden kautta toimintamalli 

perustutkimuksen luomiseen rahoitusalalla. Teorian tukena käytetään case-esimerkkinä 

tuotteelle Home equity line of credit (Heloc) GE Money (GEM) Finlandille vuoden 2008 

alussa laadittua perustutkimusta. Perustutkimus on esiselvitys vuoden 2008 alun 

suomalaisen rahoitusalan markkinatilanteesta, kilpailijoiden tuotteista sekä asiakkaista. 

Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä päätös, kannattaako tuotteen Heloc tutkimiseen 

sijoittaa lisää resursseja. Uutta tuotetta luotaessa perustutkimus on äärimmäisen tärkeässä 

roolissa. Perustutkimus luo pitkälti pohjan sille, minkälaiseksi tuotetta lähdetään jatkossa 

kehittämään. Tästä syystä perustutkimusta tehtäessä olisi siihen syytä pyrkiä sisällyttämään 

myös tietoa myöhempiä tuotekehitysprosessin vaiheita varten. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Rahoitusalalla tuotteet eivät ole teknisiä, käsinkosketeltavia kuten teknologiapainotteisilla 

aloilla, vaan ennemmin palveluita. Uuden palvelun luontiprosessia taas ei ole tutkittu yhtä 

kattavasti kuin uuden tuotteen luomisprosessia. Tästä syystä uuden palvelun luontiin ei ole 

laadittu kovinkaan monia erilaisia tapoja. Kaksi tunnetuinta uuden palvelun 

luontiprosessia, joiden ympärille tämä tutkimus perustuu, ovat Booz, Allen & Hamiltonin 
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(1982) luomaan tuotekehitysprosessiin pohjautuva Bowersin (1987, 1989) 8 tason 

menetelmä sekä Scheuing & Johnsonin (1989) luoma hieman tarkempi 15 tason 

menetelmä. (Akamavi 2005; Alam & Perry 2002) Näissä molemmissa edellä mainituissa 

menetelmissä on havaittavissa samankaltaisuuksia, jotka ilmenevät taulukosta 1. Nämä 

samankaltaisuudet voidaan karkeasti jakaa seuraaviin tasoihin: uuden tuotteen tai palvelun 

sitominen strategiaan, idean luonti- ja taustatutkimusvaihe, liiketoiminnan sisäisten 

kyvykkyyksien arviointi, konseptikehitys ja -testaus ja lopulta idean kaupallistaminen.  

 

Taulukko 1. 8-tasoinen ja 15-tasoinen uuden palvelun innovaatioprosessi 

Bowers 1989 Scheuing & Johnson 1989 Prosessin vaihe
Yrityksen strategian määrittäminen Uuden palvelun tavotteiden ja strategian 

määrittäminen

Palvelun strategian määrittäminen

Palveluidean muodostaminen Palveluidean muodostaminen

Seulonta

Palvelukonseptin kehitys ja arviointi Palvelukonseptin kehitys

Palvelukonseptin testaus

Business-analyysi Business-analyysi

Projektin valtuuttaminen

Palvelun kehitys ja arviointi Palvelun suunnittelu ja testaus

Prosessin ja systeemien suunnittelu

Markkinointiohjelman suunnittelu

Henkilöstön koulutus

Palvelun testaus ja pilottiajo

Testimarkkinointi Testimarkkinointi

Kaupallistaminen Täysimittainen kaupallistaminen

Kaupallistamisen jälkeinen arviointi

Kaupallistaminen

Idean luonti- ja 
taustatutkimusvaihe

Palvelun sitominen 
strategiaan

Liiketoiminnan sisäisten 
kyvykkyyksien arviointi

Palvelukonseptin 
vaatimat prosessi- ja 
systeemimuutokset
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Työn rakenne, joka on nähtävissä kuvassa 1., noudattaa pitkälti Scheuing & Johnsonin 

(1989) ja Bowersin (1989) luomien palveluinnovaatioprosessien vaiheita. Taulukossa 1. 

esiteltyjä palveluinnovaatioprosesseja sovelletaan perustutkimusprosessin johtamiseksi. 

 Input Output 

 
Kuva 1. Työn rakenne ja sisältö kappaleiden mukaisesti jaoteltuna 

GEM Finlandilla suoritetun 
markkinatutkimuksen antama 
käytännön kokemus  ja 
tietämys rahoitusalasta. 

Innovaatioprosessin idean 
luonti- ja taustatutkimusvaihe 
sekä kirjallisuutta palvelu-
innovaatioprosessista. 

Kirjallisuutta liiketoiminnan 
suorituskyvyn mittaamisesta 
ja tämän merkityksestä 
palveluinnovaatioprosessissa 

Kirjallisuutta tuotedifferoin-
nista sekä päätöksenteosta. 
Ideoiden karsinta sekä 
sisäisten kyvykkyyksien mer-
kitys päätöksentekovaiheessa. 

Tutkimuksessa rakennettu toi-
mintamalli, käytännön osoit-
tama ongelma ja rahoitusalan 
tuntemus. 

GEM Finlandilla luotu mark-
kinatutkimus ja käytännön 
kokemus rahoitusalalta. 
Avaininformaation tulkinta ja 
päätöksenteon tarve. 

Kappale 1: Johdanto:
Johdatus tutkimuksen sisäl-
töön sekä tutkimuskysymysten 
että rajausten asettaminen. 

Kappale 2: Perustutkimus 
innovaatioprosessissa: 
Perustutkimuksen merkitys 
osana palveluinnovaatio-
prosessia. 

Kappale 3: Yrityksen suo-
rituskyky: Yrityksen kyvyk-
kyyksien selvittäminen ja 
analysointi perustutkimus-
vaiheessa. 

Kappale 4: Avaininfor-
maation tulkinta: Perustutki-
muksen antaman informaation 
käyttö päätöksenteon tukena. 

Kappale 5: Markkina-
tutkimus uudelle tuotteelle: 
GEM Finlandille luotu mark-
kinatutkimus. 

Kappale 6: Markkinatutki-
muksen antaman informaa-
tion tulkinta: Tuotedifferointi 
ja päätöksenteko. 
 

Yleiskatsaus tutkimuksesta. 
Tutkimuksen tavoitteet, 
rajaukset ja rakenne. 

Keinoja uusien palvelu-
innovaatioiden luomiseen sekä 
keinoja ideoiden karsintaan. 

Keinoja yrityksen tärkeimpien 
sisäisten kyvykkyyksien 
selvittämiseen ja näiden 
asema innovaatioprosessissa 
sekä päätöksentekovaiheessa. 

Avaininformaation käyttö pää-
töksenteon tukena innovaatio-
prosessin seuraavien 
vaiheiden määrittämiseksi. 

Avaininformaatio rahoitus-
alalta markkinoiden, asiak-
kaiden, kilpailijoiden sekä 
yrityksen kyvykkyyksien 
osalta. 

Markkinatutkimuksen anta-
man informaation käyttö 
päätöksenteon tukena jatko-
toimenpiteiden tarpeen ja 
luonteen määrittämiseksi. 

Tutkimuksen antama infor-
maatio. Teoreettinen viite-
kehys sekä käytännön esi-
merkki tutkimuksessa luo-
dusta toimintamallista. 

Kappale 7: Yhteenveto:
Tutkimuksessa tehtyjen löy-
dösten ja päätelmien yhteen-
veto. 

Tutkimuksen lopputulos ja 
päätelmät lisätutkimuksen tar-
peelle. 
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Työn rakenne koostuu teoriaosuudesta, jossa selvitetään teoreettinen toimintamalli uuden 

palvelun luomiseen rahoitusalalle, sekä esimerkkiosuudesta, jossa teoriaosuudessa 

selvitettyä prosessia sovelletaan perustutkimuksen muodossa käytännön osoittamaan 

ongelmaan. Tätä teoreettista toimintamallia käsitellään kappaleissa 2, 3, ja 4. Kappaleissa 

2., 3. ja 4. selvitettyä teoreettista toimintamallia sovelletaan käytännön osoittamaan 

ongelmaan kappaleissa 5. ja 6.  

 

Kappaleessa 2. selvitetään teknologia- ja palvelualan kirjallisuuden kautta yleinen 

innovaatioprosessi. Tätä innovaatioprosessia tarkennetaan ja tarkastellaan 

perustutkimuksen osalta. Mikä on yrityksen strategian merkitys 

palveluinnovaatioprosessissa ja miten tämä strategia ohjaa uusia palveluinnovaatioita? 

Mitä lähteitä uudelle palveluinnovaatiolle voi olla ja kuinka hankkia tietoa näitä 

palveluinnovaatioita varten? Kappale 2. pyrkii vastaamaan kysymyksiin: kuinka 

muodostaa ja kuinka valita potentiaalisin uusi palveluinnovaatio eri vaihtoehdoista.  

 

Kappaleessa 3. selvitetään keinoja, kuinka yritys voi selvittää omia sisäisiä 

kyvykkyyksiään ja mikä on näiden kyvykkyyksien merkitys innovaatioprosessin 

perustutkimusvaiheessa. Yrityksen sisäisen avaininformaation hankinta ja tulkinta 

osoittautuu usein hyvin haastavaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Tieto on sirpaloituneena 

yrityksen sisälle ja pelkät linjapäälliköiden haastattelut eivät aina anna täydellistä kuvaa eri 

osastojen toimintakapasiteetista. Kappaleessa 3. esitellään erilaisia keinoja yleisellä tasolla 

yrityksen sisäisten kyvykkyyksien mittaamiseen uuden palveluinnovaation vaatimusten 

puitteissa.  

 

Kappale 4 selvittää kuinka tulkita perustutkimuksen antamaa informaatiota. Kappaleessa 4. 

käsitellään yleisellä tasolla tuotedifferointia. Päätöksenteko projektin jatkamisen suhteen 

on usein haastavaa. Perustutkimuksen antaman informaation tulisi ohjata tätä 

päätöksentekoprosessia. Kappaleessa 4. käsitellään myös päätöksenteon tärkeyttä. 

 

Kappaleet 5 ja 6 käsittelevät GEM Finlandille 2008 alkuvuodesta luotua perustutkimusta 

tuotteelle Heloc – Home equity line of credit. Perustutkimus on luotu soveltaen tässä 

tutkimuksessa löydettyä innovaatioprosessia ja tarjoaa käytännön esimerkin prosessin 

hyödyntämisestä.  
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Kappaleessa 5. käsitellään eri tietolähteistä koottua tietoa markkinoista, asiakkaista, 

kilpailijoista ja GE Money Finlandin sisäisistä kyvykkyyksistä. Näiden tietojen pohjalta 

luodaan alustava markkinapotentiaali uudelle tuotteelle sekä selvitetään, mitkä ovat GE 

Money Finlandin tämän hetkiset positionaaliset vahvuudet sekä heikkoudet uutta tuotetta 

Heloc tarjottaessa.  

 

Kappaleessa 6. pohditaan erilaisia keinoja kappaleessa 5. havaittujen haasteiden 

ratkaisemiseksi. Asiakas- ja markkinavetovoimaisuus sekä tuotedifferointi ovat määräävinä 

tekijöinä päätökselle, lähdetäänkö palvelua edelleen kehittämään ja mitä muutoksia 

palveluinnovaatioon tulisi tehdä, jotta sen myyminen olisi tuottoisaa GE Money Finlandille 

ja asiakkaat haluaisivat sitä itselleen hankkia. Kappaleessa 6. tehdään myös johtopäätökset 

koko tutkimuksen antamasta informaatiosta. 

 

Perustutkimus ei yksin riitä uuden tuotteen luomiseksi, mutta sen avulla voidaan kartoittaa 

tehokkaasti uuden innovaation luomat haasteet ja vaatimukset yrityksessä sekä uuden 

tuotteen kilpailulliset ominaisuudet. Perustutkimus luo pohjan päätöksenteolle: onko 

uuteen palveluun kannattavaa sijoittaa lisäresursseja jatkotutkimuksen muodossa ja kuinka 

uutta palvelua lähdetään tulevaisuudessa kehittämään. Kappaleessa 7 yhteenvedetään 

tutkimuksen löydökset ja päätelmät sekä ehdotetaan lisätutkimuksen tarvetta aiheelle. 
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2 PERUSTUTKIMUS INNOVAATIOPROSESSISSA 

 

Tämä kappale pureutuu uuden palvelun kehittämisprosessin alkupään vaiheiden 

tarkentamiseen: palvelun sitominen strategiaan sekä idean luonti- ja 

taustatutkimusvaiheeseen. Mitä nämä vaiheet pitävät sisällään ja mihin yrityksen tulisi 

erityisesti kiinnittää huomiota, jotta perusta uudelle mahdolliselle palvelulle olisi tarpeeksi 

kattava. 

 

Uuden palvelun sitominen strategiaan on ensimmäinen toimenpide 

palveluinnovaatioprosessissa. Yrityksen strategian tiedostaminen ja sen seuraaminen läpi 

palveluinnovaatioprosessin on tärkeää uuden palvelun menestymisen kannalta. Uuden 

idean luominen ja kaupallistaminen vaativat resursseja sekä kyvykkyyksiä yritykseltä. 

Resurssien ja kyvykkyyksien valjastaminen innovaatioprosessiin takaa 

palveluinnovaatioprosessin valmistumisen ajallaan ja laadukkaasti. 

 

Keinoja uusien palveluinnovaatioiden luontiin on useita. Ideoita voidaan hakea esim. 

yrityksen sidosryhmien kautta ja markkinoilta. Oikean idean valinta ja tuotantoon 

siirtäminen vaativat paljon informaatiota yrityksen kyvykkyyksistä ja markkinoista. Onko 

yritys kyvykäs tuottamaan uutta palvelua ja ovatko markkinat valmiita vastaanottamaan 

uutta tuotetta? Kattavalla perustutkimuksella pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin.  

 

2.1 Uuden palveluidean sitominen yrityksen strategiaan 

 

Suurin haaste uutta palvelua luotaessa lienee uuden palveluidean kehittämisessä. Uuden 

innovaation luonti homogeenisille markkinoille voi osoittautua hyvinkin haastavaksi 

tehtäväksi. Scheuing & Johnsonin mukaan (1989) uuden palveluidean kehityksen tulisi 

alkaa kysymyksistä: millä alalla me toimimme ja mikä on meidän tämän hetkinen 

strategiamme. Tämän ajattelutavan kautta voidaan luoda heti alkuun rajoitteet uudelle 

palvelustrategialle, jota lähdetään luomaan ja josta voidaan lähteä kehittämään uutta 

palvelua. Scheuing & Johnson erittelevät palvelustrategiat 4 eri tapaan toimia.  
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Osuuden kasvatus -strategia tähtää siihen, että jo olemassa oleville asiakkaille pyritään 

myymään enemmän jo olemassa olevaa palvelua aggressiivisilla liikkeillä esim. hinta- ja 

mainoskampanjoiden avulla. Markkinoilla laajentumis -strategia taas perustuu siihen, että 

jo olemassa olevaa palvelua pyritään tarjoamaan uusille markkinasegmenteille, joka voi 

ilmetä esim. siten, että yritys rahoitusalalla ryhtyy tarjoamaan rahoituspalveluitaan 

yksityisasiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaille. Näille kahdelle Scheuing & Johnsonin 

erittelemälle strategialle on yhteistä se, että jo olemassa olevaa palvelua ei muuteta. Näiden 

lisäksi Scheuing & Johnson erittelevät Palvelun laajentamis -strategian ja Uusi 

liiketoiminta -strategian. Palvelun laajentamis -strategiassa kehitetään uusi palvelu, jota 

ryhdytään tarjoamaan vanhoille asiakkaille, kun taas Uusi liiketoiminta -strategiassa 

luodaan täysin uusi palvelu täysin uusille asiakkaille. (Scheuing & Johnsson, 1989) 

 

Edellä mainittuja 4 eri palvelustrategiaa voidaan verrata ja soveltaa riskiensä puolesta 

perinteisiin Kotler et. al. (1999, 97) erittelemään tuotteen 4 eri elinkaaren vaiheeseen: 

kysymysmerkki, tähti, lypsylehmä, ja koira. Tunnistamalla yrityksen omat jo olemassa 

olevat palvelut ja näiden ominaisuudet sekä suosion markkinoilla, yritys voi lähteä 

pohtimaan omaan yritysstrategiaansa soveltuvia uusia palveluita. Muokkaamalla vanhoihin 

tuotteisiin uusia ominaisuuksia yrityksen on mahdollista mukauttaa palvelunsa paremmin 

markkinoiden vaatimuksiin. On kuitenkin tärkeää tietää, milloin palvelua kannattaa lähteä 

muokkaamaan, milloin ryhtyä etsimään uusia palveluinnovaatioita ja minkälaista 

palvelustrategiaa palveluun kannattaa kulloinkin soveltaa. Uuden palvelun kehittäminen 

vaatii oman jo olemassa olevan tuoteportfolion tuntemusta. Ovatko jo olemassa olevat 

tuotteet elinkaarensa alku- vai loppupäässä ja kuinka hyvin ne menestyvät markkinoilla? 

Jos jo olemassa olevat tuotteet menestyvät markkinoilla, on syytä tietää mistä tämä johtuu, 

jotta näitä menestystekijöitä voitaisiin soveltaa myös uusiin, vasta ideatasolla oleviin 

palveluihin. 

 

Kysymysmerkille ominaisia piirteitä ovat sen tuoreus markkinoilla ja epävarmuus tulevasta 

suosiosta (Kotler et al, 1999, 98). Tätä tuotetyyppiä voi lähestyä Palvelun laajentamis -

strategian kautta, jossa tähteä ryhdytään tarjoamaan esim. lypsylehmän kautta jo tutuksi 

tulleille markkinoille pilottituotteen muodossa. Tätä kautta saadaan hieman tietoa siitä, 

kuinka kysymysmerkkiä tulisi edelleen kehittää, jotta se pääsisi tähden asemaan. Tähti on 

tuote, joka on osoittanut markkinoilla hyväksi tuotteeksi, mutta ei ole vielä saavuttanut 
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markkinoilla täyttä potentiaaliansa (Kotler et al, 1999, 98). Jotta tähti saataisiin 

lypsylehmän asemaan, siihen voidaan soveltaa Osuuden kasvatus -strategiaa esim. 

aggressiivisella markkinoinnilla, jotta tuote saataisiin lyötyä läpi lypsylehmän asemaan. 

 

Lypsylehmä on tuote, joka on ollut markkinoilla jo pitkän aikaa ja oletettavasti tulee siellä 

myös pysymään paljon myytynä tuotteena. Lypsylehmälle on ominaista, että se on 

yrityksen myydyimpiä tuotteita. Tämän tuotetyypin edelleen kehittämiseen ei kannata 

lähteä panostamaan lisäresursseja (Kotler et al, 1999, 98). Sen sijaan, siihen voidaan 

soveltaa palvelualalta tuttua Markkinoilla laajentumis -strategiaa hakemalla uusia 

asiakassegmenttejä ja täten vielä pyrkiä maksimoimaan voittoja ennen kuin tuote siirtyy 

elinkaarensa loppuun. Tuotteen elinkaaren loppupään muodostaa koira, joka on jo elänyt 

potentiaalisimmat hetkensä, eikä enää saavuta uutta suosiota markkinoilla. Koira on 

tuotetyyppi, johon ei enää kannata panostaa lisäresursseja tuotekehityksen tai 

markkinoinnin muodossa (Kotler et al, 1999, 98). Sen sijaan koiraan voi soveltaa Uusi 

liiketoiminta -strategiaa, jossa koiran elinkaaren aikana opittujen tietojen pohjalta voidaan 

lähteä kehittämään uutta palvelua täysin uusin ominaisuuksin uusille asiakkaille. 

 

Palvelustrategian muodostaminen ja sen sitominen koko yrityksen strategiaan heti 

palveluinnovaatioprosessin alkuvaiheessa on prosessin yksi oleellisimmista vaiheista. Tätä 

olettamusta tukee Cooper & Scottin (1996) suorittama empiirinen tutkimus, joka käsittelee 

kriittisimpiä uusien palveluiden menestystekijöitä ja jonka pohjalta Cooper & Scott ovat 

luoneet 10 kohdan tasoporttimenetelmän palveluinnovaatioprosessille. Cooper & Scott 

suodattivat 7 tärkeintä uuden palvelun menestystekijää tutkimustulosten sekä Cooper & de 

Brentanin (1991) ja Cooper, Easingwood, Edgett, Kleinschmidt & Storeyn (1994) 

tutkimusten pohjalta. Nämä 7 menestystekijää ja Cooper & Scottin (1996) kehittämä 10 

kohdan palveluinnovaatioprosessi ilmenevät alla olevasta taulukosta 2. 
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Taulukko 2. Kriittisten menestystekijöiden painokertoimet ja näiden pohjalta kehitetty 10 
kohdan tasoporttimenetelmä 

Onnistujat vs. 
epäonnistujat
(Cooper & de 

Brentani, 1991)

Top suoriutujat
(Cooper et all, 

1994)

Tasoporttimenetelmä
(Cooper & Scott, 1996)

1. Tee kokonaisvaltainen perustutkimus 
projektille

2. Omaksu korkealaatuinen, systemaattinen ja 
näkyvä innovaatioprosessi

3. Rakenna go/kill päätöksentekopisteitä 
prosessiin fokusoidaksesi resursseja

4. Keskity suorituksen laatuun läpi 
innovaatioprosessin

Kokonaissynergia #1 -
- Markkinointisynergia - #1
- Johtamissynergia - #5

Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen #5 #2 6. Kuuntele asiakkaita prosessin eri vaiheissa

Tuotteen sopivuus markkinoille #3 Ei arvioitu 7. Varmista tuotteen sopivuus markkinoille

Tuotteen ylivertaisuus #1 Ei vaikutusta 8. Kehitä uniikkeja, ylivertaisia tuotteita

Kaupallistamisenvaiheen laatu #4 #6

Palveluasiantuntijuus #6 #4

Vahva markkinointikommunikaatio - #3

9. - 10. Suunnittele kaupallistaminen 
korkealaatuiseksi ja toimita uusi tuote 
asiakaskohtaisella asiantuntevuudella

5. Etsi synergioita, jotta voit hyökätä 
vahvuusalueiltasi

Ei arvioitu
Taustatutkimusvaihe
vrt. Scheuing & Johnson (1989),
kuva 1

 
 

Tärkeysjärjestyksessä korkeimmalla tasolla on Cooper & de Brentanin (1991) suorittaman 

tutkimuksen perusteella kokonaissynergia, jonka Cooper et al jakoivat (1994) vielä 

markkinointi- ja johtamissynergiaan. Näistä kahdesta tekijästä markkinointisynergia 

osoittautui tärkeimmäksi menestystekijäksi top suoriutujien kohdalla. 

Markkinointistrategian sidonnaisuus yrityksen strategiaan muodostuu business portfolion 

kautta, joka sisältää myös yrityksen tuotestrategian (Kotler et al, 1999, 96). Täten Cooper 

& de Brentanin tutkimuksesta (1991) voidaan päätellä markkinointisynergian painopisteen 

kautta myös palveluinnovaation strategiasidonnaisuuden olevan tärkeysjärjestyksessä 

korkealla tasolla.  

 

Jotta uusi palveluinnovaatio olisi korkeatasoinen, tulisi sen olla linjassa yrityksen 

kokonaisstrategian ja tuoteportfolion kanssa. Uuden palveluinnovaation sidonnaisuus 

strategiaan takaa sen, että palveluinnovaatioprosessin vaatimat resurssit ovat saatavilla. 

Palveluinnovaation sidonnaisuus yrityksen strategiaan takaa myös sen, että yritys sitoutuu 

suorittamaan palveluinnovaation vaatimat toimenpiteet korkealaatuisesti. Resurssien 

riittävyys ja käyttötapa voidaan varmistaa rakentamalla Go/kill päätöspisteitä 

innovaatioprosessin eri vaiheiden välille. Tällä tavoin varmistetaan myös prosessin laatu 
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läpi koko projektin ja omaksutaan systemaattinen innovaatioprosessi, jossa eri vaiheet ovat 

loogisia ja läpinäkyviä. (Cooper & Scott, 1996) 

 

Go/Kill -päätöspisteitä käyttämällä päätökset projektien oikea-aikaisista lopettamisista 

muodostuu helpommaksi, koska koko projektin objektiivinen arviointi perustuu eri 

vaiheiden arviointiin koko projektin arvioinnin sijaan. Jokaisen eri innovaatioprosessin 

vaiheen jälkeen yritysjohdon tulisi arvioida jatketaanko projektia (Go), mennäänkö 

muutamia askeleita taaksepäin ja suoritetaan tarkempia selvityksiä (Go Back) vai 

lopetetaanko projekti siihen paikkaan (Kill). Kannattamattoman projektin jatkaminen ja 

toistuvat pelastusyritykset haaskaavat yrityksen resursseja pitkittämällä projekteja sekä 

vaikeuttamalla uusien projektien aloittamista, koska resurssit ovat sidottuina 

kannattamattomiin projekteihin. Projektien oikea-aikainen lopettaminen on suuri ongelma 

yrityksissä, koska projektit, joihin on sijoitettu paljon resursseja ja jotka ovat kestäneet jo 

jonkin aikaa, halutaan lopulta usein saattaa valmiiksi hinnalla millä hyvänsä. Omasta 

”lapsesta” luopuminen on hyvin vaikeaa ilman kattavia perusteluita. (Cooper & Scott, 

1996)  

 

Palveluinnovaatioprosessin aikana yrityksen strategian seuraaminen johtaa myös yrityksen 

ydinkompetensseihin keskittymiseen, joka taas takaa sen, että yritys pysyy omalla 

osaamisalueellansa. Keskittyminen siihen, missä on jo valmiiksi hyvä, on huomattavasti 

helpompaa kuin ryhtyä kehittämään täysin uusia osaamisalueita. Yrityksen 

ydinkompetenssien tunnistaminen ja hyväksikäyttö ovat tärkeässä roolissa 

palveluinnovaatioprosessissa ja elinehtona korkealaatuisille, innovatiivisille uusille 

palveluille. (Prahalad & Hamel, 1990) 

 

Palveluinnovaatiolle luodaan rajoitteet palvelustrategian kautta, joka muodostuu yrityksen 

strategian kautta, jolloin uusien ideoiden seulonnalle ja kehittämiselle on loogiset 

perusteet. Uusia palveluideoita voidaan lähteä etsimään oman tuoteportfolion pohjalta, 

omien ydinkompetenssien kautta tai yrityksen sisäisten tai ulkoisten sidosryhmien kautta, 

jotka sisältävät työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kilpailijat. Kattavalla 

perustutkimuksella nämä kaikki osa-alueet on mahdollista kartoittaa ja täten selvittää 

mahdollisia menestystekijöitä, joiden avulla voidaan muodostaa viitekehykset uudelle 

palvelulle.  
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2.2 Palveluideoiden muodostaminen 

 

Uusien prosessien ja tuotteiden innovaatioprosessin alkupäätä ja ideanluontivaihetta 

kuvataan termillä ”Fuzzy Front End” sen ollessa usein hyvin sekava ja vaikeasti 

kontrolloitavissa. ”Fuzzy front end” on kuitenkin erittäin tärkeä vaihe 

innovaatioprosessissa sen määrittäessä pitkälti sen, milloin, miten ja minkälaiseksi tuotetta 

lähdetään kehittämään. ”Fuzzy front end” sisältää 5 eri osa-aluetta, joihin kuuluvat 

mahdollisuuden tunnistaminen ja analysointi, ideoiden luonti ja seulonta sekä konseptin ja 

teknologian kehitys. Näiden eri osa-alueiden väliset yhteydet ilmenevät liitteestä 1. (Koen 

et al, 2001)  

 

Mahdollisuuden tunnistamisen ajurina ovat yleensä yrityksen omat tavoitteet, joka voi 

tarkoittaa esimerkiksi lähellä olevaan kilpailulliseen uhkaan vastaamista, kilpailullisen 

edun haltuunsaamista, tuotannon tehokkuuden nostamista tai kustannusten alentamista tai 

uuden tuotteen tai palvelun luomista. Mahdollisuuden tunnistamisen apuvälineinä voidaan 

käyttää erilaisia luovuustyökaluja (esim. brainstorming tai mind mapping) tai 

vaihtoehtoisesti erilaisia ongelmanratkaisutekniikoita (esim. kausaalianalyysi tai 

prosessikartoitus). Jotta mahdollisuuden tunnistamisesta saataisiin hyötyä liiketoiminnalle, 

mahdollisuuksia on syytä myös analysoida esim. markkina-analyysien ja ”mitä-jos”-

skenaarioiden avulla. (Koen et al, 2001) 

 

Ideoiden luonti, seulonta ja näitä vaiheita seuraava konseptin sekä teknologian 

kehittäminen juontavat juurensa mahdollisuuden tunnistamiseen ja analysointiin. Jotta 

innovaatioprosessi olisi läpinäkyvämpi ja loogisempi, ideoiden luonti- ja seulontavaihe on 

syytä jakaa vielä pienempiin osiin, jotka ilmenevät alla olevasta kuvasta 2.  
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Ideoiden luonti Ideoiden seulonta

Asiakaskeskeinen
• Markkinat
• Kilpailijat

Teknologiakeskeinen
• Ydinkompetenssit

Kustannuskeskeinen
• Prosessit

Vetovoimaisuus

Riskit

Yhteensopivuus
olemassa olevaan 
tuoteportfolioon

 
Kuva 2. Ideoiden luonti ja seulonta (Hertstatt & Verworm, 2001) 

 

Ideoita voidaan lähteä hakemaan sidosryhmiltä (asiakkaat, kilpailijat, yhteistyökumppanit) 

ja omista ydinkompetensseista sekä vaihtoehtoisesti kustannuskeskeisestä näkökulmasta, 

jos halutaan tehostaa jonkin prosessin toimivuutta, jota ei tässä tutkimuksessa käsitellä. 

Kukin idea tulee myös arvioida vetovoimaisuuden, riskin ja jo olemassa olevan 

tuoteportfolion yhteensopivuuden osalta. 

 

2.2.1 Sidosryhmälähtöinen innovaatio 

 

Sidosryhmälähtöisessä ideanluontitekniikassa lähteenä uusille palveluinnovaatioille voivat 

toimia asiakkaat, kilpailijat tai yhteistyökumppanit. Keräämällä tietoa kunkin hetken 

makroekonomisista tekijöistä voidaan päätellä, mitkä tuotteet ovat tällä hetkellä suosittuja 

ja mitkä eivät. Valtiokohtaiset asuntolaina- ja kulutusluottotilastot kertovat suoraan, kuinka 

paljon kuluttajat ottavat tällä hetkellä lainaa ja kuinka paljon heillä on lainaa tällä hetkellä 

jäljellä. Näistä tiedoista voidaan vetää johtopäätöksiä, kuinka paljon kuluttajat kykenevät 

ottamaan lainaa ja minkälaista lainaa kuluttajat pyrkivät ottamaan. Suorittamalla kilpailija-

analyysia voidaan myös päätellä, keneltä kuluttajat pyrkivät tuotteensa hankkimaan. Mitä 

tuotteita kilpailijat tarjoavat ja mihin hintaan? Yhteistyökumppanit ovat myös yksi lähde 

uusille ideoille. Rahoitusalalla yhteistyökumppaneina voivat toimia autoliikkeet ja 

vakuutusyhtiöt. He ovat suorassa kanssakäymisessä kuluttajien kanssa ja tästä syystä myös 
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yhteistyökumppaneiden hyväksikäyttö innovaatioprosessissa voi olla yksi keino uusien 

ideoiden kartoittamiseen.  

 

Asiakasta kuuntelemalla ja asiakkaan vaatimuksiin vastaamalla läpi innovaatioprosessin 

voidaan luoda uusia menestyksekkäitä tuotteita ja pyrkiä ylittämään asiakkaan toiveet. 

Tämä voi kuitenkin osoittautua hyvinkin haastavaksi tehtäväksi ja voi vaarantaa pitkällä 

aikavälillä yrityksen kilpailukyvyn. Täydellinen asiakkaan ymmärrys on vaikea saavuttaa 

ja tämän ymmärryksen mukaan toimiminen voi pitkällä aikavälillä ajauttaa yrityksen pois 

oman kontrollin vaikuttavuuden piiristä asiakkaan sanellessa toimintaehdot. 

Tarveinformaation ollessa asiakkaalla ja ratkaisuinformaation valmistajalla, on vaikeaa 

yhdistää nämä kaksi eri tietopankkia toimimaan yhdessä saman päämäärän hyväksi. 

Tiedonkeruu on kallista ja hyvin aikaa vievää, koska rahoitusalan yrityksissä tiedonkeruu 

suoritetaan usein ulkoisten sidosryhmien kautta (esim. markkinatutkimustoimistot, 

suoramarkkinointiyritykset). Asiakastarpeet ovat usein myös hyvin dynaamisia ja 

kompleksisia, joten usein nämä tiedonkeruut saattavat lopulta myös osoittautua täysin 

turhaksi. (Thomke & Hippel, 2002)  

 

Jos idean luontiin rahoitusalalla käytetään asiakkaita, on myös syytä pitää mielessä, että 

harva kuluttaja tietää, minkälaista lainaa hän aikoo ottaa ennen kuin eksakti tarve lainalle 

ilmaantuu. Tästä syystä uusien ideoiden haku asiakkaiden kautta voi osoittautua hyvinkin 

haastavaksi tehtäväksi rahoitusalalla, koska kuluttajat eivät välttämättä tiedosta tarkasti tai 

osaa kuvailla sanoin, mitä he haluavat (Thomke & Hippel, 2002). Näistä syistä 

mielipidekyselyt ja -mittaukset tulisi suorittaa huolellisesti ja kysymykset näihin 

mielipidekyselyihin muotoilla hyvin yksinkertaisiksi ja jotain tiettyä ratkaisua kohden 

ohjaaviksi. Nämä tietyt ratkaisut joihin halutaan lisätietoa selviävät perustutkimuksen 

kautta. Mitä tietoa löytyy yleisistä tietolähteistä ja miten näitä tietoja tulisi tarkentaa? 

Suorat mielipidekyselyt tulisi tästä syystä suorittaa vasta perustutkimuksen jälkeen, kun on 

jo melko selvää, minkälaista palvelua lähdetään kehittämään. Mielipidekyselyt ovat myös 

resurssien kannalta raskaita toteuttaa, koska ne suoritetaan usein ulkoisten toimijoiden 

kautta. Resurssien haaskaus turhiin asiakaskyselyihin on hyvin helppo toteuttaa kysymällä 

asioita, jotka eivät ole olennaisia innovaatioprosessille. Edellä mainittuihin tietoihin 

perustuen, perustutkimukseen rahoitusalalla olisikin syytä sisällyttää tietoa kuluttajista ja 

näiden kulutustottumuksista sekä makroekonomisista tekijöistä, jotka määrittävät pitkälti 
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sen, miten kuluttajat tulevat käyttäytymään lainamarkkinoilla. Kun usko omaan ja valtion 

talouteen on vahvalla pohjalla, taloudellisia riskejä otetaan vapautuneemmin..  

 

Kilpailijoita tarkkailemalla voidaan myös saada uusia ideoita uusille palveluinnovaatioille. 

Rahoitusalalla suosituimpia tuotteita tällä hetkellä ovat kulutusluotot, osamaksu- ja 

asuntolainat. Täysin uudenlaista palvelua on hankala lähteä kehittämään, koska sille ei 

välttämättä löydy riittävää markkinapotentiaalia, kun vanhat tuotteet ovat varsin riittäviä 

nykyisillä markkinoilla. Myös vanhempien ikäluokkien konservatiivisuus lainarahalla 

elämistä kohtaan rajoittaa uusien tuotteiden tarjontaa. Vanhemmilla ikäluokilla on varaa 

ottaa lisää lainaa, mutta he eivät sitä halua ottaa. Tästä syystä suosituimpia 

palvelustrategioita rahoitusalalla ovat Scheuing & Johnsonin (1988) mainitsemat Osuuden 

kasvatus- ja Markkinoilla laajentumis-strategiat. Kilpailu rahoitusalalla keskittyy hintaan 

ja uusien asiakkaiden haalimiseen vanhoilla tuotteilla.  

 

Minä-myös ja copy-cat tuotteet ovat hyvin yleisiä ja helposti toteutettavissa olevia 

rahoitusalalla. Cooper & Scottin (1996) tutkimuksen mukaan parhaiten rahoitusalalla 

menestyneet palvelut olivat kuitenkin sellaisia, jotka tarjosivat jotakin uutta käyttäjilleen ja 

olivat jollain osa-alueella ylivertaisia muihin palveluihin nähden. Tästä syystä rahoitusalan 

yritysten tulisikin pyrkiä muodostamaan enemmän palveluita Scheuing & Johnsonin 

(1988) Uusi liiketoiminta- ja Palvelun laajentamis-strategioiden kautta kilpailullisen 

etulyöntiaseman saavuttamiseksi. Yhdistelemällä vanhoja tuotteita tai näiden 

ominaisuuksia keskenään voi saada aikaan täysin uuden erilaisen palvelun. Edellä 

mainituista syistä perustutkimukseen tulisi sisällyttää tietoa myös omasta tuoteportfoliosta 

sekä kilpailijoiden tuoteportfolioista. 

 

Yhteistyökumppaneiden ja yrityksen sisäisen tieto-taidon käyttö rahoitusalalla uusien 

ideoiden hakuun on myös yksi vaihtoehto uusien ideoiden lähteenä. Yhteistyökumppaneina 

rahoitusalan yhtiöillä on usein vakuutusyhtiöt ja autokaupat. Rothwell (1994) määrittää 

useita eri keinoja yhteistyökumppaneiden ja yrityksen sisäisen tieto-taidon käyttöön 

innovaatioprosessissa. Tärkeimpänä elementtiä molemmille on kuitenkin kitkaton 

informaation kulku ja sen tulkinta. Edistämällä molemminpuolista informaation kulkua 

omien työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa, luodaan innovatiivinen avoin 

ympäristö toimia. Tämä voidaan toteuttaa yhteistyökumppaneiden osalta mm. 
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säännöllisillä haastatteluilla tai palautekyselyillä. Myös elektroninen palautelaatikko tai 

työkalu voi toimia palautekanavana. Tärkeimmät tekijät ovat kitkaton informaation kulku 

ja että yhteistyökumppanit voivat antaa palautetta helposti ja vaivattomasti niin 

halutessaan. Yhteistyökumppaneilla ei kuitenkaan välttämättä ole täydellistä tietämystä 

uusien tuotteiden vaatimista teknologisista muutoksista, joten heitä täytyy ohjata oikeaan 

suuntaan oikeanlaisilla kysymyksillä ja ohjeilla. Sisäistä tiedonkulkua voidaan tehostaa 

useilla eri keinoin. Tieto-taitoa voidaan kerätä mm. brainstorming tapaamisilla ja tietyin 

aikavälein tapahtuvin palautekeskusteluin. 

 

2.2.2 Ydinkompetenssilähtöinen innovaatio 

 

Lyhyellä aikavälillä hinta-laatu-suhde on määräävänä kilpailutekijänä, mutta pitemmällä 

aikavälillä muut kilpailijat pääsevät samalle tasolle hinnan sekä laadun suhteen ja tällöin 

merkitsevimmäksi tekijäksi nousee kyky rakentaa, pienin kustannuksin ja nopeammin kuin 

kilpailijat, ydinkompetensseihin nojaava tuote. Koko organisaation lävistävien 

teknologioiden ja osaamisen vakauttaminen on lähteenä kompetensseille, jotka voidaan 

valjastaa yksilölliseen liiketoimintaan, joka pystyy tarttumaan nopeasti ohi kiitäviin 

mahdollisuuksiin. Juuri mahdollisuuksien hyödyntäminen oikea-aikaisesti on ollut 

suurimpana ongelmana monissa Läntisissä sekä Japanilaisissa yrityksissä. Yritysten 

konservatiivinen näkökanta toiminnan parantamisen suhteen vaikuttaa osaltaan siihen, että 

radikaaleja ratkaisuja ei välttämättä uskalleta ajaa eteenpäin, joka taas rajoittaa osaltaan 

uusien innovaatioiden syntyä. (Prahalad & Hamel, 1990) 

 

Ydinkompetenssit ovat organisaation teknologisen osaamisen harmonisointia sekä 

voitollisen toiminnan perusta ja ne vaikuttavat niin palvelussa kuin valmistuksessakin. 

Kommunikointi, vuorovaikutus ja kyky toimia organisationaalisten rajojen yli vaikuttavat 

ydinkompetensseihin, sillä ne sitovat useita ihmisiä toimimaan yhdessä eri funktioissa. 

Ominaisuudet jotka yhdessä määrittävät ydinkompetenssit täytyy sitoa yksilöiden 

ympärille, jotka omaavat laajan yleiskäsityksen yrityksen toiminnasta sekä sen 

kyvykkyydestä ja pystyvät täten toimimaan objektiivisesti mahdollisten 

markkinaikkunoiden avautuessa. Ydinkompetenssit eivät heikenny ajan kuluessa, vaan 

vahvistuvat sitä mukaa miten niitä käytetään yhä enemmän ja eri tavoin. Diversifiointi ja 
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markkinoille tulo voidaan toteuttaa ydinkompetenssien voimalla. (Prahalad & Hamel, 

1990) 

 

Strategisiin business yksiköihin sitoutuminen (SBU) aiheuttaa lähes väistämättä yrityksen 

riippuvuuden ulkoisten toimittajien ydintuotteisiin. Ylin johto selvittää usein kilpailijoiden 

tuotteiden laadun ja hinnan, mutta unohtavat selvittää kuinka ison verkoston nämä 

kilpailijat ovat rakentaneet, jotta he pystyisivät tuottamaan laadukkaita tuotteita näin 

halvalla. Ylimmän johdon arviointikyky, yrityksen sisäisten kompetenssien parantaminen 

ja käyttäminen eivät aina ole tarpeeksi tehokkaita, jotta päästäisiin loistaviin tuloksiin 

kilpailijoihin nähden. Ydinkompetenssien rakentaminen on muutakin kuin vertikaalista 

integraatiota. (Prahalad & Hamel, 1990) 

 

Ydinkompetenssit voidaan tunnistaa ainakin kolmella eri tavalla. Ydinkompetenssit 

tarjoavat pääsyn potentiaalisille sekä erilaisille markkinoille. Niiden pitäisi vaikuttaa 

loppukäyttäjän mielikuvaan tarjottavasta tuotteesta. Muiden alalla toimivien on hyvin 

vaikeaa kopioida ydinkompetensseja niiden ollessa organisaation uniikkia osaamista. 

Lopputuotteiden ja ydinkompetenssien välistä suhdetta voidaan pitää ydintuotteina, jotka 

ovat joko erillisiä komponentteja tai lisäyksiä, jotka lisäävät merkittävästi lopullista 

tuotteen arvoa. Ydintuotteiden, -kompetenssien ja lopputuotteiden väliset erot on hyvin 

tärkeää erottaa, sillä globaali kilpailu tapahtuu eri tasoilla eri säännöin. Pitkällä aikavälillä 

tällä erottelulla ja sen hyväksikäytöllä saavutetaan parhaassa tapauksessa voitto jokaiselta 

erilliseltä tasolta. Kontrolloimalla näitä ydintuotteita voi yritys dominoida vallitsevia 

markkinoita vähentämällä omia valmistusaikojaan, hintaa sekä riskiä. (Prahalad & Hamel, 

1990) 

 

Diversifioituneilla yrityksillä voi olla erilliset portfoliot sekä tuotteille että 

yritystoiminnalle. Resurssien ollessa pirstoutuneena koko yrityksen sisälle, on yritysjohdon 

vaikeaa hallita eri portfolioita ja täten ydinkompetensseja. SBU:n ollessa usein monien 

mielestä se yksi ja ainoa tapa toimia, ydinkompetenssiajattelumalliin siirtyminen voi olla 

hankalaa. SBU:t keskittyvät vain nykytilanteeseen eivätkä täten ole pitkän tähtäimen 

kannalta niin kannattavia kuin ydinkompetenssit, jotka ovat kauaskantoisempia 

vaikutuksiltaan. SBU lukitsee usein resursseja SBU:n sisälle ja tällöin innovaatioiden 

rajoittumista vain helppoihin kohteisiin. Resurssien lukitseminen on osaamisen kannalta 
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vahingollista, kun taas ydinkompetenssiosaamista kierrättämällä niiden arvo 

todennäköisesti vain kasvaa. (Prahalad & Hamel, 1990) Alla olevasta taulukosta 3 ilmenee 

ydinkompetenssiajattelun ja SBU-mallin keskeiset erot.  

 

Taulukko 3. Ydinkompetenssi- ja SBU-ajattelumallin keskeisiä eroavaisuuksia (Prahalad 

& Hamel, 1990) 
Kilpailun perusta Yritystoiminnan malli Liiketoimintayksikön 

status
Resurssien 

jakaantuminen
Yritysjohdon tavoitteet

Ydinkom-
petenssit

Sisäinen kilpailu 
kompetenssien 
luomiseksi

Ydintuote-, 
kompetenssi- ja 
lopputuote-portfoliot

SBU on mahdollinen 
reservi kompetensseille

Business ja 
kompetenssit ovat ydin. 
Johto päättää

Strategisin arkkiteh-
tuurein ja kompe-
tenssein turvataan 
tulevaisuus

SBU Nykyiset kilpailulliset 
tuotteet

Business-portfolio SBU omistaa kaikki 
resurssit

Case-by-case Tulojen optimointi

 
 

SBU-ajattelu johtaa pitkällä tähtäimellä siihen, että ydinkompetenssit pirstoutuvat 

organisaation sisälle, jolloin ydintuotteiden ja lopputuotteiden välinen suhde ei muotoudu 

optimaalisesti ja mahdolliset markkinaosuudet voivat jäädä pienemmiksi, kuin mitä 

ydinkompetenssiajattelun mukaisella toiminnalla. Strategisella arkkitehtuurilla tuetaan 

kompetenssien jatkuvaa rakentamista ja niiden optimaalisinta hyödyntämistä. Strateginen 

arkkitehtuuri ohjeistaa yhteistyöhön, oppimiseen sekä oikea-aikaiseen 

markkinadiversifiointiin. Havaitsemalla keskittymiskohteet sisäiselle T&K:lle voidaan 

yrityksen resurssit käyttää keskitetysti tehokkaammin. Avainhenkilöiden 

suunnitelmallisella käytöllä varmistetaan ihmisten liikkuvuus koko organisaation sisällä ja 

kannustetaan innovatiiviseen ajattelumalliin. (Prahalad & Hamel, 1990) 

 

2.3 Ideoiden seulonta perustutkimuksen kautta 

 

Sisäisiä ja ulkoisia keinoja ideoiden luontiin on useita erilaisia, kuten edellä olevissa 

kappaleissa on todettu. Sisäisiä keinoja käytettäessä Scheuing & Johnsonin (1989) mukaan 

ideoita tulisi alkaa luomaan oman tuoteportfolion ja strategian kautta. Tämä on hyvin 

yleistä rahoitusalalla siinä määrin, että jo olemassa olevia tuotteita parannetaan 

inkrementaalisesti ja enemmän tai vähemmän kilpailijoita imitoiden. Tästä syystä tuotteet 

rahoitusalalla ovat hyvin homogeenisia. Scheuing & Johnsonin (1989) aiemmin mainituista 

4:stä eri palvelustrategiasta Uusi liiketoiminta -strategia on vähiten käytetty vaihtoehto 
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rahoitusalalla. Täysin uudenlaisia palveluita ei lähdetä kuitenkaan kovin herkästi 

kehittämään niiden sisältämän suuren riskin takia. Sisäisiä keinoja ovat myös 

ydinkompetenssilähtöinen innovaatio ja yrityksen työntekijät (Prahalad & Hamel, 1990). 

 

Ulkoisia keinoja uusille palveluinnovaatioille voivat olla asiakkaat, kilpailijat sekä 

yhteistyökumppanit. Asiakkaiden mielipiteiden kuuntelu on hyvin vaikeaa ja voi pitkällä 

tähtäimellä johtaa siihen, että yrityksen kontrolli omasta toiminnasta heikkenee (Thomke 

& Hippel, 2002). Kilpailijoiden imitointi ei tuota uusia ylivertaisia tuotteita, mikä oli 

Cooper & Scottin (1996) mukaan yksi tekijä uuden menestyspalvelun luomisen kannalta. 

Yhteistyökumppaneiden käyttö taas tuottaa uusia ideoita, mutta ovatko nämä ideat 

käyttökelpoisia kuluttajalle (Rothwell, 1994). 

 

2.3.1 Markkinapotentiaali uudelle tuotteelle 

 

Jotta näitä erilaisia keinoja uusille ideoille voitaisiin hyödyntää tehokkaasti uusien 

palveluiden löytämiseksi, tulisi innovaatioprosessin alkupäässä suorittaa kustakin lähteestä 

saatujen ideoiden seulontaa. Idean seulonta voi perustua moneen eri tekijään: riskianalyysi 

kullekin idealle, markkinapotentiaali uudelle palvelulle, yhteensopivuus strategiaan ja jo 

olemassa olevaan tuoteportfolioon (Scheuing & Johnson, 1988). Minkälaisia tuotteita 

kilpailijoilla on ja miten yrityksen oma tuote pärjäisi kilpailijoiden tuotteita vastaan 

(Cooper & Scott, 1996)? Kuinka moni tulisi hankkimaan yrityksen uutta palvelua? Nämä 

analyysit voivat pohjautua esim. ilmaisiin tilastoihin, joista ilmenee makroekonomisia 

tekijöitä, kulutustottumuksia, ihmisten velkaantumisen osuus, maksuhäiriöiden määrä ja 

lainanottosuunnitelmat. Eri maiden keskuspankit, tilastokeskukset ja 

rahoitustarkastuslaitokset keräävät näitä tietoja ja ne ovat usein avoinna kaikille käyttäjille. 

Näiden ilmaisten tilastojen pohjalta voidaan suorittaa alustavaa analyysia markkinoiden 

houkuttelevuuden osalta, josta esimerkkinä kappaleessa 5.3.3. suoritettu karkea 

markkinapotentiaali tuotteelle Heloc.  

 

Tarkentavia tietoja voidaan hankkia myös kuluttajakyselyiden kautta, mutta tämä tulisi 

suorittaa vasta perustutkimuksen jälkeen. Kyselyitä valmisteltaessa olisi syytä kiinnittää 

huomiota siihen, että kysymykset kyselyissä eivät olisi liian henkilökohtaisia. 
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Henkilökohtaisia kysymyksiä kysyttäessä vastaajat saattavat helposti valehdella tai 

kaunistella asioita, loukkaantua ja jopa jättää vastaamatta. Rahoitusalalla kuluttajakyselyt 

ovat varsin henkilökohtaisia, koska kysymykset kyselyissä koskettavat kuluttajien 

henkilökohtaista taloudellista tilannetta. Varsinkin Suomessa tällaisen kyselyn 

toteuttaminen voi olla haastavaa, koska esim. palkoista sekä henkilökohtaisesta 

taloustilanteesta puhumista pidetään useissa piireissä tabuna. 

 

On kuitenkin tärkeää huomioida, missä vaiheessa lähteä toteuttamaan kuluttajakyselyitä 

ulkoisten markkinatutkimusyritysten kautta. Kuluttajakyselyt tulisi useimmiten toteuttaa 

vasta perustutkimuksen jälkeen, jolloin on saatu enemmän tietoa markkinoista ja 

mahdollisesti selvitetty kohteita, joista ei löydy tietoa julkisista tietovarastoista. Moutinho 

& Evans (1992, 10-15) luokittelevat tiedon primaari- ja sekundaaridataan. Primaaridata on 

suoraan kuluttajilta hankittua tietoa ja sekundaaridata perustuu useimmiten tilastoihin. Sen 

sijaan innovaatioprosessissa tieto tulisi jaotella sen mukaan, mikä on oleellisinta tuotteen 

jatkokehityksen kannalta. Tämän tulisi selvitä perustutkimuksen kautta. Tällä tavoin 

ulkoisille yrityksille kohdistetuille resursseille saadaan enemmän vastiketta surve-tyyppisiä 

tutkimuksia suoritettaessa. Kun uuden palvelun luonne on saatu selvitettyä, haluttujen 

yksityiskohtien selvittäminen on kohdennetumpaa, kuin esim. tilanteessa jossa halutaan 

vain yleistä tietoa markkinoista, kun ei ole vielä selvää, minkälainen uusi palvelu tulee 

olemaan. 

 

Rahoitusalan yrityksillä on käytössään voimakas voimavara kuluttajakyselyiden 

suorittamiseen. Olemassa olevien asiakkaiden kanssa on saavutettu suuri keskinäinen 

luottamus, koska lainan saaminen joltakin tietyltä rahoitusyhtiöltä on kuluttajille hyvin 

henkilökohtainen asia. Raha-asiat ja niiden hoitaminen vaativat kuluttajalta sekä 

rahoitusyhtiöltä hyvää keskinäistä luottamusta. Tästä syystä kuluttajakyselyt tulisi 

rahoitusalalla kohdistaa ensiksi jo olemassa oleviin asiakkaisiin ja vasta tämän jälkeen 

tarpeen niin vaatiessa muille kuluttajille. Myös pilottituotteen testaus on rahoitusalalla 

hyvä toteuttaa jo olemassa oleville asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille edellä 

mainituista syistä johtuen. Jo olemassa olevilta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta 

saatu palaute on hyvä lähtökohta tuotteen jatkokehitykselle (Rothwell, 1994). 
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2.3.2 Strategia- ja riskianalyysi ohjaavina tekijöinä 

 

Yrityksen strategia ja liiketoimintamalli toimivat myös karsivina tekijöinä uusille ideoille 

(Scheuing & Johnson, 1988; Kotler et al, 1999, 98). Tästä syystä perustutkimusta 

suoritettaessa olisi siihen hyvä sisällyttää myös alustavaa tietoa yrityksen sisäisistä 

kyvykkyyksistä, jotta ne voitaisiin valjastaa täydellä teholla palveluinnovaatioprosessin 

käyttöön (Prahalad & Hamel, 1990). Yrityksen sisäisiä kyvykkyyksiä ja keinoja näiden 

selvittämiseen käsitellään tarkemmin kappaleessa 3. Jos ryhdytään luomaan palvelua, jolle 

yritys joutuu luomaan täysin uudet toimitavat yrityksen sisälle, uuden palvelun vaatimat 

kustannukset ja implementointiaika nousevat huomattavasti korkeammalle, kuin mitä ne 

olisivat uudelle palvelulle, joka sopii sellaisenaan yrityksen strategiaan ja 

liiketoimintamalliin. 

 

Cooper & Scottin tutkimuksen (1996) mukaan yrityksillä on usein monia eri projekteja 

menossa samanaikaisesti. Näistä useat ovat valitettavan usein täysin kuolleita projekteja ja 

ne tulisi jo lopettaa. Tästä syystä idean seulontavaihe on erittäin kriittinen resurssien 

tehokkaan käytön kannalta. Projektijohtajan tulee tehdä vaikeitakin päätöksiä pohjautuen 

perustutkimuksen antamaan informaatioon. Ideoita voi olla useita erilaisia ja moni näistä 

voi olla hyviäkin. Kaikki eivät kuitenkaan voi olla käyttökelpoisia. Tästä syystä idean 

seulontavaiheessa valitulle idealle täytyy olla hyvät perusteet valituksi tulemiselle. Nämä 

perusteet tulevat perustutkimuksesta. Kun idea on lopulta valittu, täytyy pitää myös 

mielessä, että on mahdollista että se ei muodostu lopulliseksi kaupallistettavaksi tuotteeksi. 

Projekteista täytyy pystyä luopumaan oikea-aikaisesti ja tämän helpottamiseksi projekteille 

on luotava selkeitä Go/Kill -päätöksentekopisteitä. Nämä Go/Kill -päätöksentekopisteet 

selvitetään perustutkimuksen avulla. Mitä muutoksia yritykseen täytyy tehdä ja mitä 

vaiheita nämä muutokset sisältävät, jotta yritys voi tarjota uutta palvelua. 

 

Riskianalyysin avulla voidaan selvittää onko yrityksen järkevää lähteä panostamaan 

resursseja palvelun jatkokehitykseen. Tonnquistin (2008, 148-150) mukaan riskianalyysin 

tulisi sisältää riskien tunnistamisen lisäksi sekä riskien kvalitatiivisen että kvantitatiivisen 

analysoinnin. Riskit voidaan tunnistaa brainstormingin avulla muodostetulla SWOT-

analyysilla (SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Riskit voidaan jakaa 

4 eri kategoriaan tyyppinsä puolesta: teknologiset riskit, projektijohdolliset riskit, 
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organisationaaliset riskit ja ulkoiset riskit. Teknologiset riski johtuvat suurelta osin uuden 

teknologian aiheuttamasta epävarmuudesta. Uuden teknologian luominen vaatii paljon 

resursseja ja ei aina johda haluttuun lopputulokseen. Projektijohdolliset riskit johtuvat 

pääosin huonosta ajan, resurssien ja laadun hallinnasta projektin aikana. 

Organisationaaliset riskit voivat vaikuttaa projektiin siten, että projektilla ei ole tarpeeksi 

resursseja käytössään, jolloin projekti viivästyy. Ulkoisiksi riskeiksi voidaan lukea esim. 

muutokset laissa tai yrityksen omistajuudessa. 

 

Keinoja riskien analysointiin Tonnquist (2008, 151-152) määrittelee mini risk- ja maxi 

risk-menetelmät. Mini risk-menetelmässä riskit jaetaan taulukkoon 

esiintymistodennäköisyyden ja vaikutuksen mukaisesti asteikoilla 1-5. Tämän jälkeen 

kullekin riskille voidaan laskea riskiluku kertomalla esiintymistodennäköisyys 

vaikutuksella. Tällä tavoin voidaan laskea, mitkä ovat huomattavimpia riskejä projektille. 

Maxi risk-menetelmä toimii samalla periaatteella kuin mini risk sillä erotuksella, että 

esiintymistodennäköisyys sekä vaikutus jaetaan vielä laatuun, aikaan ja resursseihin. Näin 

jokaiselle tekijälle saadaan oma riskikerroin, jolloin voidaan suunnitella, miten kuhunkin 

riskiin vastataan ja kuinka paljon varata resursseja kutakin riskiä varten. Esimerkkejä mini 

ja maxi risk -menetelmistä on nähtävillä taulukosta 4. 

 

Taulukko 4. Mini ja Maxi risk -menetelmät (Tonnquist, 2008, 151-152) 

Mini risk Reaktio

Hidas systeemi
Panosta 
tuotekehitykseen

Epäkypsä teknologia Tutkitaan muita 
vaihtoehtoja

Asiakastyytymättömyys Kouluta käyttäjiä 
etukäteen

L A R L A R

Hidas systeemi 3 2 2 2 x 3 = 6 2 x 2 = 4 2 x 2 = 4
Panosta 
tuotekehityksen 
laatuun

Epäkypsä teknologia 5 3 5 4 x 5 = 20 4 x 3 = 12 4 x 5 = 20
Tutki laadukkaampia 
vaihtoehtoja

Asiakastyytymättömyys 3 1 5 3 x 3 = 9 3 x 1 = 3 3 x 5 = 15
Kouluta käyttäjiä 
etukäteen resurssien 
säästämiseksi

L = Laatu, A = Aika & R = Resurssit

2

4

3

Todennäköisys Vaikutus Riskiluku (tn. x vaikutus)
Maxi risk

4 x 5 = 20

3 x 5 = 15

54

3 5

Todennäköisyys

2

Vaikutus

2

Riskiluku (tn. x vaikutus)

2 x 2 = 4
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Kattavan perustutkimuksen tulisi sisältää edellä mainittuihin kappaleihin perustuen siis 

tietoa makroekonomisista tekijöistä, kuluttajista ja näiden kulutustottumuksista, 

kilpailijoista ja näiden tuotteista sekä tietoa yrityksen kyvykkyyksistä tuottaa uutta 

palvelua. Näiden tietojen pohjalta voidaan luoda erilaisia tuotedifferentiaatioita sekä 

alustava arvio uuden palvelun markkinapotentiaalista, joka on tehokas kriteeri ideoiden 

seulonnalle. Alustavat arviot voivat pohjautua perustutkimuksessa kerättyihin julkisiin 

tilastoihin. Kun tiedostetaan yrityksen kyvykkyydet, voidaan myös seuloa ne ideat, jotka 

on mahdollista toteuttaa yrityksen toimesta lopulliseksi palveluksi jo olemassa olevilla 

prosesseilla ja ohjelmistoilla tai luomalla uudelle palvelulle puitteet prosessien ja 

ohjelmistojen osalta. 
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3 YRITYKSEN SUORITUSKYKY 

 

Jotta uutta palvelua voitaisiin lähteä implementoimaan yritykseen, on tärkeää tietää, miten 

yritys pystyy nykyisillä kompetensseillaan tuottamaan palvelua. Tästä syystä 

perustutkimusvaiheessa olisi syytä myös analysoida alustavasti liiketoimintaa, yrityksen 

prosesseja, ohjelmistoja sekä henkilöstöä. Kun yritys tiedostaa omat vahvuutensa kullakin 

sektorilla, uuden palveluinnovaation implementoinnin suunnittelu on loogista ja 

läpinäkyvää. On tärkeää selvittää, pystyykö yritys tarjoamaan palvelua nykyisillä 

resursseillaan vai pitääkö prosesseja tai yrityksen käytössä olevia ohjelmistoja muokata 

uutta palveluinnovaatiota varten. Tässä kappaleessa 3. esitellään yleisellä tasolla erilaisia 

keinoja suorituskyvyn mittaamiseen. Tarkempia tietoja kustakin mittarista on löydettävissä 

useista eri tietolähteistä useimmiten maksua vastaan. 

 

Mittaamalla yrityksen ja sen eri osastojen suorituskykyä saadaan selvää näyttöä siitä, miten 

hyvin kukin osasto suoriutuu tehtävistään kullakin ajanhetkellä ja mitä muutoksia näillä 

osastoilla tulisi tehdä, jotta osastot suoriutuisivat uuden palveluinnovaation luomasta 

lisäkuormasta. Toisena vaihtoehtona, jota voi ja kannattaa käyttää suorituskyvyn 

mittauksen tukena, ovat linjapäälliköiden haastattelut. Kullakin linjapäälliköllä on selkeä 

kuva oman osastonsa työkuormasta ja kyvykkyyksistä. Näiden haastatteluiden kautta 

voidaan selvittää lisäresurssien tarpeet kullekin osastolle. Jos haastatteluvaiheessa esiintyy 

erimielisyyksiä linjapäälliköiden ja haastattelijan kesken kunkin osaston kyvykkyyksistä, 

suorituskyvyn mittauksen tulokset haastatteluiden tukena osoittavat selkeästi kuinka asiat 

toimivat käytännössä kullakin osastolla. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on osa liiketoiminnan kehittämistä ja täten sitä tulisi suorittaa 

muutoinkin kuin palveluinnovaatioprosessin yhteydessä. Suorituskyvyn mittaaminen vie 

usein paljon aikaa, jota palveluinnovaatioprosessin yhteydessä suoritettavalla 

perustutkimuksella harvoin on liikaa käytettävissään. Yrityksen kyvykkyyksiä on kuitenkin 

syytä arvioida ainakin alustavasti heti perustutkimusvaiheessa, jotta tiedostetaan mitä 

muutoksia tulisi tehdä, jotta yritys olisi kyvykäs tuottamaan uutta palvelua. Tästä syystä 

linjapäälliköiden haastattelut ovat nopein tapa alustavaan liiketoiminnan suorituskyvyn 

arviointiin.  
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3.1 Suorituskyvyn mittaaminen osana kehittyvää liiketoimintaa 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen on useita erilaisia keinoja. Tunnetuin ja käytetyin näistä 

lienee kuitenkin Kaplan & Nortonin (1992) luoma Balanced scorecard. Balanced scorecard 

tarkoittaa yksinkertaistettuna strategian ja vision tarkastelua 4:stä eri perspektiivistä: 

taloudellinen näkökulma, asiakkaan näkökulma, sisäinen näkökulma ja innovatiivisuuden 

sekä oppimisen perspektiivi.  

 

Yritys voi valita jonkin tai kaikki näkökulmat ja muodostaa kullekin näkökulmalle 

päämäärät ja mittarit päämäärän saavuttamisen osalta. Mittareina voivat toimia 

taloudelliseen näkökulmaan yrityksen kannattavuus ja kasvu, asiakkaan perspektiiviin 

suoriutuminen kilpailijoihin nähden markkinaosuuden ja asiakasuskollisuuden osalta, 

sisäiseen näkökulmaan prosessien toimivuus resurssien käytön osalta ja innovatiivisuuden 

sekä oppimisen perspektiiviin voidaan käyttää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja osaamista. 

Tämän jälkeen valituille näkökulmille valitaan myös tavoitteet joihin pyrkiä. Lopulta 

mittarien antamien tulosten pohjalta vertaillaan alkuperäisiä tavoitteita ja päämääriä sekä 

pohditaan, mitä muutoksia tulisi tehdä, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. (Kaplan 

& Norton, 1992) Muita yleisiä suorituskyvyn mittaamiseen käytettyjä työkaluja on lyhyesti 

esiteltynä alla olevassa taulukossa 5.  

 
Taulukko 5. Suorituskyvyn mittaamisen eri työkaluja 

Työkalu Perusperiaate Mitattavat alueet Lähde

Performance 
objective matrix

Tunnuslukujen mittaaminen ja 
tavoitetunnuslukujen asettaminen

Esim. tuottavuus ja 
tuottavuuden osatekijät: määrä, 
laatu, raaka-ainehukka 

vrt. SAKE

Performance 
pyramid system

Asiakkaiden vaatimuksiin 
perustuvat tavoitteet ja 
suorituskykymittarit

- Yksikkötaso
- Prosessitaso
- Ryhmätaso
- Yksilötaso

Lynch & Cross, 1991 
& kts. liite 2

SAKE

3-6 osa-aluetta vision ja strategian 
pohjalta. Tuottaa suorituskyvyn 
arvosanan kokonaisuudelle ja sen 
osille.

Pohjautuu Performance 
objective matrix - 
suorituskykymatriisin

Tenhunen, Rantanen & 
Ukko, 2002

The performance 
prism

Sidosryhmien tarpeiden
huomioiminen

- Sidosryhmien tyytyväisyys
- Strategiat
- Prosessit
- Osaaminen
- Sidosryhmien sitoutuminen

Neely & Adams, 2001 
& kts. liite 3
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Vaikka yrityksellä olisikin käytettävissään tehokas työkalu suorituskyvyn mittaamiseen, on 

myös tärkeää osata käyttää työkalua ja tulkita sen antamia tuloksia sekä tehdä tarpeellisia 

kehityksiä liiketoimintaan tulkintojen perusteella. Suurimmat erot, jotka ilmenivät 

menestyksekkäiden ja keskitasoisesti menestyvien yritysten välillä suorituskyvyn 

mittauksen osalta voidaan purkaa 4 eri tekijään: informaation määrä, organisationaalisten 

tavoitteiden selkä linjaus, interaktiivinen suorituskyvyn mittaaminen ja johtajien 

osallistuminen toimintaan. (Bourne, Kennerley & Franco-Santos, 2006) 

 

Menestyvissä yrityksissä käytettävän informaation määrä on huomattavasti suurempi kuin 

keskitasoisesti menestyvissä yrityksissä. Informaatiota kerätään ahkerammin ja sitä myös 

osataan tulkita ja käyttää suorituskyvyn tehostamiseksi. Organisationaaliset tavoitteet ovat 

menestyvissä yrityksissä selkeämmin linjattu ja paremmin kommunikoitu suorittavalle 

portaalle kuin keskitasoisesti menestyvissä yrityksissä. Menestyvissä yrityksissä 

suorituskyvyn mittaaminen on johtajien ja työntekijöiden kesken interaktiivista, mikä 

helpottaa myös tulosten tulkintaa sekä mittarin käytön jatkuvaa kehittämistä. Johtajat 

ottavat paljon vastuuta usealta eri aihealueelta menestyvissä yrityksissä ja täten myös 

motivoivat alaisiaan omalla esimerkillään toimimaan tehokkaammin. Johtajilla on näin 

myös laajempi näkökulma asioihin. (Bourne et al, 2006) 

 

3.2 Pienten ja keskisuurten yritysten suorituskyvyn mittaaminen 

 

Koska balanced scorecard on raskas toteuttaa ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa, se sopii 

paremmin isommille yrityksille. Suomalaisella rahoitusalalla päätekijät ovat joko pankkeja 

tai suuria rahoitusyhtiöitä, joille balanced scorecard sopii hyvin suorituskyvyn 

mittaamiseen. Suomalaiselle rahoitusalalle on kuitenkin ilmestynyt myös pieniä 

”pikavippejä” tarjoavia yrityksiä kasvavalla tahdilla. ”Pikavipit” ovat tavanomaisesti 

tekstiviestillä tilattavia 50 – 1000 euron suuruisia lainoja, jotka suoritetaan nopealla 

myöntämisajalla lainan hankkijan tilille. Näille lainoille on ominaista, että niiden todelliset 

vuosikorot voivat nousta jopa 500 % tasolle, kun takaisinmaksuajat määritellään viikoissa 

vuosien sijaan. ”Pikavippejä” myöntävät yritykset ovat tavanomaisesti melko pieniä 

yrityksiä, joilla ei ole pankkien ja suurten rahoitusyhtiöiden kaltaisia resursseja 
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käytettävissään. Tästä syystä on myös syytä pohtia keinoja pienten ja keskisuurten 

yritysten suorituskyvyn mittaamiseen. 

 

Pienille ja keskisuurille yrityksille on hyvin ominaista seuraavat piirteet: resurssien puute, 

pienet asiakaskannat, rajallinen toimintasäde markkinoilla, tasainen sekä joustava 

organisaatiorakenne, korkea innovaatiopotentiaali, dynaaminen strategia ja asenteellinen 

haasteiden kohtaamiskyky. Näistä pienten ja keskisuurten yritysten ominaispiirteistä 

resurssien vähäisyys on huomattavin tekijä suorituskyvyn mittaamisen kannalta. 

Suorituskyvyn mittaaminen vaatii resursseja, mutta toisaalta mittaamalla suorituskykyä ja 

tehostamalla prosesseja, suorituskyvyn mittauksen antamien tulosten perusteella, voidaan 

vähentää hukkaresurssien määrä.  (Hudson, Smart & Bourne, 2001) 
 

Useimmiten suorituskykyä mitataan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä taloudellisesta 

näkökulmasta. Sen sijaan yritystoiminnan ja henkilöstövoimavarojen mittausta suoritetaan 

harvemmin. Suorituskykyä mitataan useissa yrityksissä, mutta ongelmana mittauksessa on 

sen strategiasidonnaisuuden puuttuminen. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että 

suorituskykyä mitataan, mutta tuloksia ei tulkita eikä käännetä toimenpiteiksi. (Hudson, 

Smart & Bourne, 2001) Tuloksien tulkitsematta jättäminen ja kehitystoimenpiteiden 

välttäminen johtavat taas pitkällä aikavälillä Bournen et al (2006) mainitsemaan 

tilanteeseen, jolloin osa yrityksistä menestyy ja loput eivät. 
 

Tärkeimmät tekijät suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementoinnin onnistumisen 

kannalta voidaan jakaa kolmeen päätekijään: työntekijöiden sitouttaminen, informaation 

välitys ja raportointi standardimallin mukaisesti. Varsinkin pienissä, keskisuurissa ja 

julkisissa yrityksissä nämä tekijät luovat haasteita suorituskykymittariston 

implementoinnille. Muutosvastarinta voi vaikeuttaa suorituskyvyn mittausta huomattavissa 

määrin, kun työntekijät eivät näe mittausta tarpeellisena toimenpiteenä vaan ennemminkin 

vain lisätyönä. Tämä johtaa siihen, että työntekijät suorittavat mittausta leväperäisesti, jos 

mittaavat lainkaan. Informaation kulun varmistamisella vältetään tietokuilut, jolloin 

mittaustulokset eivät välity oikeanlaisina niitä tulkitseville tahoille sekä tilanteet, jolloin 

suorituskykyä mitataan väärin. Kun suorituskyvyn mittauksen tuloksia raportoidaan jonkin 

standardimallin mukaisesti, jokainen mittaustulos voidaan arvioida samalta lähtötasolta ja 

täten varmistetaan tulosten vertailukelpoisuus. (Rantanen, Kulmala, Lönnqvist & 

Kujansivu, 2007) 
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4 AVAININFORMAATION TULKINTA 

 

Cooper & Scott (1996) painottavat tuotedifferentiaatioiden merkitystä. Minä-myös ja copy-

cat tuotteet eivät ole yhtä menestyksekkäitä kuin omaperäiset asiakkaiden odotukset 

täyttävät tuotteet. Tuotedifferentiaatiot lähtevät syväluotaavasta perustutkimuksesta. 

 

Päätöksenteko uuden palvelun jatkokehittämisestä tulisi pohjautua perustutkimuksen 

antamiin tietoihin. Cooper & Scottin (1996) mukaan useat yritykset saattavat ohittaa 

syväluotaavan perustutkimusvaiheen säästääkseen resursseja. Tällainen toimitapa ei 

kuitenkaan säästä resursseja vaan päinvastoin haaskaa resursseja prosessin loppupäässä. 

Oikeanaikainen luopuminen projektista pitkittyy, jolloin pitkittynyt projekti vie muiden 

käynnissä olevien projektien resursseja. Sen sijaan, että yrityksen innovaatioprosessi olisi 

suppilomainen (kts. liite 1), innovaatioprosessi on suora putki. Ideoita ei karsita tarpeeksi 

tehokkaasti, jolloin kaikki innovaatiot pyritään toteuttamaan, joka johtaa siihen, että yritys 

tuottaa paljon uusia tuotteita, mutta vain harva näistä on menestyksekäs. Resursseja ei 

pystytä kohdentamaan menestyksekkäiden innovaatioiden kehittämiseen. 

 

4.1 Tuotedifferointi kilpailullisen aseman ajurina 

 

Tuotedifferoinnilla pyritään saamaan kilpailullista etua markkinoilla erottumalla massasta 

omalla tuotteella tai palvelulla. Rahoitusalalla tuotedifferointia ei tapahdu muutoin kuin 

hinnoittelun tai erilaisten tuotepakettien muodossa. Differointimahdollisuudet riippuvat 

suuresti toimialasta, jotka voidaan jakaa neljään eri tyyppiin differointimahdollisuuksiensa 

puolesta: volyymitoimiala, ylirasittunut toimiala, pirstoutunut toimiala sekä erikoistunut 

toimiala. Volyymitoimialalle on ominaista, että tällä alalla toimivat yritykset voivat 

saavuttaa vain muutamia differointietuja. Tuottavuus tällä alalla on seurausta yrityksen 

koosta ja markkinaosuuksista. Ylirasittunut toimiala on potentiaalisten 

differointimahdollisuuksiensa osalta hyvin rajoittunut. Erona volyymitoimialaan 

ylirasittuneella toimialalla on se, että tuotto ei riipu yksinomaan markkinaosuuksista.  

(Kotler, 1997, 282) 
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Pirstoutuneella toimialalla mahdollisuuksia tuotedifferointiin on useita. Nämä 

tuotedifferentiaatiot eivät kuitenkaan aiheuta suuria kilpailullisia etuja. Tuotto tällä 

toimialalla ei perustu yrityksen kokoon. Erikoistuneella toimialalla yrityksillä on useita 

erilaisia mahdollisuuksia tuotedifferointiin ja kukin differointi voi johtaa suureen tuottoon. 

Tällaisella alalla toimiminen vaatii erityisen hyvää asiakassuhteiden hallintaa ja 

innovatiivista yritystoimintaa. (Kotler, 1997, 283) 

 

Tuotteen differointi ei ole menestyksekästä ellei asiakas osaa arvostaa differointia. Jotta 

pystyisimme kehittämään tuotteita asiakkaille, meidän täytyy myös ymmärtää 

asiakastarpeita. (Porter, 1985, 130-131) Tuotedifferentiaatio lähtee pitkälti 

perustutkimuksen antaman informaation tulkinnasta. Mikä on tällä hetkellä 

lainamaailmassa suosittua ja onko suosituissa tuotteissa jotain erityispiirteitä jotka 

kiehtovat juuri asiakasta? Tuotedifferentiaation tulisi lähteä tästä ajattelumallista. 

Tuotedifferennoinnin tarkoituksena on ylittää asiakkaan toiveet ja tarjota kuluttajille jotain, 

mitä kilpailijat eivät pysty tarjoamaan. Tilastolliseen dataan pohjautuva perustutkimus ei 

yksin riitä näiden asiakastoiveiden selvittämiseen ja tästä syystä perustutkimusta tulisikin 

syventää kuluttajakyselyn muodossa, jos uuteen tuotteeseen päätetään sijoittaa 

lisäresursseja.  

 

Yritys voi luoda erityistä arvoa asiakkaalle kahdella tavalla: alentamalla asiakkaan kuluja 

tai nostamalla asiakkaan tuotteen laatua. Kuluja laskeakseen yrityksen täytyy laskea myös 

omia tuotannon kulujaan, jotta yritys pystyisi suorittamaan tuottoisaa liiketoimintaa. Arvon 

luominen asiakkaalle pelkän hinnan kautta ei ole ainoa keino alentaa asiakkaan kuluja. 

Muita keinoja alentaa asiakkaan kokonaiskuluja ovat esimerkiksi alhaisemmat käyttö-, 

asennus- ja kuljetuskustannukset sekä tuotteesta johtuvan riskin alentaminen sekä 

luotettavat ja nopeat toimitukset. (Porter, 1985, 131-132, 135) 

 

Tuotteesta maksettava hinta tai kulujen alentaminen ei aina ole asiakkaan ainoa tavoite. 

Asiakkaat voivat suosia tuottajaa, joka saa aikaan tyytyväisyyttä ja on osoittautunut 

luotettavaksi myyjäksi. Muita ei-ekonomisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi hyvä imago 

tai vahva brandi. Pitkällä tähtäimellä asiakkaat vaativat kuitenkin myös laatua, jolloin 

pelkät ei-ekonomiset tekijät eivät riitä. (Porter, 1985, 132, 137) Rahoitusalalla on hyvin 

ominaista, että tuotedifferentiaatiot ovat inkrementaalisia jo olemassa oleviin tuotteisiin. 
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Uusien täysin uniikkien tuotteiden on haastavaa, mutta rahoitusalalla uniikin, uudenlaisen 

tuotteen tarjoaminen voisi olla menestyksekästä. 

 

4.2 Perustutkimus päätöksenteon tukena 

 

Perustutkimuksen viimeisimmäksi vaiheeksi voidaan lukea päätöksenteon suorittaminen 

jatkotutkimuksen tarpeen määrittämiseksi ja resurssien sitomiseksi jatkotutkimukseen. 

Hyödyntämällä perustutkimuksesta saatua tietoa yrityksen tulisi kartoittaa hyvin 

yksinkertaiseen muotoon perustutkimuksen pääkohdat. Minkälainen markkinatilanne tällä 

hetkellä on ja miten yrityksen tämänhetkinen tilanne sopii uuden palvelun vaatimuksiin? 

Tällä tavoin päätöksenteko uuden tuotteen jatkokehityksen tarpeesta on loogista ja selkeää. 

Oikeanaikaisella päätöksenteolla vältetään myös Cooper & Scottin (1996) mainitsema 

putkimainen innovaatioprosessi. 

 

Scheuing & Johnsson (1989) määrittelevät palveluinnovaatioprosessin 

kaupallistamisvaiheen olevan hyvin kriittinen tuotteen menestymisen kannalta. Cooper & 

Scott (1996) puolestaan määrittelevät kaupallistamisvaiheen laadun olevan 

painokertoimeltaan kevyin kuudesta eri tekijästä (kts. taulukko 2). Tämä ei suinkaan 

tarkoita sitä, että kaupallistamisvaiheen laatuun ei tulisi kiinnittää huomiota. Laadukkaalla 

kaupallistamisella varmistetaan uuden tuotteen ensivaikutelman laadukkuus asiakkaalle, 

joka saa asiakkaat ostamaan palvelua myös tulevaisuudessa. Kaupallistamisvaihe voidaan 

kääntää perustutkimusvaiheessa uuden palveluinnovaation myymiseksi yritysjohdolle ja 

osakkaille. Laadukkaalla perustutkimuksella voidaan vakuuttaa yritysjohto ja osakkaat 

sijoittamaan lisää resursseja uuden palvelun kehittämiseen. Kun yritys sitoo resursseja 

jatkokehitykseen, voidaan myös varmistaa jatkokehityksen laatu. Sitomalla resursseja 

projektiin, yritys sitoutuu kehittämään projektin loppuun saakka.  

 

Scheuing & Johnsson (1989) sekä Bowers (1989) määrittelivät uuden palvelun 

innovaatioprosessin 15- ja 8-tasoiseksi menetelmäksi. Tasot on jaettavissa 5 eri vaiheeseen, 

jotka ilmenevät taulukosta 1.: palvelun sitominen strategiaan, perustutkimusvaihe, 

liiketoiminnan sisäisten kyvykkyyksien arviointi, prosessi- ja systeemimuutokset sekä 

kaupallistaminen. Tätä palveluinnovaatioprosessia voidaan soveltaa myös 
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perustutkimuksen eri vaiheisiin. Taulukosta 6. on nähtävillä perustutkimuksen eri vaiheet 

Scheuing & Johnssonin (1989) sekä Bowersin (1989) malleja soveltaen (vrt. taulukko 1.). 

 

 

Taulukko 6. Perustutkimusprosessi palveluinnovaatioprosessista johdettuna 

Bowers (1989),
Scheuing & Johnsson (1989)

Perustutkimusprosessi Toimi

Palvelun sitominen strategiaan Strategian & tuoteportfolion analysointi

Lähteitä uusille ideoille:
asiakkaat, kilpailijat, yhteistyökumppanit & 
ydinkompetenssit

Lähteitä seulontakriteereille:
makroekonomiset tekijät, kuluttajatilastot, kilpailija-
analyysi, yrityksen strategia & tuoteportfolio, yrityksen 
kyvykkyydet

Ideoiden seulonta:
markkinapotentiaali, yrityksen strategia & riskianalyysi

Liiketoiminnan sisäisten 
kyvykkyyksien arviointi

Kyvykkyyksien kartoittaminen:
haastattelut, Balanced scorecard, SAKE, Performance 
pyramid

Palvelukonseptin vaatimat prosessi- 
ja systeemimuutokset

Uuden palvelun differointi:
Mikä on suosittua tällä hetkellä? Miten ylittää asiakkaiden 
vaatimukset? Kuinka erottautua kilpailijoista? -> 
Perustutkimuksen antaman informaation tulkinta

Kaupallistaminen
Perustutkimuksen esittely yritysjohdolle & osakkaille:
Kattava perustutkimus päätöksenteon tukena uuden 
palvelun jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi

Idean luonti- ja taustatutkimusvaihe

Selvitä &
 Tutki &

 A
nalysoi

Päättele &
 Päätä

 
 

Palveluinnovaatioprosessia voidaan soveltaa uuden palvelun vaatimaan perustutkimuksen 

suorittamiseksi. Empiirinen aineisto perustutkimusprosessin käytöstä on kuitenkin hyvin 

minimaalinen sen rajoittuessa vain kappaleissa 5. ja 6. esitettyihin esimerkkeihin. 

Jatkotutkimuksen tarve ja eri vaiheiden tarkentaminen olisi suotavaa. Varsinkin 

rahoitusalalla ideoiden luonti ja differointi on hyvin haastavaa, koska markkinat ovat hyvin 

homogeeniset ja konservatiiviset uusia tuotteita kohtaan. Tästä syystä varsinkin uusien 

ideoiden luomis- ja differointitekniikoihin rahoitusalalla olisi syytä kohdistaa 

lisätutkimusta.  
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5 MARKKINATUTKIMUS UUDELLE TUOTTEELLE, CASE: 

HELOC, GE MONEY FINLAND, 2008 

 

Rahoitusyhtiö GE Money Finland on globaalisti toimivan General Electricin tytäryhtiö 

Suomessa. GE Money Finland aloitti toimintansa Suomen markkinoilla vuonna 2005 ja 

työllistää tänä päivänä 2008 noin 170 henkeä. GE Money Finlandin tuoteportfolioon 

kuuluvat sekä business to consumer (B2C) että business to business (B2B) autorahoitus 

(varastorahoitus, osamaksu, esittely-, rahoitus- ja creditleasing), B2C vakuudeton 

kulutusluotto (2000 – 50 000 eur) sekä B2C luottokortti (GE Money Mastercard). 

Luottomarkkinoilla GE Money Finland on tullut tutuksi kuluttajille varsinkin 

autorahoituksen sekä suurten vakuudettomien kulutusluottojen myöntäjänä.  

 

Yritys linjasi strategiaansa vuonna 2008 selvittävänsä uuden tuotteen Home equity line of 

Credit – Heloc markkinapotentiaalin Suomen markkinoilla. General Electricin tytäryhtiöt 

tarjoavat tuotetta Heloc mm. Australiassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja USA:ssa. Tästä syystä 

tuotteen Heloc potentiaali haluttiin arvioida myös Suomen markkinoilla. Tätä tehtävää 

varten palkattiin allekirjoittanut suorittamaan markkinatutkimus kyseiselle tuotteelle 

Heloc. Markkinatutkimuksen päätavoitteena oli selvittää nykyiset vastaavat tuotteet 

markkinoilla, kilpailijat sekä GE Money Finlandin kyvykkyydet tarjota tuotetta Heloc. 

Markkinatutkimuksen tarkoitus oli ensisijaisesti selvittää oleellisimmat tiedot 

lainamarkkinoista, jotka vaikuttaisivat tuotteen Heloc tarjontaan ja joiden perusteella 

voidaan päättää lähdetäänkö tuotekehitykseen panostamaan lisää resursseja vai hylätäänkö 

idea ja pyritään etsimään jokin vaihtoehtoinen uusi, parempi ratkaisu.  

 

Tämä markkinatutkimus noudattaa pitkälti aiemmin esiteltyä teoreettista toimintamallia. 

Kappaleessa 5.2 pureudutaan kilpailuympäristöön makroekonomisten tekijöiden 

perusteella. Kappaleen 5.2 tarkoitus on selvittää kuluttajien kyvykkyys ottaa lisää lainaa ja 

suosituimmat lainamallit tällä hetkellä. Kappaleessa 5.3 kartoitetaan tarkemmin 

markkinoita asiakkaiden ja kilpailijoiden osalta tilastojen sekä Finanssialan keskusliiton 

suorittamien kuluttajatutkimusten kautta. Tuntemalla kilpailijoiden tuoteportfolioiden sekä 

oman tuoteportfolion ominaisuudet voidaan selvittää, kuinka omasta tuotteesta voidaan 

tehdä kilpailukykyisempi muihin tuotteisiin nähden. Kappaleessa 5.3 esitetään myös arvio 
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markkinapotentiaalista uudelle tuotteelle Heloc. Viimeisessä kappaleessa 5.4 selvitetään, 

onko GE Money Finland kyvykäs tarjoamaan uutta tuotetta Heloc kuluttajille ja jos ei ole, 

mitä vaatimuksia uusi tuote asettaisi. 

 

Tutkimus suoritettiin GE Money Finlandille tammi – huhtikuussa 2008. 

Tutkimusmenetelmänä oli tiedonkeruu yleisistä, ilmaisista tietolähteistä ja perustuu tästä 

syystä suurelta osin Internetissä kaikille saatavilla oleviin tilastoihin. Tutkimusaineistoa 

kilpailijoiden tuotteista sekä hinnoittelusta hankittiin Internet-lähteiden lisäksi 

allekirjoittaneen suorittamilla haamuhaastatteluilla lainamarkkinoilla toimiviin yrityksiin. 

GE Money Finlandin sisäisiä kyvykkyyksiä mitattiin sisäisillä, kasvokkain suoritetuilla 

linjapäälliköiden haastatteluilla. Koska aika ja resurssit olivat projektille rajalliset, sisäistä 

suorituskyvyn mittausta ei alettu toteuttamaan laaja-alaisesti markkinatutkimusta varten.  

 

5.1 Johdanto 

 

Tuote Heloc – Home equity line of credit on tällä hetkellä hyvin suosittu tuote maailmalla, 

kun asuntojen arvot nousevat vuosi vuodelta ja omistusasuntojen kiinteä pääoma kasvaa 

asuntojen arvojen myötä (kts. liite 4.). Heloc on vakuudellista kulutusluottoa, jossa 

vakuutena käytetään kuluttajan omistuksessa olevaa asunnon arvoa. Esim. kuluttaja on 

ottanut 80 000 euroa asuntolainaa vuonna 2000 asuntoa varten, joka tuolloin maksoi 

100 000 euroa. Nyt vuonna 2008 hän on maksanut asuntolainastaan 50 %, jolloin hänellä 

on lainaa maksettavanaan enää 40 000 euroa. Hänellä on kuitenkin asunnon arvon nousun 

myötä 80 000 euroa kiinteää pääomaa (asunnon arvo 120 000 eur vuonna 2008). 

 

Ongelmana tällä kyseisellä kuluttajalla on, että hänen käteen jäävät tulonsa eivät riitä 

vapaa-ajan kuluttamiseen. Tällöin kuluttaja voi ottaa vakuudellista kulutusluottoa asunnon 

vuoden 2000 arvoa (100 000 eur) vastaan tai ottaa Heloc-lainaa jo hänen omistuksessaan 

olevan asunnon nykyhetken arvon ja jäljellä olevan asuntolainan erotusta vastaan (120 000 

eur – 40 000 eur = 80 000 eur). Heloc-laina on halvempaa kuin vakuudellinen 

kulutusluotto. Hinnoittelu vakuudellisilla kulutusluotoilla markkinoilla on tällä hetkellä 

tyypillisimmillään 2,0 – 6,0 % asiakaskohtaisella marginaalilla Euribor- tai Prime-korkoon 

sidottuna, kun taas Heloc-tuotteille marginaali on 1,0 – 2,0 % (kts. liite 5.). 
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5.2 Kilpailuympäristö 

 

Suomalaisella rahoitusalalla kansantalouden nykytilan ymmärtäminen ja tulevaisuuden 

realistinen arviointi ovat keskeisiä asioita kilpailuympäristön määrittämisen kannalta. 

Työttömyys, käytettävissä olevien tulojen suuruus, inflaatio ja rahan arvon heilahtelut 

vaikuttavat suoraan kuluttajien uskoon henkilökohtaista ja Suomen taloutta kohtaan. Jos 

usko oman tai valtion talouden tulevaisuuteen on heikko, säästäminen ja omien 

hankintojen harkinta tarkentuu. Tulevaisuuden mahdolliset taloudelliset ongelmat 

tiedostetaan herkemmin ja niihin pyritään varautumaan ennakkoon menoja leikkaamalla ja 

säästämisastetta lisäämällä, jos nämä toimet ovat mahdollisia toteuttaa. Korkean inflaation 

aikana em. toimenpiteet voivat osoittautua kuitenkin liian haastaviksi, kun kaikki käteen 

jäävä tulo menee elämiskustannuksiin.  

 

Kun usko oman ja valtion talouteen on vahva, kulutus lisääntyy ja hankintoja rahoitetaan 

myös lainarahan turvin. Tulevaisuuden mahdollisia taloudellisia ongelmia ei pidetä 

todennäköisinä, jolloin päätöksenteko on vapautuneempaa ja taloudellisia riskejä otetaan 

rohkeammin.  

 

Makroekonomisia tekijöitä tarkastelemalla voidaan selvittää, mikä on tällä hetkellä 

lainamaailmassa suosittua ja mikä ei. Tämän tiedon avulla voidaan myös pohtia erilaisia 

keinoja oman tuotteen differoimiseksi. Tuotedifferointiin palataan kappaleessa 6.2. 

 

5.2.1 Makroekonomiset tekijät Pohjoismaissa 

 

Bruttokansantuotteen kasvu Suomessa vuosina 2002 – 2008 on ollut hyvällä tasolla 

Pohjoismaihin (Ruotsi, Tanska ja Norja) sekä EU-15 maihin verrattuna (kts. kaavio 1). 

Suomen bruttokansantuotteen kasvu on ollut vuosittain n. 1,0 – 5,0 % ja vuosina 2002 – 

2008 Suomen bruttokansantuote on kasvanut n. 0,5 – 2,0 prosenttiyksikköä EU-15 maita 

tehokkaammin. Pohjoismaista vain Ruotsi ja Norja ovat pysytelleet Suomen kanssa 

samalla tasolla bruttokansantuotteen kasvun osalta. Suomen tehokas bruttokansantuotteen 

kasvu on osaltaan seurausta vuosien 1992 – 1995 sekä 2000-luvun alun lamasta, jonka 
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seurauksena Suomi on lähtenyt kasvattamaan bruttokansantuotettaan muita Pohjoismaita 

alemmalta tasolta. 
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Kaavio 1. Bruttokansantuotteen kasvu Pohjoismaissa sekä EU-15 maissa v. 2002 – 2008e 
(OECD, 2008) 
 

Suomen pankin ennusteen mukaan vuonna 2008 bruttokansantuotteen kasvu tulee 

tippumaan n. 3,0 % tasolle. Tämä johtuu osaltaan Yhdysvaltojen subprimekriisin 

vaikutuksista Eurooppaan. Vahvan talouskasvun vaikutukset vuosina 2002 – 2007 ovat 

nähtävissä tasaisesta henkilöä kohden lasketun bruttokansantuotteen kasvusta (kts. kaavio 

2.) sekä työttömyyden laskusta (kts. kaavio 3.).  
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Kaavio 2. Bruttokansantuote henkilöä kohden Pohjoismaissa v. 2002 – 2008e (OECD, 
2008) 
 

Henkilöä kohden laskettu bruttokansantuote vuonna 2008 on Suomessa selvästi alempi 

kuin Norjassa (Suomi 31 000 eur vs. Norja 53 000 eur). Kaaviosta 2. on kuitenkin 

nähtävissä, että muut Pohjoismaat, Ruotsi sekä Tanska, ovat olleet Suomen kanssa 

samoissa lukemissa vuosina 2002 – 2008. Vuonna 2008 Suomen henkilöä kohden lasketun 
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bruttokansantuotteen ennustetaankin ohittavan Ruotsin lukemat (Suomi 31 000 eur vs. 

Ruotsi 30 000 eur).  

 

Kaaviosta 3. on nähtävissä, että Suomen työttömyysaste vuonna 2007 (6,8 %) on vahvassa 

laskussa vuoteen 2002 verrattuna (9,1 %), mutta silti edelleen melko korkea Tanskaan (3,2 

%) ja Norjaan (2,6 %) nähden. Ruotsin työttömyysasteen laskeminen ei ole ollut yhtä 

tehokasta kuin Suomella ja onkin ollut vuosina 2002 – 2005 nousussa. Vuoden 2007 

työttömyysaste Ruotsissa onkin vain 1,1 prosenttiyksikköä alhaisemmalla tasolla kuin 

Suomessa. Suomen on onnistunut laskea työttömyysastettaan vahvan talouskasvun myötä.  
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Kaavio 3. Työttömyysaste Pohjoismaissa v. 2002 – 2007e (Eurostat, 2008) 

 

Vaikkakin työttömyysaste Suomessa on korkeimmalla tasolla Pohjoismaista, kaaviosta 4. 

on nähtävissä, että Suomessa henkeä kohden käytettävissä olevat tulot (17 700 eur) ovat 

korkeammalla kuin Ruotsissa (17 500 eur) ja Tanskassa (16 300 eur). Norjassa henkeä 

kohden käytettävissä olevat tulot ovat suurimmat (25 100 eur) Pohjoismaista. Vuosina 

2008 – 2009 käytettävissä olevien tulojen ennustetaan laskevan Suomessa inflaation 

kasvun seurauksena, joka ilmenee kaaviosta 5. 
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Kaavio 4. Käytettävissä olevat tulot henkeä kohden Pohjoismaissa v. 2007 (Eurostat, 2008) 
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Inflaatio Suomessa on ollut tasaisessa laskussa v. 2001 – 2004, mutta vuosina 2005 – 2008 

inflaatio on jälleen nousussa. Inflaation on ennustettu olevan korkeimmillaan vuonna 2008 

(4,4 %), joka hipoo jo lama-aikojen 1992 – 1995 lukemia. Vuoden 2008 korkea inflaatio 

johtuu pääosin ruoan, maito- sekä viljatuotteiden, kallistumisesta. Inflaatiota tasoittavat 

vuonna 2008 halvat kodinkoneet ja edullinen viihde-elektroniikka. (kts. kaavio 5.) 
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Kaavio 5. Inflaatio Suomessa v. 2001 – 2009e (Suomen tilastokeskus, 2008) 

 

Kaaviosta 5. ilmenevän inflaation vaikutuksesta yleinen hintataso Suomessa (kts. kaavio 

6.) on melko korkea Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna. Suomessa teoreettinen 

ostoskori maksaa 122 yksikköä, kun taas EU-27 maissa sama teoreettinen ostoskori 

maksaa vain 100 yksikköä. Suomessa asuvilla on siis suurempi ostovoima Euroopassa kuin 

Euroopassa asuvilla. Pohjoismaihin verrattaessa Tanska (139) ja Norja (140) ovat 

kalliimpia maita, jolloin heillä on suurempi ostovoima muissa maissa. Ruotsin ostovoima 

(118) on hieman heikompi kuin Suomen. Kun ottaa huomioon työttömyysasteen ja 

käytettävissä olevat tulot (kts. kaaviot 3. ja 4.), voitaneen todeta, että ruotsalaiset saavat 

enemmän vastiketta varoilleen kotimaassaan kuin suomalaiset Suomessa. 

 

139 140

100 105 118122

0

50

100

150

EU-27 EU-15 Suomi Ruotsi Tanska Norja
 

Kaavio 6. Yleinen hintataso Pohjoismaissa sekä Euroopassa v. 2008 (OECD, 2008) 
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5.2.2 Pohjoismaiden luottokantojen ominaispiirteet 

 

Kaaviosta 7. on nähtävissä, että luottokanta Suomessa henkilöä kohden 15 – 64 vuotiaista 

vuonna 2007 on Pohjoismaista alhaisimmalla tasolla (24 200 eur). Korkein luottokanta 

henkilöä kohden on Tanskassa, jossa lukema on 79 200 eur. Toiseksi suurin luottokanta 

asukasta kohden on Norjassa (71 00 eur). Suuret erot Pohjoismaiden kesken selittyy osin 

yleisen hintatason kautta (kts. kaavio 6.). Norja sekä Tanska ovat yleiseltä hintatasoltaan 

Pohjoismaiden kalleimpia maita, mikä vaikuttaa selvästi myös luottokannan kokoon. 

Kotitalouksien luottokanta käsittää Pohjoismaissa asuntolainat, kulutusluotot ja muut 

lainat. Kulutusluottoihin luetaan vakuudelliset ja vakuudettomat kulutusluotot sekä 

luottokortit. Muihin lainoihin menevät kaikki muut asuntolainojen ja kulutusluottojen 

ulkopuolelle jäävät kotitalouksille myönnettävät luotot, joita ovat yrityskäyttöön otetut 

luotot sekä velkajärjestelyluotot.  
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Kaavio 7. Luottokanta Pohjoismaissa sekä EU-15 maissa henkeä kohden (15-64 vuotiaat) 
(OECD, 2008) 
 

Jotta luottokantoja voitaisiin vertailla eri maiden välillä tasaväkisesti, kaaviossa 8. 

tarkastellaan luottokantaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Verrattaessa luottokantaa 

bruttokansantuotteeseen, Suomella on edelleen pienin (48 %) ja Tanskalla suurin 

luottokanta (124 %), joka alkaa hipoa jo ylivelkaantumisen rajoja. Verrattaessa 

luottokantaa bruttokansantuotteeseen on huomattavaa, että luottokantojen suhteelliset erot 

tasoittuvat melko paljon. Ruotsin (43 200 eur, 80 %) ja Suomen (24 200 eur, 48 %) pienet 

luottokannat alkavat vaikuttamaan vauraaseen öljyvaltio Norjaan (71 000 eur, 77 %) 

verrattuna samantasoisilta, joskin hieman alhaisempina.  
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Toinen tärkeä huomio kaaviosta 8. on luottokantojen nopea kehittyminen. Viimeisen 5 

vuoden aikana Suomen luottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut 15 

prosenttiyksikköä. Ruotsin vastaava lukema on 24 prosenttiyksikköä, kun taas Norjan 

luottokanta on kasvanut maltillisemmin vain 10 prosenttiyksikköä. Kaaviosta 1. ilmenevän 

bruttokansantuotteen kasvun perusteella Suomi, Ruotsi ja Norja ovat olleet vuosina 2002 – 

2007 lähes samalla tasolla. Silti luottokantojen kasvu viimeisen 5 vuoden aikana Suomessa 

(15 prosenttiyksikköä) ja Ruotsissa (24 prosenttiyksikköä) suhteessa 

bruttokansantuotteeseen on ollut rajumpaa kuin Norjassa (10 prosenttiyksikköä).  
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Kaavio 8. Luottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa sekä EU-15 
maissa (OECD, 2008) 
 

Jotta luottokannan kehittymisen syitä voitaisiin ymmärtää tarkemmin, on luottokanta syytä 

jakaa kulutusluottokantaan sekä asuntolainakantaan. Kaaviosta 9. ilmenevä 

kulutusluottokanta asukasta kohti näyttää selviä eroja verrattaessa Suomea (3 300 eur), 

Ruotsia (2 200 eur) ja Tanskaa (6 000 eur) Norjaan (13 500 eur). Suomen 3 300 eur on 

toiseksi pienin Pohjoismaista, joissa suurin kulutusluottokanta asukasta kohden on 

Norjassa 13 500 eur. Maiden välinen ero 10 200 eur on huomattava. Norjan luottokanta 

näyttäisi muodostuvan suurelta osin kulutusluottokannasta. Vaikka Tanskalla on suurin 

luottokanta (79 200 eur) Pohjoismaista, Tanskan kulutusluottokanta (6 000 eur) on lähes 

samalla tasolla Pohjoismaiden pienimpien luottokantojen omaavien maiden Ruotsin (2 200 

eur) ja Suomen (3 300 eur) kanssa. Tästä on pääteltävissä, että Tanskan luottokanta 

koostuu pääosin suuresta asuntolainakannasta.  
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Kaavio 9. Kulutusluottokanta Pohjoismaissa henkeä kohden (15-64 vuotiaat) (OECD, 
2008) 
 

Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi, kulutusluottokantojen suhteet maiden 

bruttokansantuotteisiin ilmenevät kaaviosta 10.  Pohjoismaiden suurimman 

kulutusluottokannan omaavan Norjan kulutusluottokanta suhteessa 

bruttokansantuotteeseen on laskenut 1,9 prosenttiyksikköä viimeisen 5 vuoden aikana.  

Suomessa kulutusluottokanta on kasvanut tasaisesti 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa. 

Norjan kulutusluottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen johtuu siitä, että luottokanta 

on kasvanut hitaammin kuin bruttokansantuote henkilöä kohden. Tämä viittaa siihen, että 

kulutusluottojen suosio on Norjassa hiipumaan päin.  
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Kaavio 10. Kulutusluottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa sekä EU-
15 maissa (OECD, 2008) 
 

Asuntolainojen osalta Tanska (73 200 eur) on Pohjoismaista korkeimmalla tasolla (kts. 

kaavio 11.). Pienin asuntolainakanta Pohjoismaista on Suomessa (18 200 eur) ja toiseksi 

pienin asuntolainakanta on Ruotsissa (32 500 eur). Suomen asuntolainakanta on 

kasvuvauhdiltaan kuitenkin Pohjoismaista korkeimmalla tasolla. Tanskalaiset ottavat 

huomattavasti suurempia asuntolainoja kuin suomalaiset, vaikka asuntojen hinnat ovat 

lähes samalla tasolla näissä maissa (kts. liite 1.). On kuitenkin huomattavaa, että 
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asuntoluottokanta Suomessa on lähes kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana, 

mikä viestii suomalaisten vahvasta omistusasuntohalukkuudesta ja vahvasta uskosta 

henkilökohtaiseen sekä Suomen talouteen. Suomen lainakannan kehitystä käsitellään vielä 

tarkemmin luvussa 5.2.3.  
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Kaavio 11. Asuntoluottokanta Pohjoismaissa henkeä kohden (15-64 vuotiaat) (OECD, 
2008) 
 

Asuntolainakanta suhteessa bruttokansantuotteeseen (kts. kaavio 12.) on Pohjoismaissa 

Suomen, Ruotsin ja Norjan osalta lähes samalla tasolla. Suomen asuntolainakanta 

suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2007 oli 36 % ja täten pienin Pohjoismaista. 

Tanskan vastaava luku on 115 %, mikä on hyvin korkea ja viittaa jo ylivelkaantumiseen, 

joka voi tulevaisuudessa johtaa maan taloudellisiin vaikeuksiin. Hyvänä esimerkkinä 

kotitalouksien ylivelkaantumisen vaikutuksista lienee tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa 

vellova subprime-lainakriisi. 
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Kaavio 12. Asuntoluottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa (OECD, 
2008) 
 



43 

Yksinkertaistettuna Yhdysvalloissa vellova subprime-kriisi (”roskalaina”-kriisi) tarkoittaa 

sitä, että heikosti toimeen tuleville kotitalouksille on myönnetty jopa 100 % asuntolainoja 

lähes olemattomin vakuuksin korkeilla koroilla, joka on johtanut siihen, että kun 

kotitaloudet eivät ole enää olleet kyvykkäitä maksamaan lainojaan takaisin 

lainakustannusten nousun myötä, asunnot ovat menneet myyntiin. Koska useita asuntoja on 

mennyt myyntiin yhtä aikaa, asuntojen arvot ovat romahtaneet tarjontatilanteen 

ylikuumenemisen johdosta, jonka seurauksena lainojen vakuuksina olleet asunnot eivät 

enää olekaan yhtä arvokkaita kuin myönnetyt lainasummat ovat. Tämän seurauksena 

asunnon myynti ei kata koko asuntolainaa ja jo ennestään kotitalouksilla olevat 

maksuvaikeudet lisääntyvät, jonka johdosta asuntolainoja ei voida maksaa lainkaan 

takaisin. Tulevaisuudessa tämä voi johtaa siihen, että kun asuntolainoja ei voida maksaa 

takaisin, rahoitusyhtiöiden ja pankkien tappiot lisääntyvät, joka johtaa rahoitusyhtiöiden ja 

pankkien liiketoiminnallisiin ongelmiin, koska pankkien ja rahoitusyhtiöiden liiketoiminta 

perustuu osaltaan näiden keskinäiseen rahan kierrättämiseen.  

 

Rahoitusyhtiöt ja pankit lainaavat rahaa toisiltaan, jotta ne voisivat lainata rahaa 

kuluttajille. Kun kuluttajat eivät voi maksaa lainojaan takaisin yrityksille, yritykset eivät 

voi maksaa lainojaan takaisin toisille yrityksille. Tämä voi pahimmillaan johtaa 

tulevaisuudessa talouden taantumiseen, joka ilmenee siten, että yritysten välinen luottamus 

on erittäin huonoa, joka taas johtaa siihen, että kukaan ei uskalla lainata rahaa toisilleen. 

Tämä taas vaikuttaa siihen, että lainarahan hinta yritysten välillä nousee, jolloin myös 

lainarahan hinta kuluttajalle nousee. Lainarahan hinnan noustessa nekin harvat kuluttajat, 

jotka ovat aiemmin olleet kyvykkäitä maksamaan lainansa takaisin joutuvat taloudelliseen 

ahdinkoon lainakustannusten noustessa. Mikä taas lisää yritysten liiketoiminnallisia 

tappioita, kun hyvälaatuistenkin asiakkaiden lainojen takaisinmaksukyvykkyys heikkenee. 

Pitkällä aikavälillä yritysten maksukyvykkyyden heikentyessä, myös valtion talous alkaa 

kärsiä sen luottojen takaisinperinnän vaikeuksien myötä. 

 

5.2.3 Suomen kulutus- ja asuntoluottokanta 

 

Kulutus- ja asuntoluottotrendit viittaavat asenteiden löystymistä lainarahalla elämistä 

kohtaan. Kokonaisluottokanta Suomessa on kehittynyt viime vuosina hurjaa vauhtia. 
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Vuosittainen lisäys euromääräisesti kotitalouksien lainakantaan vuosina 2002 – 2007, joka 

on nähtävissä kaaviosta 13., on ollut keskimäärin 10 000 000 euron tasolla. Kun tätä 

lukemaa vertaa lainaa omaavien ihmisten määrään: ~2 100 000 ihmistä ikäluokassa 15 – 

74, joka voidaan laskea lainanottokykyiseksi ikäluokaksi, voidaan laskea että Suomessa 

otetaan uutta lainaa keskimäärin yhtä ihmistä kohden joka vuosi ~5 000 euroa. Kun tätä 

lukemaa verrataan käytettävissä oleviin tuloihin henkeä kohden: 17 700 euroa, voidaan 

laskea, että kuluttajien uusien lainojen määrän osuus käteen jäävistä tuloista on vuosittain 

~30 % per henkilö.  
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Kaavio 13. Kotitalouksien lainakannan kehitys Suomessa euromääräisesti v. 2002 – 2007e 
(Suomen tilastokeskus, 2008) 
 

On kuitenkin tärkeää selvittää mistä kotitalouksien lainakannan huikea kehitys 

todellisuudessa koostuu. Kaaviosta 14. ilmenee prosentuaalinen muutos vuosittain 

asuntolainojen, kulutusluottojen sekä muiden lainojen osalta. Kaaviosta 14. voimme 

huomioida että kulutusluottojen osuus koko lainakannasta on pysynyt kutakuinkin samana 

vuosina 2002 – 2007. Samanaikaisesti kuitenkin asuntolainojen osuus on kasvanut 

vuosittain keskimäärin 1 prosenttiyksikköä, kun muiden lainojen osuus on laskenut. Tämä 

voi selittyä kahdesta eri syystä: inflaation johdosta (kts. kaavio 5) asuntojen hinnat ovat 

nousseet vuosi vuodelta, jolloin kuluttajat ovat joutuneet nostamaan suurempia 

asuntolainoja tai toisena syynä voi olla omistusasumisen suosion nouseminen. Koska 

kuluttajien usko omaan talouteen on ollut viime vuosina melko kova ja Suomen 

talouskasvu hyvällä pohjalla, voidaan olettaa että asuntolainojen osuus koko lainakannasta 

on noussut molemmista edellä mainituista syistä johtuen. 
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Kaavio 14. Lainakannan kehitys Suomessa prosentuaalisesti v. 2002 – 2007e (Suomen 
tilastokeskus, 2008) 
 

Kulutusluottokanta on pysynyt melko stabiilina vuosina 2003 – 2007, mikä ilmenee 

kaaviosta 15. Poikkeuksellisena kasvun vuotena on ollut kuitenkin vuosi 2005. Tämä 

piikki kulutusluottokannassa selittynee sillä, että kulutusluottomarkkinoille tuli tuolloin 

lisää kilpailua GE Money Finlandin ja Citigroup Oy:n astuessa markkinoille. Vuoden 2005 

piikin jälkeen kulutusluottokannat ovat kuitenkin jatkaneet tasaista noin miljardin euron 

vuotuista kasvuaan. 
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Kaavio 15. Kulutusluottokannan kehitys Suomessa v. 2002 – 2007e (Suomen 
tilastokeskus, 2008) 
 

Finanssialan keskusliiton (2007; 2008) suorittamien tutkimusten perusteella ilmenee, että 

valtaosa kuluttajien lainoihin liittyvistä maksuhäiriöistä tulee tili- ja kertaluotoista ja 

erityisesti ”pikavipeistä”. Kaaviosta 16. ilmenee tili- ja kertaluotoista aiheutuneiden 

maksuhäiriöiden määrä vuosina 2005 – 2008. Maksuhäiriö voi tulla yksityishenkilölle tili- 

ja kertaluotosta, huoneiston vuokran laiminlyönnistä, televeloista, postimyyntisaatavista, 

pankkiluotoista, vakuutusyhtiöiden saatavista, takausvastuista sekä energia-, vesi-, lämpö-, 

jätehuolto- ja polttoainesaatavista (Suomen asiakastietoa, 2008). 
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Kaavio 16. Tili- ja kertaluotoista aiheutuneiden maksuhäiriöiden määrä v. 2005 – 2008 
(Suomen asiakastieto, 2009) 
 

Kaaviosta 17. on nähtävissä kaikkien maksuhäiriöisten ihmisten määrä. Vaikka vuosina 

2006 ja 2007 maksuhäiriöiden määrä nousi yhteensä ~38 000 kappaleella, 

maksuhäiriöisten ihmisten määrä nousi vain ~6 000 kappaleella. On siis oletettavaa, että 

maksuhäiriöt kasaantuvat ihmisille, joilla on jo ennestään maksuhäiriöitä. Vuoden 2005 

lopussa tili- ja kertaluotoista maksuhäiriömerkinnän saaneiden ihmisten määrä oli 22 736 

kpl ja vuoden 2008 lopussa 62 043 kpl (Suomen asiakastieto, 2009). On myös syytä pitää 

mielessä, että maksuhäiriömerkintä on kuluttajilla voimassa 2 – 4 vuotta maksuhäiriön 

syystä riippuen, mikä näkyy vuoden 2008 kohdalla, jolloin maksuhäiriöisten ihmisten 

määrä on tippunut ~292 400 kappaleeseen. Jos taloustaantuma lähtee liikkeelle vuoden 

2008 aikana, on oletettavaa, että maksuhäiriöisten ihmisten määrä tulee myös nousemaan. 

Tällöin on syytä harkita, kannattaako markkinoille lähteä tarjoamaan uutta tuotetta, kun 

maksuhäiriöisten ihmisten määrä on melko korkealla tasolla. Pystyvätkö kuluttajat 

huolehtimaan uusista lainoistaan? 
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Kaavio 17. Maksuhäiriöisten yksityishenkilöiden määrä v. 2005 – 2008 (kaikki 

maksuhäiriökategoriat) (Suomen asiakastieto, 2009) 

 

 

 



47 

5.3 Markkina- ja asiakasvetovoimaisuus 

 

Kilpailu kotitalouksien rahoitusmarkkinoilla Suomessa kietoutuu pääosin kahden eri 

tuotteen ympärille: asuntolaina ja kulutusluotto. Näistä molemmista eri tuotteista on useita 

eri variaatioita. Vaikka variaatioita on useita, kilpailijat markkinoilla tarjoavat pääosin 

samanlaisia tuotteita ja kilpailun perustana on tuotteiden hinnoittelu. Hinnoittelu 

kuluttajille perustuu pitkälti siihen, miten paljon kuluttajat ovat keskittäneet ostoksiaan 

kullekin kilpailijalle. Mitä enemmän kuluttajalla on tuotteita, palveluita keskitettynä 

johonkin tiettyyn yritykseen, sitä halvemmalla kuluttaja saa lisää tuotteita, palveluita. 

 

Eri tuotteiden, palveluiden vertailu hinnan ja ominaisuuksien puolesta nykyään on 

helpottunut huomattavasti Internetissä olevien erilaisten palveluiden myötä. Esimerkiksi 

http://www.vertaa.fi/ , http://www.freedomfinance.fi/ ja http://www.etua.fi/ palveluiden 

kautta kuluttaja voi nykyään hakea itselleen sopivinta lainamuotoa hinnan ja 

ominaisuuksien puolesta. Nämä Internet-palvelut ovat yhteistyössä rahoitusyhtiöiden sekä 

pankkien kanssa ja ohjaavat kuluttajia heille sopivimpien yhtiöiden luo. Palveluiden 

liiketoiminnallinen toimintaperiaate perustuu kullekin rahoitusyhtiölle ja pankille saatujen 

valmiiden sopimusten määrään. Jokainen valmis sopimus kullekin rahoitusyhtiölle tai 

pankille tuo vertailupalvelulle tietyn summan rahaa. 

 

Koska näiden palveluiden toimintaperiaatteen perustana ei ole markkinoida mitään tiettyä 

pankkia tai rahoitusyhtiötä, on erittäin tärkeää pystyä erottumaan muista rahoitusyhtiöistä 

tai pankeista, joko hinnan tai tuotteiden ominaisuuksien puolesta. On kuitenkin tärkeää 

selvittää syyt, miksi kuluttajat ottavat tuotteensa jostakin tietystä yhtiöstä ja miten 

kuluttajat saisi ohjattua omien palveluiden äärelle muutenkin kuin pelkän hinnoittelun 

avulla. Koska pankit rahoittavat itse itseään, rahoitusyhtiöllä voi olla vaikeuksia kilpailla 

pelkän hinnan avulla. Kappale 5.3.1 perustuu asiakassegmenttien tarkasteluun pääosin 

Finanssialan keskusliiton (2007; 2008) suorittamien tutkimusten perusteella. Kappaleessa 

5.3.2 tarkastellaan kilpailijoiden tuotteiden ominaisuuksien ja hintoja. Lopuksi kappaleessa 

5.3.3 selvitetään alustava markkinapotentiaali uudelle tuotteelle Heloc edellä mainittuihin 

kappaleisiin perustuen. 
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5.3.1 Asiakassegmentit uudelle palvelulle 

 

Kaaviosta 18. ilmenee Finanssialan keskusliiton (2007) tutkimuksessa kysytyn 

kysymyksen: ”Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa?” tulokset. Tämän kyselyn 

tuloksena ilmeni, että velkataakka painaa pääasiallisesti 25 – 54 vuotiaita (~50 % 

vastanneista). Varsinkin ikäluokassa 29 – 39 asuntolainojen ja kulutusluottojen määrä on 

huomattava (291 000 ihmistä omaa kulutusluottoa tai asuntolainaa). Luonnollisesti 

ikäluokissa ylöspäin siirryttäessä velkojen määrä vähenee, koska asuntolainat on maksettu 

pois, sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä vanhemmaksi ihmiset tulevat. Mutta on 

kuitenkin huomattavaa, että näillä ihmisillä on kuitenkin edelleen kulutusluottoa. Tämä 

herättää kysymyksen, onko ihmisillä varaa esim. vapaa-ajan kulutukseen tai yllättäviin 

menoihin, kun heidän varallisuutensa on sidottuna kiinteään pääomaan (esim. asunto, 

osakkeet, eläkerahastot). 
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Kaavio 18. Yksityishenkilöiden asunto- ja kulutusluottotilanne ikäryhmittäin v. 2007 
(Finanssialan keskusliitto, 2007) 
 

Kysyttäessä kuluttajilta: ”Aiotteko ottaa lainaa tai luottoa seuraavien 12 kk:n aikana?” 

kysymykseen vastanneista 10 % vastasi myöntävästi keväällä 2008, joka ilmenee kaaviosta 

19. Luotonottosuunnitelmat ovat kuitenkin hieman vähentyneet viimeisten 5 vuoden aikana 

(keskimäärin 1 prosenttiyksikköä vuodessa). Syitä tähän voi olla monia: kotitalouksien 

käteen jäävät tulot ovat kasvaneet tai epävarmuus tulevasta hillitsee 

luotonottosuunnitelmia. Tätä tilastoa tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, 

että kuluttajien on hyvin vaikea vastata tähän kysymykseen. Asuntolainojen tapauksessa 

lainanottoa harkitaan useimmiten pitkiäkin aikoja, mutta kulutusluoton nostaminen voi 
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tapahtua hetken mielijohteesta esim. jonkin yllättävän menon (esim. yllättävä remontti) 

rahoitustarpeeseen. 
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Kaavio 19. Yksityishenkilöiden luotonottosuunnitelmat v. 2003 – 2008 (Finanssialan 
keskusliitto, 2008) 
 

Kysyttäessä kuluttajilta: ”Miten pitkäaikaisen lainan otitte eli mikä on alkuperäinen 

asuntolainanne takaisinmaksuaika?” yli 100 000 euron lainoissa keskimääräinen 

takaisinmaksuaika oli 22 vuotta (kts. kaavio 20.). Vielä vuonna 2006 samaiseen 

kysymykseen vastattaessa yli 100 000 euron lainoissa keskimääräinen takaisinmaksuaika 

oli 18 vuotta. Vuoden 2008 tutkimuksen perusteella samaiseen kysymykseen vastaus oli jo 

30 vuotta. Tästä voidaan päätellä, että ihmiset ottavat rohkeammin pitkiäkin asuntolainoja 

vuosi vuodelta ja vahvistaa olettamusta, että kuluttajien usko omaan talouteen on vahvalla 

pohjalla.  
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Kaavio 20. Yksityishenkilöiden asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika 
asuntolainan suuruuden mukaan v. 2007 (Finanssialan keskusliitto, 2007) 
 

Kaaviosta 21. ilmenevät tulokset kysymykselle: ”Kuinka suuri on asuntolainojesi 

euromäärä tällä hetkellä?”. Keväällä 2008 keskimääräinen asuntolainojen suuruus 

yksityishenkilöillä oli 71 500 euroa. Edelliseen vuoteen 2007 verrattuna kasvua on 

tapahtunut yli 6 000 euroa. Vertaamalla tätä asuntolainan suuruuden kehitystä kaavioon 

22., josta ilmenee keskimääräinen asuinneliöiden hinta ja kaavioon 23., josta ilmenee 

tilastokeskuksen tilastojen perusteella keskimääräinen asuntojen hinta ja asuntolainan 
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määrä, voimme päätellä että asuntolainojen suuruuden nousu ei johdu pelkästään 

asuinneliöiden hintojen noususta.  
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Kaavio 21. Yksityishenkilöiden asuntolainojen keskimääräinen suuruus kysytyllä hetkellä 
v. 1999 – 2008  (Finanssialan keskusliitto, 2008) 
 

Kaaviosta 22. ilmenevä omistusasuntojen keskimääräinen neliöhinta koko Suomessa on 

noussut melko tasaisesti vuodesta 2004 vuoteen 2008. Omistusasunnon neliöhinta koko 

Suomessa on noussut vuosittain vain ~100 euroa. Kun tämä neliöhinta yhdistetään Suomen 

tilastokeskuksesta (2008) ilmenevään tietoon siitä, että keskimääräinen suuruus 

omistusasuntoa kohden on Suomessa keskimäärin 77 neliötä, voidaan laskea kaaviossa 23. 

ilmenevät keskimääräiset asuntojen hinnat. 
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Kaavio 22. Keskimääräisten asuinneliöiden hintojen ja asuntojen määrän kehitys v. 2002 – 
2007 (Suomen tilastokeskus, 2008) 
 

Kaaviosta 23. ilmenee, että asuntojen kokonaishinnat (perustuen olettamukseen, että 

keskimääräinen asuintila omistusasunnon omaavaa henkilöä kohden on 77 neliötä) ovat 

kehittyneet melko rauhallisesti vuosina 2004 – 2008. Kun tarkastellaan Suomen 

tilastokeskuksesta ilmenevää keskimääräistä asuntolainan suuruutta, voidaan kuitenkin 

huomata, että asuntolainojen suuruudet ovat nousseet isommassa mittakaavassa, kuin 

asuntojen kokonaishinnat. Tästä voimme päätellä, että kuluttajat Suomessa haluavat 
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nykypäivänä enemmän luksusta asumiseensa, koska asuintila ja asuntojen kokonaishinta ei 

ole noussut samassa suhteessa kuin asuntolainojen suuruus. Tämä taas nostaa osaltaan 

keskimääräistä asuntolainan suuruutta ja takaisinmaksuaikaa.  
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Kaavio 23. Keskimääräinen asuntolainan suuruus sekä asunnon arvo v. 2002 – 2007 
(Suomen tilastokeskus, 2008) 
 

Finanssialan keskusliiton (2007) suorittaman tutkimuksen perusteella ilmeni myös, että 

ikäluokassa 25 – 49 uusin asuntolaina ja jäljellä oleva asuntolaina ovat paljon suurempia 

kuin ikäluokissa 50 – 74 (kts. kaavio 24.). Tämä johtuu pitkälti siitä, että vanhemman 

ikäryhmän kuluttajat ovat ehtineet maksaa asuntolainaansa pitempään pois, kuin nuorempi 

ikäryhmä.  
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Kaavio 24. Eri luottotyyppien suuruuksien jakaantuminen ikäryhmittäin v. 2007 
(Finanssialan keskusliitto, 2008) 
 

Tarkasteltaessa edellä olevia kaavioita 18. – 24. ja näistä ilmeneviä tuloksia, voidaan 

olettaa että, asuntolainaan perustuva kulutusluotto Heloc ei välttämättä tavoita ikäluokkaa 

29 – 39, koska heidän velkataakkansa on jo melko korkealla tasolla. Asuntolainat, jotka he 
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ovat ottaneet, ovat erittäin suuria (~80 000 euroa) ja takaisinmaksuajat korkealla tasolla 

(~30 vuotta). Tämän hetken 29 – 39 vuotiaat muodostuvat potentiaaliseksi 

asiakasryhmäksi vasta yli 50 vuotiaina, kun heidän asuntolainojensa korkeat 

takaisinmaksuajat ovat ohitse. On kuitenkin huomioitavaa, että lainanottosuunnitelmia on 

10 %:lla ihmisistä. Sen sijaan tällä hetkellä yli 50 vuotiaat vaikuttavat potentiaalisemmalta 

ryhmältä, koska he ovat jo maksaneet suurimman osan asuntolainastaan pois ja intoa 

kuluttamiseen kuitenkin vielä löytyy. Taulukosta 7. ilmenee vielä tarkemmin eri 

ikäluokkien lainankäyttökohteita ja asenteita, pohjautuen Wilskan (2007) suorittamaan 

kuluttajakyselyyn, jossa kysyttiin kuluttajilta, kuinka he käyttäisivät kulutusluottoa, jos he 

sellaista ottaisivat. 

 

Taulukko 7. Kulutusluoton käyttökohteita eri ikäryhmissä (Wilska, 2007) 

18 - 34 vuotiaat 35 - 54 vuotiaat 55 - 75 vuotiaat
1. Luksusta elämään (64%) 1. Remontointi (57%) 1. Terveys (58%)

2. Sisustus (61%) 2. Terveys (56%) 2. Säästäminen (43%)

3. Uusi asunto (54%) 3. Luksusta elämään (52%) 3. Remontointi (42%)

4. Säästäminen (54%) 4. Säästäminen ja sisustus (51%) 4. Sukulaisten tukeminen (40%)  
 

Kyselyyn vastanneista 18 – 34 vuotiaista 64 % käyttäisivät luottonsa hankkimalla lisää 

luksusta elämäänsä, kun taas 35 – 54 vuotiaista 57 % käyttäisivät luottonsa maltillisemmin 

remontointiin. 55 – 75 vuotiaista 58 % käyttäisi luottonsa terveytensä kohentamiseen. 

Koska yli 50 vuotiaat ovat vielä toistaiseksi hillitympiä lainanoton suhteen, heidän 

lainanottoaikeitaan lasketaan 4 %:iin 10 % sijaan. Wilskan (2007) mukaan kuluttaminen 

keskittyy tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin vapaa-ajan aktiviteettien rahoittamiseen 

ja elämyksien hankkimiseen (matkustaminen, luksus, elektroniikka). Asenteet säästämistä 

kohtaan muuttuvat konservatiivisemmiksi samaan aikaan, kun asenteet asuntolainaa ja 

kulutusluottoa kohtaan muuttuvat positiivisemmiksi kaikissa ikäryhmissä. 

 

5.3.2 Kilpailu lainamarkkinoilla Suomessa 

 
Osuuspankki, Nordea ja Sampo Pankki dominoivat lainamarkkinoita, mikä ilmenee 

taulukosta 8. kokonaislainamarkkinaosuuksien suuruudesta. Nämä kolme pääpeluria 

tarjoavat vakuudellisista luottotyypeistä asuntolainaa, vakuudellista kulutusluottoa ja 
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tuotteen Heloc kaltaista käänteistä asuntolainaa. Kokonaismarkkinaosuuksien mukaan 

pienemmistä toimijoista vain Hypoteekki tarjoaa käänteistä asuntolainaa. Käänteisen 

asuntolainan lisäksi Hypoteekki tarjoaa myös käänteistä asuntokauppaa, jossa lainan 

vakuutena toimii käänteisen asuntolainan tavoin asunto, mutta erona käänteiseen 

asuntolainaan käänteisessä asuntokaupassa on se, että lainaa ei makseta takaisin 

perinteisellä maksusuunnitelmalla nostoajan jälkeen vaan lainan takaisinmaksu tapahtuu 

siten, että asunto siirtyy pikkuhiljaa pankin omistukseen laina-aikana. Kun laina-aika on 

ohi ja omistusasunto on siirtynyt kokonaisuudessaan pankin omistukseen, asunnon 

omistaja muuttaa pois asunnosta esim. hoitokotiin tai vuokra-asuntoon. Hypoteekki 

markkinoi käänteistä asuntokauppaa pääsääntöisesti eläkeikäisille ihmisille. 

 
Taulukko 8. Pankit ja rahoitusyhtiöt Suomessa markkinaosuuksien mukaisesti v. 2008 
(Osuuspankki, 2008; Nordea, 2008; Sampo Pankki, 2008; Handelsbanken, 2008; Tapiola, 
2008; Hypoteekki, 2008) 
Markkina-
osuus 

Pankki / Rahoitusyhtiö Vakuudelliset luottotyypit Mainoslause 

~31 % 
 

Osuuspankki 
Asuntolaina, Käänteinen 
asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto 

"100% luottamus" 
"Elämäsi rahoituspaketti" 

~30 % 

 

Nordea 
Asuntolaina, Käänteinen 
asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto 

"Sinulla on ideoita, meillä on 
asuntolainta" 
"Hyödynnä asuntoosi sitoutunut 
varallisuus suunnitelmiesi 
toteuttamiseen" 

~14 % 
 

Sampo Pankki 
Asuntolaina, Käänteinen 
asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto 

"Kohtuullisen koron käyttölainaa - 
kohtuus kaikessa" 
"Sopiva remonttilaina" 

~5 % 
 

Handelsbanken Asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto 

"Paikallinen ja kansainvälinen" 
"Uskomme henkilökohtaiseen 
palveluun" 

~5 % 
 

Tapiola Asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto "Enemmän etuja keskittämisestä" 

~2 % 

 

Hypoteekki 
Asuntolaina, Käänteinen 
asuntolaina, Vakuudellinen 
kulutusluotto 

"Hypo express - Lainahakemus 
nopeasti" 
"Asuntorahoitukseen erikoistunut 
luottolaitos" 

~13 % Muut Asuntolaina, Kulutusluotto - 

 

Koska Heloc muistuttaa ominaisuuksiltaan suuresti asuntolainaa, eikä käänteisestä 

asuntolainasta ole löydettävissä markkinaosuuksia pankkien kotisivuilta sen ollessa melko 

uusi tuote markkinoilla, kaavioon 25. on koottu asuntolainamarkkinoilla toimivien 

kilpailijoiden markkinaosuudet. Markkinaosuudet asuntolainojen osalta ovat hyvin 
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samankaltaisia kokonaislainamarkkinaosuuksien kanssa. Osuuspankki, Nordea ja Sampo 

pankki dominoivat myös asuntolainamarkkinoita omaamalla 83 % kokonaismarkkinoista. 

Markkinaosuuden hankkiminen uudelle tuotteelle on suuri haaste uusille toimijoille, kun 

markkinoilla jo olevat toimijat omaavat suuren osan markkinoista. Pääkilpailijat ovat myös 

kaikki pankkeja, joten he rahoittavat itse omaa toimintaansa, jolloin ne pystyvät 

tarjoamaan tuotettaan melko halvalla tarvittaessa. Rahoitusyhtiön kuten GE Money tulisi 

tästä syystä pystyä lisäämään palvelunsa houkuttelevuutta muillakin keinoin kuin pelkällä 

hinnoittelulla, koska GE Money ei voi tarjota yhtä alhaisia hintoja kuin pankit ja tehdä 

samaan aikaan voitollista liiketoimintaa, koska GE Money ei rahoita toimintaansa 

talletuksilla.  

 

34 %

32 %17 %

2 %
2 %

4 %
9 %Osuuspankki

Nordea

Sampo Pankki

Handelsbanken

Tapiola

Hypoteekki (Aktia)

Muut
 

Kaavio 25. Suomessa toimivien pankkien ja rahoitusyhtiöiden asuntolainamarkkinaosuudet 
v. 2007 (Osuuspankki, 2008; Nordea, 2008; Sampo Pankki, 2008; Handelsbanken, 2008; 
Tapiola, 2008; Hypoteekki, 2008) 
 

Jotta kilpailijoiden vertailu olisi kattavampaa, täytyy myös tarkastella kilpailijoiden 

tuotteita ja näiden ominaisuuksia. Taulukosta 9. ilmenevät puhelinhaastatteluin (2008) ja 

pankkien Internet-sivujen perusteella selvitetyt tuotetiedot kullekin neljälle käänteistä 

asuntolainaa tarjoavalla yritykselle. Puhelinhaastattelut suoritti yksi henkilö, joka esittäytyi 

24 vuotiaaksi työssäkäyväksi ihmiseksi, jonka nettotulot ovat 3500 euroa/kk. Haastattelija 

soitti kunkin kilpailijan asiakaspalveluun kolme kertaa helmikuussa 2008 ja kertoi 

olevansa hyvävaraisten vanhempiensa asialla, joilla on jo asuntolaina maksettu, mutta 

käteen jäävät tulot eivät riitä vapaa-ajan kulutukseen. Liitteestä 6. selviävät myös 

haastattelukierroksen tulokset, kun haastattelija kyseli kilpailijoiden asiakaspalvelusta 

yksityiskohtaisempaa tietoa myös muihin lainatuotteisiin liittyen. 
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Taulukko 9. Käänteisen asuntolainan tuotetiedot Nordealla, Osuuspankilla, Sampo 
Pankilla sekä Hypoteekilla v. 2008 (Puhelinhaastattelut pankkeihin, 2008; Nordea, 2008; 
Osuuspankki, 2008; Sampo pankki, 2008; Hypoteekki, 2008) 

 Korko Lainan suuruus Avaus-
maksu 

Nosto-
aika Vakuus Muuta Myyntikanavat 

Nordea 
AsuntoJousto 

Nordea Prime + 
1,40%  
(esim. 10 vuotta, 
30000€, 5,65%  
-> todellinen 
vuosikorko 6,0%) 

Riippuu asiakas-
pisteytyksestä, 
vakuudesta ja 
pankkihistoriasta. 
Neuvoteltavissa. 

400 € 10 v. 

max. 75% 
asunnon 
markkina-
arvosta 

Huoneistomarkkinointi 
määrittää markkina-
arvon paikallisten 
keskiarvohintojen, 
puheluiden sekä 
valokuvien perusteella. 

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. Luotto-
päätöksen antamiseen 
menee n. 1 h 

Osuuspankki 
Käänteinen 
asuntolaina 

Euribor / Prime + 
0,5-1,0%  
/ Korkokatto  
(Korot riippuvat 
asiakkaasta) 

max. 50% asunnon 
arvosta. Neuvotel-
tavissa. Riippuu 
asiakaspisteytyk-
sestä, vakuudesta ja 
pankkihistoriasta. 

50 € 5-10 v. 

max. 50% 
asunnon 
markkina-
arvosta. 
Neuvotel-
tavissa. 

OP Kiinteistökeskus 
määrittää markkina-arvot 
erikseen joka alueella. 
He käyvät katsomassa 
asunnot paikanpäällä ja 
arvioivat asunnon arvon 
kunnon ja paikallisten 
keskiarvojen perusteella. 

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. Luotto-
päätöksen antamiseen 
menee n. 1-2 päivää. 

Sampo 
KotiLaina 
Remonttilaina 

Euribor / Prime + 
1,0%  
(esim. 10 vuotta, 
30000€  
-> todellinen 
vuosikorko 5,7%) 

max. 50% asunnon 
arvosta 

0,2% 
haetusta 

luotosta + 
150 € 

5-10 v. 
 

15 v. 

max. 50% 
asunnon 
markkina-
arvosta. 

Kiinteistömaailma arvioi 
hinnat paikallisten 
keskiarvojen perusteella 

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. Luotto-
päätöksen antamiseen 
menee n. 1 h 

Hypoteekki 
Käänteinen 
asuntolaina 

Euribor + 1,0%  
(esim. 20 vuotta, 
30000€  
-> todellinen 
vuosikorko 5,7%) 

max. 50% asunnon 
arvosta. 

0,2% 
haetusta 
luotosta 

20 v. 

max. 50% 
asunnon 
markkina-
arvosta. 

Paikalliset 
kiinteistövälittäjät 
arvioivat asuntojen 
hinnat 

Luottopäätöstä voi 
hakea Internetin ja 
puhelimen välityk-
sellä. Hakemuksen 
käsittelyyn menee n. 
24 h. 

 

Kun tarkastellaan markkinoilla jo toimivien kilpailijoiden tuotetta käänteinen asuntolaina, 

on huomattavaa, että kaikkien kohdalla tuotteet ovat lähes identtisiä. Hinnoittelun 

perustana on Euribor- tai pankkien prime-korko, joiden päälle tulee 0,5 – 1,4 % marginaali. 

Kiinteää korkoa ei kuitenkaan tarjoa yksikään käänteistä asuntolainaa tarjoava kilpailija. 

Yleisin maksimi lainan suuruudelle on 50 % asunnon arvosta. Vain Nordealla maksimi 

lainan suuruudelle on neuvoteltavissa ja tällöin maksimi riippuu pankkihistoriasta ja 

asiakassuhteen laadusta.  

 

Kaikki käänteistä asuntolainaa tarjoavat yritykset käyttävät asuntojen arvon arvioimiseen, 

jotain ulkoista toimijaa. Nordea, Osuuspankki ja Sampo pankki ovat erityislaatuisessa 

asemassa, koska heille asunnot arvioi kiinteistövälitysyritykset, jotka ovat osa kunkin 

pankin emoyhtiötä. Hypoteekki käyttää asunnon arvon arvioimiseen paikallisia 

kiinteistövälittäjiä ja keskiarvohintoja.  
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Heloc:ia vastaavat kilpailijoiden tuotteet, käänteiset asuntolainat, ovat myös 

toimintaperiaatteiltaan samankaltaisia. Kuluttaja hakee käänteistä asuntolainaa pankista, 

joka suorittaa vakuuden eli asunnon markkina-arvon määrittämisen yhteistyössä 

kiinteistövälitysyritysten kanssa. Tämän jälkeen kuluttajalle avataan luotollinen tili, jonka 

vakuutena on omistusasunto. Asiakas voi nostaa Internetin tai puhelimen välityksellä 

omalle käyttelytililleen käyttörahaa luottotililtä.  Luottotili on yleisimmin voimassa 10 – 20 

vuotta, jonka jälkeen asiakkaan nostamalle luottomäärälle, jota asiakas ei ole maksanut 

takaisin luottoaikana, tehdään takaisinmaksusuunnitelma. Luottoaikana korko juoksee vain 

luottotililtä nostetulle summalle. Asiakas voi halutessaan maksaa luottoa laina-aikana 

takaisin. Myyntikanavien suhteen Nordea, Osuuspankki ja Sampo pankki vaativat 

asiakasta käymään pankissa, jossa hakemus ja luottopäätös tehdään. Vain Hypoteekki 

hyväksyy Internetin ja puhelimen välityksellä tehdyt hakemukset. 

 

Taulukkoon 10. on koottu avainkilpailijoiden käänteisen asuntolainan markkinointityylit 

perustuen pankkien Internet-sivuihin. Osuuspankki ja Hypoteekki markkinoivat pääosin 

eläkeikäisille kuluttajille, kun taas Nordea ja Sampo Pankki markkinoivat keski-ikäisille 

kuluttajille, jotka harkitsevat omistusasuntonsa remontointia. 

 
Taulukko 10. Avainkilpailijoiden käänteisen asuntolainan markkinointi (Osuuspankki, 
2008; Nordea, 2008; Sampo Pankki, 2008; Hypoteekki, 2008) 

Osuuspankki 

• Myydään pääsääntöisesti yli 60 vuotiaille kuluttajille 

• Luotto yksilöidään jokaiselle asiakkaalle 

• Asiakas voi asua asunnossaan laina-aikana (10 vuotta) 

Nordea • Remontin tai investointiasunnon rahoituskeino 

Sampo Pankki 

• ”Sopiva remonttilaina” 

• ”Joustavuutta, yksilöllisyyttä ja kohtuutta elämääsi” 

• Lainaa voi lyhentää pelkillä koroilla ensimmäiset 10 vuotta 

Hypoteekki 

• ”Älä joudu velkakierteeseen vanhemmilla päivilläsi vaan käytä 

omaa pääomaa hyväksesi” 

• ”On helpompi asua asunnossa kuin osakesalkussa” 

• Ensimmäinen yritys joka lanseerasi käänteisen asuntolainan 

Suomessa 
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Osuuspankki markkinoi omaa tuotettaan pääasiallisesti eläkeiässä oleville kuluttajille. 

Heidän markkinointisanomanaan on, että jokainen luotto yksilöidään kullekin asiakkaalle. 

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen verouudistuksen myötä, Nordea sekä Sampo pankki 

markkinoivat omaa käänteistä asuntolainaansa remontointi- ja sijoitusluottona. 

Verouudistuksen myötä kotitaloudet voivat laittaa remontointia tai sijoittamista varten 

nostetun luoton korkoja verovähennyksiin. Hypoteekki lanseerasi käänteisen asuntolainan 

ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 2004 ja myös antaa sen näkyä markkinoinnissaan. 

Hypoteekki markkinoi omaa käänteistä asuntolainaansa pääosin mielikuvalla siitä, että 

kuluttajien tulisi vapauttaa kiinteää pääomaansa asunnoistaan jokapäiväiseen 

kuluttamiseen. 

 

5.3.3 Markkinapotentiaali uudelle tuotteelle Heloc 

 

Uusien mahdollisten asiakkaiden velkapääoma lähentelee maksimipistettä. Kuluttajat 

ikäryhmässä 24 – 39 olisivat tilastojen valossa halukkaita käyttämään kulutusluottoa 

vapaa-ajan, matkustelun ja luksuksen rahoittamiseen. Kuluttajat ikäryhmissä 24 – 39 ovat 

kuitenkin ottaneet jo tilastojen perusteella paljon lainaa itselleen ja kuluttajakyselyllä 

tulisikin selvittää voivatko he ottaa enää lisää lainaa itselleen. Ikäryhmä 50 – 74 

vaikuttaakin potentiaalisemmalta asiakasryhmältä, koska he ovat jo maksaneet 

asuntolainansa pois ja haluavat nyt kuluttaa nyt enemmän rahaa terveyteensä ja 

matkusteluun. Ikäryhmä 50 – 74 on kuitenkin laman nähnyttä sukupolvea ja täten vielä 

melko konservatiivisia lainarahalla elämistä kohtaan vaikkakin asenteet ovat muuttumassa 

positiivisemmiksi kulutusluottoja kohtaan (Wilska, 2007). Kuluttajakyselyllä tulisikin 

selvittää myös ikäryhmän 50 – 74 kulutuskohteita ja -halukkuutta. 

 

Alustavan Heloc markkinapotentiaalin selvittämiseksi on tehtävä muutamia olettamuksia, 

koska yleisistä tietolähteistä saatavat tiedot eivät ole täysin aukottomia. Päättelyketju 

ilmenee kuvasta 3. Tarkasteluvuodeksi otetaan 2007, josta on löydettävissä tilastoja 

Suomen tilastokeskuksen (2008), Finanssialan keskusliiton (2007) ja Suomen pankin 

tietokannoista (2008). Finanssialan keskusliiton (2007) suorittaman tutkimuksen mukaan 

1,2 miljoonaa ihmistä ikäryhmässä 20 – 74 omaa asuntolainan. Koska tuote Heloc on 

vahvasti sidoksissa asuntolainaan, oletetaan että vain asuntolainan omaavat ihmiset 
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haluavat hankkia tuotetta Heloc. Vuonna 2007 keskiarvoinen asunnon hinta oli 

Tilastokeskuksen (2008) tilastojen mukaan 103 000 euroa ja Finanssialan keskusliiton 

(2007) suorittaman tutkimuksen mukaan keskiarvoinen jäljellä olevan asuntolainan arvo 

kullakin omistusasunnon omaavalla yksityishenkilöllä 65 000 euroa. Kun lasketaan 

asunnon arvon ja jäljellä olevan asuntolainan arvon välinen erotus, saadaan Heloc 

potentiaali yhdelle kuluttajalle. Kun tämä kerrotaan 1,2 miljoonalla kuluttajalla, saadaan 

alustava arvio uuden tuotteen Heloc markkinapotentiaalille: 45,7 miljardia euroa. 

Verrokkina tälle markkinapotentiaalille voidaan ottaa Suomen kulutusluottokanta, joka oli 

vuonna 2007 noin 12 miljardia euroa ja kasvaa vuosittain noin 1 miljardia. 

 

 
Kuva 3. Heloc markkinapotentiaalin arviointimenetelmä (Suomen tilastokeskus, 2008; 
Finanssialan keskusliitto, 2007) 
 

Kuvasta 3. ilmenee, että koko Heloc potentiaali kaikille ikäryhmille on 45,7 miljardia 

euroa. Finanssialan keskusliiton tutkimuksessa (2007) ilmeni kuitenkin, että vain 10 % 

suunnitteli uuden lainan ottamista. Kun koko potentiaalista otetaan 10 %, saadaan Heloc 

potentiaaliksi 4,6 miljardia euroa kaikille ikäryhmille, joka on melko hyvä potentiaali 

verrattuna esim. kulutusluottokantaan (12 miljardia euroa vuonna 2007). Alla olevasta 

kaaviosta 26. ilmenee vielä tarkempi jaottelu Heloc markkinapotentiaalista ikäryhmittäin. 

Eri ikäluokkien yhteenlaskettu kokonaispotentiaali kaaviossa 26. eroaa kuvan 3. 

kokonaispotentiaalista siitä syystä, että laskennat on suoritettu keskiarvojen perusteella. 

Jäljellä olevan asuntolainan määrä ja asunnon arvo yksityishenkilöä kohden eri 

ikäryhmissä selvitettiin Finanssialan keskusliiton (2007) suorittamasta tutkimuksesta. 

Tämän jälkeen kunkin ikäryhmän keskimääräisestä asunnon arvosta vähennettiin 

keskimääräinen jäljellä olevan asuntolainan arvo. Tämä erotus kerrottiin vielä ikäryhmässä 

olevien asuntolainan omaavien ihmisten määrällä, jolloin saatiin arvio 

markkinapotentiaalista koko ikäryhmälle. Kaaviosta 26. ilmenee myös eri ikäryhmien 

kulutusluottojen määrä euroissa, jotta voidaan vertailla eri ikäryhmien lainanottotarpeita. 

Vuonna 2007
 

• 1,2 miljoonaa 
ihmistä omaa 
asuntolainan 

 Vain asunto-
lainan omaava 
kuluttaja haluaa 
tuotteen Heloc

Vuonna 2007
 

• Ka. asunnon 
arvo: 103 000 € 

• Ka. asuntolainan 
arvo: 65 000 € 

 
• Erotus: 38 000 € 

Koko potentiaali
• 1,2 milj.* 38 000 € 

 45,7 miljrd. € 
 

• 10 % aikoo ottaa 
lisää lainaa 
 

 4,6 milrjd. € 
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Ikäryhmässä 65 – 74 kulutusluottokanta on alhaisimmillaan ja tästä voidaan päätellä, että 

tällä ikäryhmällä ei ole enää tarvetta uudelle lainalle. Tämä ikäryhmä tulee toimeen käteen 

jäävillä tuloillaan tai säästöillään. 
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Kaavio 26. Eri ikäluokkien tämänhetkisten asuntolainojen keskiarvot, Heloc:in potentiaali 
ja kulutusluottokanta per henkilö sekä Heloc:in koko markkinapotentiaali eri ikäluokissa 
 

Kaaviosta 26. on nähtävissä, että Heloc potentiaali on korkeimmillaan ikäryhmissä 35 – 49 

vuotiaat (30,3 miljrd. eur) ja 50 – 64 vuotiaat (22,7 miljrd. eur). Ikäryhmässä 25 – 34 ei ole 

kovinkaan suurta potentiaalia, koska tämä ikäryhmä on juuri ottanut asuntolainan ja tästä 

syystä tilaa uudelle lainalle ei välttämättä ole. On kuitenkin huomattavaa, että kun em. 

ryhmien, 35 – 49 ja 50 – 64 vuotiaat, kokonaismarkkinapotentiaalista otetaan 10 %, 

markkinapotentiaalit laskevat huomattavan alhaiselle tasolle 35 – 49 vuotiailla 

potentiaaliksi muodostuu 3,0 miljardia euroa ja 50 – 64 vuotiailla 2,3 miljardia euroa. 

Koska 50 – 64 vuotiaat olivat konservatiivinen ryhmä (4 % halukkaita ottamaan 

lisälainaa), ikäryhmän 50 – 64 markkinapotentiaali laskee vielä alhaisemmaksi 0,9 

miljardia euroa. Tällaiset markkinat eivät ole houkuttelevia GE Money Oy:n kaltaiselle 

rahoitusyhtiölle, koska kilpailu karsii vielä tästä potentiaalista osan pois. 

 

Edellä mainittuja markkinapotentiaaleja voidaan vielä tarkastella myös kilpailun luomien 

paineiden näkökulmasta. Jos oletetaan, että asuntolainamarkkinoita dominoivat kolme 

pankkia: Osuuspankki, Nordea ja Sampo pankki, saavuttavat yhtä suuret markkinaosuudet 

käänteisen asuntolainan markkinoilla kuin asuntolainamarkkinoilla, kaaviosta 27. voimme 

nähdä, että markkinaosuus GE Money Finlandille olisi vielä pienempi kuin mitä kaaviosta 
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26. ilmenee. Markkinapotentiaalit on laskettu asuntolainamarkkinaosuuksien perusteella. 

Kokonaispotentiaali tuotteelle Heloc on jaettu prosentuaalisesti lainamarkkinoilla 

toimivien kolmen pääkilpailijoiden kesken. Tällöin Osuuspankki saavuttaisi ~46 

miljardista eurosta 16 miljardia euroa, Nordea 15 miljardia euroa ja Sampo pankki 8 

miljardia euroa. Tällöin GE Money Oy:lle jäisi vain 7 miljardia euroa. Kun tästä ottaa vain 

10 %, joka ilmeni Finanssialan keskusliiton tutkimuksesta (2007), 

kokonaismarkkinaosuudeksi jäisi vain 0,7 miljardia euroa, joka on liian vähän (vrt. 

kulutusluottokanta 12 miljardia euroa).  
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Kaavio 27. Kilpailijoiden vaikutus Heloc:in markkinapotentiaaliin 

 

Kuvasta 4. ilmenee yhteenvedettynä kaikki 3 näkökantaa markkinapotentiaalin laskemisen 

kannalta. Viimeisenä näkökulmana on Taloustutkimus Oy:n (2007) suorittamaan 

asiakastutkimukseen perustuva arvio, jossa tarkastellaan potentiaalia sillä perusteella, että 

vain 2 % ihmisistä, jotka aikovat ottaa lainaa, ottaisivat lainansa GE Money Finlandilta. 

Tämän konservatiivisimman näkökulman mukaan kokonaispotentiaali tuotteelle Heloc 

olisi 0,91 miljardia euroa. Tästä 10 %, jolloin markkinapotentiaali olisi ainakin 0,09 

miljardia euroa. Kun markkinapotentiaalia tarkastelee näiden kolmen eri näkökulman 

kautta, saadaan tilastollinen kokonaiskuva markkinoista ja näiden houkuttelevuudesta. 

Koska laskelmat kuitenkin perustuvat olettamuksiin, jotka ovat johdettu tilastoista, ei ole 

täyttä varmuutta siitä, että markkinat tulisivat käyttäytymään juuri oletetulla tavalla. Tästä 

syystä lisätutkimuksen tarve kuluttajakyselyn muodossa olisi suositeltavaa.  
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Koko potentiaali: 
45,7 miljrd. EUR
10% potentiaalista: 
4,6 miljrd. EUR
Avainryhmä 1 (35-49):
30,3 miljrd. EUR

10% avainryhmästä 1: 
3,0 miljrd. EUR

Avainryhmä 2 (50-64):
22,7 miljrd. EUR

4% avainryhmästä 2:
0,91 miljrd. EUR

Koko 
potentiaali

Koko 
potentiaali

Heloc potentiaali: 
7,3 miljrd. EUR
10 % potentiaalista: 
0,7 miljrd. EUR

Avainryhmä 1 (35-49): 
4,8 miljrd. EUR

10% avainryhmästä 1: 
0,5 miljrd. EUR

Avainryhmä 2 (50-64):
3,6 miljrd. EUR
4% avainryhmästä 2:
0,7 miljrd. EUR

Kilpailijoiden 
vaikutus

Kilpailijoiden 
vaikutus

Heloc potentiaali: 
0,91 miljrd. EUR
10% potentiaalista: 
0,09 miljrd. EUR
Avainryhmä 1 (35-49): 
0,60 miljrd. EUR
10% avainryhmästä 1: 
0,06 miljrd. EUR

Avainryhmä 2 (50-64):
0,45 miljrd. EUR

4% avainryhmästä 2:
0,02 miljrd. EUR

Asiakas-
osuudet
Asiakas-
osuudet

Perustuu oletukseen, että vain asiakkaat 
joilla on jo ennestään asuntolainaa, halua-
vat ottaa lisää lainaa

Perustuu olettamukseen, että kilpailijat, 
jotka tällä hetkellä tarjoavat Käänteistä
asuntolainaa, ottavat saman markkina-
osuuden Käänteisiltä asuntolaina-
markkinoilta, ku in heillä on tällä hetkellä
asuntolainamarkkinoilla. Loput markki-
noista menevät GEM.

Perustuu Taloustutkimus Oy:n asiakas-
tutkimukseen: Kuluttajat ottavat heidän 
2000€ kulutusluottonsa GEM:lta 2% 
todennäköisyydellä

2% Koko potentiaalista

2% 10% potentiaalista

2% Avainryhmistä

2% 10% avainryhmistä

Avainryhmä 2 (50-64) on konservatiivinen, 
joten oletamme että vain 4% (10% sijaan) 
aikoo ottaa uutta lainaa tulevaisuudessa

 
Kuva 4. Yhteenveto Heloc:in markkinapotentiaalista 

 

Arviot markkinapotentiaalista ovat konservatiivisia ja perustuvat puhtaasti tilastolliseen 

dataan ja tästä syystä tarkempi kvalitatiivinen tutkimus olisi suositeltavaa. Tarkempi 

tutkimus tapahtuisi kuluttajakyselyllä, jossa tulisi selvittää aiemmissa kappaleissa 

ilmenneitä kysymyksiä: kuinka paljon kullakin ikäryhmällä on tällä hetkellä asuntolainaa, 

mikä on heidän asuntonsa tämän hetkinen markkina-arvo, mihin tarkoitukseen he 

haluaisivat lainaa käyttää, mitä muita lainatuotteita heillä tällä hetkellä on ja olisivatko he 

kiinnostuneita kiinnittämään heidän jo omassa omistuksessaan olevan asunnon arvoa 

kulutusluottoa vastaan eli olisivatko he kiinnostuneita uudesta tuotteesta Heloc. Näin 

markkinapotentiaalin voisi laskea tarkemmin ja samalla saada lisää tietoa kaupallistamis- 

ja palvelun implementoimisvaiheita varten. 

 

Samalla kuluttajakyselyllä tulisi selvittää kuluttajien tarpeet, jotta asiakastarpeisiin 

voitaisiin vastata tuotedifferoinnilla. GE Money Finland ei pysty rahoitusyhtiönä 

kilpailemaan pelkällä hinnoittelulla itse itseään rahoittavien pankkien kanssa. GE Money 

Finlandin tulisikin panostaa enemmän uusiin ominaisuuksiin kuin pelkkään hintaan. Tällä 

tavoin tuote olisi mahdollista tehdä voitolliseksi. Kappaleessa 6.2 käsitellään erilaisia 

alustavia vaihtoehtoja differoida tuotetta kilpailijoiden vastaavia tuotteita kohtaan.  
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5.4 Uuden tuotteen yritystoiminnalle asettamat vaatimukset 

 

Jotta uutta tuotetta voitaisiin lähteä tarjoamaan yrityksen puolesta, on syytä selvittää onko 

yritys kyvykäs tarjoamaan uutta tuotetta prosessien ja ohjelmistojen puolesta. 

Ensimmäisessä kappaleessa 5.4.1 selvitetään mitä haasteita uusi tuote luo yritystoiminnalle 

ja mitä muutoksia GE Money Finlandin tulisi suorittaa prosesseihinsa ja ohjelmistoihinsa, 

jotta yritys pystyisi tarjoamaan uutta palvelua. Nämä haasteet selvitettiin GE Money 

Finlandin sisäisillä haastatteluilla (Henkilöhaastattelut, 2008). Haastateltavina kohteina 

olivat IT-, talous-, asiakaspalvelu- ja riskiosaston esimiehet. Haastattelut kysymyksineen 

löytyvät liitteestä 7. 

 

Kappaleessa 5.4.2 selvitetään onko Suomen laissa tällä hetkellä jotain kohtia, jotka 

estäisivät GE Money Finlandia tarjoamasta uutta tuotetta Heloc. Viimeisessä kappaleessa 

5.4.3 kartoitetaan GE Money Finlandin tämän hetkiset mahdolliset positionaaliset 

vahvuudet ja heikkoudet tuotteen Heloc tarjoamisen kannalta. 

 

5.4.1 Heloc:in vaatimat prosessi- ja ohjelmistomuutokset 

 

Liitteen 7. perusteella muodostettu yhteenveto haastatteluiden pääkohdista ilmenee kuvasta 

5. Kaikki osastot olivat sitä mieltä, että Heloc olisi toteutettavissa GE Money Finlandilla ja 

mahdollisesti menestys lainamarkkinoilla. Haastatteluissa ilmeni myös, että 

asiakaspalvelun, talous- ja riskiosaston puolesta henkilöstövoimavarat ovat tällä hetkellä 

rajalliset. Lisähenkilöstön tarve kullekin osastolle määräytyisi uuden tuotteen 

myyntivolyymin perusteella. Riskiosastoa lukuun ottamatta tarkempaa määritystä 

lisähenkilöstölle ei haastatteluhetkellä osattu nimetä. Riskiosasto totesi tarvitsevansa 

ainakin yhden lisähenkilön suorittamaan vakuuksien arviointia ja toisen lisähenkilön 

suorittamaan case-by-case riskiarviointia vakuudellisille luottohakemuksille. IT-osastolla 

on tällä hetkellä tarvittavat voimavarat ohjelmistomuutosten suorittamiseen. 

Asiakaspalvelu ja talousosasto nimesivät ainoiksi muutostarpeiksi henkilöstön lisäyksen ja 

koulutuksen. Hyvällä koulutuksella uuden palvelun myynti ja ohjelmistojen käyttö olisi 

mahdollista toteuttaa. (Henkilöhaastattelut, 2008) 
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Kuva 5. GE Money Finlandilla suoritettujen henkilöhaastatteluiden pääkohdat 
(Henkilöhaastattelut, 2008) 
 

Uuden palvelun implementointi ohjelmistojen puolesta vaatii resursseja sekä henkilöstön 

että ajan puolesta. Hyvällä pohjatyöllä ja suunnitelmalla GE Money Finlandin käytössä 

olevat ohjelmistot olisi mahdollista muokata tuotteelle Heloc IT-osaston toimesta koko 

yritykselle sopiviksi 8 kuukaudessa. Rahavirtojen osalta GE Money Finland ei voi toteuttaa 

samankaltaista tuotetta kuin pääkilpailijat Osuuspankki, Nordea ja Sampo pankki. 

Pankkitilin avaaminen ja tämän käyttö olisi ongelmallista, koska GE Money Finland ei ole 

pankki. GE Money Finlandin tulisi ensin tehdä itsestään pankki, jotta käyttelytilin 

avaaminen GE Money Finlandilla olisi mahdollista toteuttaa. Kuluttajat eivät myöskään 

voi nostaa tällä hetkellä luottotililtä rahaa omalle tililleen Internetin välityksellä, koska 

Customer Web Centerin kehitys on tällä hetkellä pysäyksissä. Kuluttaja pystyisi nostamaan 

luottotililtään rahaa itselleen vain soittamalla GE Money Finlandin asiakaspalveluun. Jotta 

kuluttajan olisi mahdollista käyttää luottoaan luontevammin, yksi vaihtoehto olisi myöntää 

asiakkaille luottokorttia, jolla he pystyisivät käyttämään suoraan luottoaan, joko 

maksukorttina tai rahan nostamista varten luottotililtä. Luottokortti Heloc tilin käyttämistä 

varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä helposti toteutettavissa nykyisillä järjestelmillä. 

Täysin uuden ulkopuolisen järjestelmän hankinta ei ole myöskään pois suljettu 

mahdollisuus. Tämä vaihtoehto vaatisi kuitenkin paljon resursseja sekä henkilöstön 
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lisäkouluttamista ja voi muodostua ongelmalliseksi implementoida jo käytössä olevien 

järjestelmien rinnalle. (Henkilöhaastattelut, 2008) Taulukosta 11. ilmenee tarkempia tietoja 

GE Money Finlandin käytössä olevien IT-järjestelmien muutostarpeista. 

  

Taulukko 11. IT-järjestelmien muutostarpeet (Henkilöhaastattelut, 2008) 
Heloc mahdollisuus Tarvittavat muutokset Työn määrä ja aikatarve Luottokortti + 

Heloc
Rahavirrat (nostot ja 

talletukset)

Vision+
Maksu-
järjestelmä

-Multituotesysteemi
-Käytössä muissa 
maissa, jotka tarjoavat 
Heloc
-Korporaatio tukee 
Vision+ kehittämistä

-Riippuu Helocin 
sisällöstä Suomessa
-Useita eri variaatioita 
tuotteelle Heloc 
maailmalla

-Vision+ muutokset ovat raskaita
-Helpompi suorittaa muutokset, jos 
vaatimukset eivät muutu kesken 
prosessin
-Suomella tällä hetkellä rajallinen 
henkilöstö
-Prosessia voidaan verrata GE 
Money Mastercardin 
muutosprosessiin

-Ei helppoa, mutta 
mahdollista
-Useita haasteita
-Tanskalla toimiva 
vastaava systeemi

-GEM ei hyväksy 
talletuksia
->GEM pitäisi olla pankki
-Talletukset voidaan 
suorittaa sovitulla 
aikamääreellä
-Customer Webcenter on 
jäissä tällä hetkellä

Transact
Hakemus-
järjestelmä

-Voidaan muokata 
tuotteelle Heloc
-Erittäin kallista

-Riippuu Helocin 
sisällöstä Suomessa
-Käyttäjät ovat mukana 
kehitysprosessissa -> 
Käyttäjäystävällisyys

-Ulkoinen järjestelmätoimittaja
-Tällä hetkellä tarpeeksi 
henkilöstöä
-Vaadittava aika:
 "Empty table": 12 kk
 Projektiryhmä: 8 kk
 Tiukka: 6 kk

-Mahdollista
-Need to know: 
ovatko Heloc ja 
Luottokortti aina 
yhteydessä

-Voidaan tehdä 
hakemusvaiheessa
-Asiakkaan täytyy tietää 
etukäteen, kuinka paljon 
haluaa nostaa rahaa

 
 

Tuotteen Heloc toteuttaminen olisi resurssien puolesta kaikista haastavin toteuttaa 

riskiosaston osalta. Riskiosaston tulisi rekrytoida henkilöstöä asuntojen arvon 

määrittämistä ja vakuudellisten kulutusluottohakemusten arviointia varten. Asuntojen 

arvon määrittäminen kulutusluoton vakuutena olisi ongelmana GE Money Finlandille, 

koska tällä ei ole aiempaa yhteistyötä kiinteistövälitysyritysten kanssa kuten 

pääkilpailijoilla Osuuspankilla, Nordealla ja Sampo pankilla on. Riskiosaston tulisi myös 

kehittää uudet Scoring- & Underwriting-määritelmät tuotteelle Heloc. (Henkilöhaastattelut, 

2008) 

 

Jatkopantin hakeminen kuluttajan asuntolainaa hallussa pitävästä pankista tuotetta Heloc 

varten tulisi olemaan ongelmallista, koska asuntolainamarkkinoita dominoivat tällä 

hetkellä pääkilpailijat Osuuspankki, Nordea ja Sampo pankki. Kun kuluttaja kertoo 

pankille haluavansa jälkipantin omistusasuntoaan kohtaan ottaakseen vakuudellista 

kulutusluottoa GE Money Finlandilta, pankki tekee välittömästi oman kilpailevan 

tarjouksensa asiakkaalle omista tuotteistaan. GE Money Finlandin tarjous voi jäädä 

helposti toiseksi, koska pankit eivät tietenkään halua päästää asiakkaitaan pois 

kilpailijoiden leiriin. Tästä syystä on erittäin vaikeata saada asiakkaita tulemaan GE Money 

Finlandin tuotteiden pariin. Jälkipantin hakeminen pankista maksaa myös jonkin verran ja 
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on melko työlästä kuluttajalle. GE Money Finlandin tulisi myös tästä syystä pyrkiä 

differoimaan tuotettaan sellaiseksi, että pankit eivät pysty tarjoamaan samanlaista palvelua 

asiakkailleen, kun kuluttaja hakee jälkipanttia vakuudellista kulutusluottoa Heloc varten. 

Kappaleesta 6.2 selviää tuotedifferaatioiden lisäksi myös vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa 

omistusasuntojen markkina-arvon määrittäminen. (Henkilöhaastattelut, 2008) 

 

5.4.2 Suomen lain asettamat vaatimukset Heloc:lle 

 

Suomessa rahoitusyhtiöiden ja pankkien toimintaan vaikuttavat Euroopan keskuspankki 

yhteistyössä Suomen Pankin kanssa. Kuvasta 6. ilmenee kokonaiskuva Suomen 

lainsäädännöllisestä toimintaympäristöstä. Valtiovarainministeriö, Rahoitustarkastus ja 

Suomen kuluttajaliitto vaikuttavat myös osaltaan pankkien sekä rahoitusyhtiöiden 

toimintaan. Finanssialan keskusliitto sekä Suomen pankkiyhdistys edustavat jäseninään 

olevia rahoitusyhtiöitä sekä pankkeja. (Finlex, 2008) 

 

 
Kuva 6. Suomen rahoitusalan lainsäädännöllinen toimintaympäristö (Finlex, 2008) 

 

Finlexin (2008) mukaan vakuus vakuudelliselle kulutusluotolle tai asuntolainalle voi 

muodostua osakkeista, kiinteistöistä, henkilötakauksesta tai jostain muusta hyödykkeestä. 

Vakuudet kulutusluotoille ja asuntolainoille määrittääkin pääosin pankit ja rahoitusyhtiöt 

itse. Yleisimpinä vakuusmuotoina markkinoilla on tällä hetkellä henkilötakaus, kiinteistöt 

ja osakkeet. Jos kuluttaja haluaa käyttää samaa vakuutta (esim. asunto) kahteen eri 

Euroopan 
keskuspankki (ECB) 

Suomen Pankki 
(BoF) 

Pankit & 

Rahoitusyhtiöt

Valtiovarainministeriö

 

Rahoitustarkastus  
(FIN-FSA) 

 

Suomen kuluttajaliitto 
(Consumer Association) 

Finanssialan 
keskusliitto 

Suomen 
Pankkiyhdistys 
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vakuudelliseen luottoon samanaikaisesti, kuluttajan täytyy hankkia vakuudelle jatkopantti. 

Oikeuden jatkopanttiin määrittelee alkuperäisen pantin hallussa pitäjä (esim. asuntolainan 

tapauksessa pankki). Tämä luo edelleen haasteita tuotteelle Heloc, koska pankit voivat 

päättää, että kuluttaja ei saa jatkopanttia asunnostaan hakeakseen vakuudellista 

kulutusluottoa GE Money Finlandilta. Suomen laki ei rajoita Heloc:in kaltaisten tuotteiden 

tarjoamista muutoin kuin vakuuden osalta. 

 

Esimerkkinä jatkopantin hakemisprosessin kulusta voidaan tarkastella kuluttajaa, jolla on 

asuntolaina Nordealla ja hän haluaa ottaa vakuudellista kulutusluottoa Heloc GE Money 

Finlandilta. Kuluttajan täytyy ensin mennä Nordean konttorille hakemaan jälkipanttia. 

Tässä vaiheessa Nordea päättää, saako kuluttaja jatkopantin GE Money Finlandilta 

haettavaa kulutusluottoa varten. Nordea voi myös tehdä oman kilpailevan tarjouksensa 

omasta vakuudellisesta kulutusluotostaan asiakkaalle tässä vaiheessa. Jos kuluttaja saa 

luvan jatkopanttiin, täytyy hänen maksaa jatkopantin käsittelykulut (~200 – 500 euroa) 

sekä toimittaa jatkopantti GE Money Finlandille. Prosessi on kuluttajalle erittäin hankala ja 

maksaa myös rahaa. Tästä syystä GE Money Finlandin tulisi myös selvittää 

kuluttajakyselyllä, kuinka halukkaita ihmiset olisivat näkemään vaivaa tuotetta Heloc 

varten. Tuotetta Heloc varten olisi myös syytä pohtia jotain vaihtoehtoisia tapoja suorittaa 

jatkopantin hakeminen. 

 

5.4.3 GEM mahdolliset positionaaliset vahvuudet ja heikkoudet 

 

Taloustutkimus Oy:n (2007) suorittaman tutkimuksen mukaan neljä tärkeintä tekijää lainan 

antajan valitsemisen suhteen olivat: korko (60 %), yksinkertaisuus (36 %), joustavuus (35 

%) ja luoton saamisen nopeus (25 %). Finanssialan keskusliiton (2007) suorittaman 

tutkimuksen mukaan 86 % kyselyyn vastanneista halusi mennä pankkikonttoriin kysymään 

asuntolainoista lisää, 89 % kyselyyn vastanneista käytti asuntolainan vakuutena asuntoa, 

47 % kyselyyn vastanneista aikoi kysyä asuntolainaa vain omasta kotipankistaan ja 66 % 

kyselyyn vastanneista ei ollut kilpailuttanut asuntolainaansa.  

 

Kun arvioidaan näitä edellä mainittuja kriteereitä, jotka ovat tulleet ilmi kahdessa eri 

asiakastutkimuksessa vuonna 2007, voidaan muodostaa kahdeksan kohdan 
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arviointimenetelmä GE Money Finlandin mahdollisten positionaalisten vahvuuksien ja 

heikkouksien arviointiin kilpailijoihin nähden. Nämä kahdeksan päätekijää, jotka 

vaikuttavat kuluttajan päätökseen, mistä ottaa asuntolainaa tai kulutusluottoa, ovat: kanava, 

saavutettavuus & luoton hyväksymisaika, korko, hinnoittelu, takaisinmaksuaika, vakuus, 

yrityksen markkinatuntemus ja muut tuotteet, joita yrityksellä on tarjota. Näitä kahdeksaa 

päätekijää vertaillaan taulukossa 12. Osuuspankin, Nordean, Sampo pankin, Hypoteekin ja 

GE Money Finlandin kesken. Tällä tavoin saadaan kartoitettua GE Money Finlandin 

nykytila ja tavoitetila näiden kahdeksan päätekijän osalta, jotka vaikuttavat kuluttajan 

päätökseen, mistä ja minkälaista lainaa hankkia.  

 

Taulukko 12. GE Money Finlandin nykytila ja vaadittava tila kilpailijoihin nähden 
Kanavat Tavoitet-

tavuus/Hyväk-
symisaika

Korko 
(Nimellis-

korko)

Hinta 
(Avaus-
maksu)

Takaisin-
maksu-

aika

Vakuus Heloc 
markkina-
tuntemus

Muut tuotteet

- Internet: korot ja hinnat ovat helposti löydet-
tävissä, vaikkakin pirstoutuneena sivustoille
- Osuuspankki houkuttelee asiakkaita soit-tamaan 
tai käymään toimistolla
- Ei kattavasti tietoa käänteisestä asuntolainasta

Toimisto/
1-2 days

Prime / 
Euribor + 
0,5-1,0% 
Neuvo-

teltavissa

50€, 
neuvo-

teltavissa

5-10 v, 
neuvo-

teltavissa

Asunnon arvosta
max. 70%, 

neuvo-teltavissa

2005 -> OP 
Kiinteistö-

maailma arvioi 
asuntojen arvot

- Internet: Korot ja hinnat vaikea löytää
- Nordea houkuttelee asiakkaita soittamaan tai 
käymään toimistolla
- Käänteisestä asuntolainasta löytyy kattavasti 
tietoa sivustoila (AsuntoJousto)

Toimisto/
1-24 hours

Prime + 
1,40% 
(6,0%)

400€ 10 v Asunnon arvosta
max. 75%

2005 -> 
Huoneisto-

markkinointi 
arvioi asuntojen 

arvot
- Internet: korot ja hinnat ovat helposti löydet-
tävissä, vaikkakin pirstoutuneena sivustoille
- Sampo Pankki suosittelee internethakemusta, 
jotta luoton myöntäminen olisi nopeampaa
- Esimerkkejä erilaisista tilanteista käänteiselle 
asuntolainan tarpeelle

Toimisto & 
Internet/-

Euribor / 
Prime + 

1,0% 
(5,72%)

0,2% 
haetusta 
luotosta

5-15 v Asunnon arvosta
max. 50%

2005 -> 
Kiinteistö-

maailma arvioi 
asuntojen arvot

- Internet: Ei kattavasti tietoa koroista, hin-noista 
tai tuotteista
- Hypoteekki houkuttelee asiakkaita soit-tamaan 
tai käymään toimistolla

Internet & 
Puhelut/-

Euribor + 
1,0% 

(5,66%)

0,2% 
haetusta 
luotosta

20 v Asunnon arvosta
max. 50%

2003 -> 
Paikalliset kiin-

teistövälitys-
yritykset arvi-
oivat asuntojen 

arvot

Maksuturva, 
vakuudellinen 
kulutusluotto

Nykytila

- Informaatiota on kattavasti ja se on helposti 
löydettävissä internetsivuilta
- Luottopäätökset tehdään puhelimitse ja 
internethakemuksin

Internet & 
Puhelin/ 
Puhelin-

keskustelun 
aikana

- - -
max. 80% 

hyödykkeestä 
(autolainat)

Ei markkinatun-
temusta 

asuntolainoista 
tai Helocista

Vakuudellinen (auto-
lainat) & vakuu-

deton kulutus-luotto, 
luottokortti, 

vakuutukset (auto, 
maksuturva)

Vaadit-
tava tila

- Kattavaa tietoa Helocista: Kuinka toimii? Kuka 
määrittää asuntojen arvot? Mitä tapahtuu laina-
ajan jälkeen? Hinnat ja korot?
-> Kaikki samasta paikasta
-> Esimerkkejä: Kuinka Heloc toimii ja missä 
tilanteissa?

Internet & 
Puhelin/ 
Puhelin-

keskustelun 
aikana

Euribor / 
Prime + 0,5-

1,5% / 
Kiinteä 
korko

Kilpai-
lullinen

5-20 v Asunnon arvosta
max. 75%

Tuntemus 
asuntolainoista 
ja kiinteistö-
markkinoista

Remonttilaina, Heloc 
luottokortilla

Vakuutukset (auto, 
kiinteistö, henki, 

maksuturva, matkus-
tus ja vapaa-aika), 
luottokortit, vakuu-
delliset ja vakuu-
dettomat kulutus-

luotot, pankki-
toiminnot

GE 
Money

Heloc/Käänteinen 
asuntolaina

Osuuspankki

Nordea

Sampo Pankki

Hypoteekki

 
 

Internet-sivustot ovat GE Money Finlandilla selkeät ja allekirjoittaneen objektiivisesta 

näkökulmasta informaatio sivustoilta on helposti löydettävissä, koska tiedot tuotteista eivät 

ole pirstoutuneet sivustoille, kuten useimmilla kilpailijoilla on (Osuuspankki, Hypoteekki 

ja Nordea). Kokemus puhelimitse myönnettävistä lainoista on edellä muita kilpailijoita, 

koska nämä keskittyvät pääosin konttoreissa tehtäviin hakemuksiin ja luottopäätöksiin. 
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Mahdollisuus hakea lainaa puhelimitse voi olla suuri vaikutin kulutusluoton tarjoajan 

valitsemiselle. Taloustutkimus Oy:n (2007) suorittaman asiakaskyselyn perusteella parhaat 

attribuutit GE Money Finlandilla ovat joustavuus, helppous, yksinkertaisuus sekä nopea ja 

hyvä palvelu. GE Money Finland on tällä hetkellä parhaiten tunnettu kulutusluoton tarjoaja 

rahoitusyhtiöistä erityisesti ikäryhmässä 24 – 44 vuotiaat (avainryhmä tuotteelle Heloc, kts. 

kappale 5.3). GE Money Finland nähdään innovatiivisena kulutusluoton tarjoajana, joka 

myöntää suuriakin vakuudettomia kulutusluottoja (max. 50 000 euroa) tehokkaasti ja 

pystyy tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja uusien tuotteiden muodossa kuluttajille (GE 

Money Mastercard – Cash Back).. Tällä hetkellä GE Money Finlandilla on jo saavutettu 

vakuudettoman kulutusluoton osalta hyvä asiakaskanta, jota voisi mahdollisesti käyttää 

pilottituotteen testausryhmänä tai mahdollisen kuluttajakyselyn kohteena.  

 

Heikkouksina GE Money Finlandilla käänteisen asuntolainan markkinoille astumisessa on 

kokemuksen puute kiinteistö- ja asuntolainamarkkinoista. Osuuspankki, Nordea ja Sampo 

pankki käyttävät yhteistyökumppaneinaan asuntojen arvon määrittämiseen emoyhtiöidensä 

tytäryhtiöitä. GE Money Finlandilla ei myöskään ole kokemusta asuntolainojen 

tarjoamisesta, joka voi kuluttajien näkökulmasta olla ratkaiseva tekijä hankkia asuntolaina 

pankeista, joilla on vuosien kokemus asuntolainoista, koska Heloc voidaan yhdistää 

helposti käänteisen asuntolainan kautta perinteiseen asuntolainaan. GE Money Finlandilla 

ei myöskään ole käytettävissään emoyhtiönsä General Electricin tytäryhtiötä, joka olisi 

erikoistunut Suomen kiinteistömarkkinoihin. GE Money Finlandin tulisi solmia 

yhteistyösopimus jonkin ulkoisen kiinteistövälitysyrityksen kanssa tai hankkia 

kiinteistömarkkinoihin erikoistunutta henkilöstöä yritykseen.  

 

Hinnoittelun puolesta GE Money Finland ei pysty tarjoamaan yhtä alhaisia 

asiakasmarginaaleja kuin kilpailijat tällä hetkellä tarjoavat, koska GEM Finland joutuu 

lainaamaan rahaa General Electric:ltä, joka puolestaan hankkii rahoituksen markkinoilta. 

Markkinarahan hinta on korkeampi kuin esim. pankkien käyttämä kuluttajatalletuksiin 

pohjautuva rahoitus. Kuluttajatalletukset ovat erittäin edullinen tapa rahoittaa toimintaa, 

koska pankit maksavat kuluttajille esim. palkkatilille vain 0,15 % korkoa. Osuuspankki, 

Nordea, Sampo pankki ja Hypoteekki tarjoavat yleisimmin laina-ajaksi 10 -20 vuotta 

asiakasmarginaalilla 0,5 – 1,5 %. Nämä pankit tekevät kuitenkin tuottoa myös muilla 

rahoituspalveluillaan ja tästä syystä pystyvät tarjoamaan alhaisia asiakasmarginaaleja. 
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Kuluttajien keskittäessä useita palveluita pankkeihin, pankit pystyvät keräämään kaikkien 

palveluiden kautta isomman marginaalin kuluttajilta itselleen. GE Money Finlandilla ei ole 

niin useita tuotteita, että se pystyisi myymään tuotepaketteja asiakkailleen ja täten GE 

Money Finland ei pysty kilpailemaan pelkän hinnoittelun voimin pankkien kanssa. 

Jokaisella GE Money Finlandin tarjoamalla palvelulla tulee olla myös tietty reservi 

luottotappioiden kattamiseksi. Tämä lisää entisestään paineita uuden palvelun hinnoittelun 

osalta. GE Money Finland on kuitenkin ollut vakuudettomien kulutusluottojen osalta 

vuodesta 2005 alkaen vahva haastaja pankeille. Kilpailu on osoittanut, että hinta ei ole aina 

ollut määräävänä tekijänä luotonantajaa valittaessa. Kuluttajatutkimuksessa tulisi etsiä 

syitä, miksi kuluttajat hankkivat kulutusluottonsa juuri GE Money Finlandilta ja pyrkiä 

kehittämään Heloc tälle pohjalle.  

 

Osuuspankki, Nordea, Sampo pankki ja Hypoteekki ovat jo tuotteistaneet käänteisen 

asuntolainan ja hankkineet asiakaskantaa sekä kokemusta käänteisen asuntolainan 

markkinoista itselleen. Edellä mainituilla pankeilla on myös erittäin laaja tuoterepertuaari, 

joten he voivat tarjota kuluttajille tuotepaketteja, jolloin hinnat voidaan laskea alemmiksi 

avainasiakkaille. GE Money Finlandilla ei ole pankkioikeuksia Suomessa, joten 

pankkitoimintojen ja tätä kautta pakettituotteiden tarjoaminen suppean tuotevalikoiman 

johdosta on GE Money Finlandille haastavaa. Kynnyskysymykseksi nousee myös tuotteen 

differointi kilpailijoita kohtaan. Pankeilla on etu GE Money Finlandiin nähden myös siinä 

mielessä, että näillä on kuluttajien asuntolainat hallussa, jolloin jatkopantin hakeminen GE 

Money Finlandille kulutusluottoa varten on kuluttajalle työlästä ja kallista. Pankit voivat 

myös tehdä vastatarjouksen, kun kuluttaja anoo jatkopanttia hakeakseen kulutusluottoa GE 

Money Finlandilta.  

 

Kuluttajakyselyssä tulisikin selvittää edellä mainittuihin kappaleisiin perustuen, kuinka 

suureksi eduksi kuluttajat näkevät mahdollisuuden hakea lainaa puhelimitse ja Internetin 

välityksellä. Olisi myös tärkeää selvittää, kuinka suurena etuna kuluttajat näkevät 

pakettituotteiden tarjoamisen ja vaikuttaako se lainaa myöntävän yrityksen valintaan. 

Kuluttajakyselyllä tulisi myös selvittää, kuinka paljon asiakkaat ovat halukkaita 

maksamaan Heloc:in kaltaisesta tuotteesta. Mikä on maksimihinta tuotteelle yksistään ja 

mikä olisi maksimihinta, jos tuote olisi reilusti erilainen, kuin muut markkinoilla olevat 

tuotteet. Tuotteen differointia käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.2. 
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6 MARKKINATUTKIMUKSEN ANTAMAN INFORMAATION 

TULKINTA, CASE: HELOC, GE MONEY FINLAND, 2008 

 

Päätöksenteko perustutkimuksen antaman informaation pohjalta perustuu pitkälti 

perustutkimuksen antaman informaation tulkintaan ja esitystapaan. Tässä kappaleessa 

yhteenvedetään perustutkimuksen antama informaatio markkinoiden, tuotedifferoinnin ja 

nykyisen vs. vaadittavan yritystoiminnallisen tilan osalta. Päätöksentekovaiheessa on 

kuitenkin syytä pitää mielessä, että pelkästään tilastolliseen dataan pohjautuva 

perustutkimus ei välttämättä ole koko totuus asiasta. Pelkkään tilastolliseen dataan 

pohjautuva perustutkimus antaa kuitenkin hyvät viitekehykset päätöksenteolle siitä, 

sijoitetaanko uuteen palveluun lisäresursseja. Jos uuteen palveluun päätetään sijoittaa 

lisäresursseja, seuraava vaihe olisi kuluttajakysely, jolla saataisiin lisätietoa suoraan 

asiakkailta, jonka pohjalta palvelua voitaisiin ruveta differoimaan asiakaslähtöisesti 

kuluttajille houkuttelevaksi tuotteeksi. 

 

Kappaleessa 6.1 yhteenvedetään markkina- ja asiakasvetovoimaisuus ja tuodaan esille 

asiat, jotka vaativat lisäselvitystä. Kappaleessa 6.2 esitellään erilaisia vaihtoehtoja 

differoida tuote Heloc kilpailullisemmaksi sekä erilaiseksi kilpailijoiden tuotteisiin 

verrattuna, jotta GE Money Finland voisi myydä tuotetta Heloc korkeammalla hinnalla 

kuin kilpailijat. Kappaleessa 6.3 yhteenvedetään GE Money Finlandin yritystoiminnalliset 

muutosvaatimukset, jotka tulisi suorittaa, jotta GE Money Finland kykenisi tarjoamaan 

tuotetta Heloc asiakkailleen. Kappaleessa 6.4 käsitellään johtopäätöksiä koko työn 

antaman informaation valossa.  

 

6.1 Markkina- ja asiakasvetovoimaisuus 

 

Makroekonomiset tekijät viittaavat, että Suomen talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla. 

Työttömyysaste on Pohjoismaista korkeimmalla tasolla (6,8 %), mutta se on ollut vakaassa 

laskussa viimeisen 5 vuoden ajan. Käteen jäävät tulot yksityishenkilöä kohden ovat 17 700 

eur vuodessa, mikä on pohjoismaista toiseksi korkeimmalla tasolla. Vain Norja, jossa on 

myös alin työttömyysaste (2,6 %), menee Suomen edelle yksityishenkilöiden käteen 

jäävissä tuloissa (25 100 eur). Inflaatioennuste vuodelle 2009 on Suomessa 2,9 %, mikä on 
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vuoden 2008 inflaatioennustetta (4,4 %) alhaisemmalla tasolla. Kun Suomen valtiolla 

menee hyvin, kuluttajien usko omaan talouteen on myös vahvalla pohjalla, jolloin 

taloudellisia riskejä otetaan vapautuneemmin. 

 

Kulutusluotto- ja asuntolainamarkkinat käyvät tällä hetkellä kuumina. Suomen 

kotitalouksien luottokanta, joka sisältää, asuntolainat, kulutusluotot ja muut luotot, 

yksityishenkilöä (15 – 64 vuotiaat) kohden ennustetaan olevan 24 200 eur vuonna 2007. 

Tämä on melko korkealla tasolla, kun lukua verrataan yksityishenkilöiden käteen jääviin 

tuloihin 17 700 eur. Viimeisen 5 vuoden aikana luottokanta henkilöä kohden on kasvanut 

yli 10 000 eur. Suomen kotitalouksien luottokanta suhteessa bruttokansantuotteeseen on 

tällä hetkellä 48 %. Luku on alhaisin Pohjoismaista, joista Tanskalla vastaava lukema on 

124 %, joka on jo ylivelkaantumisen puolella.  

 

Kun Suomen kotitalouksien luottokanta jaetaan osiin kulutusluottojen sekä asuntolainojen 

osalta, voimme huomata että luottokannan huikea kasvu viimeisen 5 vuoden aikana johtuu 

suurelta osin asuntolainoista. Asuntolainakanta yksityishenkilöä kohden vuonna 2007 oli 

18 200 eur, mikä on yli 75 % koko luottokannasta. Kasvua asuntolainakannassa henkilöä 

kohden vuonna 2007 on ollut vuoteen 2002 verrattuna 9 000 eur. Asuntolainakanta 

henkilöä kohden on tuplaantunut viimeisen 5 vuoden aikana. Tämä huikea kasvu 

asuntolainakannassa johtuu osaltaan siitä, että asuntojen arvot ovat nousseet sekä myös 

siitä, että kuluttajat haluavat kalliimpia asuntoja itselleen. Tämä voidaan perustella sillä, 

että asuntojen neliöhinnat eivät ole nousseet yhtä kiivaasti kuin asuntolainakannat. 

Omistusasumisen määrä on myös kasvanut Suomessa, mikä vaikuttaa myös osaltaan 

asuntolainakannan kasvuun.  

 

Kulutusluottokanta yksityishenkilöä kohden Suomessa oli vuonna 2007 3 300 eur ja 

kasvua viimeisen 5 vuoden aikana on ollut 1 400 eur. Erityisenä kasvun vuotena oli vuosi 

2005, kun markkinoille tuli lisää kilpailua GE Money Finlandin ja Citibankin alkaessa 

tarjoamaan kulutusluottojaan. Vuonna 2006 uusia maksuhäiriömerkintöjä (~35 000 kpl) 

tehtiin vuoteen 2005 verrattuna 13 % enemmän. Vuonna 2007 maksuhäiriöisten ihmisten 

määrä oli ~310 000 kappaletta. Tämä lukema on huikea, kun sitä verrataan lainaa 

omaavien ihmisten määrään ~2 100 000 kpl. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että 

maksuhäiriömerkintä voi tulla muutoinkin kuin lainan takaisinmaksun laiminlyönnistä. 
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Vuonna 2007 ~37 % maksuhäiriömerkinnöistä tuli tili- ja kertaluotoista, joista suuri osa 

aiheutui ”pikavipeistä” (Suomen asiakastieto, 2008). 

 

Suomen Finanssialan keskusliiton (2007, 2008) suorittamien kuluttajakyselyiden mukaan 

tällä hetkellä 29 – 39 vuotiaat ovat eniten velkaantuneita asuntolainojen sekä 

kulutusluottojen osalta. Kuluttajakyselyistä ilmenee myös, että ikäryhmästä 15 – 64 aikoi 

ottaa uutta lainaa tulevaisuudessa 10 %. Suosituimmat lainan käyttökohteet olivat 

ikäryhmässä 18 – 34 vuotiaat: luksuksen hankkiminen elämään, ikäryhmässä 35 – 54 

vuotiaat: remontointi ja 55 – 75 vuotiaat: oman terveyden kohentaminen.  

 

Heloc:in kanssa kilpailevia tuotteita on tällä hetkellä tarjolla neljällä kilpailijalla 

lainamarkkinoilla: Osuuspankilla, Sampo Pankilla, Nordealla ja Hypoteekilla. Näistä 

Osuuspankki, Sampo Pankki ja Nordea dominoivat myös asuntolainamarkkinoita 

omaamalla 83 % asuntolainamarkkinoista. Kunkin neljän kilpailijan tuotteet ovat 

ominaisuuksiltaan ja toimintaperiaatteeltaan hyvin identtisiä keskenään, kun lähes ainoina 

eroina tuotteiden välillä on hinnoittelu sekä palvelukanavat. Kukin kilpailija tarjoaa 

tuotettaan hyvin alhaiseen hintaan, jolla GE Money Finlandilla ei ole varaa myydä omaa 

tuotettaan Heloc voitollisesti. Tästä syystä GE Money Finlandin tulisikin erottautua 

kilpailijoista ja differoida tuotettaan siten, että GE Money Finland voisi myydä omaa 

tuotettaan kalliimmalla hinnalla kuin kilpailijat.  

 

Kokonaismarkkinapotentiaali uudelle tuotteelle Heloc olisi arviolta 45,7 miljardia euroa. 

Kun otetaan huomioon, että vain 10 % kuluttajista aikoo ottaa lisää lainaa tulevaisuudessa, 

markkinapotentiaaliksi muodostuu 4,6 miljardia euroa, joka on melko hyvä verrattuna 

kulutusluottokantaan (12 miljardia euroa). Markkinapotentiaali on korkeimmillaan 3,9 

miljardia euroa ikäryhmässä 35 – 64 vuotiaat. Kun markkinapotentiaalissa huomioidaan 

vielä kilpailun vaikutus, markkinapotentiaali laskee hyvin alhaiselle tasolle 1,2 miljardia 

euroa, joka on liian vähän rahoitusyhtiö GE Money Finlandin kaltaiselle yritykselle, joka ei 

pysty kilpailemaan hinnoittelun osalta itse itseään rahoittavien pankkien kanssa. Jotta 

markkinapotentiaalista voitaisiin tehdä tarkempi arvio, olisi syytä suorittaa kuluttajakysely, 

jossa selvitettäisiin kuluttajien tämän hetkisten asuntolainojen arvo, asuntojen arvo, 

bruttotulot, tarve Heloc:in kaltaiselle tuotteelle ja pystyvätkö he enää ottamaan lisää lainaa 

itselleen. 
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6.2 Tuotedifferointi kilpailullisen aseman ajurina 

 

Jotta GE Money Finland pystyisi kilpailemaan markkinoilla uuden tuotteensa voimin, GE 

Money Finlandin tulisi differoida tuotettaan erilaiseksi kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna, 

jotta GE Money Finland pystyisi myymään uutta tuotettaan Heloc kilpailijoitaan 

korkeammalla hinnoittelulla. Differointivaihtoehtoja selvitettiin henkilöhaastatteluissa 

(2008) sekä GE Moneyn eri toimipisteiden kotisivujen kautta Ruotsista, Tanskasta, 

Norjasta, USA:sta, Australiasta sekä Sveitsistä. Jotta tuotedifferointi olisi asiakaslähtöistä, 

seuraavana toimenpiteenä olisi kuitenkin syytä suorittaa kuluttajakysely, jossa 

selvitettäisiin differointivaihtoehtoja suoraan kuluttajilta kysymällä, jos tuotteeseen Heloc 

päätetään sijoittaa lisäresursseja.  

 

Tuotetta Heloc voitaisiin myydä yhdessä luottokortin kanssa, jolloin kuluttaja pystyisi 

käyttämään asuntoaan vastaan avattua luottotiliä luottokorttinsa kautta. Tämä vähentäisi 

manuaalisen työn määrä GE Money Finlandilla ja lisäisi käyttäjäystävällisyyttä, kun 

kuluttaja pystyisi nostamaan itselleen luotollista rahaa aina niin halutessaan 

pankkiautomaatilta tai maksaa ostoksensa suoraan kaupan kassalla luottotililtä. Erona 

normaaliin luottokorttiin tässä ratkaisussa on se, että kuluttaja saa halvemman koron 

luottotilillensä kuin normaalilla luottokortilla, koska luotto on vakuudellinen. Myös 

maksimi luottorajat on mahdollista nostaa korkeammalle tasolle, kuin normaalilla 

luottokortilla, kun vakuutena toimii kuluttajan asunto. Tällä hetkellä GE Money Finlandin 

ohjelmistoihin sekä prosesseihin olisi mahdollista toteuttaa kyseinen toiminto, mutta se 

vaatisi aikaa 6-12 kk. (Henkilöhaastattelut, 2008) 

 

Tällä hetkellä GE Money Australiassa menestyksekkääksi osoittautunut Heloc –tuote 

toimii siten, että kuluttaja ohjaa kaikki tulonsa GE Money Australiassa olevalle tililleen. 

Tämä tili toimii kuluttajalle myös luotollisena tilinä ja sisältää asuntolainan, kulutusluotot 

sekä luottokortit. Tämä luotollinen tili on käytännössä joustava rahoitusmuoto kuluttajalle. 

Jonain kuukausina tililtä käytetään enemmän rahaa, jolloin korko alkaa juosta, kun taas 

toisina kuukausina tililtä käytetään vähemmän rahaa, jolloin korkoja kuitataan pois. Tilin 

toimintaidea perustuu siihen, että kuluttajat eivät käytä varojaan täysin samalla tavalla joka 

kuukausi. Luotollinen tili lisää kuluttajan elämän joustavuutta, mutta sisältää myös riskin, 
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että kuluttaja saa liikaa joustavuutta itselleen, jolloin kuluttaja ei enää pysty maksamaan 

menojaan takaisin. Tällä hetkellä kyseinen tuote ei ole mahdollista toteuttaa GE Money 

Finlandilla, koska se ei ole pankki. Tilitoiminnot ja rahavirtojen siirtäminen GE Money 

Finlandille vaatisi yritykseltä pankkioikeudet Suomessa. Systeemien osalta tuote olisi 

mahdollista toteuttaa, mutta vaatisi paljon systeemi- ja prosessikehittämistä. 

(Henkilöhaastattelut, 2008) 

 

Kolmas differointivaihtoehto olisi perustaa tuotteen Heloc toiminta asuntojen arvojen 

nousuun. Kun tuote Heloc on otettu asunnon vapaata pääomaa vastaan, tuotteen Heloc 

korkokulut voitaisiin kuitata kuukausittain asunnon markkina-arvon nousulla. Tämä olisi 

kuluttajalle tietyssä määrin ”näkymätöntä” kulua. Laina kuitattaisiin laina-ajan lopuksi 

kokonaisuudessaan siten, että GE Money Finland saisi omistusoikeuden asunnon 

nousseesta arvosta. Esim. asunto on lainan hankintahetkellä markkina-arvoltaan 100 000 

eur ja laina-ajan lopuksi 120 000 eur. Kun laina-aika päättyy kuluttaja luovuttaa 

osaomistuskirjan GE Money Finlandille, jolloin GE Money Finland on oikeutettu 20 000 

euroon asunnon arvosta, kun kuluttaja päättää myydä asuntonsa. Tämä vaihtoehto sisältää 

suuren riskin, koska kaikki kuluttajat eivät välttämättä myy asuntoaan, jolloin GE Money 

Finland ei saisi muutettua asunnossa kiinni olevaa pääomaansa reaaliseksi tuloksi. Koska 

asuntojen arvot ovat nousseet vuosi vuodelta, on myös oletettavaa, että tämä nousu päättyy 

joskus, jolloin GE Money Finland ei saisi kuitattua omistuksessaan olevaa pääomaa laina-

ajan alkuhetkellä olevalla arvollakaan. (Henkilöhaastattelut, 2008) 

 

Tuotteen Heloc markkinointi kuluttajille voisi tapahtua siten, että sitä myytäisiin 

remontointitarkoituksiin suunnattuna lainalla, jolloin asiakas saa verovähennyksiä 

suorittamistaan remontoinneista. Sampo Pankki markkinoi omaa käänteistä 

asuntolainaansa tällä hetkellä remontointilainana. Erona Sampo Pankkiin GE Money 

Finland voisi markkinoida tuotetta Heloc myös sijoituslainana, jolloin kuluttaja on myös 

oikeutettu verovähennyksiin. Yksikään tällä hetkellä markkinoilla toimivista kilpailijoista, 

jotka myyvät tuotteen Heloc kaltaista tuotetta, ei markkinoi tuotettaan sijoituslainana. 

Tuote Heloc voisi toimia myös siltana kahden asunnon loukusta kärsiville asiakkaille. 

Kahden asunnon loukku tarkoittaa tilannetta, kun kuluttaja on myymässä vanhaa asuntoaan 

ja on jo löytänyt haluamansa uuden asunnon, mutta ei saa rahoitusta uudelle asunnolle 

ennen kuin vanha on myyty. Tuotteen Heloc kautta kuluttaja voisi saada väliaikaisen 
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rahoituksen uuden asunnon hankkimiseen. Kun vanha asunto on myyty, kuluttaja voi 

maksaa Heloc lainansa takaisin hankkimallaan halvemmalla asuntolainalla. Viimeisenä 

mainittu vaihtoehto vaatisi GE Money Finlandilta asuntolainan tuoterepertuaariinsa. 

Vaihtaessaan tuotetta Heloc asuntolainaan, kuluttaja siirtyisi pankkien puoleen, jolloin GE 

Money Finland ei saisi kuin hetkellistä tuottoa tuotteelleen. GE Money Finlandin tulisi 

pystyä tarjoamaan kuluttajalle asuntolainaa välittömästi Heloc lainan takaisinmaksua 

varten, jos kuluttaja niin haluaa toimia. (Henkilöhaastattelut, 2008) 

 

Koska kaikki esitetyt differointivaihtoehdot ovat melko radikaaleja suomalaiselle 

konservatiiviselle rahoitusalalle, kuluttajakyselyssä olisi myös syytä selvittää, minkälaiset 

asenteet kuluttajilla on uusia lainatuotteita kohtaan. Kuluttajatutkimuksessa tulisi myös 

selvittää, missä tilanteissa kuluttajat tarvitsisivat Heloc:n kaltaista tuotetta, mitä 

asiakastarpeita Heloc täyttäisi ja onko markkinoilla tällä hetkellä vastaavia tuotteita, jotka 

täyttävät nämä asiakastarpeet. 

 

6.3 Nykyinen vs. vaadittava yritystoiminnan tila 

 

Jotta GE Money Finland pystyisi tarjoamaan tuotetta Heloc asiakkailleen, sen tulisi 

hankkia lisää kokemusta vakuudellisten luottojen osalta. Tuotteen Heloc osalta erityisen 

haastavaksi muodostuisi asunnon markkina-arvon määrittäminen vakuutena luotolle. Jotta 

GE Money Finland pystyisi määrittämään vakuuden arvon luotettavasti, sen tulisi palkata 

yritykseen kiinteistöalan kokemusta osaava henkilö tai ulkoistaa palvelu jollekin 

kiinteistövälitysyritykselle. Jos markkina-arvot määritellään ulkoisen 

kiinteistövälitysyrityksen kautta, hakemusajat pitenevät kommunikaatio- ja informaation 

välitystarpeen johdosta. Koko Suomen kattava kiinteistövälitysyritysverkosto on myös 

hyvin haastava saavuttaa. Asuntojen markkina-arvot voisi myös arvioida valokuvien ja 

paikallisten keskiarvojen perusteella. Ongelmana tälle lähestymistavalle olisi informaation 

luotettavuus, koska kuvia voi manipuloida, jolloin huijauksen mahdollisuus olisi riski. 

Paikalliset keskiarvot eivät aina kuvaa myöskään todellista asunnon arvoa, koska asunnon 

kunto vaikuttaa markkina-arvoon huomattavasti. Jos tuotetta Heloc tarjottaisiin vain 

suurilla kasvualueilla, voitaisiin luottaa paikallisiin kiinteistövälitysyrityksiin sekä 

keskiarvoihin. Suurilla kasvualueilla keskiarvot ovat vakaampia ja asuntojen hintojen 
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laskun riski pienempi kysynnän myötä. Tuotetta Heloc voitaisiin alkaa tarjoamaan aluksi 

pelkästään suurilla kasvualueilla, jolloin myös nähtäisiin sen potentiaali. 

 

Nykyinen yritystoiminnallinen tila ei ole riittävä tuotteen Heloc tuottamiseen. Tämä 

ilmenee taulukosta 13. johon on listattu aiempien kappaleiden pohjalta oleellisimmat asiat 

tuotteen Heloc tarjoamisen kannalta. Tuotteen myyntikanavat, Internet ja puhelin, ovat 

tällä hetkellä GE Money Finlandin osalta kunnossa, kun taas muilla osa-alueilla tulisi tehdä 

kehitystoimenpiteitä. GE Money Finlandilla ei ole lainkaan kasvokkain tapahtuvaa 

myyntityötä, mikä voi olla etu muihin kilpailijoihin nähden. Kilpailijat vaativat lähes 

poikkeuksetta kuluttajaa käymään toimistolla sopimassa lainaehdot. Tämä ei välttämättä 

ole kaikille kuluttajille mahdollista töiden tai muiden kiireiden johdosta. GE Money on 

toiminnallaan todistanut, ettei kuluttajille ole tärkeää tavata ketään vakuudettoman 

kulutusluoton sopimusta tehtäessä. On kuitenkin syytä selvittää kuluttajatutkimuksen 

avulla, olisiko tilanne eri, kun kyseessä on vakuudellinen tai Helocin kaltainen tuote. 

 

Taulukko 13. Yrityksen liiketoiminnallinen nykytila ja vaadittava tila tuotteen Heloc osalta 

Nykytila Vaadittava tila

Kanavat Internet & Puhelin Internet & Puhelin

Toimipisteet Ei face-to-face myyntiä Pankit myyvät vakuudellisia luottojaan toimipisteiden 
kautta, mutta onko tämä aina tarpeellista?

Customer Web Center Ei ole Kuluttaja lle mahdollisuus rahavirtojen käsittelyyn 
internetin kautta

IT-Systeemit Transact & Vision+ Transact & Vision+ kehittäminen tuotteelle Heloc

Heloc henkilöstö Ei ole Riippuu suuresti myyntivolyymista lisää henkilöstöä 
Riski-, IT-, Talous- ja asiakaspalveluosastoille

Kokemusta  
asuntolainojen ja 
kiinteistöjen arvioinnin 
osalta

Ei ole Ulkoistaminen kiinteistövälitysyritykselle tai 
lisähenkilöstön palkkaus yritykseen

Asuntolaina Ei ole Pankit pitävät hallussaan kuluttajien asuntolainoja 
kuinka saada kuluttajat pois pankeistaan?

Tuote bundlaus Vakuudeton-, autolaina ja 
luottokortti

Enemmän tuotteita tuoteportfolioon, jolloin voidaan 
myydä tuotepaketteja

 



77 

Jotta tuotetta Heloc voitaisiin pitää kilpailullisesti samalla tasolla kilpailijoiden kanssa, 

kuluttajan tulisi olla mahdollista käsitellä Heloc-lainaansa Internetin välityksellä. Tällä 

hetkellä GE Money Finlandilla on projekti Customer Web Centerin perustamiseksi, jota 

kautta kuluttajat voivat käsitellä lainaansa ja tarkastella lainatietojansa. Projekti on 

kuitenkin tällä hetkellä pysäyksissä. Ohjelmistojen puolesta tuote Heloc olisi mahdollista 

toteuttaa, jos ohjelmistoihin tehtäisiin muutoksia, jotka vaativat 6-12 kk. Osaavaa 

henkilöstöä tuotteen Heloc tarjoamiseksi ei tällä hetkellä GE Money Finlandilla ole. Uuden 

henkilöstön määrä riippuu pitkälti myyntivolyymeista, mutta GE Money Finlandin tulisi 

silti hankkia kokemusta yritykseen asuntolainoista sekä kiinteistöjen arvojen 

määrittämisestä.  

 

GE Money Finlandilla on hyvin yksipuolinen tuotetarjonta kilpailijoihin verrattuna. 

Asuntolainat ovat tällä hetkellä vain sisäänheittotuotteita pankeilla, kun pankit tekevät 

tuottonsa tuotepaketeilla. Kuluttaja saa alhaisen koron asuntolainalleen, jos hän keskittää 

kaikki palvelunsa palveluntarjoajan piiriin. Näin pankki kerää tuoton useasta eri tuotteesta. 

GE Money Finland voisi laajentaa omaa tuotetarjontaansa, jotta se pystyisi myymään 

asiakkailleen pakettitarjouksia, jolloin Heloc:in differointi voisi perustua myös näihin 

pakettitarjouksiin. Asiakas voisi itse suunnitella, minkälaisen tuotteen hän haluaisi 

Heloc:in olevan. Heloc voisi sisältää luottokortin, autolainan sekä kulutusluoton, jos 

asiakas niin haluaisi tai vaihtoehtoisesti vain kulutusluoton. Etuna tavanomaisiin 

luottokortteihin, autolainoihin ja kulutusluottoihin olisi se, että kaikki olisivat hinnaltaan 

alhaisempia kuin normaalit vastaavat, koska vakuutena olisi asunnon vapaa pääoma.  

 

Jos GE Money Finland päättää alkaa sijoittamaan lisäresursseja tuotteen Heloc 

kehittämiseen, sen tulisi selvittää edellä mainituissa kappaleissa ilmenneitä asioita 

kuluttajakyselyn kautta. Tätä kautta voitaisiin selvittää tarkemmin, miten tuotetta Heloc 

voisi differoida, jotta sitä voitaisiin myydä kilpailijoita korkeammalla hinnalla. Pelkkänä 

käänteisenä asuntolainana tuote Heloc ei ole kannattava tuote GE Money Finlandille, 

koska GE Money Finland ei välttämättä pysty myymään tuotettaan kilpailukykyisellä 

hinnalla. Myös markkinapotentiaali on hyvin alhainen tuotteelle Heloc. Hinta ei kuitenkaan 

ole mm. kulutusluottojen osalta ollut määräävänä tekijänä, joten lisätutkimuksen tarve on 

ilmeinen. Jatkotutkimuksen suorittaminen on suositeltavaa, jos tuotteeseen Heloc aiotaan 

sijoittaa lisäresursseja. 
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6.4 Johtopäätökset 

 

Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota perustutkimusta tehtäessä rahoitusalalla? Jotta 

palveluideoita voitaisiin ryhtyä luomaan, ensimmäisiä asioita joita yrityksen tulisi pohtia, 

ovat yrityksen strategia ja oma tuoteportfolio. Näiden tietojen perusteella voidaan ryhtyä 

kehittämään uusia palveluideoita, jotka sopivat yrityksen kompetensseihin, jolloin 

pysytään yrityksen oman osaamisen alueella, jolloin varmistetaan uuden palvelun laatu ja 

yhteensopivuus jo olemassa olevaan liiketoimintaan. Palveluideoita voidaan hakea, 

sidosryhmien, kompetenssien tai omien prosessien kautta. Keinoja uusien palveluideoiden 

luomiseen rahoitusalalla tulisi kuitenkin tutkia lisää. Palvelut ovat hyvin homogeenisia ja 

asiakaskanta melko konservatiivista. Rahoitusmarkkinoilla kuluttajat ostavat rahaa eri 

hinnoilla pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. On loogista ajatella, että kuluttajat eivät välitä 

missä muodossa raha heille tulee. Tästä syystä olisikin tärkeätä tutkia, kuinka paljon 

kuluttajat loppujen lopuksi kiinnittävät huomiota erilaisiin tuoteominaisuuksiin vai 

haluavatko kuluttajat vain lisää rahaa itselleen lainan muodossa välittämättä siitä, 

minkälaisen palvelun muodossa raha lopulta kuluttajalle siirtyy. 

 

Lukuisista palveluideoista valitaan lopulta se menestyksekkäin ja yritykselle sopivin 

vaihtoehto, jota lähteä kehittämään lopulliseksi tuotteeksi. Palveluideoiden karsinta 

tapahtuu perustutkimuksessa selvitetyn tiedon tulkintaan; asiakastieto, kilpailijatieto ja 

yrityksen omat kyvykkyydet. Perustutkimuksessa tulisi ilmetä rahoitusalalla: 

makroekonomiset tekijät (kuluttajien usko talouteen), kuluttajatilastot 

(kulutustottumukset), kilpailijat ja näiden tuotteet (tuotedifferointimahdollisuudet), 

markkinapotentiaali tai riskianalyysi (ideoiden karsinta), yrityksen sisäiset kyvykkyydet 

(ideoiden karsinta ja yritystoiminnalliset vaatimukset) sekä ulkoisia rajoitteita uudelle 

tuotteelle (laki). Näiden tietojen perusteella voidaan laskea alustava markkinapotentiaali, 

riskit tai jokin muu kriteeri, jonka perusteella useita eri palveluideoita voidaan vertailla 

tasaväkisesti ja loogisesti keskenään. Näiden kriteerien perusteella valitaan yritykselle 

sopivin vaihtoehto tai päätetään lähdetäänkö palveluun sijoittamaan lisäresursseja. Tämän 

tutkimuksen empiirisen osion perusteella yleisten tietolähteiden perusteella on mahdollista 

laskea alustava markkinapotentiaali uudelle tuotteelle. Tätä markkinapotentiaalia voidaan 

käyttää päätöksenteon perusteena sille, lähdetäänkö palveluun sijoittamaan lisäresursseja. 

Tilastolliseen dataan perustuva tutkimus ei kuitenkaan yksin riitä differoinnin perustana, 
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jos palveluun päätetään sijoittaa lisäresursseja. Kuluttajakysely olisi seuraava askel 

palveluinnovaatioprosessissa. Lisätutkimukselle on tarvetta, koska empiirinen aineisto 

rajoittuu tähän tutkimukseen. Olisi myös syytä tutkia, mitä muita mahdollisia 

valintakriteerejä olisi mahdollista luoda yleisen, kaikille saatavilla olevan tiedon 

perusteella. 

 

Mitä asioita tulisi selvittää yrityksen sisäisiä kyvykkyyksiä määriteltäessä uuden palvelun 

innovaatioprosessissa? Yrityksen sisäiset kyvykkyydet ovat merkittävässä roolissa uuden 

palvelun toteuttamisen kannalta ja tästä syystä myös erittäin merkittävässä roolissa jo 

palveluidean perustutkimusvaiheessa. Haastatteluin suoritettu suorituskyvyn mittaaminen 

on kuitenkin hieman arveluttavaa, koska linjapäälliköillä ei välttämättä ole täydellistä 

tietämystä osaston toiminnasta tai he vähättelevät tai liioittelevat oman osastonsa 

suorituskykyä. Yrityksen sisäiset kyvykkyydet voivat toimia perustutkimuksen yhteydessä 

karsivana tekijänä lukuisille palveluideoille siten, että toteutetaan vain lukuisista ideoista 

sellaiset, jotka ovat toteutettavissa nykyisillä järjestelmillä tai pienin järjestelmämuutoksin. 

Perustutkimusvaiheessa olisi tästä syystä selvitettävä, miten palveluideat sopivat yrityksen 

järjestelmiin ja mitä muutoksia järjestelmiin olisi tehtävä, jos palveluideat eivät sovi 

suoraan järjestelmiin. Vaihtoehtoisesti yrityksen kyvykkyydet voisivat toimia myös 

lähteenä uusille palveluideoille. Kartoittamalla kaikki mahdolliset yhdistelmät, mitä 

nykyisillä järjestelmillä voidaan toteuttaa, voidaan saada täysin uutta näkökulmaa 

tuotteidensa puolesta homogeenisilla rahoitusmarkkinoilla. Jatkotutkimuksen tarve edellä 

mainitulle ehdotelmalle on kuitenkin tarpeellista. 

 

Kuinka innovaatioprosessia voi käyttää perustutkimuksen runkona? Taulukosta 6. 

ilmenevä perustutkimusprosessi pohjautuu tutkimuksen alussa esiteltyihin Bowersin 

(1989) sekä Scheuing & Johnssonin (1989) 8 ja 15-tasoisiin palveluinnovaatioprosesseihin. 

Näistä palveluinnovaatioprosesseista voidaan johtaa 5-vaiheinen perustutkimusprosessi: 

strategiasidonnaisuus, ideoiden luonti ja karsinta, suorituskyvyn analysointi, 

differointimahdollisuuksien kartoittaminen ja palveluinnovaation myynti yritysjohdolle 

sekä osakkaille. Tätä perustutkimusprosessia voidaan soveltaa käytännön osoittamaan 

ongelmaan, kun suoritetaan perustutkimusta rahoitusalan uudelle innovaatiolle. Empiirinen 

aineisto prosessin käytöstä on kuitenkin erittäin vähäistä ja tästä syystä lisätutkimuksen 

tarve aiheelle on tarpeellista. Palveluinnovaatioprosessia voidaan käyttää perustutkimuksen 
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runkona uudelle palveluinnovaatiolle, mutta olisi myös syytä selvittää jatkotutkimuksen 

kautta, voiko palveluinnovaatioprosessia käyttää muissa palveluiden kaltaisissa 

innovaatioissa, joissa innovaatiot eivät ole käsinkosketeltavia (esim. organisationaaliset 

innovaatiot, jolloin innovaatio on jokin uusi tapa suorittaa liiketoimintaa tai jokin 

innovatiivinen yritysrakenteellinen järjestely). 
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7 YHTEENVETO 

 

Palveluinnovaatioprosessi voidaan jakaa yleisellä tasolla 5 eri vaiheeseen: uuden tuotteen 

tai palvelun sitominen strategiaan, idean luonti- ja taustatutkimusvaihe, liiketoiminnan 

sisäisten kyvykkyyksien arviointi, konseptikehitys ja –testaus ja lopulta idean 

kaupallistaminen. Palvelun sitominen strategiaan edellyttää oman yritystoiminnan sekä 

tuoteportfolion hyvää tuntemusta. Strategiasidonnaisuus varmistaa sen, että projekti 

valmistuu ajallaan, laadukkaasti ja saa tarvitsemansa resurssit käyttöönsä. Seuraamalla 

oman yrityksen strategiaa, yritys myös varmistaa sen, että yritys pysyy omalla 

osaamisalueellansa. Ideoita uusille palveluille voidaan hakea yrityksen sisältä tai 

ulkopuolisista lähteistä. Palveluinnovaatioita on kuitenkin tutkittu empiirisesti melko 

vähän, joten keinoja palveluinnovaatioiden luontiin rahoitusalalla olisi syytä tutkia lisää. 

Ideoiden karsinta on kriittinen vaihe perustutkimuksessa. Tässä vaiheessa päätetään, mitä 

vaihtoehtoa aletaan tutkia lisää ja mitkä ideoista karsitaan resurssien haaskaamisen 

välttämiseksi. Ideoiden karsinta perustuu perustutkimuksen antaman informaation 

tulkintaan ja voi tapahtua eri vaihtoehtojen markkinapotentiaalien, riskien sekä 

strategiayhteensopivuuden kautta.  

 

Tunnistamalla omat vahvuudet sekä heikkoudet, yritys voi kehittää omaa liiketoimintaansa 

tehokkaammaksi. Suorituskyvyn analysoinnin tulisi olla nykypäivänä osana 

perusliiketoimintaa. Yrityksen kyvykkyydet prosessien ja ohjelmistojen osalta tulisi 

selvittää viimeistään perustutkimusvaiheessa uutta palvelua tai tuotetta luodessa, jotta 

päätöksentekovaiheessa perustutkimuksen jälkeen yritysjohto ja osakkeenomistajat 

tietävät, mitä muutoksia uusi palvelu vaatisi liiketoiminnassa. Tärkeitä tekijöitä yrityksen 

suorituskykyä mitattaessa ovat informaation tulkinta ja hankinta. Pelkillä linjapäälliköiden 

haastatteluilla ei välttämättä saada todellista kuvaa osaston toimintakyvystä. Jos 

informaatiota tulkitsee väärin, riskinä ovat turhat parannustoimenpiteet, jotka voivat jopa 

heikentää yrityksen toimintakykyä. Suorituskyvyn analysoinnin implementointi on syytä 

tehdä huolella ja koko yrityksen lävistäväksi, jotta kaikki työntekijät saadaan mukaan 

toimintaan. Muutosvastarinta työntekijöiden kesken suorituskyvyn analysointia kohtaan 

voi vääristää tuloksia ja täten johtaa vääriin tulkintoihin. 
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Rahoitusalalla tuotteet ovat hyvin homogeenisia ja kilpailu tapahtuu pääosin hinnoittelussa. 

Tästä syystä tuotedifferentiaatiot ovat hyvin vaikeita toteuttaa rahoitusalalla. Cooper & 

Scottin (1996) mukaan parhaiten menestyneet uudet palvelut olivat jossain määrin erilaisia, 

ylivertaisia muihin palveluihin nähden. Tästä syystä tuotedifferentiaatioihin tulisi pyrkiä 

myös rahoitusalalla. Tuotedifferentiaatioita rahoitusalalla ei ole tutkittu kovinkaan paljon, 

joten lisätutkimuksen tarve olisi tällä osa-alueella tarpeen. 

 

Päätöksenteko uuden palvelun jatkosta tulisi perustua perustutkimuksen antamaan 

informaation. Tällä tavoin vältetään turhat innovaatiot, joihin ei enää kannata sijoittaa 

lisäresursseja. Jos uutta palvelua päätetään lähteä jatkokehittämään, perustutkimuksen 

tulisi olla ohjaavana tekijänä jatkokehitystä suunniteltaessa. Perustutkimuksessa tulisi 

ilmetä rahoitusalalla: makroekonomiset tekijät (kuluttajien usko talouteen), kuluttajatilastot 

(kulutustottumukset), kilpailijat ja näiden tuotteet (tuotedifferointimahdollisuudet), 

markkinapotentiaali tai riskianalyysi (ideoiden karsinta), yrityksen sisäiset kyvykkyydet 

(ideoiden karsinta ja yritystoiminnalliset vaatimukset) sekä ulkoisia rajoitteita uudelle 

tuotteelle (laki). Perustutkimuksen rakenteena voi käyttää palveluinnovaatioprosessia siten, 

että viimeiset kaksi vaihetta (konseptikehitys ja –testaus sekä idean kaupallistaminen) 

korvataan differointivaihtoehtojen etsinnällä ja idean myymisellä osakkaille. Jotta 

jatkotutkimukselle saataisiin sen vaatimat resurssit, projektin tulee olla sidottuna 

strategiaan yritysjohdon ja osakkeenomistajien johdolla. Lisätutkimuksen tarve johdetulle 

perustutkimusprosessille on tarpeen, koska empiiristä informaatiota prosessin 

toimivuudesta on hyvin vähän. 

 

Prosessin toimivuudesta ainoana empiirisenä datana on GE Money Finlandille 2008 

suoritettu markkinatutkimus tuotteesta Heloc. Makroekonomisten tekijöiden perusteella 

voidaan olettaa, että kuluttajien usko omaan ja Suomen valtion talouteen on vahvalla 

pohjalla, joten lainatuotteet ovat suosiossa myös tulevaisuudessa. Asuntolainat ovat olleet 

veturina luottokannan huikealle kasvulle viimeisen 5 vuoden aikana. Varsinkin 

ikäryhmässä 25 - 39 vuotiaat asuntolainaa on nostettu aiempaa rohkeammin. Edellä 

mainittu ikäryhmä haluaa luksusta elämäänsä ja tämä näkyy asumisen tasossa.  

 

Kilpailijoiden määrän osalta käänteisen asuntolainan markkinat ovat tällä hetkellä melko 

väljät. Käänteisen asuntolainan markkinoilla on vain neljä toimijaa: Osuuspankki, Sampo 
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Pankki, Nordea ja Hypoteekki. Näistä kolme ensimmäistä omaavat kuitenkin 83 % 

asuntolainamarkkinoista, joten markkinoille astuminen tulisi olemaan haaste uusille 

toimijoille. Jotta uusi toimija markkinoilla saisi itselleen markkinaosuuksia, tulisi sen 

pystyä tarjoamaan jotain uutta tuotetta. Pelkällä hinnalla kilpailu on hyvin haastavaa, kun 

asuntolainat ovat vain sisäänheittotuotteita pankeilla. 

 

Markkinapotentiaali uudelle tuotteelle Heloc olisi arviolta 4,6 miljardia euroa. Kilpailun 

johdosta tämä markkinapotentiaali saattaa kuitenkin pienentyä entisestään 0,7 miljardiin 

euroon. Tämä ei ole riittävä markkinapotentiaali rahoitusyhtiö GE Money Finlandille 

tuottoisan liiketoiminnan ylläpitämiseksi. Markkinapotentiaali on kuitenkin vain suuntaa 

antava, koska se on suoritettu tilastolliseen dataan ja siitä tehtyihin oletuksiin. Tarkempi 

markkinapotentiaali voitaisiin kartoittaa kuluttajatutkimuksen kautta. GE Money Finland 

pystyisi tarjoamaan tuotetta kuluttajille liiketoiminnallisin muutoksin. GE Money 

Finlandin tulisi selvittää kuluttajakyselyn kautta tarkentavia tietoja, jotta GE Money 

Finland pystyisi differoimaan omaa tuotettaan asiakaslähtöisesti ja täten myymään sitä 

kilpailijoita kalliimmalla hinnalla. Pelkkänä käänteisenä asuntolainana tuote Heloc ei ole 

kannattava sijoitus GE Money Finlandille. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Fuzzy front end (Koen et al, 2001) & Tasoporttimenetelmä (Cooper & Scott, 1996) 

Uuden tuotteen 
kehittäminen

Fuzzy front end

Kaupallistaminen

Suorita/
Arvioi

Go/
kill

Suorita/
Arvioi

Go/
kill

Suorita/
Arvioi Tasoporttimenetelmä

 
 

Liite 2. Performance pyramid system – Suorituskykypyramidi (Lynch & Cross, 1991, s. 

65) 

Operatiivinen toiminta

Visio

Markkinat Talous

Tuottavuus

Laatu Toimitukset Läpimenoajat Hukka

Asiakastyytyväisyys

Jousta-
vuus

Sisäinen vaikuttavuusUlkoinen vaikuttavuus

Tavoitteet Mittarit
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Liite 3. The performance prism (Neely & Adams, 2001) 

- Sidosryhmien tyytyväisyys
- Strategia
- Prosessit
- Osaaminen
- Sidosryhmien sitoutuminen

 
 
Liite 4. Omistusasuntojen neliöhintojen kehitys Pohjoismaissa v. 2002 – 2007 (Eurostat, 
2008) 

2,1

1,6

2,5
2,4

1,4

3,0

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Finland Sweden Denmark Norway  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Denmark 11,00 % 10,60 % 8,30 % 7,20 % 7,90 % 5,30 % 5,20 % 11,70 % 17,00 % 16,20 % 4,8 %
Finland 17,60 % 10,20 % 8,80 % 5,90 % -0,90 % 7,40 % 6,40 % 7,10 % 6,10 % 7,50 % 2,3 %
Denmark 1,71 % 10,35 % 12,23 % 14,40 % 13,5 %
Sweden 7,00 % 9,60 % 9,20 % 11,00 % 8,00 % 6,30 % 6,60 % 9,60 % 9,60 % 11,40 % 10,7 %
*) Accurate figure not  available

*

 
 
 

1000 Eur/m² 
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Liite 5. Osuuspankin, Sampo Pankin, Tapiolan, Handelsbankenin ja Hypoteekin 
vakuudellisten kulutusluottojen ominaisuudet (Puhelinhaastattelut, 2008; Osuuspankki, 
2008; Nordea, 2008; Sampo Pankki, 2008; Hypoteekki, 2008) 
 

Korko Suuruus Avausmaksu Takaisinmaksuaika Vakuus Muuta Myyntikanavat

Nordea
Joustoluotto

Euribor + 4,0% (5 
000€ -> todellinen 
vuosikorko 10,6%)

2,0 - 10,0% lainasta 
kuukaudessa

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. 
Luottopäätöksen 
antamiseen menee n. 1 
päivä.

Osuuspankki
Täsmäluotto & 
Joustoluotto

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. 
Luottopäätöksen 
antamiseen menee n. 1-2 
päivää.

Sampo
Kohtuullisen koron 
käyttölaina

3kk euribor + 5,5%
(5 000€ -> todellinen 
vuosikorko 9,9%)

0,2% haetusta 
luotosta + 150€

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa. 
Luottopäätöksen 
antamiseen menee n. 1 h.

Tapiola
Vakuudellinen luotto

Tapiola Prime + 2,5%
(5 000€ -> todellinen 
vuosikorko 8,23%)

185 €

Luottopäätöstä voi hakea 
internetin ja puhelimen 
välityksellä. 
Hakemuksen käsittelyyn 
menee n. 24-48 h.

Handelsbanken
TosiKätevä

Handelsbanken Prime 
+ 3,0% (5 000€ -> 
todellinen vuosikorko 
8,22%)

1,5-3,0% 
haetusta luotosta

min. 200€

Yleensä 10 v., 
neuvoteltavissa

Hakemus täytyy tehdä 
pankissa.

Hypoteekki
Vakuudellinen luotto

Euribor + marginal 
min. 1,5% / Korkokatto 
(3 vuotta 4,9% tai 5 
vuotta 4,95%)  (5 000€ 
-> todellinen 
vuosikorko 7,45%)

Ensimmäiset 4 
nostoa = 50€, 

joiden jälkeen: 
30€ per nosto

Riippuu 
asiakaspisteytyksest
ä, vakuudesta ja 
pankkihistoriasta. 
Neuvoteltavissa.

Reaaliomaisuus, 
toinen asuntolaina, 
uusi pankkitili

Hakemus löytyy 
internetistä

Riippuu asiakaspisteytyksestä, vakuudesta ja pankkihistoriasta. Neuvoteltavissa.

Pankit tarjoavat myös 
Hire purchasea 
(osamaksu), jonka 
korko, hinta, lainan 
suuruus, vakuus ja 
takaisinmaksuaika ovat 
täysin neuvoteltavissa. 
Tällaiset sopimukset 
täytyy tehdä pankkien 
toimistoissa.

Riippuu asiakaspisteytyksestä, 
vakuudesta ja pankkihistoriasta. 
Neuvoteltavissa.

Riippuu 
asiakaspisteyt
yksestä, 
vakuudesta ja 
pankkihistoria
sta. 
Neuvoteltavis
sa.

Min. lyhennys: 2% 
jäljellä olevan lainan 
suuruudesta per kk

Reaaliomaisuus, 
toinen asuntolaina, 
takaaja

 
 
 
Liite 6. Puhelinhaastatteluin ja Internet-sivujen kautta selvitettyjä Suomen 
lainamarkkinoilla toimivien kilpailijoiden tuotteiden tietoja sekä hinnoittelua 
(Puhelinhaastattelut, 2008; Osuuspankki, 2008; Nordea, 2008; Sampo Pankki, 2008; 
Hypoteekki, 2008) 
 
Haastatteluissa esitetyt kysymykset: 
 
Mitä kulutusluottotyyppejä teillä on tarjota? Kuka saa ja kenelle annetaan?  

a. Vakuudelliset  
i. Mitä vakuuksia ja miten vakuuksien hoito tapahtuu? prosessi 

ii. Hinta / todellinen vuosikoko 
iii. Kuinka suuria summia? Min & max? 
iv. Maksuaika 
v. Korkoon vaikuttavat tekijät?  

b. Vakuudettomat  
i. Hinta / Todellinen vuosikorko 

ii. Kuinka suuria summia? Min & max? 
iii. Maksuaika 
iv. Korkoon  vaikuttavat tekijät?  

c. Miten lainaa haetaan ja kuinka nopeasti saa päätöksen  
i. Internetistä, soittamalla, konttorista? 
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ii. Maksuvapaat kuukaudet?  
 
Voiko asuntoa käyttää vakuutena kulutusluotolle?  

a. Miten tapahtuu käytännössä  
b. Hinta / todellinen vuosikorko  
c. Kuinka suuret summat? Min & max?  
d. Maksuaika  
e. Korkoon vaikuttavat tekijät  
f. Miten lainaa haetaan ja kuinka nopeasti saa päätöksen  

i. Internetistä, soittamalla, konttorista? 
ii. Maksuvapaat kuukaudet? 

iii. Minkälaiset lyhennykset? Pelkkä korko?  
 
Miten asunnon arvon arviointi tapahtuu käytännössä?  

a. Vanhemmat asuvat maalla ja heidän asuntonsa arvo on noussut vuosien 
saatossa?  

b. Mummi asuu Helsingissä, joten miten asuntojen arvot voidaan arvioida 
tasapuolisesti suurien alueellisten hintaerojen johdosta?  

 
Mitä asuntolainatyyppejä teillä on tarjolla?  

a. Vakuus / Valtion takaus?  
b. Hinta / Todellinen vuosikorko  
c. Maksuaika  
d. Korkoon vaikuttavat tekijät  
e. Miten nopeasti saa päätöksen  
f. Kannattaako nyt ostaa asuntoa?  
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Liite 7. GE Money Finlandin henkilöstölle suoritettujen haastatteluiden kysymykset ja 
vastaukset (Henkilöhaastattelut, 2008) 
 
Hukka & Rantala, Talousosasto, 2008 
 
1. Tiedätkö mikä Heloc – Home equity loan of credit on?  

- Vakuudellinen kulutusluotto, jonka vakuutena käytetään asunnossa kiinni olevaa 
pääomaa 

- Bullet-loan tyyppinen laina, josta maksetaan 10v ajan pelkät korot ja tämän jälkeen 
tehdään maksusuunnitelma 

 
2. Miten arvioisit, olisiko Helocille kysyntää suomalaisilla markkinoilla? 

- Kyllä olisi kysyntää, jos kohteena olisi tietty markkinasegmentti 
o Asunnon omistajat, joilla on varallisuutta 

- Ei tarvitsisi käydä pankissa neuvottelemassa, vaan lainan voisi hoitaa puhelimitse 
ja Internetin välityksellä 

- Jos kyseessä Bullet-loan: 10v kuluttua asuntolaina on todennäköisesti maksettu, 
jolloin resurssit alkavat riittämään Helocin lyhentämiseen 

- Luottokortin kautta maksuliikennettä olisi helpompi hoitaa 
o Vähentäisi työtaakkaa GEM ja asiakkaan puolella 
o Ei manuaalisia rahansiirtoja tai puhelinsoittoja GEM:lle 
o Rahaa voisi käyttää siihen tahtiin, kun sitä itse tarvitsee ja haluaa käyttää  

Maksu vain siitä mitä käyttää 
 
3. Kuinka paljon resursseja Finance departmentilta vaadittaisiin uuden tuotteen 
lanseeraamiseen? (aika, työvoima ja raha) 

- Vakuuksien hallinnointi: Kuka hallinnoi vakuudet? 
o Kuka arvioi vakuuksien arvot? 
o Kaksiportainen vakuuksien arviointi 

1. Kauppahinta vakuuden arvona 
2. Asiakkaan halutessa, ulkoinen kiinteistövälitysfirma arvioi nykyisen markkina-

arvon 
- Pitäisi olla hallinnoitavissa oleva panttirekisteri 

o Mitä vakuuksia ja kenellä? Vrt. Auto 
- Asunnon arviointi tapahtuisi GEM toimesta (Ulkoinen kiinteistövälitysfirma, jonka 

kanssa sopimus) 
 
4. Vaatisiko uuden tuotteen lanseeraaminen lisähenkilöstön palkkausta? (vrt. Luottokortti) 

- Uusien taloushallinnon ihmisten rekrytointi on aina kallista ja vaivalloista 
o Tälläkin hetkellä pääkaupunkiseudulla on pulaa osaavasta taloushallinnon 

työvoimasta 
- Markkina surveyn avulla pitäisi selvittää, mikä olisi Helocin volyymi, jotta 

voitaisiin arvioida, kuinka paljon työvoimaa Helocin lanseeraaminen vaatisi 
- Tarvittavan henkilöstön määrä riippuu volyymista 
- Tällä hetkellä prosessit ovat kunnossa ja Helocin kaltainen tuote voitaisiin 

sisällyttää toimintaan 
- Vaatii tuotekoulutuksen, joka vaatii tarkan käsityksen siitä, kuinka Heloc toimii 
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5. Onko Finance departmentilla tällä hetkellä projekteja käynnissä, joita Helocin 
lanseeraaminen saattaisi häiritä? 

- Ei ole tällä hetkellä projekteja joita Heloc saattaisi häiritä 
o Ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin Heloc mahdollisesti lanseerattaisiin 

- Kuinka Visioniin voitaisiin implementoida Heloc? 
o Otetaanko suoraan jostain muusta maasta? 
o Rakennetaanko Visioniin oma Suomi-kohtainen toiminto Helocille? 

 Ei ole periaatteessa sallittua, koska Vision+ yritetään 
yhdenmukaistaa eri maiden toimipisteiden kesken 

- Jos Heloc:ia aletaan ajamaan Suomeen, prosessien ja ohjelmistojen täytyy olla 
kunnossa, jotta niitä voidaan testata ennen muuta toimintaa 

 
6. Tuleeko mitään muuta mieleen aiheen tiimoilta? 

- Australian toimintamalli 
o Huono Vision+ implementointi finanssin puolelta 

 
Jokinen, Asiakaspalvelu, 2008 
 
1. Tiedätkö mikä Heloc – Home equity loan of credit on?  

- Vakuudellinen kulutusluotto, jossa vakuutena on asiakkaan omistuksessa olevan 
asunnon pääoma (=Asunnon arvo – Laina) 

 
2. Miten arvioisit, olisiko Helocille kysyntää suomalaisilla markkinoilla? 

- Kilpailukykyinen korko 
- Vuokra-asunnosta omistusasuntoon siirtyminen on yleistynyt ja tästä syystä 

ihmisillä on pääomaa sidottuna omistusasuntoihin 
- Heloc voisi olla sijoitusmielinen laina 

o Vapaa-ajan asuntoihin saa yleensä vain n. 50 % vakuuden, jolloin 
loppuosan voisi rahoittaa esim. Helocilla 

 Kesämökki 
 Sijoitusasunto 

- GEM olemassa olevia ”hyviä” asiakkaita voisi käyttää hyväksi pilotin kokeiluun 
o Ihmiset joilla on hyvät luottotiedot ja jotka ovat tai ovat olleet GEM 

asiakkaina 
o Yksilöllistä räätälöintiä hyville asiakkaille 

 Korko, lainan suuruus, maksuaika, hinta 
- Heloc voisi toimia myös ”kahden asunnon loukun” välisenä siltana 

o Yksityisten väliset kaupat 
 
3. Kuinka paljon resursseja hakemuspuolelta vaadittaisiin uuden tuotteen lanseeraamiseen? 
(aika, työvoima ja raha) 

- Vrt. Luottokortti 
o Esim. Tuotetestaukseen vaadittiin 3 henkeä täyspäiväisesti hakemuspuolelta 

5kk:n ajan 
 Näiden 3 ihmisen tilalle piti palkata uusia ihmisiä 

 
4. Jos Heloc:ia varten pitäisi palkata lisää henkilöstöä, kuinka vaativa prosessi uuden 
henkilöstön hankkiminen ja koulutus olisi? 

- Tällä hetkellä GEM:lla on hyvin laaja tuoterepertuaari 
o Uuden henkilöstön kouluttaminen vie aikaa 
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o Viikon jälkeen uusi tyyppi voi toimia puhelimessa, mutta tarvitsee tukea 
 
5. Tuleeko mitään muuta mieleen aiheen tiimoilta? 

- Oma markkinarako pitäisi löytyä 
o Yhteinen ”päät yhteen” -kokoontuminen, jossa voisi pohtia, minkälainen 

GEM Helocin tulisi olla? 
- Internetistä näkee toteutuneiden kauppojen hintoja, jota voisi käyttää hyväksi 

asunnon arvoa määriteltäessä 
o Esim. Igglo 

- Ulkoisen välitysfirman käyttö yhteistyökumppanina 
o Ei olisi hidastava tekijä, koska he todennäköisesti toimisivat ripeästi, sillä 

heillä on myös oma lehmä ojassa (enemmän toimintaa -> rahaa) 
- Asiakkaat voisivat myös itse hankkia arvion asunnostaan 

o Kirjallinen kopio arviosta 
 Vrt. Arvioita keskiarvoihin  huijausriski pienenee 

- GEM:lle tulisi myös palkata asuntolainoista ja kiinteistömarkkinoista perillä oleva 
henkilö 

o Esim. Pankkitaustan omaava henkilö 
 
Sarnela, IT-osasto, 2008 
 
1. Nykyinen järjestelmä joka on käytössä?  
Vision+: Maksuliikenneohjelma  
a) Voiko nykyistä järjestelmää käyttää Heloc:ia varten? Jos ei, niin miksi?  

- Vision+ on monituotejärjestelmä 
- Heloc on käytössä muissa GEn toimipisteissä maailmalla 
- Korporaatio tukee Vision+ kehittämistä/räätälöintiä  

b) Mitä muutoksia järjestelmään täytyy tehdä, jotta se toimisi Helocin kanssa?  
- Vision+ järjestelmään tehtävät muutokset riippuvat siitä, mitä Heloc tulee pitämään 

sisällään Suomen GE Moneylla 
- Helocilla on monia eri variaatioita maailmalla ja Suomessa  

c) Miten työlästä muutosten tekeminen olisi? (Aika, raha ja työvoima?)  
- Yleensä muutokset Vision+ järjestelmään ovat raskaita 
- Jos järjestelmään tehtävät muutokset ovat ennalta tiedossa ja muutossuunnitelma 

pitää loppuun saakka, muutos on helpompi toteuttaa kuin silloin, jos järjestelmältä 
vaadittavat uudet ominaisuudet muuttuvat kesken kaiken 

- Suomessa tällä hetkellä rajallinen työvoima (2+1 henkilöä) 
- Muutoksen suuruus on verrattavissa luottokortin vaatimaan järjestelmämuutokseen  

 
d) Luottokorttitilin ja Helocin yhdistäminen?  

- Ei ole helppoa, mutta kuitenkin mahdollista 
- Haasteita: esim. Helocin ja luottokortin maksusuunnitelmien eriäväisyys 
- Tanskalla vastaavanlainen järjestelmä on jo käytössä toimivana  

e) Rahaliikenne: Talletukset ja nostot tilille/-ltä?  
- GEM ei ota vastaan rahatalletuksia, koska tähän tarvitaan erillinen 

pankkijärjestelmä <-> GEM tulisi olla pankki 
- Nostot tililtä toiselle tilille onnistuu tällä hetkellä puhelimitse 

o Asiakas soittaa GEM asiakaspalveluun, joka tekee tarvittavat muutokset 
kunkin asiakkaan asiakastiliin Vision+ järjestelmän kautta manuaalisesti 
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o Asiakaspalvelu toimittaa paperit talousosastolle, joka rahoittaa asiakkaan 
pyytämät rahat manuaalisesti Vision+ järjestelmän kautta asiakkaan tilille 

- Customer WebCenter?  
 
2. Mitä muita järjestelmiä Heloc:ia varten voisi käyttää ja mitä ne vaativat? Transact 
Transact: Hakemusohjelma  
a) Mitä muutoksia nykyiseen järjestelmään täytyy tehdä, jotta se toimisi uuden Heloc-
järjestelmän kanssa?  

- Täytyy räätälöidä Helocin kanssa yhteensopivaksi  
b) Miten paljon muut järjestelmät eroavat meidän nykyisestä järjestelmästä eli vaatisiko 
uuden järjestelmän käyttöönotto paljon opettelua nykyisiltä työntekijöiltä?  

- Ihmiset jotka käyttävät kyseistä ohjelmaa, ovat räätälöinnissä mukana 
Käyttöliittymästä saadaan tällä tavoin käyttäjäystävällinen 
c) Miten työlästä muutosten tekeminen olisi? (Aika, raha ja työvoima?)  

- GEM puolesta prosessiin ei tarvita kovin suurta työpanosta, koska Transact on 
ulkoisen firman paketti 

- Tällä hetkellä tarvittava GEM:lta löytyy tarvittava työvoima muutokseen 
- Transactin räätälöinti on hyvin kallista 
- Aika 

o Tyhjältä pöydältä lähdettäessä: ~1 vuosi 
o Projektiryhmän, päämäärän ja suunnitelman ollessa valmis: ~8kk 
o Jos järjestelmä kopioidaan suoraan muilta mailta: ~6kk 
o Ka: 8kk  

d) Luottokorttitilin ja Helocin yhdistäminen?  
- Luottokorttitilin ja Helocin yhdistäminen on mahdollista 
- Näitä kahta yhdistettäessä on kuitenkin tiedettävä, ovatko Heloc ja luottokorttitili 

aina yhdessä  
e) Rahaliikenne: Talletukset ja nostot tilille/-ltä?  

- Talletukset ja nostot tililtä tilille on mahdollista tehdä siinä vaiheessa, kun 
hakemusta tehdään  

f) Sotkisiko Heloc-muutokset  järjestelmien muuta toimintaa? (Transact, Edison & 
Vision+)  

- Ei sotke, koska Vision+ on monituotejärjestelmä ja Transact räätälöidään 
manuaalisesti 

- Täysin uusi järjestelmäkään ei sotkisi muiden ohjelmien toimintaa 
 
3. Tuleeko muuta mieleen? 

- Helocin potentiaalin ja järjestelmävaatimusten suhteen ei tulisi harjoittaa 
yltiöoptimismia 

- Yllä olevat aikamääreet ovat vain arvioita 
- Helocin vaatimat järjestelmämuutokset riippuvat vahvasti siitä, mitä korporaatio 

haluaa Helocin sisältävän 
o Käänteinen asuntolaina? (bullet-laina) 
o Käyttelytili? 
o Taloa vastaan annettava luottoraja? 
o Joku muu, mikä? 

Sveitsi 
o Bullet-laina: Maksat vain korkoa esim. 10 vuotta, jonka jälkeen kertalyhennys 
- Käänteisen asuntolainan differointi 
o Asunnon hinnan nousu kattaa korkokulut 
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Ruotsi 
o Pitkät asuntolainat 
o 130 % Loan to value (100 % asunnon arvosta & loput 30 % unsecured) 

Australia  
o Asiakas avaa Heloc-tilin asuntolainaksi, käyttäen asuntoaan panttina 
o Asuntolainalle laaditaan maksusuunnitelma, esim. 20v 
o Tilille myönnetään luottokortti tai –kortteja 
o Kaikki asiakkaan tulot ohjataan samalle tilille 
o Asiakas käyttää tiliään normaalisti korttinsa kautta ja laina lyhenee kuukausittain 

maksusuunnitelman mukaisesti 
o Heloc-tilin arvo ei saa ylittää asuntolainan arvoa 

- Laina lyhenee maksusuunnitelman mukaisesti 
- Asiakas käyttää rahaa elämiseensä 

• Joskus enemmän 
• Joskus vähemmän 

o Laina lyheneekin nopeammin kuin maksusuunnitelma 
määrää korkoetujen johdosta 

o Kuinka asiakkaan kaikki tulot ohjataan tilille? 
o Kuinka hallita suuria kassavirtoja? 
o Mitä vaatii Suomessa? 

 
 
Turkka, Riskiosasto, 2008 
 
1. Tiedätkö mikä Heloc on? 

- Vakuudellinen kulutusluotto, jonka vakuutena käytetään asuntoon sitoutunutta 
pääomaa (Asunnon arvo – jäljellä oleva asuntolaina) 

 
2. Miten arvioisit, olisiko Helocille kysyntää suomalaisilla markkinoilla? 

- Pankit käyttävät tälläkin hetkellä 
- Vaatii paljon dokumentointia ja näiden tarkistamista 
- Asuntolainasta maksetaan vain korot, jotka voi laittaa verovähennyksiin 

o Heloc:lla sama marginaali kuin asuntolainalla 
o Maksetaan ensin Heloc pois, koska sen korkoja ei voi laittaa vähennyksiin 

- Jos Heloc:ia haetaan asuntoon, jossa on jäljellä olevaa asuntolainaa (jälkipanttaus) 
o Jälkipantti pitää hakea pankista, jossa olemassa oleva asuntolaina on 

Pankki huomaa, että asiakas on hakemassa lainaa jostain muualta, jolloin 
se tekee vastatarjouksen, jotta asiakas pysyisi vanhassa pankissaan 

o GEM tulisi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta kysyä ensin lainaehtoja 
omasta pankistaan, jonka jälkeen GEM voisi tarjota parempia ehtoja. Esim. 
”Kysy ensin omasta pankistasi lainaehdot ja ilmoita ne meille, niin 
tarjoamme kilpailukykyistä vaihtoehtoa.” 

o GEM tulisi olla tietoinen valinta asiakkaalle  
 Asiakas päättää lainansa ehdot ja on niihin tällöin tyytyväinen  
 Yksilöllistä tuotekonfigurointia 

- Ei ole asuntolainaa – omistaa koko asunnon itse 
o Erilainen hinnoittelu kuin asuntolainan omaavilla henkilöillä 

- Luottokortin liittäminen Heloc:iin on riskikästä 
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o Petoksen mahdollisuus (esim. ”Kortti häviää ja roisto höylää kortin 
omistajalta talon alta”) 

o Vaikea hinnoittelu 
o Ei tarpeeksi marginaalia kattamaan kortista aiheutuvia kuluja 

 Tällä hetkellä manuaaliset rahasiirrot ovat edullisempia kuin kortista 
aiheutuvat kulut 

o Cash-kortti ei ole nykyään enää luvallinen (Heloc-laina vrt. Pankkitili & 
pankkikortti) 

 
3. Kuinka paljon resursseja uuden tuotteen lanseeraaminen vaatisi Riskiltä? (aika, raha ja 
työvoima) 

- Riskin pitää valmistella lupahakemus ja määritellä Heloc 
o Scoring 
o Underwriting 

- Kanavien arviointi 
- Vakuuden arviointi  Uusi henkilö Riskiin 

o Inhouse arviointi, ei ulkoista 
o Useimmat kiinteistövälittäjät ovat jonkin pankin kanssa yhteistoiminnassa, 

jolloin ne eivät välttämättä ole neutraaleja GEM kanssa 
 Esim. Huoneistokeskus on Nordean kanssa yhteistyössä, jolloin he 

eivät välttämättä edes suostuisi yhteistyöhön, eivät he välttämättä 
olisi neutraaleja GEM kohtaan 

 Ulkoisen kiinteistövälittäjän käyttö saattaisi myös johtaa GEM 
profiloitumiseen jonkin tietyn pankin partneriksi 

o Niissä kohteissa, joissa on asuntolainaa jäljellä 
 Pankilla on tietous siitä, mikä on pantin sen hetkinen hinta  

Pankkien tiedon hyväksikäyttö 
o Kohteet, joissa ei ole asuntolainaa jäljellä 

 Kohdekohtainen arviointi: Ulkoinen arvioija 
o Kauppahinnan käyttö vakuuden arvon määrittämiseen ei ole luotettava, 

koska asunnon arvo on voinut muuttua vuosien saatossa 
 Yleiskunto muuttunut 
 Alueellinen markkinahinta muuttunut 

o Nykyinen markkina-arvo on luotettavin 
 
4. Mikä on riskin kanta vakuudellisiin kulutusluottoihin?  

- Vakuudelliset kulutusluotot vaativat lisätyötä riskiosastolla ja vaativat case-by-case 
tarkastelua 

 
 
5. Miten GEM risk policy vaikuttaisi Heloc:iin? 

- Vakuudelliset kulutusluotot eivät ole niin riskikkäitä kuin vakuudettomat 
- Raskas prosessi 

o Tällä hetkellä ei riitä henkilöstö Heloc:iin 
o Uusi tuote  Väh. 1 uusi henkilö lisää 

- Uuden henkilöstön palkkaaminen ei ole vaikeaa 
- Riskin tehtäviin kuuluisi mm. Underwritingin ja Scoringin sovittaminen suomeen 

o Guide line on olemassa globaalilla tasolla, mutta Risk policy täytyy luoda 
paikallisille tasoille erikseen 

 Esim. Olemassa olevilla tuotteilla on omat risk policynca 
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o Pricingin Helocille hoitaisi Finanssi 
- Requesting approval hakemuksen tekemiseen kuluisi aikaa n. 2-3kk riippuen siitä, 

mitä GEM korporaation mielestä pitää selvittää 
- Vakuuden realisointi? 

 
6. Koska Helocin vakuutena käytetään omistusasuntoa, kuinka haasteellista 
omistusasuntojen markkina-arvojen määrittäminen mielestäsi olisi? 

- Kasvukeskuksiin keskittyminen voisi aluksi olla järkevää 
 
7. Miten omistusasuntojen markkina-arvot tulisi mielestäsi määrittää? (esim. 
Kiinteistövälittäjät, paikallisten kuntien neliöhintojen keskiarvot, valokuvat, puhelinsoitot, 
joku muu, mikä?) 
kts. Kysymykset 2 ja 3 
 
8. Kuinka paljon arvioisit kuluvan aikaa asiakkaiden luottopäätösten antamiseen? (esim. 
Asunnon arvon määrittäminen: hidastaako prosessia?  ruuhkauttaako puhelinpalvelua? 

 mikä olisi oikea kanava Helocille?) 
- Yksilökohtaisia päätöksiä 
- Prosessia ei voi täysin automatisoida 
- Esim. GEM Tanska 

o Mitä kysytään ja arvioidaan? 
o TTY, TTC, DTI 
o Helpommat kohteet nopeammin kuin vaikeat 
o Mikä on GEM kohderyhmä? 

 
9. Kenen tulisi mielestäsi hallinnoida vakuuksia? 

- GEM 
- Ei väliä millä osastolla 

o Globaalisti: Riski hallinnoi vakuuksia 
 
10. Tuleeko jotain muuta aiheesta mieleen?  

- Ei tule. 
 
 


