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Tässä Pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään instituutiovarainhoidon 

toimialan liiketoimintamallia Suomessa ja toimialalla toimivien yritysten 

mahdollisia kilpailuetuja ja mahdollisten kilpailuetujen syntymiseen 

vaikuttaneita syitä. 

 

Tutkimus toteutetaan tutkimalla liiketoimintamallin määritelmiä ja 

luokittelua sekä liiketoimintamallin suhteutumista etenkin suhteessa 

yrityksen strategiaan ja liiketoiminnan prosesseihin. Lisäksi tutkimuksessa 

avataan arvonluomista ja liiketoimintamallin verkostoja sekä 

liiketoimintamallin kehittämistä ja hyödyntämistä liiketoiminnan 

suunnittelussa lähdekirjallisuuden avulla.  

 

Empiirinen osuus toteutetaan case-tutkimuksena haastattelemalla toimialalla 

pitkään toimineita henkilöitä, joilla on laaja-alainen kokemus erityyppisistä 

tehtävistä instituutiovarainhoidossa. Kirjallisuuden perusteella laaditaan 

liiketoimintamalli hyödyntäen useampaa teoreettista viitekehystä.  
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In this master’s thesis is elaborated institutional wealth management business 

models in Finland and the competitive advantages companies may have and 
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Research is carried out by examining business model definitions, 

classifications and placement in relation to the business model strategy and 

business processes in literature. Research literature contains also value 

creation, business model networks and business model innovation. Focus is 

on business models of institutional wealth management companies in Finland.  

 

The emperical part is carried out as an interview survey for institutional 

investment professionals. The result of the interviews is a better 

understanding of the factors that should be included in a successful business 

model and what factors give competitive advantages in institutional wealth 

management business.  
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1. JOHDANTO 

1.1. Työn tausta 

 

Yrityksillä on koko ajan suurempi tarve tarkastella omaa toimintaansa ja 

muuttua ympäröivän maailman muutosten vaatimuksesta. Pyrkimys 

madaltaa kaupankäynnin esteitä ja siitä seuraava vapaampi kilpailu sekä 

markkinoiden globalisoituminen yhdessä nopeasti muuttuvan teknologisen 

kehityksen kanssa asettavat yrityksille vaativan tilanteen, jossa omaa 

liiketoimintaa täytyy arvioida uudelleen niin tuotteiden ja palveluiden kuin 

verkostojen sekä uusien ansaintamahdollisuuksien näkökulmasta. Internet -

aikakaudella kuluttajalla on pääsy lähes yhtä aikaa yritysten kanssa saman 

tiedon lähteille, mikä vaatii yritysten tarjoamilta tuotteilta, palveluilta ja 

hinnoittelulta entistä perustellumpaa oikeutusta. Kuluttaja on nykyisessä 

informaatiomaailmassa aiempaa merkittävästi tasa-arvoisemmassa tai jopa 

määräävässä asemassa palvelujen tarjoajiin verrattuna. 

 

Yhä useammalla alalla ansaintamahdollisuuksia on muitakin kuin tuotteiden 

myynti. Erityisesti haetaan malleja, joissa asiakkaille tarjotaan jatkuvasti 

lisäarvoa, oli se sitten palvelua, osaamista, seurantaa tai ylläpitoa. Tällainen 

jatkuvan lisäarvon tarjoaminen edellyttää uudenlaista vastuunjakoa, riskin 

kantamista ja toiminnan uudelleen organisoimista asiakkaan ja yrityksen 

välillä. Tähän liittyy myös arvon kerääminen; tuotetusta lisäarvosta on 

pystyttävä keräämään maksu asiakkailta. Usein on kuitenkin vaikeaa 

perustella, miksi asiakkaan pitäisi maksaa vaikkapa palvelusta, joka aiemmin 

on annettu ilmaiseksi tuotteen osana – toisin sanoen – jos palvelun hinta on 

piiloutunut osaksi tuotteen hintaa. (Pulkkinen ym. 2005) 

 

Perinteisesti hyvin konservatiivinen varainhoidon toimiala on myös joutunut 

kohtaamaan useita merkittäviä haasteita ja muutoksia viimeisen 

vuosikymmenen aikana. 2000–luvun lopun finanssikriisin jälkeen on 

poliittisen paineen johdosta finanssialan toimintatapoja ja valvontaa kiristetty 

merkittävästi samalla, kun saatavilla olevan informaation määrä on 

asiakkaiden osalta kyseenalaistanut varainhoitajien perinteisen palvelumallin 

ja hinnoittelun. Etenkin instituutioasiakkaat ovat aiempaa selvästi 

informoidumpia sijoituspalvelujen osalta ja osaavat aiempaa perustellummin 

vaatia varainhoitajilta varainhoidonpalkkioita vastaan laadukkaita 
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sijoitustuotteita, kilpailukykyistä kustannusrakennetta, sijoitussalkun 

suunnittelupalvelua, hyvää absoluuttista ja suhteellista tuottoa sijoituksille 

sekä laadukasta raportointia sekä aktiivista yhteydenpitoa. 

 

Finanssitoimialaa ohjaava aiempaa tiukempi sääntely, kuten mm. vuoden 

2018 alusta voimaan tulleet MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus 

rahoitusvälineiden markkinoista ovat laaja sääntelykokonaisuus, jonka 

tärkeimpiä tavoitteita ovat sijoitussuojan parantaminen ja kaupankäynnin 

avoimuuden lisääminen. (Finanssivalvonta, 2019) Lisäksi passiivisten 

kustannustehokkaiden tuotteiden lisääntymisen aiheuttaman 

kustannuspaineen takia moni varainhoitotoimialan yhtiö on joutunut 

miettimään omaa liiketoimintamalliaan uudelleen ja samalla olemme nähneet 

merkittävää toimialan konsolidoitumista viimeisten vuosien aikana. 

Matalammat palkkiotuotot, aiempaa tiukemmat vaatimukset toimialan 

sääntelystä ja prosessien seuraamisesta sekä asiakkaiden mahdollisuus 

aiempaa helpommin itse seurata ja toteuttaa sijoituspäätöksiä kohdentavat 

aiempaa enemmän haasteita varainhoidon toimialalle tulevaisuudessa. 

 

Yritysten välinen kilpailu tapahtuukin kasvavassa määrin 

liiketoimintamallien välillä yksittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan. 

Pysyvämpää kilpailuetua yritykset voivat hakea vain tekemällä eri asioita tai 

tekemällä samat asiat eri tavoin kuin muut yritykset. Pysyvämmän 

kilpailuedun saavuttaminen edellyttää yrityksiltä uusia ja innovatiivisia 

liiketoimintamalleja, joilla ne erilaistavat toimintansa kilpailijoista. Vaikka 

liiketoimintamallien merkitys tunnistetaan yleisesti, liiketoimintamalleja 

koskeva tutkimus ja osaaminen ovat vielä hyvin kehittymättömiä. 

Liiketoimintamallien tutkimus on ensimmäisessä vaiheessa keskittynyt 

Internetin ja elektronisen liiketoiminnan alueelle. (Pulkkinen ym., 2005) 

 

Mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää termille liiketoimintamalli (Business 

Model) ei ole kehittynyt. Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, 

miten yritys ansaitsee tietystä liiketoiminnasta – toisin sanoen, mikä on sen 

tarjooma, kenelle tätä tarjotaan ja miten se käytännössä toteutetaan. 

Liiketoimintamalli on sekä arvon luomisen (value creation) että arvon 

ansaitsemisen/keräämisen (value capturing) yhdistävä rakenteellinen 

ratkaisu. (Pulkkinen ym., 2005) 
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Erään määritelmän mukaan liiketoimintamallin voidaan nähdä keskittyvän 

kolmeen pääkategoriaan, joiden sisällä on useita eri alakategoriaa. Nämä 

kolme pääkategoriaa ovat liiketaloudellinen, operationaalinen ja strateginen 

näkemys liiketoimintamallista. (Morris ym., 2005) 

1.2. Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten suomalaiset 

instituutiovarainhoitoyhtiöt ovat muuttaneet  liiketoimintamalliaan 

viimeisten vuosien aikana sekä miten niiden tulisi muuttaa omaa 

liiketoimintamalliaan tulevina vuosina, jotta ne pärjäisivät 

instituutiovarainhoidon yhä kiristyvän kilpailun haasteissa. Lähtökohta on 

ymmärtää miksi ja miten varainhoitoyhtiöt ovat muuttaneet omaa 

liiketoimintamalliaan sekä miten niiden tulisi tästä eteenpäin muuttaa omaa 

palvelukonseptiaan, jotta ne säilyisivät kilpailukykyisenä pienien ja 

keskisuurien instituutioiden varainhoitajana myös tulevaisuudessa.  

 

Toisaalta tutkitaan myös sitä, miten tulevaisuudessa toimialan yritysten 

liiketoimintamallien oletetaan muuttuvan ja miten toimialan yritysten 

oletetaan säilyttävän kilpailuedun sekä tuottavan arvoa asiakkailleen. 

 

Tutkimusongelman kehittyminen tarkennettuun ja tiiviimpään muotoon 

tutkimusprosessin aikana on kvalitatiivisessa tutkimuksessa jo osa analyysiä. 

Sen mukaan, millainen on tutkijan kysymyksenasettelu, suuri osa itse 

analyysistä voi tapahtua jo varsinaisen kenttätyön aikana. (Grönfors, 2011) 

 

Tutkielman pääongelma on seuraava: 

Miten varanhoitoyhtiöt tuottavat liiketoimintamallillaan lisäarvoa 

instituutiosijoittaja-asiakkailleen?  

  

Pääongelmaa lähestytään alaongelmien kautta, joiden avulla määritetään 

myös tutkielman painopistealueet. 

 

- Miksi toiset varainhoitajat ovat houkuttelevampia yhteistyökumppaneita 

asiakkaille kuin toiset? 
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- Millainen liiketoimintamalli tutkimuksessa haastateltujen mielestä 

parhaiten mahdollistaisi menestymisen tulevaisuudessa 

instituutiovarainhoidon toimialalla? 

- Millainen on menestyvän yrityksen arvontuottokyky asiakkailleen ja 

mihin perustuu sen kilpailuetu suhteessa muihin alalla toimiviin 

yrityksiin? 

1.3. Tutkimuksen rajaus ja käsitteiden määrittelyä 

 

Tutkimus rajataan koskemaan keskisuuria instituutioasiakkaita  palvelevia 

sijoituspalveluyrityksiä ja niiden liiketoimintamallia sekä mahdollisia 

kilpailuetuja suhteessa toisiinsa. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 

instituutiovarainhoidon parissa pitkään toimineita neuvonantajia ja 

konsultteja sekä instituutiosijoittajia. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu liiketoimintamallin, 

arvontuottokyvyn, arvoverkostojen ja kilpailuetujen määrittämisestä.  

Tutkimuksessa pyritään esittelemään teoreettisen viitekehyksen avulla yksi 

tai useampi käsitetason malli, jonka kautta tutkimukseen valitun toimialan 

nykyistä liiketoimintamallia voidaan tutkimuksen empiirisessä osuudessa 

avata. 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena (case study), jossa haastattelujen 

avulla pyritään ymmärtämään millainen toimintatapa sekä mitkä kilpailuedut 

ja millainen lisäarvo asiakkaalle muodostavat toimivan liiketoimintamallin 

instituutiovarainhoidossa toimivalle yritykselle sekä millaiset asiat 

vaikuttavat tulevaisuudessa toimialalla arvonluontikykyyn ja edistävät 

kilpailuetua. Tämän lisäksi hyödynnetään yhden toimialalla toteutetun laajan 

haastattelututkimuksen aineistoa, jolla pyritään selvittämään mitä asioita 

instituutiosijoittajat arvostavat varainhoitajissa ja pitävät tärkeimpinä koetun 

lisäarvon osalta. 

 

Tutkimuksen alussa esitellään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuksen rajaus. 

Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja siitä johdetut 
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käsitetason mallit, joita hyödynnetään osaltaan haastatteluissa. Teoreettisen 

viitekehyksen jälkeen esitellään instituutiovarainhoidon toimiala ja 

teoreettisestä viitekehyksestä johdettu liiketoimintamalli toimialalle.  

 

Seuraavaksi esitellään tutkimusstrategia ja tutkimuksen metodologia sekä  

haastateltavat ja haastattelurunko. Empiirisessä osiossa avataan 

teemahaastattelujen tuloksia teemoittain. Tämän jälkeen esitellään 

tutkimuksen johtopäätökset tutkimusongelmiin liiketoiminnan näkökulmasta 

sekä teoreettisen viitekehyksen kautta. 
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2. LIIKETOIMINTAMALLI JA ARVONLUOMINEN   

Tässä luvussa käydään läpi useampaa teoreettista viitekehystä 

liiketoimintamallille sekä tarkastellaan yrityksen arvonluomista eri 

akateemisten teorioiden pohjalta. Liiketoimintamallin yleinen lyhenne BM 

tulee englanninkielen sanoista Business Model. Tässä kappaleessa esitellään 

useamman tieteellisen artikkelin näkemys ja lähestymistapa 

liiketoimintamallin hahmottamiseen sekä artikkeleissa liiketoimintamallista 

esiteltyjä teoreettisia viitekehyksiä. 

 

Tässä luvussa käydään läpi myös arvonluontimallia (value configuration), 

joka osaltaan auttaa liiketoimintamallien kuvaamisessa ja analysoimisessa. 

Arvonluontimalli perustuu Porterin arvoketjumalliin, mutta tässä 

tutkimuksessa käytetään teoreettisena pohjana palveluyrityksille paremmin 

sopivaa Stabellin ja Fjelstadin vuonna 1998 esittelemää arvonluontimallia, 

jossa arvoketjun lisäksi hyödynnetään arvopaja (value shop) ja arvoverkko 

(value network) malleja. 

2.1. Liiketoimintamallin määrittely 

Liiketoimintamalli kuvaa yleisellä tasolla, miten yritys saa tuloja eli ansaitsee 

tietystä liiketoiminnasta: mikä on yrityksen tarjooma, kenelle sitä tarjotaan ja 

miten tämä käytännössä toteutetaan. (Pulkkinen ym., 2005) Termiä 

liiketoimintamalli käytetään tätä nykyä laajasti akateemisessa- sekä 

johtamiskirjallisuudessa ja se liitetään usein e-liiketoimintaan, liiketoiminnan 

johtamiseen sekä strategian suunnitteluun. Terminä liiketoimintamalli 

(business model, BM) on varsin uusi, koska sitä alettiin enemmän käyttämään 

1990 -luvun lopulla Internet ja IT –liiketoiminnan mallien kuvaamisessa. 

(Osterwalder ym., 2005) 

 

Liiketoimintamallista on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tullut yhä 

tärkeämpi konsepti, mutta vieläkin käydään keskustelua sitä mitä 

liiketoimintamalli todella tarkoittaa, onko se oma mallinsa vai synonyymi 

strategialle ja miten liiketoimintamalli suhteutuu perinteiseen strategiseen 

ajatteluun yrityksen arvonluonnista. (Massa ym., 2017) 

 

Viimeisten vuosien aikana liiketoimintamalliin liittyvät tutkimukset ja 

artikkelit ovat lisääntyneet merkittävästi, joka kertoo siitä, että aihe kiinnostaa 

akateemisesti sekä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Taulukossa 1 on 
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esitetty miten paljon liiketoimintamallista kirjoitettujen artikkeleiden ja 

akateemisten tutkimusten määrä on kasvanut viimeisen noin 20 vuoden 

aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Liiketoimintamallista julkaistujen artikkelien määrä.  

(Massa ym., 2017, s. 75). 

 

Liiketoimintamallille on hyvin monta määritystä, mutta pääsääntöisesti 

liiketoimintamallin nähdään kuvaavan yrityksen tapaa tehdä omaa 

liiketoimintaansa ja kertovan mikä on se lisäarvo asiakkaalle, jonka 

perusteella yrityksellä on oikeutus olemassaoloonsa ja josta asiakkaat 

yritykselle maksavat.  

 

Paul Timmers oli ensimmäisiä asiasta kirjoittaneita ja yksi viitatuimmista 

tutkijoista. Hänen näkemyksensä mukaan liiketoimintamalli on:   

 

”Tuote-, palvelu- ja informaatiovirtojen rakenne, johon kuuluu myös liiketoimintaan 

osallistuvien toimijoiden kuvaukset ja roolit sekä selvitys liiketoimintaan osallistuvien 

mahdollisista eduista ja liiketoiminnan tuottojen lähteistä.” (Timmers, 1998, s.2) 

 

Timmers painottaa sitä, että pelkkä liiketoimintamalli itsessään ei riitä 

avaamaan onko malli riittävän toimiva. Liiketoimintamallin 

toimintaedellytysten arvioimiseksi tarvitaan lisäksi tietoa liiketoimintamallia 

tukevien toimijoiden verkostoon kuuluvien yritysten 

markkinointistrategioista. Hänen näkemyksensä mukaan siis 

liiketoimintamalli itsessään ei pidä sisällään markkinointistrategisia 

päätöksiä, mutta hän puhuu markkinointimallista, joka sisältää 

liiketoimintamallin sekä sitä tukevaan verkostoon kuuluvien toimijoiden 

markkinointistrategiat.  
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Osterwaldin ym. mukaan liiketoimintamalli voidaan selittää seuraavanlaisena 

työkaluna: 

 

”Liiketoimintamalli on konseptuaalinen työkalu, joka pitää sisällään rakenteita ja 

niiden välisiä suhteita ja mahdollistaa tietyn yrityksen liiketoiminnan logiikan 

esittämisen. Se selittää arvon, jonka yritys tarjoaa yhdelle tai useammalle 

asiakasryhmälle ja sen rakenteen sekä yhteistyöverkoston, jolla luodaan, 

markkinoidaan ja tuotetaan tämä arvo sekä yhteistyöpääoma, jolla tuotetaan tuottava 

ja kestävä tulovirta.” (Osterwalder ym., 2005, s. 10) 

 

Chesbrough ja Rosenbloom määrittävät liiketoimintamallin välittäjäksi 

toimintamallien kehityksen ja yrityksen arvonluonnin välillä: 

 

”Liiketoimintamalli voidaan nähdä välineenä, joka toimii yhdistäjänä 

teknologisenkehityksen ja yrityksen arvonluonnin välillä.” (Chesbrough ym., 2002, 

s. 529) 

 

Samassa artikkelissa Chesbrough ja Rosenbloom lainaavat konsulttiyritys 

KMLab Inc:n määritelmää liiketoimintamallista: 

 

”Liiketoimintamalli on selvitys siitä, miten yritys aikoo luoda lisäarvoa toimialallaan. 

Siihen kuuluu mukaan tuotteet, palvelut, imago ja jakelukanavat, joiden avulla yritys 

toimii. Siihen kuuluu myös yrityksen työntekijät ja se operationaalinen rakenne, jolla 

työntekijät toteuttavat työtään.” 

 

Amit ja Zott (2001) sekä Zott ja Amit (2006) määrittelevät liiketoimintamallin 

liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen kautta. 

 

”Liiketoimintamalli voidaan selittää kaikkien niiden toimien sisällöksi, rakenteeksi ja 

hallinnoksi, joiden avulla yritys voi tuottaa lisäarvoa liiketoimintamahdollisuuksia 

hyväksikäyttäen.  Liiketoimintamalli havainnollistaa miten organisaatio on 

linkittynyt ja miten se toimii ulkopuolisten sidosryhmien kanssa aikaansaadakseen 

lisäarvoa kaikille yhteistyötahoille.” 
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Rajala ja Westerlund määrittävät liiketoimintamallin tavaksi luoda lisäarvoa: 

”Liiketoimintamallin konsepti informaatioteknologian ja liiketalouden kirjallisuudessa 

viittaa tapoihin luoda arvoa asiakkaille ja tapaan jolla liiketoiminta muuttaa 

markkinoiden mahdollisuudet liikevoitoksi toimijoiden, aktiviteettien ja yhteistyön 

kautta.” (Rajala ym., 2007, s. 118) 

 

 Linder ja Cantrell (2000) määrittävät liiketoimintamallin seuraavasti: 

 

”Liiketoimintamalli on organisaation ydin sille, miten organisaatio luo arvoa ja 

liiketoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoimintamallin tulee kertoa miten yritys 

tuottaa liikevaihtoa ja voittoa. Koska yritykset kilpailevat samoista asiakkaista ja 

resursseista, hyvä liiketoimintamalli avaa ne yksittäiset aktiviteetit ja lähestymistavat, 

joilla yritys houkuttelee menestyksellisesti asiakkaita, työntekijöitä ja sijoittajia sekä 

tarjoaa tuotteita ja palveluja tuottoisasti. Liiketoimintamalli pitää sisällään vain ne 

osiot, jotka ovat merkityksellisiä ja loogisia kyseiselle yhtiölle sen 

liiketoimintaympäristössä, joten eri yhtiöiden liiketoimintamallit voivat erota 

toisistaan merkittävästi.”  

 

Morris ym. määrittävät liiketoimintamallin olevan tiivis esitys siitä, kuinka 

toisiinsa liittyvät päätöksenteon muuttujat yritystoiminnan strategioissa, rakenteissa 

ja taloudessa on esitetty, jotta voitaisiin tuottaa kestävää kilpailuetua määritellyillä 

markkinoilla. (Morris ym, 2005, s. 727) 

 

Heidän mukaansa suurin osa liiketoimintamallista esitetyistä näkemyksistä 

sisältävät yrityksen tarjooman ja aktiviteetit joilla ne tuotetaan. Yrityksen 

johdon täytyy myös huomioida yrityksen tarjoama lisäarvo, valita 

toimintatavat, joilla arvoa hyödynnetään yrityksessä sekä päättää missä on 

yrityksen paikka ympäröivissä arvoverkostoissa. (Morris ym., 2005)  

 

Osterwalder ym. määritteli kirjallisuuskatsauksensa perusteella vuonna 2005  

liiketoimintamallitutkimuksen kehittymiselle viisi vaihetta. Tämän 

näkökulman mukaan liiketoimintamallia hyödynnetään lopulta konseptin 

avulla erityisiä työkaluja hyödyntäen.  
  

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 
                 

 

Kuva 1. Liiketoimintamallin hyödyntämisen kehittyminen. (Osterwalder ym. 

2005) 

 

 

Alla koottuna muutama usein viitattu liiketoimintamallin määrittely.    

 

 
Taulukko 2. Liiketoimintamallin eri määritelmiä. (Zott, ym., 2011; 

Osterwalder ym., 2005; Linder ja Cantrell, 2000)  

 

 

Wirtz ym. (2015) määrittelee omassa laajassa kirjallisuustutkimuksessaan 

liiketomintamalliin liittyvän tutkimuksen jakautuvan kolmeen pääkategoriaan 

eli konseptin ja terminologioiden tutkimiseen, liiketoimintamallien rakenteen 

tutkimiseen ja liiketoimintamallien johtamisen prosessien tutkimiseen sekä 

useisiin alakategorioihin alla olevan kuvan jaottelun mukaisesti.  

Mitä tehty

Lopputulos Määrittely ja luokittelu Osatekijöiden "ostoslista" Osatekijät rakennuspalikoina Esimerkkimalleja Hyödyntäminen & käsitteelliset

työkalut

Tutkijat Rappa (2001) Linder & Cantrell (2000) Afuah & Tucci (2001, 2003) Gordijn (2002)

Timmers (1998) Magretta (2002) Hamel (2000) Osterwalder & Pigneur (2002)

Amit & Zott (2001) Weil & Vitale (2001)

Liiketoimintamallin 
määrittäminen

Liiketoimintamallin 
osatekijöiden listaus

Liiketoimintamallin 
osatekijöiden kuvailu

Liiketoiminnan
mallinnus 
Osatekijöiden 

mallinnus

Liiketoimintamalli-
konseptin
hyödyntäminen



18 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Liiketoimintamallin tutkimuksen jakautuminen kolmeen 

pääkategoriaan ja alakategorioihin. (Wirtz, ym. 2015, s. 11) 

 

Sitten 2000 luvun alun useampia tulkintoja liiketoimintamallille ja sen 

määrittelylle on tullut esiin. Massa ym. esitteli vuonna 2017 

liiketoimintamallille kolme määritelmää ja merkitystä alan kirjallisuudesta. 

Ensimmäinen yleisempi tulkinta liiketoimintamalleihin liittyvissä 

tutkimuksissa on sellainen, jossa liiketoimintamalli kuvailee yrityksen 

ominaisuuksia ja erityisyyttä, toisena näkökulmana liiketoimintamalli 

nähdään tarinallisena suunnitelmana tai rakenteena yritykselle ja kolmantena 

määritelmänä liiketoimintamalli nähdään Osterwalderin edustaman 

näkökulman mukaisesti formaalina konseptoituna esityksenä siitä, miten 

yrityksen liiketoiminta toimii. (Massa ym. 2017) 
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Taulukko 3. Liiketoimintamallin tulkintoihin liittyviä lähestymistapoja. 

(Massa ym., 2017) 

 

Liiketoimintamallia käytetään akateemisessa kirjallisuudessa yleensä 

selittämään kolmea ilmiötä 1) e-liiketoimintaa ja informaatiotekniikan käyttöä 

yrityksissä 2 ) strategisiin kysymyksiin kuten arvon luominen, kilpailuetu ja 

yrityksen suorituskyky sekä 3) innovointi ja teknologian hyödyntäminen. 

(Zott, ym. 2011) 
 

Birkinshaw ja Ansari (2015) mainitsevat liiketoimintamallin rinnalla toisena 

terminä Management model eli Johtamisen malli, joka tarkoittaa yrityksen 

johdon valintoja sen suhteen, miten työ tai tavoitteet saadaan toteutettua. 

Miten toiminnot koordinoidaan, miten päätökset tehdään, miten tavoitteet 

asetetaan ja miten työntekijöitä motivoidaan.  

 

Heidän mukaan johtamisen malli liittyy olennaisesti yrityksen 

liiketoimintamalliin, mutta samalla se on konseptuaalisesti erillinen. 

Johtamisen malli viittaa valintoihin tasolla ”miten” työ saadaan tehdyksi, eikä 

niinkään valintoihin tasolla ”kuka” on asiakas ja ”mitä” tuotteita ja palveluja 

olemme tarjoamassa. Esimerkkinä he mainitsevat autoteollisuuden, jossa 

yhtiöillä on hyvin samanlainen liiketoimintamalli, mutta esimerkiksi Toyota ja 

Ford ovat valinneet hyvin erilaisen lähtökohdan siihen miten tavoitteet tai työ 

saadaan toteutetuksi. 
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2.2. Liiketoimintamallien erilaisia viitekehyksiä 

 

Tässä luvussa käydään läpi erilaisia liiketoimintamallin viitekehyksiä, joita 

tutkijat ovat artikkeleissaan esitelleet. Tarkoitus on antaa kuvaus 

erityyppisistä malleista, joiden avulla voi lähestyä liiketoimintamallin 

rakennetta.    

 

Chesbrough ja Rosenbloom (2002) määrittävät kuusi asiaa, jotka 

liiketoimintamallin tulisi tuoda esille. Nämä kuusi ominaisuutta 

kollektiivisesti palvelevat muita toimintoja, jota kautta voidaan perustella 

toiminnan vaatima rahoitus ja pääoma sekä määrittää tavat, joilla kasvatetaan 

ja kehitetään liiketoimintaa. 

 

Liiketoimintamallin toimintojen tulee: 

 

1. esittää yrityksen tarjoaman lisäarvon lähde (value proposition) 

2. identifioida markkinasegmentti jolla toimitaan (market segment) 

3. määrittää arvoketjun rakenne, jolla voidaan tuottaa ja levittää yrityksen 

tarjooma (value chain) 

4. arvioida kustannusrakenne ja tuottopotentiaali tarjoomalle, huomioiden 

tarjottava lisäarvo sekä valittu arvoketjun rakenne (cost structure and 

profit potential) 

5. selvittää yrityksen paikka arvoverkostossa, joka linkittää palvelujen 

tuottajat ja asiakkaat, huomioiden mahdolliset uudet täydentävät tai 

korvaavat toimijat sekä kilpailijat (value network) 

6. muodostaa kilpailustrategia, jolla yritys saavuttaa ja ylläpitää edun 

suhteessa kilpailijoihin (competitive strategy) 

 

Shafer ym. (2005), määrittävät saman tyyppisesti liiketoimintamallin osa-

alueet omassa artikkelissaan, joka perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen. 

Heidän mukaansa liiketoimintamalleista kirjoitettaessa neljä merkittävää osa-

aluetta nousevat muita enemmän esille. Ne ovat  

 

1. strategiset valinnat  

2. arvon luominen  

3. yhteistyöverkostot  

4. arvon toteutuminen. 
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Kuva 3. Liiketoimintamallin neljä osa-aluetta (Shafer ym., 2005 s.202 ) 

 

Hyvin toteutettu liiketoimintamali auttaa kertomaan ja esittämään syy – 

seuraussuhteet strategisille valinnoille jotka on tehty. Arvon luominen ja 

arvon toteutuminen edustavat kahta perustavaa laatua olevaa toimintoa, jotka 

kaikkien organisaatioiden tulee toteuttaa, jotta ne säilyvät elinvoimaisina. 

Menestyvät yritykset luovat arvoa tekemällä asioita toisin, kuin muut 

yritykset. Yrityksillä voi olla mm. ydinosaamisalueita tai toimintatapoja, joilla 

se muodostaa itselleen kilpailuetua ja asiakkailleen lisäarvoa. Yrityksellä voi 

olla erityinen tapa varmistaa se pääoma, jolla se toteuttaa omaa 

liiketoimintaansa ja siten tuottaa erityistä lisäarvoa suhteessa kilpailijoihinsa. 

Loppujen lopuksi yrityksellä täytyy olla kyky tuottaa rahaa ja siihen liittyy 

sekä arvon tuottaminen että arvon toteutuminen euroiksi yrityksessä. 

 

Osterwalder on esitellyt yhden konseptuaalisimmista rakenteista 

liiketoimintamallille vuonna 2004. Hänen liiketoimintamallinsa rakentuu 

yhdeksän erillisen osa-alueen varaan. Myöhemmin Osterwalder on yhdessä 

Pigneurin kanssa esitellyt oman ontologiansa pohjalta strategiakonsultointiin 

soveltuvan tuotteistetumman mallin Business Model Canvas -nimellä. Canvas 

-malli nojaa tähän hänen aiemmin esittelemään viitekehykseen.    

 

Malli nojaa neljään laajempaan osa-alueeseen joita ovat  

1. tuote eli lisäarvo asiakkaalle  

2. asiakasrajapinta eli kohderyhmä, kanavat ja yhteistyö  
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3. yrityksen perusinfrastruktuurin hallinta eli osaaminen, resurssit, 

kyvykkyydet ja verkostot  

4. taloudelliset näkökulmat.  

 

Näiden sisällä on yhdeksän erillistä aihealuetta, joihin liiketoimintamallissa 

tulee ottaa kantaa.  

 

- Yrityksen lisäarvo asiakkaalle 

• Yleisesti ne tuotteet ja palvelut, joilla yritys luo arvoa asiakkaalle 

- Asiakaskohderyhmä 

• Kenelle / mille asiakasryhmälle yritys keskittyy luomaan arvoa  

- Jakelukanavat 

• mitkä ovat kanavat / keinot pitää yhteyttä ja löytää asiakkaat 

- Asiakkuus / yhteistyö   

• Millainen on asiakkaan ja yrityksen välinen asiakasyhteistyö 

- Arvonluonti 

• Mitkä ovat yrityksen tekeminen ja resurssit lisäarvon tuottamiseen  

- Kyvykkyys 

• onnistuneen arvonluonnin toistettavuus    

- Yhteistyöverkostot 

• lisäarvo kahden tai useamman yrityksen yhteistyöstä asiakasarvon 

nostamiseksi 

- Kustannusrakenne 

• liiketoimintamallin toteuttamisen kustannukset  

- Tuottojen kerryttämisen malli 

• miten yritys tekee rahaa? 

• millä eri tavoilla yritys ansaitsee tuottoja 

Osterwalder (2004, s. 43) 

 

Morris ym. (2005) määrittävät liiketoimintamallin olevan tiivis esitys siitä, 

kuinka toisiinsa liittyvät päätöksenteon muuttujat yritystoiminnan 

strategioissa, rakenteissa ja taloudessa on esitetty, jotta voitaisiin tuottaa 

kestävää kilpailuetua määritellyillä markkinoilla. Heidän mukaansa suurin 

osa liiketoimintamallista esitetyistä näkemyksistä sisältävät yrityksen 

tarjooman ja aktiviteetit joilla ne tuotetaan. Yrityksen johdon täytyy myös 

huomioida yrityksen tarjoama lisäarvo, valita toimintatavat, joilla arvoa 

hyödynnetään yrityksessä sekä päättää missä on yrityksen paikka 

ympäröivissä arvoverkostoissa. (Morris ym., 2005)  
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Morris ym. (2005, 2006) ovat artikkeleissaan kehittäneet standardoidun 

mallin, jolla voi määrittää liiketoimintamallin. Heidän mukaansa haasteena on 

rakentaa kehikko, jota voi käyttää yrityksiin yleisellä tasolla, mutta joka 

samalla huomioi myös yksittäisen yrityksen erityiset tarpeet. Malli rakentuu 

kolmesta erityisestä päätöksenteon tasosta, jotka ovat perustaso, omistajataso 

sekä sääntöjen taso. Jokaisella näistä tasoista on kuusi päätöksenteon aluetta. 

Nämä kolme erillistä tasoa kuvaavat kolmea eri liikkeenjohdollista tarkoitusta 

jotka mallilla on.   

 

Perustasolla pitää tehdä yleisen tason päätöksiä siitä, mikä on se liiketoiminta, 

jossa ollaan mukana ja missä ei olla mukana, jotta nämä päätökset olisivat 

sisäisesti aina johdonmukaisia. Omistajatason tarkoituksena on mahdollistaa 

uusien erityisten toimintojen kehittyminen mahdollisista vaihtoehdoista, jotta 

voidaan saavuttaa toimialalla kilpailuetua. Omistajatasolla mallista tulee 

räätälöitävissä oleva työkalu, jolla yritys voi keskittyä siihen, kuinka lisäarvoa 

voidaan tuottaa jokaisella kuudella päätöksenteon alueella.  Sääntöjen tasolla 

määritellään ohjaavat periaatteet, joilla hallitaan päätöksentekoa ja toteutusta 

tasoilla yksi ja kaksi. 

 

Näillä kolmella päätöksenteon tasolla täytyy ottaa kantaa kuuteen edellä 

mainittuun kysymykseen, joilla yrityksen täytyy rakentaa omanlaisensa 

liiketoimintamalli. 

 

Kuusi kysymystä, joihin yrityksen täytyy kolmella päätöksenteon tasolla 

vastata ovat Morrisin ym. (2005, 2006) mallin mukaan: 
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Taulukko 4. Liiketoimintamallin kehikko (Morris ym., 2005, 2006) 

 

Kolme päätöksenteon tasoa yhdistettynä kuuteen yllä esiteltyyn valintaan 

rakentavat mallin, jonka avulla yritykset voivat rakentaa itselleen toimivan 

liiketoimintamallin sekä selkeät säännöt ja toimintatavat, joilla toteuttaa 

valittua liiketoimintamallia.  

 

Hyvin konseptoitu liiketoimintamalli vaikuttaa (ja toisaalta 

liiketoimintamalliin vaikuttaa) sellaisiin organisatorisiin muuttujiin kuten 

kulttuuri ja johtajuus.  Liiketoimintamallin pitkäjänteinen käyttö vaatii, että 

mallin osa-alueet ovat johdonmukaisia. Johdonmukaisuutta voidaan kuvata 

mallin sisäisellä ja ulkoisella sopivuudella ”fit”. Sisäinen sopivuus tarkoittaa 

tärkeimmille toiminnoille yhtenäistä rakennetta yrityksessä ja ulkoinen 

sopivuus viittaa rakenteiden soveltuvuuteen huomioiden yrityksen 

ulkopuoliset olosuhteet.  

 

Sisäinen sopivuus sisältää sekä käytäntöjen johdonmukaisuutta että 

vahvistamista mallissa aiemmin esitellyn kuuden vaihtoehdon välillä ja 

sisällä.  Ulkoinen sopivuus tarkoittaa johdonmukaisuutta valinnoissa kuuden 

vaihtoehdon sisällä huomioiden ulkoinen toimintaympäristö. Yrityksen 
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kohdatessa erittäin turbulentteja olosuhteita vahva sisäinen sopivuus ”fit” voi 

heikentää yrityksen sopeutumista heikkoon ulkoiseen sopivuuteen. Yritysten 

täytyy voida järkyttää omia ja kilpailijoiden kilpailuetuja. Sopeutuminen voi 

vaatia malleja, joissa on heikommin sopivia tekijöitä tai tuoda esiin uusia 

tekijöitä, jotka muuttavat olemassa olevien elementtien dynamiikkaa.   

(Morris ym., 2005) 

 

Liiketoimintamallin viitekehykset keskittyvät Birkinshawn ja Ansarin (2015) 

mukaan pääsääntöisesti kolmeen erilliseen teemaan. Ensimmäinen on 

asiakkaille luotavan arvon tuottamiseen liittyvä näkökulma. Toisena ovat ne 

aktiviteetit, joita tarvitaan arvon luomiseksi ja kolmantena logiikka, jolla nämä 

aktiviteetit tuottavat yritykselle voittoa.     

 

 

Taulukko 5. Liiketoimintamallin viitekehyksiin liittyviä elementtejä 

liiketoimintamallien tutkimuksessa. (Birkinshaw & Ansari, 2015 s. 30-32) 
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Tuoreessa artikkelissa Teece (2018) mainitsee Schönin (2012) ytimekkään 

mutta varsin kattavan listauksen liiketoimintamallin kolmesta osa-alueesta, 

jotka sinällään ovat lähellä Osterwalderin ja Pigneurin aiemmin esittelemää 

yhdeksän osa-alueen listausta.  

 

Hieman muunneltuna listaus on: 

1. Arvolupaus (Value Proposition): tuotteet & palvelu; asiakastarve;  

2. Tulojen lähde (Revenue Model): hinnoittelulogiikka; tulovirrat; 

vuorovaikutus asiakkaiden kanssa 

3. Kustannusmalli (Cost Model): merkittävin osaaminen & kyvykkyys sekä 

toiminta & tekeminen; yhteistyöverkosto (Teece 2018) 

 

2.3. Liiketoimintamalli osana liiketoimintakontekstia 

 

Huolimatta terminologiaan liittyvistä sekaannuksista puhuttaessa strategiasta 

ja liiketoimintamalleista, tutkijat ovat päässeet pääsääntöisesti konsensukseen 

liiketoimintamallin kuulumisesta konseptina ja teoreettisena mallina 

liiketoimintastrategian ja liiketoimintakonseptien väliin 

 

Petrovic ym. (2001) mukaan liiketoimintamalli määrittelee liiketoiminnan 

systeemin logiikan, jolla yritys tuottaa lisäarvoa todellisissa prosesseissaan. 

Liiketoimintamalli selkeyttää käytössä olevia liiketoimintaprosesseja 

kuvailemalla miksi tietyt prosessit on suunniteltu sellaisiksi kuin ne 

yrityksessä ovat. Liiketoimintaprosesseilla on dynaaminen suhde niitä 

tukevien informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmien kanssa.  Hierarkkisen 

rakenteen ylimmällä tasolla tapahtuvilla muutoksilla on suurimmat 

vaikutukset liiketoimintaan ja muutokset vaikuttavat aina myös alemmille 

tasoille. Liiketoimintamalli voidaan implementoida onnistuneesti vain, jos 

liiketoiminnan prosessit ja sitä tukevat informaatio- ja 

kommunikaatiojärjestelmät ovat kunnossa. (Petrovic ym., 2001)   

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Liiketoimintalogiikan hierarkkinen rakenne. (Petrovic ym., 2001, s 2) 

 

Osterwalder ja Pigneur (2002)  ymmärtävät liiketoimintamallin 

liiketoimintastrategian käsitteellisenä ja arkkitehtonisena toteutuksena ja 

liiketoimintaprosessien toteutuksen perustana.  Liiketoimintamalli toimii siis 

yrityksen strategian ja liiketoimintaprosessien, eli suunnittelun ja toteutuksen, 

välissä tietynlaisena asioiden konkretisoijana. 

 

 

Kuva 5. Liiketoimintalogiikan rakenne. (Osterwalder ym., 2002, s. 14) 

 

Muutamaa vuotta myöhemmin Osterwalder (2004) määrittää hieman eri 

näkökulmasta samaa asiaa. Hän painottaa tutkimuksessaan sitä, että 

liiketoimintamallissa yrityksen strategia muutetaan toimintasuunnitelmaksi ja 

siinä avataan millä logiikalla yritys ansaitsee rahansa. Strategia, liiketoiminta- 

ja prosessimallit pyrkivät ratkaisemaan samoja ongelmia, kuten kuinka yritys 

voi säilyttää kilpailuasemansa pysyvällä tavalla, liiketoiminnan eri tasoilla.  

 

Liiketoimintamalli on Pulkkinen ym. (2005) mukaan Osterwalderia mukaillen 

strategiaa konkreettisempi kuvaus siitä, miten liiketoiminta toimii, siis sen 

operaatioista. Tällä tavoin liiketoimintamalli sijoittuu strategian ja 

liiketoimintaprosessien välille. Liiketoimintamalleissa puhumme siis 

rakenteellisista asioista, siitä miten tietyt palvelut asiakkaille tarjotaan ja 
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millaisilla operaatioilla ne toteutetaan. Liiketoimintamalli on siis 

konkreettinen testaus liiketoimintastrategian toteutuksesta. 

 

Liiketoimintaprosessit ovat joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja 

niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla yrityksen panokset 

muutetaan tuotoiksi. Prosessin kuvauksessa toimitaan 

yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin liiketoimintamallin kuvauksessa ja se 

sisältää resurssit, henkilöstön, menetelmät ja työkalut sekä tuotoksen ja 

prosessin liittymäpinnat toisiin prosesseihin. Yleisesti mallin rakentamisen 

tavoitteena on auttaa ymmärtämään, kuvaamaan tai ennustamaan, kuinka 

asiat toimivat reaalimaailmassa. Se on kuvaus siitä, miten yritys tuottaa 

voittoa: mitä se tarjoaa, kenelle se tarjoaa ja miten tämä on toteutettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Liiketoimintamallin suhde muihin käsitteisiin (soveltaen Osterwalder 

2004, Äijö & Saarinen 2001) (Pulkkinen, ym. 2005, s. 18) 

 

Chesbroughin ja Rosenbloomin (2002) näkemys liiketoimintamallista on 

rakennettu erityisesti internet- ja teknologiayhtiöille, mutta samaa perustaa 

voi hyödyntää myös palveluyhtiöiden liiketoimintamalleja arvioitaessa. 

Lähtökohta heidän ajatuksessaan on se, että liiketoimintamalli toimii 

välittäjänä sekä yrityksen että toimialan teknisten ja taloudellisten toimintojen 

välissä, kuten kuvassa alla nähdään. Liiketoimintamallin tavoitteena on luoda 

lisäarvoa erityisesti uusien innovaatioiden kautta.  
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Liiketoimintamallin tarkoitus on perustella ja oikeuttaa liiketoiminnan 

ylläpitämiseen käytettävä pääoma sekä määrittää tapa, jolla liiketoimintaa on 

tarkoitus kasvattaa ja kehittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 7. Liiketoimintamalli toimii välittäjänä teknisen ja taloudellisen 

toimialueen välillä. (Chesbrough ym., 2002 s. 536) 

 

Pulkkinen ym. (2005) mukaan strategia, liiketoimintamallit ja 

liiketoimintaprosessit käsittelevät samoja asioita, mutta eri tasoilla. 

Liiketoimintamalli sijoittuu strategian ja prosessien väliselle tasolle ja on siten 

konkreettinen kuvaus yrityksen strategian toteuttamisesta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Käsitekartta liiketoimintamalleihin liittyvistä termeistä ja niiden 

suhteesta toisiinsa. (Pulkkinen, ym. 2005, s. 20) 

 

Liiketoimintamalli: 

- Markkinat 

- Tarjottava lisäarvo 

- Arvoketju 

- Kulut ja tuotot 

- Arvoverkostot 

- Kilpailustrategia 

Tekninen 

panostus: 

esim. 

käytettävyys,  

suorituskyky 

Taloudelliset 

tuotokset: 

esim. 

lisäarvo, 

hinta, 

liikevoitto 
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Osterwalder ja Pigneur (2002) mukaan e-liiketoimintamallin, ja tässä 

yleisemmin sovellettuna liiketoimintamallin, ymmärtäminen ja käyttäminen 

ovat tärkeää yhä nopeammin muuttuvassa ja epävarmemmassa maailmassa 

viiden syyn takia: 

 

1. Liiketoimintamallin rakentaminen ja prosessoiminen auttaa tunnistamaan 

ja ymmärtämään toimialalle oleellisia osatekijöitä ja niiden yhteyksiä 

2. Formaali liiketoimintamalli auttaa yrityksen johtoa helpommin jakamaan 

ja kommunikoimaan heidän näkemyksensä liiketoimintamallista muille 

sidosryhmille 

3. Liiketoimintamallista ja sen toteuttamisesta keskusteleminen mahdollistaa 

muutokset. 

4. Konkreettinen liiketoimintamalli mahdollistaa relevanttien mittareiden 

nimeämisen ja käyttämisen. 

5. Liiketoimintamalli mahdollistaa yrityksen johtoa simuloimaan erilaisia 

liiketoiminnan muutoksia riskittömästi ja oppimaan niistä. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9  Ulkoisten voimien vaikutus liiketoimintamalliin (Osterwalder 2004, s. 

16) 

 

Liiketoimintamalliin viitataan akateemisessa kirjallisuudessa yrityksen tapana 

tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toisaalta esitetään miten liiketoiminnassa 

hyödynnetään markkinoiden mahdollisuuksia tuottojen luomiseen eri 

toimijoiden, aktiviteettien ja yhteistyön kautta. (Rajala & Westerlund, 2007) 

Heidän mukaansa aiemmissa tutkimuksissa liiketoimintamallille on löydetty 

paikka konseptuaalisena ja teoreettisena kerroksena yrityksen strategian ja 
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prosessien välissä. Liiketoimintamalli pitää sisällään osia strategiasta ja sitä 

voi pitää strategian ilmenemismuotona. Toisaalta liiketoimintamalli on 

määritelty myös liiketoiminnan konkretisoijaksi, joka avaa mistä tuottovirrat 

kertyvät ja kertoo mihin yritys on positioitunut oman toimialansa 

arvonluontiverkostossa.    

 

Useat tutkimukset ovat määrittäneet liiketoimintamallille useita 

tunnusomaisia piirteitä, jotka on esitetty monin eri tavoin, mutta pitävät 

sisällään seuraavia asioita:  

 

1. Arvon luonti tuotteen tai palvelun muodossa 

2. Resurssit, jotka tarvitaan kehittämään ja toteuttamaan liiketoimintamallia 

3. Kyseiselle toimialalle tunnusomainen ansaintalogiikka 

4. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

(Rajala & Westerlund, 2007) 

 

Rajala ja Westerlund (2007) nostavat vielä esille Timmersin (2003) huomion, 

että liiketoimintamallin osalta fokus siirtyy arvon luomisesta sisäisillä 

aktiviteeteille arvon luomiseen ulkoisen yhteistyön ja mahdollisimman 

vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa. Rajala ja Westerlund näkevät nämä 

suhteet osana arvonluontiverkostoa, joka pitää sisällään verkoston rakenteen, 

verkoston tarkoituksen ja toimijoiden roolit ja suhteet verkostossa.  

 

Liiketoimintamallia määritettäessä suhteessa strategiaan kaksi merkittävää 

erottavaa tekijää on noussut erityiseen huomioon tutkijoiden keskuudessa. 

(Zott, ym. 2011)  

 

Ensimmäinen on perinteisen strategisen ajattelun painottuminen kilpailuun, 

arvon tuottamiseen ja kilpailuetuun, kun taas liiketoimintamallin konseptit 

tuntuvat keskittyvän enemmän yhteistyöhön, kumppanuuksiin ja yhteistyön 

kautta arvon tuottamiseen.   

 

Toinen liiketoimintamalleihin enemmän liittyvä kiinnostuksen kohden on 

liiketoimintamallin konseptien painottuminen lisäarvon luomiseen ja 

yleisemmällä tasolla kiinnostuksen kohdentuminen asiakkaan rooliin, joka ei 

ole muussa strategiakirjallisuudessa niin yleistä. Liiketoimintamallit 

käsittelevät paljolti asiakaskeskeisen arvonluonnin malleja.  
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Koska yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole liiketoimintamallille löytynyt, 

ovat tutkijoiden yritykset kehittää ja käsitteistää termiä ainakin helpottaneet 

määrittämään mitä liiketoiminta malli ei ole. (Zott, ym. 2011)  

 

• Ensinnäkin liiketoimintamalli ei pidä sisällään lineaarisia mekanismeja 

arvonluontiin tuottajalta yritykselle ja edelleen asiakkaalle. Arvonluontiin 

liiketoimintamallin avulla liittyy monimutkaisempi linkittynyt 

vaihdantayhteistyö ja useamman toimijan välinen aktiviteetti. 

 

• Toiseksi liiketoimintamallilla ei tarkoiteta tuote-markkinastrategiaa (eli ei 

viitata yrityksen positiointiin markkinoilla erikoistumisen tai 

hintajohtajuuden kautta) tai yritysstrategiaa (eli liiketoimintamalli ei 

kuvaa tai määritä missä liiketoiminnassa yritys on aktiivinen). 

 

• Kolmanneksi liiketoimintamalli ei voi koskea vain yrityksen sisäisiä asioita 

ja sisäistä organisaatiota (esim. seurantamekanismeja tai 

palkitsemisjärjestelmiä), koska aktiviteettitoiminnot, vaikka ne usein on 

keskitetty yrityksen ydintoimintoihin, yleensä laajentavat yrityksen 

toimintarajoja. Liiketoimintamalli voidaan kuitenkin nähdä yrityksen 

kilpailuedun lähteenä.  

 

On olemassa yhä suurempi yhteisymmärrys sitä, että liiketoimintamallin 

kehittäminen on merkittävä tekijä yrityksen suorituskyvyssä. Useampi tutkija 

näkee liiketoimintamallin kehittämisen työkaluna yrityksen muuttamiseen ja 

uudistamiseen. (Zott, ym. 2011)  
 

2.4. Liiketoimintamallin hyödyntäminen ja liiketoimintamallin kehittyminen  

 

Yritysten tulee koko ajan varautua markkinoiden, lainsäädännön, oman 

toimialan, kilpailijoiden tai asiakkaiden taholta tuleviin uusiin haasteisiin, 

jotka muuttavat yrityksen liiketoimintalogiikkaa. Yrityksen johdolla tulee olla 

riittävät välineet, joilla se voi löytää, kohdentaa, ymmärtää, analysoida, 

määrittää, kommunikoida ja muuttaa niitä asioita, joita tarvitaan yrityksen 

liiketoimintalogiikan ajantasaistamisessa.   
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2.4.1. Liiketoimintamallin hyödyntäminen 

 

Liiketoimintamalli toimii tehokkaana vaihtoehtona, jolla yritys voi 

konseptoida nykyistä liiketoimintaansa ja toisaalta ohjata tulevaisuuden 

liiketoimintamalleja oikeaan suuntaan.  

 

Pulkkinen ym. perustelee liiketoimintamallin hyödyntämistä osana 

liiketoiminnan kehittämistä Osterwalderia (2004) mukaillen viiden eri 

lähestymisen näkökulmasta. (Pulkkinen ym., 2005)  

 

1. Liiketoimintalogiikan ymmärtäminen ja viestintä sidosryhmille 

2. Yrityksen liiketoiminnan analysointi ja kehittää liiketoiminnan 

a. mittaamista 

b. havainnointia 

c. vertailua 

3. Liiketoiminnan johtamisen kehittäminen 

a. suunnittelu 

b. toteutus  

c. reagointi 

4. Tulevaisuuden suunnittelu ja uusilla liiketoimintamallivaihtoehdoilla 

a. innovointia 

b. ennakointia 

c. reagointia 

5. Liiketoiminnan muutosten hallinta 

a. tunnistetaan muutostarpeet ja rakennetaan uusi malli 

b. mahdolliset uudet tarpeet organisaatiolle 

i. uudet kyvykkyydet 

ii. uudet kumppanuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Syyt liiketoimintamalliajattelun käyttöön. (Pulkkinen, ym. 2005, s. 20) 
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Pulkkisen esittelemät syyt liiketoimintamallien käyttöön nojaavat 

Osterwalderin hieman aiemmin esittelemiin viiteen liiketoimintamallin 

toimintoon, joiden avulla liiketoimintastrategian suunnitteluun voidaan saada 

lisähyötyä. Nämä viisi toimintoa ovat ymmärtäminen ja jakaminen, 

analysointi, hallinnointi, mahdollisuudet sekä viidentenä patentointi, joka 

kohdentuu Osterwalderin artikkelissa erityisesti ICT -alan yhtiöihin.     

 

Alla esiteltynä Osterwalderin (2004) esille tuomia liiketoimintamallin 

toimintoja, joiden avulla yritys voi hyödyntää liiketoimintamallia oman 

toimintansa kehittämisessä.  

Ymmärtäminen ja jakaminen 

 

Ensimmäinen asia, jossa liiketoimintamalli voi avustaa, on yrityksen 

liiketoimintalogiikan ymmärtäminen ja jakaminen. Konkreettisesti 

liiketoimintamalli auttaa hahmottamaan, visualisoimaan, ymmärtämään sekä 

kommunikoimaan ja jakamaan liiketoiminnan logiikan. 

 

Hahmottaminen. Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu esitys yrityksen 

liiketoiminnan logiikasta. Useimmin liiketoimintamallit ovat vain abstrakteja 

konsepteja tai ajatelmia niitä pohtivien yritysjohtajien päässä, joten on syytä 

olla olemassa viitekehys, jolla liiketoimintalogiikka voidaan selittää ja kuvata. 

Käytäntö on osoittanut, että yritysjohtajat eivät usein pysty tai osaa 

kommunikoida liiketoimintamalliaan selkeällä tavalla (Linder ja Cantrell, 

2000). Käytettäessä yhteistä viitekehystä liiketoimintamallista puhutaan 

samaa kieltä kaikkien sidosryhmien välillä ja asioiden ymmärtäminen 

helpottuu.  

 

Visualisointi. Ihmisten kyky prosessoida kompleksisia asioita on varsin 

rajallinen, joten mahdollisuus asioiden esittämiseen myös visualisesti auttaa 

vaikeiden asioiden sisäistämisessä. Liiketoimintamallien esittäminen 

viitekehyksen avulla mahdollistaa pienellä vaivalla mallin esittämisen myös 

graafisessa muodossa. 

 

Ymmärtäminen. Yritysten liiketoiminta on tullut yhä monimutkaisemmaksi. 

Liiketoimintamallin eri osa-alueiden yhteistyösuhteet ja menestyksen 

määrittävät tekijät eivät ole aina helposti nähtävissä. Tämän takia systeemien 

mallintaminen ja tässä tapauksessa liiketoimintamallin rakentaminen auttaa 
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identifioimaan ja ymmärtämään eri osa-alueiden merkitystä tietyssä 

kontekstissa ja osa-alueiden välisiä suhteita. 

 

Kommunikointi ja jakaminen. Liiketoimintamalli konseptoituna auttaa 

hahmottamaan, ymmärtämään ja visualisoimaan yrityksen liiketoiminnan 

logiikan. Tästä seuraa luontaisesti se, että yritysjohto pystyy helpommin 

kommunikoimaan ja jakamaan oman näkemyksensä yrityksen työntekijöiden 

ja sidosryhmien kanssa. Osterwalder mainitsee artikkelissaan Fenselin (2001), 

jonka mukaan todellinen liiketoimintamalli ja sen esittäminen konkreettisella 

tavalla selkeästi helpottaa yritysjohdon kommunikoimista aiheesta ja siten 

halutun viestin perille menoa. 

 

Analysointi 

 

Liiketoimintamalli voi auttaa myös yrityksen liiketoimintalogiikan 

analysoinnissa. Liiketoimintamallin avulla voi kehittää mittaamista, 

havainnointia ja vertailua strategioita suunniteltaessa. 

 

Mittaaminen. Liiketoimintamallin rakentamisen jälkeen on helpompi löytää 

merkitykselliset mittarit, joilla seurata johtamisen onnistumista.  

Osterwalderin mukaan liiketoimintamallin avulla pystyy osoittamaan, 

Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecard lähestymistavan mukaisesti, mitä 

asioita ja alueita yrityksen liiketoiminnassa tulee erityisesti seurata. 

 

Havainnointi. Yrityksen liiketoiminnan logiikka on jatkuvan ulkoisen ja 

sisäisen muutospaineen alla. Tämän takia jäsentynyt ja konseptoitu 

lähestyminen liiketoimintamalliin on tärkeää, jotta yrityksen johto ymmärtää, 

mitkä asiat ovat muuttuneet ajan myötä. 

 

Vertailu. Konseptoitu liiketoimintamalli mahdollistaa myös helpommin oman 

liiketoimintamallin vertaamista alan kilpailijoihin. Vertailu voi perustua 

ainoastaan siihen, että liiketoimintamallit nähdään ja ymmärretään samalla 

lailla. Toisaalta voi olla hedelmällistä verrata omaa liiketoimintamallia aivan 

eri alalla toimiviin yrityksiin.  
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Hallinnointi 

 

Liiketoimintamalli parantaa yritysjohdon mahdollisuuksia kehittää yrityksen 

liiketoimintaa.  Suunnitelmallinen liiketoimintamallin hyödyntäminen 

yrityksessä mahdollistaa asioiden suunnittelua, muutoksia ja 

implementointia. Liiketoimintamallin hyödyntäminen edesauttaa reagoimaan 

nopeammin liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

Liiketoimintamallin käyttäminen mahdollistaa myös strategian, organisaation 

ja yhteistyökumppaneiden paremman yhteensovittamisen. 

 

Suunnittelu. Johdonmukaisen liiketoimintamallin, eli mallin, jossa eri 

toiminnot vahvistavat toisiaan tai ovat ainakin optimaalisesti hyödynnetty, 

suunnittelu on erittäin haasteellinen tehtävä. Liiketoimintamallit ovat 

kompleksisia ja niiden menestyminen on usein useiden pienien toimintojen 

vuorovaikutuksen onnistumisen summa. Jäsennelty liiketoimintamallin 

suunnittelu, joka samalla selittää merkittävimmät mallin toiminnot sekä 

niiden väliset suhteet, mahdollistaa yritysjohdolle onnistumisen kestävän 

liiketoimintamallin toteuttamisessa.  

 

Muutos ja implementointi. Uuden tai uudistetun liiketoimintamallin selkeä 

esittäminen ja visualisointi mahdollistaa paremman suunnittelun, muutoksen 

ja implementoinnin, kuten kuvio 5 esittää. Yhdestä mallista tai asiasta on 

helpompi edetä toiseen, jos pystyy ymmärtämään, kertomaan ja näyttämään, 

mitkä asiat tulevat muuttumaan. Linder ja Cantrell (2000) puhuvat niin 

sanotuista muutosmalleista, jotka ovat peruslogiikkoja siihen, miten yritys 

muuttuu yliajan säilyen samalla tuottoisana dynaamisessa ympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kuva 11. Liiketoimintamallin suunnittelu, muutos ja implementointi. 

(Osterwalder, 2004, s. 21) 
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Reagointi. Kun liiketoimintamalli on yritysjohdon toimesta hyväksytty, 

kirjoitettu auki sekä ymmärretty, on perusta nopeille ja 

tarkoituksenmukaisille toimille luotu ulkoisen paineen niin vaatiessa. Petrovic 

ym. (2001) mukaan liiketoimintamallin suunnittelijat voivat helposti muuttaa 

tiettyjä toimintoja nykyisessä liiketoimintamallissa. Tämä on erityisen 

olennaista epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa kilpailukentässä.  

 

2.4.2. Business Model Innovation  

Yritysjohdon kyky kehittää ja uudistaa liiketoimintamalleja on merkittävä 

mikrotason dynaaminen kyvykkyys. Tämä on yhtä merkittävää alkupäistä 

liiketoimintamallia kehitettäessä kuin myös sitä uudistettaessa ja uudelleen 

yhdisteltäessä mallin osia ajan kuluessa.   (Teece 2007, 2018)   

 

Ensimmäinen askel yritykselle (innovoitaessa) on ymmärtää ja identifioida 

asiakkaat joilla on ongelmia / tarpeita, joiden ratkaisemisesta he pystyvät ja 

ovat valmiita maksamaan tuotteina tai palveluina. Onnistunut 

liiketoimintamalli tarjoaa asiakasratkaisun, joka riittävän hyvin hinnoiteltuna 

kattaa kaikki kustannukset ja jättää riittävän voiton tarjoajalle. Useimmissa 

tapauksissa onnistuneen liiketoimintamallin toteutuminen vaatii asiakkaan 

ongelman ja haasteiden syvällistä ymmärtämistä sekä tällä hetkellä jo 

käytössä olevien useiden liiketoimintamallien tuntemista ja ymmärtämistä. 

Hyvin kilpailuilla vapailla markkinoilla on erittäin vaikeaa, mutta ei 

mahdotonta, kehittää täysin uusi liiketoimintamalli. (Teece 2018) 
 

Girotran ja Netessinen mukaan liiketoimintamalli on lähtökohtaisesti 

merkittävien päätösten joukko, joka kollektiivisesti määrittää sen miten yritys 

ansaitsee tulonsa, seuraa kustannuksiaan sekä hallinnoi riskejään. He näkevät 

innovaatiot liiketoimintamalliin muutoksina näihin päätöksiin, eli mikä on 

tarjooma, milloin päätöksiä tehdään, kuka niitä tekee ja miksi. Onnistuneet 

muutokset näiden päätösten kautta kehittää yrityksen tulojen, kustannusten ja 

riskien yhtälöä. (Girotra & Netessine, 2014)  
 

 

Alla on kuvattuna Teecen (2018) esittämä malli strategian, liiketoimintamallin 

ja dynaamisten kyvykkyyksien yhteensovittamisesta. Malli lähtee sitä, että 

yrityksen tulee  

1. aistia ja identifioida uusia mahdollisuuksia mm. teknologian muutoksissa    
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2. pyrkiä hyötymään muutoksista jalostamalla liiketoimintamallia ja 

kohdentamalla tarpeellisia resursseja suhteessa yrityksen strategiaan sekä 

pyrkiä ennakoimaan kilpailijoiden liikkeet ja puolustamaan omaa 

osaamista 

3. muuttaa rakenteita ja kulttuuria niin, että voidaan hyödyntää nykyistä 

osaamista ja investoida tarvittaessa uuteen osaamiseen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Yksinkertaistettu esitys dynaamisista kyvykkyyksistä, 

liiketoimintamallista ja strategian linkittämisestä (Teece 2018, s. 44) 

 

Liiketoimintamallin innovaatio voi piillä missä arvoketjun vaiheessa tai 

liiketoimintaveron osassa tahansa tai niiden uudenlaisissa yhdistelmissä ja 

roolituksissa. Verkkokauppapaikka E-bay esimerkiksi pidättäytyy 

transaktioiden logistisista ratkaisuista ja jättää ne huutokaupan osapuolten 

ratkaistaviksi. Vaikka yrityksillä olisi tehokas liiketoimintamalli, sen 

haasteena on edelleen jatkuva uudistuminen (Verdin 2002). Korkean 

asiakasarvon yrityksen riskinä on yrityksen ja organisaation laiskistuminen ja 

kilpailuaseman heikkeneminen tuote / palvelumarkkinoilla. Merkittävä 

ansaitseminen ilman korkean asiakasarvon luontia ei ole pidemmällä 

tähtäimellä mahdollista liiketoimintaverkkojen väkisen tai niiden sisäisen 

kilpailun pyyhkiessä pois tällaisen position. (Pulkkinen, ym. 2005)  

 

Sen lisäksi, että liiketoimintamalleja käytetään mahdollistamaan teknologisia 

innovaatioita ja hallinnoimaan teknologiaa, yhtiöt voivat nähdä 

liiketoimintamallin innovaation kohteena. Zott ym. viittaavat Henry 
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Chesbrough (2003) käsitteeseen Open Innovation - Avoin innovointi, jossa 

yritykset sen sijaan, että luottaisivat vain sisäisiin ideoihin liiketoiminnan 

kehittämisessä, hakevat lisäksi yrityksen ja perinteisten rajojen ulkopuolelta 

keinoja kehittää liiketoimintaa. Saman tyyppinen konsepti on 

yhteistyömuotoinen yritystoiminta, jossa informaation ja osaamisen 

jakamisesta kehittyy yhdessä uusia ideoita, joilla on taloudellista arvoa.  

(Zott ym. 2011) 

 

Open Innovation – Avoimessa innovoinnissa yhtiöiden tarvitsee yhdistää 

sisäinen tutkimus ulkoisiin ideoihin ja sen jälkeen niiden täytyy ottaa 

käyttöön nämä ideat omassa liiketoiminnassaan sekä muiden yhtiöiden 

liiketoiminnan  kautta. Tärkeää näille yhtiöille on selvittää mitä tärkeitä 

puuttuvia palasia tulisi tuottaa sisäisesti ja miten integroida sekä sisäisesti 

tuotetut palaset että ulkoa hankitut palaset yhteen systeemiksi ja rakenteeksi. 

(Chesbrough, 2003)  

2.5. Arvonluominen  ja liiketoimintamallin verkostot  

Liiketoimintamalli on sekä arvon luomisen (value creation) että 

ansaitsemisen/keräämisen (value capturing) yhdistävä rakenteellinen 

ratkaisu. Toimiakseen käytännössä liiketoimintamallin täytyy onnistua sekä 

arvon luomisessa että sen keräämisessä. Vaarana on siis tarjota liian 

laadukkaita tuotteita (value creation), joista ei kuitenkaan ole haluttu maksaa 

riittävästi (value capturing). (Pulkkinen, ym. 2005) 

 

Arvonluontimallissa on tunnistettu perinteisen, Porterin (1985) jäsentämän 

arvoketjun (value chain) lisäksi kaksi muuta arvonluomisen mallia – arvopaja 

(value shop) ja arvoverkko (value network). Näistä arvopaja perustuu tietoon 

ja osaamiseen ja tuottaa tavaroiden sijaan ratkaisuja asiakkaille. Arvoverkko 

puolestaan luo arvoa mahdollistamalla suoran tai epäsuoran resurssien tai 

informaation vaihdannan asiakkaiden välillä. (Stabell ja Fjeldstad 1998, 

Fjeldstad 2004, Pulkkinen ym 2005)  

 

Stabellin ja Fjeldstadin (1998) mukaan kolmen erillisen arvorakenteen esittely 

johtaa siihen, että Porterin arvoketjuajattelun (value chain) sijaan tulisi 

hyödyntää arvonluontialyysejä (value configuration analysis), jotka osaltaan 

helpottavat selventämään kriittisiä analyysin oletuksia. Arvonluontianalyysi 

on määritelty tavaksi analysoida  yritystason  kilpailuedut perustuen teoriaan 

kolmesta arvonluontilogiikasta ja -tekniikasta. Stabell ja Fjeldstad 

määrittelevät kolmeksi rakenteeksi Porterin arvoketjun lisäksi Pulkkisen ym. 
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(2005) nimitystä hyödyntäen arvopaja (value shop) sekä arvoverkko (value 

network). 

 

Arvoketju, -paja ja -verkko ovat perustavanlaatuisesti erilaisia 

lähestymistavassaan samoin kuin organisoinnissaan. Ne eroavat siis toisistaan 

täysin siinä suhteessa, miten arvoa luodaan ja kerätään. Tästä syystä yrityksen 

on tärkeää tunnistaa yrityksen tai sen tietyn liiketoimintayksikön ja 

liiketoiminnan luonne. Onko liiketoiminta arvoketju-, arvopaja- vai 

arvoverkkotoimintaa- ennen kuin liiketoimintamallia lähdetään luomaan. 

(Pulkkinen, ym. 2005) 

 

Liikkeenjohdon kirjallisuudesta tutuin lähestymistapa on arvoketju, joka 

keskittyy kolmeen pääasialliseen strategiseen lähestymistapaan. Painopiste on 

kustannuksissa ja kustannusten minimoinnissa, toisin sanoen tehostamisessa. 

Tällöin tärkeitä mittareita ja arvotekijöitä ovat muun muassa mittakaava, 

mittakaavaedut, kapasiteetin käyttöaste, ajoitus ja oppimiskäyrän 

hyödyntäminen. Arvoketjussa ”porterilainen” yritys luo arvoa muuntamalla 

panoksia tuotteiksi ja palveluiksi. Prosessi on luonteeltaan peräkkäinen, arvo 

luodaan useissa peräkkäisissä vaiheissa. Asiakasarvo on arvoketjussa 

märitelty kustannussäästöinä, jotka näkyvät tuotteessa tuotannon ja muiden 

toimintojen tehostamisen seurauksena. (Pulkkinen, ym. 2005) 

 

Arvopaja keskittyy aktiviteettien ja resurssien hallintaan asiakkaiden 

ongelmien ratkaisemiseksi. Arvopajamallissa on olemassa voimakas tiedon 

asymmetria yrityksen ja sen asiakkaan välillä, toisin sanoen yritys tietää 

ongelmasta paljon enemmän kuin sen asiakkaat. Tällöin yrityksen asiakkaalle 

tuottama arvo riippuu tämän tiedollisen ylivallan määrästä. Asiakkaat 

maksavat tietyn ongelman ratkaisusta, eivät suoranaisesti tai pelkästään 

tehdystä työstä. 

 

Arvonmuodostumisen logiikka on perustavanlaatuisesti erilainen kuin 

arvoketjussa. Arvopajassa ongelman ratkaiseminen on asiakkaan kannalta 

merkittävää, eikä hinta ole olennaisin kriteeri ongelman ratkaisijan valinnassa. 

Asiakkaat ovat etsimässä suhteellisen varmoja ratkaisuja ongelmiinsa. Tämän 

tyyppisessä toiminnassa mittakaavaedut eivät ole niin merkittäviä kuin 

arvoketjussa. Myös menestyksen mittarit ovat toisen tyyppisiä, menestys 

realisoituu maineena. (Pulkkinen, ym. 2005)  
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Stabell ja Fjeldstad nostavat esiin informaatioasymmetrian arvon. 

Informaation epätasainen jakautuminen asiakkaan ja yrityksen kesken on 

merkittävin etu jota yritys saa yrityksen erikoisosaamisen tai teknologian 

osalta. Erikoisosaaminen on syy miksi asiakas lähestyy mm. erikoislääkäriä. 

Arvopaja on rakennettu ratkaisemaan etenkin hankalia asiakastapauksia. 

Usein asiakastilanteet kuitenkin voidaan ratkaista enemmän tai vähemmän 

standardiratkaisuilla, mutta arvonluontiprosessi on organisoitu ratkaisemaan 

tarvittaessa uniikkeja yksittäistapauksia. Monissa tapauksissa vähemmän 

erikoistunut henkilökunta pystyy vastaamaan suurimmasta osasta 

asiakastilanteista ja -ongelmista.  (Stabell ja Fjeldstad, 1998) 

 

Stabellin ja Fjeldstadin (1998) mukaan on olemassa viisi geneeristä kategoriaa 

arvopajan (value shop) päätoiminnoille ja jokainen osa-alue on jaettavissa 

useampiin yksittäisiin aktiviteetteihin, jotka ovat yrityksen toimialasta ja 

strategiasta riippuvaisia.   

Nämä päätoiminnot ovat: 

- ongelman etsiminen 

- ongelman tarkastelu ja määrittely sekä ratkaisumallin valinta 

ongelman ratkaisu 

- vaihtoehtoisten ratkaisujen luominen ja arviointi 

valinta 

- vaihtoehtoisten ratkaisumallien joukosta valitseminen 

toteuttaminen 

- valitun ratkaisun kommunikointi, organisointi ja toteuttaminen 

seuranta ja arviointi 

- sen mittaaminen ja arviointi, kuinka hyvin toteuttaminen on ratkaissut 

alkuperäisen ongelman 

 

  
Kuva 13. Arvopajan päätoiminnot ja aktiviteetit (Pulkkinen, ym. 2005, s. 28) 
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Arvoverkkomallissa arvon luonti liittyy yhteyksien mahdollistamiseen 

asiakkaiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuuksien luomista 

asiakkaiden väliseen kommunikointiin, tiedon vaihtoon, kaupankäyntiin ja 

niin edelleen. Kriittinen tekijä arvoverkkomallissa on arvoverkon jäsenten 

lukumäärä. Tämä ei aina tarkoita suoranaisesti asiakkaiden lukumäärää, 

koska esimerkiksi yritysten välisessä kaupassa asiakkaiden ja toimittajien 

yhteyksien mahdollistaminen verkostoilla on tärkeintä. Arvoverkko luo arvoa 

asiakkailleen sekä mahdollistamalla pääsyn verkostoon että tuotettujen 

palvelujen avulla. Mittakaava on potentiaalinen tekijä sekä kustannuksissa 

että arvossa arvoverkossa.  (Pulkkinen, ym. 2005) 

 

 Arvoverkkojen päätoimintoja ovat 

1. verkoston edistäminen ja sopimusten hallinta. 

-potentiaalisten asiakkaiden houkuttelu verkostoon, asiakkaiden 

valintaan ja hallintaan liittyvät seikat sekä sopimusten lopettaminen ja 

veloitukset 

2. palvelujen tarjonta. 

-yhteyksien luominen, ylläpito ja lopettaminen asiakkaiden välillä ja 

luodusta arvosta veloittaminen 

3. verkostoinfrastruktuurioperaatiot 

-fyysisten ja informatioinfrastruktuurien yläpitäminen ja operointi 

 

Amit ja Zott (2001) mukaan on olemassa useita osa-alueita, jotka yhdessä 

hyödynnettynä vaikuttavat merkittävästi siihen, miten arvoa luova 

liiketoiminta on rakennettu ja toteutettu.  Näihin osa-alueisiin kuuluu  

- oman tuote- / palveluvalikoiman laajentaminen uusilla tuotteilla 

- kehittää mahdollisuutta uuden osaamisen hyödyntämiseen 

• reurssit, osaaminen, teknologia  

- uudenlaista yhteistyötä yritysten kesken 

• yritysten välisiä liitoumia ja yhteistyöohjelmia   

- mahdollisen information epätasaisen jakautumisen eli 

informaatioasymetrian vähentäminen toimijoiden välillä internetin 

tarjoaman informaation sekä tuotteiden ja palvelujen aiempaa helpomman 

yksilöllisyyden  takia.    

 

Arvonluontimahdollisuudet voi Amit ja Zott (2001) mukaan aueta uudelleen 

yhdistelemällä informaatiota, tuotteita ja palveluja, liiketapahtuman uusista 

innovatiivista muodoista sekä resurssien, osaamisen ja yhteistyön uudelleen 
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suunnittelusta tuottajien, partnereiden ja asiakkaiden kanssa. (Amit & Zott, 

2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Arvoluonnin lähteet. (Amit & Zott, 2001, s. 504) 

 

Alla Pulkkinen, ym. mukaan arvonluontimallien olennaisimmat piirteet. 

Taulukko 6. Arvonluontimallien olennaisimmat piirteet. (Pulkkinen, ym. 2005, 

s. 37-38) 
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2.6. Liiketoimintamalli instituutiovarainhoidon toimialalla 

 

Tässä kappaleessa on pyritty esittämään keskimääräisen varainhoitoyhtiön 

liiketoimintamallia etenkin instituutiovarainhoidon liiketoiminta-alueen 

näkökulmasta. Tässä kappaleessa esitetyt arviot instituutiovarainhoitoalasta 

on kerätty eri varainhoitoyhtiöiden kotisivujen tarjoamasta informaatiosta 

(Aktia, Danske Bank, Evli, eQ, Mandatum Life; Nordea Asset Management, 

SEB), tämän tutkimuksen haastattelujen kautta saadusta yleiskuvasta sekä 

tutkimuksen tekijän omasta yli kymmen vuoden työhistoriasta 

instituutiovarainhoidon toimialalla.  

 

Harvoin varainhoitoyhtiö toimii pelkästään instituutiovarainhoidon 

toimialalla, vaan yleisin on toimintamalli, jossa omina liiketoiminta-alueinaan 

toimivat sekä instituutiovarainhoidon että yksityishenkilöiden private 

banking varainhoidon liiketoimintayksiköt. Tämä mahdollistaa tuotetehtaan, 

eli yleensä varainhoitajan rahastoyhtiön ja mahdollisten muiden 

tuoteyksiköiden tuotteiden tehokkaamman jakelun useamman kanavan 

kautta. Pohjoismaiden suurimmat varainhoitotalot ovat usein osa laajempaa 

pankkikonsernia, jolloin saman tuotetehtaan tuotteita voidaan jakaa vielä 

tehokkaammin esimerkiksi vähittäispankin konttoriverkoston kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7. Varainhoitoyhtiön liiketoiminnan jakautuminen eri yksiköihin. 
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Liiketoimintamallin esittely rakentuu tämän tutkimuksen teoriaosuudessa 

aiemmin esiteltyjen viitekehysten pohjalle. Liiketoimintamalliin liitetään usein 

kysymykset miten, millä ja miksi yritys tekee rahaa omalla toimialallaan. 

Ohessa lyhyesti kaksi eri lähestymistä siihen mihin asioihin 

liiketoimintamallissa tulisi ottaa kantaa ylätasolla.    

 

- strategiset valinnat  

- arvon luominen 

- yhteistyöverkostot  

- arvon toteutuminen   

(Shafer ym. 2005) 

 

 

 

- Value Proposition: tuotteet & palvelu; 

asiakastarve  

- Revenue Model: hinnoittelulogiikka; 

tulovirrat; vuorovaikutus asiakkaiden 

kanssa 

- Cost Model: merkittävin osaaminen & 

kyvykkyys sekä toiminta & tekeminen; 

yhteistyöverkosto (Teece 2018)

 

Mikäli liiketoimintamallin haluaa nähdä konseptuaalisena mallina, niin 

liiketoimintamallikirjallisuuden pohjalta voi rakentaa esimerkiksi alla olevan 

mukaisen viitekehyksen, jossa on jäsenneltynä eri aihealueita, joita yrityksen 

liiketoimintamallin voi olettaa käsittelevän.  

 

 

Taulukko 8. Liiketoimintamallin viitekehys.  

(Soveltaen Morris ym., 2005; Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Magretta, 

2002; Osterwalder, 2004; Weil & Vitale, 2001; Afuah & Tucci, 2003) 
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Varainhoidon toimialalla liiketoimintamalli rakentuu pääsääntöisesti kahden 

erillisen yksikön varaan. Asiakaspalvelusta, asiakashankinnasta ja 

tuotemyynnistä vastaa oma yksikkönsä ja sen lisäksi on oma yksikkönsä, joka 

toimii tuoteyksikkönä, eli vastaa sijoitustuotteiden rakentamisesta, 

hallinnoinnista sekä sijoituspäätösten toteuttamisesta. Kansainvälisesti näitä 

kahta yksikköä kutsutaan usein nimillä Wealth Management (varainhoito, 

asiakaspalvelu) sekä Asset Management (salkunhoito, rahastoyhtiö). Tämän 

lisäksi on mahdollisesti molempia yksiköitä palvelevia tukitoimintoja kuten 

raportointi, compliance, markkinointi, henkilöstöhallinto yms. Pienillä 

toimijoilla nämä kaikki toiminnot voivat olla hyvin lähellä toisiaan tai jopa 

päällekkäisiä, mutta suurilla varainhoitajilla nämä toiminnot ovat selkeämmin 

erillisiä toimintoja, jotka saattavat sijaita jopa eri liiketoimintayksiköissä 

konsernin sisällä. 

 

Varainhoitoyhtiön strategiana on lähtökohtaisesti tarjota hyvää palvelua sekä 

houkuttelevia tuotteita kustannustehokkaasti sekä yksityisasiakkaille että 

instituutioasiakkaille. Usein yksityishenkilöille tarjottava varainhoitopalvelu 

on toteutettu oman private banking yksikön kautta, kun taas 

instituutioasiakkaita palvellaan oman instituutioyksikön kautta. Molemmat 

yksiköt hyödyntävät omassa toiminnassaan tuoteyksikön tarjoamia tuotteita 

ja/tai ulkoisten yhteistyökumppaneiden tarjoamia tuotteita.  

 

Varainhoitotalot Suomessa voidaan jakaa isompien pankkikonsernien ja 

pankkien yleisvarainhoitotaloihin sekä pienempiin varainhoitotaloihin, jotka 

ovat mahdollisesti ottaneet strategiakseen keskittyä johonkin erityiseen niche-

tuotealueeseen tai -palvelukokonaisuuteen ja sitä kautta hakevat oman 

paikkansa kilpailukentästä. Eri toimijoilla on erilaisia jaotteluja sen suhteen, 

ketä pidetään institutionaalisena sijoittajana, mutta lähtökohtaisesti 

instituutiosijoittaja on yritys, apurahasäätiö, eläkesäätiö, henkilöstörahasto, 

liitto, yhdistys tai muu yhteisö, jolla on varallisuutta muutamasta miljoonasta 

eurosta ylöspäin ja sen toimintaan pidemmällä aikavälillä kuluu varojen 

sijoittaminen tuottavalla tavalla. Tämän lisäksi eri varainhoitotaloilla voi olla 

omia jaotteluja, esimerkiksi sijoitettavan kokonaisvarallisuuden määrän 

mukaan, millaista asiakasta he pitävät instituutioasiakkaana ja missä 

yksikössä ja millaisella palvelukonseptilla heitä palvellaan. Tässäkin 

useimmin suuremmilla pankeilla on halua ja mahdollisuus tehdä selkeämpiä 

linjauksia siinä, missä yksikössä ja millä konseptilla eri instituutioita halutaan 

palvella. Joissain tapauksissa pienempien instituutioasiakkaiden palvelu on 
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toteutettu pääasiassa henkilöasiakkaita palvelevan private banking yksikön 

kautta ja sen palvelukonseptin mukaisesti.   

 

Sijoituspalveluyrityksiä ohjaavat Sijoituspalvelulaki (747/2012) ja direktiivit, 

kuten EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi  MiFID (v. 2004) ja 

MiFID II (2018), ovat jakaneet mm. sijoittajille tarjottavat tuotteet ei-

ammattimaisille ja ammattimaisille sijoittajille soveltuviksi. Tämä ohjaa sitä, 

millaisia sijoitustuotteita saa tarjota ammattimaisille ja taas toisaalta ei-

ammattimaisille asiakkaille  ja se ohjaa tuotesuunnittelua varainhoitajien 

osalta. Osa varainhoitotaloista on selkeästi enemmän keskittynyt 

institutionaalisiin asiakkaisiin, jolloin asiakaskunta suurelta osin koostuu 

ammattimaisen sijoitusstatuksen omaavista asiakkaista, jolloin myös 

tuotetarjonta voi olla laaja-alaisempi ja osin kompleksisemmista tuotteista 

koostuva.  

 

Instituutiovarainhoito on lähtökohtaisesti matalamman marginaalin 

liiketoimintaa kuin yksityishenkilöille suunnattu varainhoidonpalvelu. 

Instituutioasiakkaiden vaatimus palvelun tasosta ja yhteyshenkilöiden 

osaamistasosta ovat yleisesti korkeammalla kuin yksityishenkilöiden 

varainhoidossa. Tämä tarkoittaa muun muassa koulutetumpaa ja 

kokeneempaa henkilöstöä, syvällisempää materiaalia tuotteista ja palveluista 

sekä enemmän räätälöintiä asiakkaille tarjottavissa palveluratkaisuissa. Tämä 

aiheuttaa haasteen siinä, miten liiketoimintamallissa yhdistää matalamman 

marginaalin liiketoiminta houkutteleviin tuotteisiin, vaativiin asiakkaisiin ja 

palvelun mahdolliseen räätälöitävyyteen. Toisaalta varainhoito on nykyään 

mitä suuremmassa määrin volyymiliiketoimintaa ja instituutiovarainhoito tuo 

kerralla suurempia volyymejä varainhoitajalle ja toimii osaltaan myös uusien 

tuote- ja palveluinnovaatioiden koekenttänä ja sieltä ne usein kohdentuvat 

myöhemmin yksityisvarainhoidon puolelle. 

 

Instituutiovarainhoidossa asiakastarpeet voi jakaa kolmeen osaan. Kasvava 

joukko instituutiosijoittajia haluaa kohdentaa varansa täydenvaltakirjan 

palvelun kautta, jolloin asiakas antaa varainhoitotalolle reunaehdot, joiden 

sisällä varainhoitaja saa tehdä itse aktiiviset sijoituspäätökset. Toinen aiemmin 

enemmän vallalla ollut palvelumuoto oli konsultoiva varainhoito, jossa 

varainhoitaja neuvoi ja ehdotti asiakkaalle uusia sijoituskohteita ja muutoksia 

sijoitussalkkuun, mutta konsultoivassa varainhoidossa asiakas pidättää 

itsellään lopullisen päätöksen siitä toteutetaanko jokin muutos vai ei.  
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä useampi institutionaalinen sijoittaja 

on siirtynyt konsultoivasta varainhoidosta valtakirjatyyppiseen 

varainhoitoon. Tähän syinä on muun muassa 2008 -2009 finanssikriisin aikana 

ja sen jälkeenkin koetut sijoitusten arvojen merkittävät heilahtelut, aiempaa 

merkittävästi matalampi korkotaso ja sitä kautta aiempaa matalammat tuotto-

odotukset etenkin riskittömämmille sijoituskohteille. Lisäksi yhteisöjen 

hallituksissa on nähty sukupolvenvaihdoksia, jotka ovat johtaneet siihen, että 

hallitustyöskentelystä on tullut ammattimaisempaa ja samalla on oltu valmiita 

luopumaan yhteisön hallituksen tai asiamiehen johdolla toteutetusta 

sijoitustoiminnasta ja ulkoistettu se varainhoitoyhtiöiden kautta alan 

ammattilaisille. Samalla sijoituskohteita on usein hajautettu kotimaisista 

sijoituksista laajemmin kansainvälisiin sijoituskohteisiin. 

 

Kolmas suurimpien instituutioiden käyttämä palvelumuoto on yksittäisten 

tuotteiden hankinta omaan sijoitussalkkuun. Tällöin instituutiosijoittaja ei 

niinkään kaipaa kokonaisvaltaista neuvontaa sijoitussalkkunsa osalta, vaan 

hakee oman sijoitussalkkunsa allokaatioon sopivaa tuotetta ja tiedustelee eri 

varainhoitajien tuoteratkaisuja kyseiseen tarpeeseen. Tällöin valintakriteerinä 

on yksittäisen tuotteen tuottohistoria ja uskottava sijoitusstrategia sekä 

varainhoitajan tarjoama tuoteinformaatio sekä sijoituksen raportointi. 

 

Tässä tutkimuksessa lähestymme instituutiovarainhoitajan liiketoimintamallia 

kahden ensimmäisen palvelumallin kautta, eli kokonaisvaltaisen 

valtakirjavarainhoidon tai konsultoivan varainhoidon näkökulmasta. 

Instituutiovarainhoidon liiketoimintamalli lähtee usein siitä, että varainhoitaja 

tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelun, joka pitää sisällään koko 

sijoittamisen arvoketjun, eli lyhyesti salkkusuunnittelun, sijoitusten 

toteuttamisen toivotuilla tuoteratkaisuilla sekä tuoteratkaisuista ja salkun 

kokonaistuotosta raportoinnin.  

 

Instituutiovarainhoidosta tehdään asiakkaan kanssa lähtökohtaisesti 

kirjallinen sopimus, jossa määritetään onko kyseessä valtakirja- vai 

konsultoiva palvelukonsepti ja palvelumalliin liittyvät mahdolliset yksittäiset 

palvelut sekä kokonaisuudesta asiakkaalta perittävä kustannukset. 

Kustannukset peritään usein prosenttiosuutena sijoitettavasta pääomasta.  
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Kustannusten osalta vakiintunut käytäntö on ollut periä valittujen tuotteiden 

kautta vuosittaista hallinnointipalkkiota, joka esimerkiksi rahastojen osalta on 

automaattisesti huomioitu jo tuotteiden vuotuisessa tuotossa sekä sen lisäksi 

on mahdollisesti peritty erillistä omaisuudenhoitopalkkiota hoidossa olevasta 

varallisuudesta. Samanlainen hinnoittelumalli on käytössä myös 

yksityisasiakkaiden osalta, mutta suurempien sijoitusvolyymien takia 

instituutioasiakkaat saavat usein merkittäviä alennuksia eli 

palkkionpalautuksia rahastojen listahinnoista, jolloin sijoitetusta pääomasta 

saatava tuotto, income on assets, on matalampi suhteessa yksityisasiakkaisiin.  

 

Tämä ohjaa toteuttamaan perussijoitusratkaisut mahdollisimman 

monistettavalla ja tehokkaalla tavalla, joten esimerkiksi räätälöity 

valtakirjasalkunhoito pyritään toteuttamaan hyödyntämällä samoja 

rakennuspalikoita sijoitussalkkua rakennettaessa. Tämä vaatii kehitystyötä 

etenkin salkunhoitojärjestelmän osalta, jotta räätälöintiä pystyy toteuttamaan 

mahdollisimman monistettavasti. Hintakilpailu etenkin 

valtakirjavarainhoidon osalta sekä haasteet räätälöityjen toiveiden 

toteuttamisesta järjestelmänäkökulmasta ovat tehneet sen, että osa 

pienemmistä toimijoista on jättäytynyt kokonaan pois valtakirjasalkunhoidon 

palvelun tarjoamisesta asiakkaille.  

 

Ennen lopullisia sijoituspäätöksiä asiakas usein saa varainhoitajalta 

sijoitussalkun suunnitteluun liittyviä palveluja, eli apua sijoitussuunnitelman 

suunnitteluun ja kirjoittamiseen sekä tukea sijoitussalkun suunnitteluun 

tuotto- ja riskitunnuslukujen laskemisen kautta. Tämän jälkeen itse 

sijoitussalkun toteuttaminen voidaan tehdä joko valtakirjaratkaisuna tai 

konsultatiivisesti asiakasta neuvoen ja asiakkaan tekemiä sijoituspäätöksiä 

toteuttamalla. Sijoitussuunnittelupalvelujen tarve vaihtelee asiakaskohtaisesti 

ja osa asiakkaista on voinut ostaa palvelut myös ulkopuoliselta konsultilta. 

Toisaalta myös eri varainhoitajien resurssit tarjota 

salkkusuunnittelupalveluita vaihtelevat ja tässä resursseiltaan suuremmat 

varainhoitajat pystyvät usein tarjoamaan kokonaisvaltaisempaa palvelua, 

mutta haaste on enemmänkin siinä, kuinka merkittäväksi eduksi asiakas 

lopulta salkun suunnitteluun liittyvät palvelut arvottaa varainhoitajaa 

valitessaan. Kilpailutustilanteessa varainhoitajat tekevät ainakin osittain jo 

etukäteen tarjoukseen vastatessaan salkkusuunnittelua asiakkaalle, jolloin 

asiakas ei ehkä koe tarvitsevansa sitä erityispalveluna enää siitä eteenpäin. 

Tämän takia salkkusuunnittelusta erikseen laskuttaminen asiakkaalta on 
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haastavaa ja toisaalta kilpailutustilanteessa hinnan merkitys valintakriteerinä 

kasvaa.   

 

Asiakkaalle sopivan salkkurakenteen toteuttaminen tapahtuu valituilla 

yksittäisillä tuotteilla tai kokonaisratkaisulla valtakirjasalkun muodossa. 

Valitut tuoteratkaisut vaikuttavat merkittävästi myös siihen, millaiseksi 

varainhoitajan kokonaisansainta asiakkaasta rakentuu. Tuotteiden ja 

hinnoittelun läpinäkyvyys sekä varainhoitoalan kilpailu tekevät sen, että 

ylihinnoiteltujen tuotteiden tarjoaminen asiakkaille ei ole mahdollista. 

Matalan kustannuksen passiiviset indeksituotteet ovat vallanneet alaa etenkin 

instituutiosijoittajien keskuudessa ja indeksituotteiden käyttöä on lisännyt 

myös instituutioiden kilpailuttamien valtakirjamandaattien erittäin matalalle 

laskeneet palkkiotasot.  

 

Yksi erottautumistekijä tuotteiden osalta on se, miten paljon 

instituutiovarainhoitaja voi tarjota valtakirjavarainhoidossa tai muuten omien 

tuotteidensa lisäksi myös ulkopuolisten varainhoitotalojen tuotteita asiakkaan 

käyttöön. Tästä syystä moni varainhoitaja on valinnut yhden tai useamman 

kumppanin, joiden tuotevalikoimaan asiakkaalla on pääsy varainhoitajan 

kautta ja toisaalta tuotteet täydentävät varainhoitajan omaa valikoimaa 

mahdollisten puutteiden osalta. Yksi erottautumistekijä on se, miten hyvin 

varainhoitaja haluaa ja pystyy palvelemaan asiakasta ulkopuolisten 

varainhoitajien tuotevalikoiman kautta. Ulkopuolisten tuotteiden osalta 

varainhoitajan oma ansainta on usein matalampi, kuin käytettäessä 

varainhoitajan omia tuotteita.  

 

Asiakkaiden kiinnostus on lisääntynyt viime vuosina niin sanottujen 

vaihtoehtoisten sijoitusten osalta. Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat 

perinteisten osake- ja korko-omaisuuslajien rinnalle uusia vaihtoehtoja, joilla 

tehostetaan sijoitussalkun tuotto- riskisuhdetta etenkin nykyisessä 

matalampien korkojen ja tuotto-odotusten maailmassa. Tässä suhteessa 

toimiala on vastannut asiakkaiden haasteeseen innovoimalla uusia tuotteita, 

jotka samalla mahdollistavat usein aiempaa korkeampien palkkioiden 

perimisen asiakkaalta. Perinteisestä sijoittamisesta osake- ja korko-

omaisuuslajeihin on tullut varainhoitajille bulkkituote, joka tulisi tarjota 

mahdollisimman tehokkaasti ja kustannuspaineen alla kilpailukykyisellä 

hinnalla asiakkaalle. Sen lisäksi pyritään tarjoamaan osaksi 

kokonaissijoitussalkkua perutellusti vaihtoehtoisia tuotteita, joissa marginaali 
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on vielä varainhoitajankin näkökulmasta houkuttelevalla tasolla. Osa 

pienemmistä varainhoitajista on jo päätynyt omassa strategiassaan 

keskittymään niche -toimijana vain vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. 

 

Sijoitusdirektiivi MiFID II määrittää sijoituspalveluyritykset 

sijoitusneuvontansa osalta ei-riippumattomiksi tai riippumattomiksi 

toimijoiksi. Tämä tulee ohjaamaan varainhoitoyritysten liiketoimintamallia 

sekä ansaintalogiikkaa tulevaisuudessa. Riippumaton sijoituspalveluyritys ei 

saa enää ottaa vastaan niin sanottuja kannustimia ”inducement” niiltä 

yhtiöiltä joiden tuotteita ne tarjoavat asiakkailleen. Ei-riippumattomalla 

sijoituspalveluyrityksellä on vielä mahdollisuus ottaa vastaan kannustimia 

esim. rahastoyhtiöltä, jonka tuotteita sijoituspalveluyritys tarjoaa. Kannustin 

tarkoittaa esim. rahastojen osalta rahastoyhtiön perimästä rahaston 

hallinnointipalkkiosta osan palauttamista takaisin sijoituspalveluyritykselle 

eräänlaisena myynti- tai asiakkuudenhoitopalkkiona.  

 

Tässä suhteessa varainhoitopalvelun liiketoimintamalli palkkioiden osalta 

saattaa muuttua merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Nykyisessä mallissa 

asiakas maksaa neuvonta- ja muusta palvelusta osana tuotteen hintaa, mutta 

tulevaisuudessa varainhoitoyhtiöt voivat joutua tilanteeseen, jossa omaa 

palkkiota ei voi upottaa osaksi tuotteen kustannuksia. Tällöin asiakas 

oletettavasti saa tuotteen merkittävästi nykyistä halvemmalla ja 

varainhoitoyhtiö laskuttaa asiakkaalta erillisen varainhoitopalkkion, joka 

pitää sisällään neuvonta-, raportointi- sekä muut palvelut asiakkaalle. Tämä 

on osaltaan myös lainsäätäjien toive mm. MiFID II direktiivissä ja mikäli 

tähän suuntaan toimialalla siirrytään, niin se aiheuttaa haasteita yhtiöille 

perustella tuotteen kulujen lisäksi erillistä laskutusta ja edelleen aiheuttaa 

osaltaan paineita asiakkaalta saatavan kokonaislaskutuksen määrään. 

Haasteena on perustella erillisen varainhoitopalkkion perimistä palveluista, 

jotka aiemmin on saanut ilman merkittävää niihin kohdentunutta palkkiota, 

vaikkakin palkkiot ovat olleet aiemmin tuotteen hinnassa. Koska 

kustannukset ovat tähän asti olleet pääsääntöisesti tuotteiden 

hallinnointipalkkioissa, niistä ei ole tullut erillistä laskutusta ja ne ovat 

”hukkuneet” tuotteen ilmoitettuihin vuotuisiin nettotuottolukuihin.   

 

Sijoitusten raportointi on merkittävä osa varainhoidon kokonaispalvelua ja 

asiakkaan palvelukokemusta. Raportoinnin osalta merkittäviä asioita ovat 

raportoinnin oikeellisuus, eli tuotto-, hankinta- ja markkina-arvoluvut 
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täsmäämät todellisen tilanteen kanssa. Toisaalta raportin ulkoasu, luettavuus 

ja informatiivisuus vaikuttavat raportoinnin onnistumiseen samoin kuin se, 

kuinka nopeasti raportti saadaan lähetettyä asiakkaalle esimerkiksi kuun 

vaihteen jälkeen. Tähän kaikkeen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin 

raportointityökalu keskustelee muiden olennaisten järjestelmien kanssa ja 

kuinka paljon asiakasraportoinnista on pystytty täysin automatisoimaan, 

jolloin nopeus ja virheettömyys paranevat merkittävästi etenkin 

asiakasmäärien ollessa suuria.  

 

Kuukausittaisen raportin lisäksi toimialalla on yleistynyt nettipohjainen 

raportointi, jolloin asiakas pystyy milloin tahansa tarkastelemaan oman 

sijoitussalkkunsa tilannetta reaaliaikaisesti tai enintään muutaman päivän 

markkina-arvoviiveellä. Nettiraportoinnin lisäksi osa toimijoista tarjoaa niin 

kutsuttua koontiraportointipalvelua, jossa yksi varainhoitaja kerää 

omistustiedot myös muilta asiakkaan varainhoitajilta ja koostaa niistä yhden 

raportin, josta asiakas näkee kaikki omistuksensa ja tuoton yhdellä kertaa. 

Tämä on palvelu, jonka käyttö on instituutioasiakkaiden osalta lisääntynyt 

viime vuosina, mutta varsin harva varainhoitaja tarjoaa tätä palvelua. Alalle 

on tullut myös omia yhtiöitä, joiden liiketoimintamalli on tarjota asiakkaille 

varainhoitoyhtiöistä riippumattoman koontiraportointi- ja analyysipalvelu. 

 

Instituutiovarainhoidossa merkittäviä uusia asiakkuuksia syntyy suhteellisen 

harvoin, joten instituutiosijoittajat tuntevat suhteellisen hyvin tarjolla olevat 

palveluntarjoajat ja toisaalta taas varainhoitajat tuntevat asiakaskunnan 

suhteellisen hyvin entuudestaan. Uutta sijoituspääomaa syntyy harvoin ja 

toimialalla pikemminkin jaetaan nykyistä pääomaa aina aika-ajoin uudelleen 

ja usein laajempien kilpailutusten muodossa. Useampi instituutio on 

ulkoistanut varainhoitonsa valtakirjalla tapahtuvaksi, jolloin asiakas valitsee 

yhden tai yleensä muutaman varainhoitajan ja kilpailuttavat yhden tai 

useamman varainhoitajan kerrallaan noin 3 – 5 vuoden välein. Kilpailutus on 

usein kirjallinen sekä hyvin formaali ja tarjouspyyntö lähetetään usein noin 5 

– 15 varainhoitajalle. 

 

Tämän lisäksi on asiakkaita, jotka ovat itse aktiivisia sijoitussalkkunsa kanssa, 

jolloin he tapaavat useita varainhoitajia usein ja hankkivat näiltä heidän 

näkökulmastaan parhaiten sopivia tuotteita omaan sijoitussalkkuunsa. Tällöin 

on osaltaan kyse siitä kuinka hyvin varainhoitaja tuntee eri 
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instituutiosijoittajat ja toisaalta kuinka helposti saat heiltä aikaa esitellä 

varainhoitoyhtiösi parhaat sijoitusideat. 

 

Instituutiovarainhoito on osa laajempaa liiketoimintakorkonaisuutta 

varainhoitoyhtiössä tai pankissa, joten myös osana laajemman tason  

strategiasuunnittelua varainhoitoyhtiöissä joudutaan ottamaan kantaa 

instituutiovarainhoidon strategiaan ja liiketoimintamalliin. 

 

Alla on kokooma instituutiovarainhoidon liiketoiminnan eri osa-alueista, 

jotka tulee huomioida toteutettaessa yrityksen valitsemaa liiketoimintamallia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kuva 15. Instituutiovarainhoidon liiketoiminnan osa-alueita 
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3. TUTKIMUSSTRATEGIA JA –METODI 

Tämä tutkielma rakentuu teoreettisesta sekä empiirisestä osiosta. Teoreettinen 

osuus koostuu pääsääntöisesti akateemisesta kirjallisuudesta sekä tieteellisistä 

artikkeleista. Empiirinen osuus koostuu tutkimukseen valittujen varainhoidon 

toimialalla toimivien henkilöiden haastatteluista, joilla pyritään saamaan 

laajempi käsitys siitä mitkä asiat tulevaisuudessa luovat lisäarvoa ja 

kilpailuetua toimialalla. 

3.1. Lähestymistapa 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääosassa ovat tutkimuskohteina olevien 

henkilöiden omat tulkinnat. Havainto- ja haastatteluaineistoja pidetään eräinä 

keskeisimmistä aineistotyypeistä. Raja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimusten välillä ei ole kuitenkaan näin selkeä. Esimerkiksi haastattelua voi 

käyttää sekä laadullisesti että määrällisesti ja haastatteluilla kerättyä aineistoa 

voi analysoida sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. (Eskola ym., 1998) 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on olla kuvaileva kvalitatiivinen tutkimus, jolla ei 

pyritä tekemään tilastollisia yleistyksiä, vaan ymmärtämään ja tulkitsemaan 

kohteena olevaa ilmiötä. Tutkimusmetodi eli tutkimusmenetelmä koostuu 

niistä tavoista ja menetelmistä, joilla havaintoja kerätään. (Eskola ym., 1998; 

Hirsjärvi ym., 2008)  

 

Tämän lisäksi hyödynnetään yhden toimialalla toteutetun laajan vuosittaisen 

kyselytutkimuksen aineistoa, jolla pyritään selvittämään mitä asioita 

instituutioasiakkaat pitävät tärkeimpinä koetun lisäarvon osalta.  

  

3.2. Aineiston keruutapa ja haastateltavat 

 

Tutkimuskohteena on instituutiovarainhoidon yhtiöiden liiketoimintamallit ja 

niiden kautta tuotettu lisäarvo sekä mahdollisesti saavutettu kilpailuetu 

suhteessa muihin alan toimijoihin nähden. Haastateltavat pyrittiin 

valitsemaan niin, että he omalla kokemuksellaan ja laaja-alaisella toimialan 

tuntemuksellaan voisivat tuoda mahdollisimman perustellun näkemyksen 

tutkimuksen kohteena oleviin aihealueisiin. 
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Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla 

yksilöhaastatteluilla ja kaikissa haastatteluissa käytettiin samaa 

haastattelurunkoa, johon oli koottu otsikkotasolla aihealueet, joista 

haastattelun aikana keskusteltaisiin. Haastattelut toteutettiin kesä- ja 

syyskuun välisenä aikana 2019. Haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin 

litteroitiin tarkempaa analysointia varten.    

 

Tutkimusta varten haastateltiin viittä henkilöä, joista kolme on toiminut tai 

toimii instituutiovarainhoidon yhtiöiden johtotehtävissä tai konsultoi 

instituutiovarainhoitoyhtiöitä. Haastattelupyyntö lähetettiin seitsemälle 

henkilölle, joista yksi kieltäytyi haastattelusta ja toisen osalta haastattelun 

aikatauluttaminen koitui ongelmaksi.  

 

Kaksi haastatelluista toimii keskisuurissa instituutiosijoittajaorganisaation 

sijoituksista vastaavana henkilönä ja toimii siis useiden 

instituutiovarainhoitoyhtiöiden asiakkaina. Nämä sijoittaja-asiakkaat toimivat 

useamman yhteisön sijoitusneuvostoissa ja siten edustavat useampaa (noin 

kymmentä) keskisuurta yhteisösijoittajaa näkemyksensä kautta. Keskisuurena 

instituutiosijoittajana Suomessa voi pitää yhteisöä, jolla on 

sijoitusvarallisuutta 50 – 500 miljoonan euron välillä, mutta yhteisöllä ei 

kuitenkaan ole omaa merkittävää sijoitusorganisaatiota, vaan usein 

sijoituksien hoitaminen on yhden henkilön vastuulla koko- tai osapäiväisesti. 

 

Haastateltavat valittiin niin, että heillä on pitkä kokemus alalta ja ovat 

toimineet useammissa eri tehtävissä toimialalla tai toisaalta ovat tällä hetkellä 

ja ovat olleet vuosien ajan useampien instituutiovarainhoitoyhtiöiden 

asiakkaina usean erikokoisen yhteisösijoittajan edustajana. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin pieneen määrään 

tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. 

Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei näin ollen olekaan sen määrä vaan laatu, 

käsitteellistämisen kattavuus. tutkija pyrkii sijoittamaan tutkimuskohteen 

yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä ja antamaan siitä historiallisesti 

yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. Harkinnanvaraisessa otannassa on 

kysymys tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa vahvat teoreettiset 

perustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa. Harkinnanvaraisen 

otannan sijasta puhutaan myös harkinnanvaraisesta näytteestä erotukseksi 
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tilastollisista otantamenetelmistä, onhan laadullisessa tutkimuksessa lähes 

aina kyseessä näyte, ei otos. (Eskola ym., 1998) 

 

3.3. Aineiston analyysitapa 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääosassa ovat tutkimuskohteina olevien 

henkilöiden omat tulkinnat. Havainto- ja haastatteluaineistoja pidetään eräinä 

keskeisimmistä aineistotyypeistä. Raja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimusten välillä ei ole kuitenkaan näin selkeä. Esimerkiksi haastattelua voi 

käyttää sekä laadullisesti että määrällisesti ja haastatteluilla kerättyä aineistoa 

voi analysoida sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. (Eskola ym., 1998) 

 

Tämän tutkielman tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus eli case 

study, jolloin pyritään hakemaan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa 

yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia 

tapauksia. (Hirsjärvi ym. 2008) Tapaustutkimus tulee kyseeseen Yin (2014) 

mukaan silloin, kun a) tutkimuksen tarkoituksena on saada vastauksia 

“miten” ja “miksi” kysymyksiin, b) et pysty vaikuttamaan haasteltavien 

käyttäytymiseen, c) haluat käsitellä asioiden riippuvaisuussuhteita, koska 

uskot niiden liittyvän olennaisesti tutkittavaan ilmiöön tai d) rajat ilmiön ja 

asiayhteyden välillä eivät ole selvillä 

 

Yin (2014) määrittää kirjassaan tapaustutkimuksen lineaariseksi, mutta 

iteratiiviseksi prosessiksi, joka rakentuu kuuden erillisen elementin mukaan. 

Nämä elementit tapaustutkimuksessa ovat: suunnitelma, rakenne, 

valmistautuminen, tiedon kerääminen, tiedon analysointi sekä raportointi. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, jolloin aihe ja lähtökohta lyödään lukkoon, mutta ei haluta 

liikaa rajata vastuksia, vaan halutaan saada haastateltavien oma 

subjektiivinen näkemys esiin. Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle 

lomakehaastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka asettelu ja järjestys, 

mutta haastattelun teemat ovat kaikille haastateltaville samat.  

 

Täysin avoimeen syvähaastatteluun verrattuna etukäteen asetetut teemat 

auttavat haastattelua pysymään aiheissa, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

oleellisia. Teemojen lisäksi myös kysymyksiä voidaan listata etukäteen, mikäli 
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tutkijalla ennen haastatteluja on käsitys siitä, mitkä teemoihin liittyvät spesifit 

seikat voivat olla oleellisia tutkimuksen kannalta. Nämä etukäteen päätetyt 

teemat toimivat kehyksenä keskustelun etenemiselle ja niiden puitteissa 

haastattelija voi tarvittaessa esittää selventäviä ja syventäviä kysymyksiä. 

(Hirsjärvi ym., 2008) 

 

Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu, koska oli odotettavissa, että 

on tarvetta selventää ja syventää saatuja monitahoisia vastauksia 

tiedonkeruun aikana. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 

instituutiovarainhoidon toimialalla pitkään toimineiden instituutiosijoittajien 

sekä alalla toimivien varainhoitoyhtiöiden johtohenkilöiden ja konsulttien 

kanssa, koska heidän uskotaan olevan parhaiten selvillä toimialalla 

tapahtuneista tai tulevista strategiamuutoksista ja suunnitelmista.  

 

Haastattelut litteroitiin jälkikäteen ja tämän jälkeen materiaalista pyrittiin 

löytämään erilaisia pienempiä teemoja ja toisaalta pyrittiin löytämään myös 

laajempia asiakokonaisuuksia ja sitä kautta tulkitsemaan materiaalia 

laajemmin. Myöhemmin haastattelumateriaalia pyrittiin liittämään aihealueen 

tutkimuskirjallisuuteen ja sitä kautta yhdistämään tämän tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen ja hakemaan materiaalista myös 

liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä.    

 

Lisäksi aineiston analysoinnissa hyödynnetään aineistotriangulaatiota 

selittämään tarkemmin varainhoitoyhtiöiden menestystä ja sijoittaja-

asiakkaiden arvostamaa lisäarvoa instituutiovarainhoidon toimialalla. 

Haastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Kantar Sifo 

Prosperan vuosittain suomalaisille instituutiosijoittajille tekemään laajaa 

haastattelututkimusta, jonka vastauksia osaltaan verrataan tutkimuksen 

empiirisen osan johtopäätöksiin.   

3.4. Aineiston esittely 

 

Aineiston tarkempi esittely tapahtuu tutkimuksen kappaleessa neljä, jossa 

esitellään kolme haastatteluteemaa ja niiden empiirinen analyysi. 

 

Haastateltavat olivat erittäin valmiita ja avoimia kertomaan oman 

näkemyksensä haastattelun aihealueisiin. Haastattelujen pituus vaihteli 1h 10 

min ja 2 h välillä ja kaikkien haastateltavien kanssa pystyttiin kattamaan 

kaikki haastattelun teema-alueet.  
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3.5. Tutkimuksen aineiston arviointi ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen tekijä toimii itse instituutiovarainhoidon toimialalla ja tästä 

syystä tapaustutkimuksen haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla on pitkä 

kokemus toimialalta eri tyyppisissä rooleissa, mutta eivät itse toimi 

varainhoitoyhtiön johtotehtävissä tällä hetkellä. Tällä pyrittiin varmistamaan 

se, että vastaajat kertoisivat tutkijalle mahdollisimman avoimesti oman 

näkemyksensä haastattelun teemoihin. Tutkija toisaalta pystyi oman 

kokemuksensa kautta valitsemaan tutkimukseen haastateltavat laajasta 

joukosta niin, että haastateltavat mahdollisimman hyvin pystyvät laaja-

alaisesti tulkitsemaan liiketoiminta-alaa ja vastaamaan tutkimuskysymyksiin 

näkemyksellisesti.   

 

Tutkijalla itsellään on oma vuosien saatossa kehittynyt näkemys 

instituutiovarainhoidon liiketoimintamalleista ja kilpailueduista, mutta tässä 

tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt jättämään omat käsityksensä haastattelujen 

ja analyysin ulkopuolelle. Tulkinnat on tehty empiirisen analyysin avulla 

haastatteluaineistosta. 

 

Tutkimuksen validius eli pätevyys merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen 

selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta 

kaikissa tutkimuksen vaiheissa.  (Hirsijärvi ym., 2008) Etenkin laadullinen 

haastattelututkimus on aina kuitenkin joltain osin tutkijan ja haastateltavien 

subjektiivisista näkemyksistä rakentuva kokonaisuus. 

 

Yin toteaa, että mikäli tutkimuksen prosessiin on laitettu riittävästi huomiota, 

niin todennäköinen tutkimuksen lopputulos on korkeatasoinen 

tapaustutkimus. (Yin, 2014) 

 

Toisaalta Baskarada (2014) muistuttaa, että tietoteoreettiseen tutkimukseen 

ristiriitaisesti vaikuttavien ennakko-oletusten ja tapaustutkimuksen 

rakenteellisen monimutkaisuuden johdosta, tieteellisiä täsmällisiä 

lopputuloksia on vaikea esittää ja esille tulevia tutkimustuloksia on vaikea 

perustella. Eli laadullisessa tutkimuksessa tutkijan persoonallisuus on aina 

läsnä, joten huomiota on kiinnitettävä siihen, kuinka hyvin tutkijan omat 

ennakko-oletukset on otettu huomioon 

 

 



59 

 

 

 

4. EMPIIRINEN ANALYYSI 

Yin (2014) määrittelee, että tapaustutkimus on empiirinen kysely, joka tutkii 

tämän hetkistä ilmiötä (tapaus) syvällisesti ja todellisen maailman 

kontekstissa.  

 

Haastatteluaineiston käsittely on monivaiheista sisältäen analyysin ja 

synteesin. Analyysissa saatu aineisto eritellään ja luokitellaan, sekä pyritään 

luomaan kokonaiskuva asiasta synteesissä ja esittämällä asiat uudessa 

perspektiivissä. Analyysin perustana on aineiston kuvaileminen, jossa etsitään 

vastauksia kysymyksiin kuka, missä, milloin jne., kartoittamalla henkilöiden, 

tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksia ja piirteitä. Luokittelu luo perustan 

haastatteluaineiston myöhäisemmälle tulkinnalle yksinkertaistaen ja tiivistäen 

sen. Luokittelu on tutkittavan ilmiön jäsentämistä vertailemalla sen eri osia 

toisiinsa. Haastatteluja voidaan tulkita eri tavoin riippuen omaksutusta 

näkökulmasta. Onnistuneessa tulkinnassa saman näkökulman omaksunut 

lukija on yhtä mieltä kirjoittajan kanssa löytäen tekstistä samat asiat kuin 

kirjoittaja. (Hirsjärvi ym., 2008) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut jakautuivat kolmeen laajempaan teemaan, 

joiden sisällä keskustelua ohjattiin tarvittaessa muutamien alaotsikoiden 

avulla itse tutkimusongelman suuntaan. 

 

Tutkimuksella pyritän löytämään vastauksia kysymyksiin:  

Miten varainhoitoyhtiö tuottaa lisäarvoa instituutiosijoittaja-asiakkailleen? 

Miksi toiset varainhoitajat ovat houkuttelevampia yhteistyökumppaneita kuin toiset? 

Millainen liiketoimintamalli tuottaa asiakkaan näkökulmasta kilpailuetua suhteessa 

muihin toimijoihin?  

 

Ensimmäinen teema haastattelussa oli  

Mistä muodostuvat menestyvän varainhoitoyhtiön kompetenssit tai 

kilpailuedut suhteessa muihin toimijoihin? 

- Mahdolliset organisaation sisäiset kyvykkyydet eli erityisosaaminen tai 

toiminta, joka näkyy asiakkaille 

- Arvostetaanko tehokkaita prosesseja vai asiakaskohtaista joustavuutta 

- Yksittäisen asiakasvastuullisen merkitys vs. yhtiö jota edustaa 

- Yrityksen asemointi kilpailukentässä  

- Toimialan sääntelyn aiheuttamat uhat ja mahdollisuudet 
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Toinen teema haastattelussa oli  

Miten luoda arvoa asiakkaille? Millainen arvonluonti luo kilpailuetua 

instituutiovarainhoidossa? 

- Sijoitusneuvontaosaaminen laajasti nähtynä 

• yhteydenpito, aktiivisuus ja neuvonta 

• salkkusuunnittelupalvelut ja strateginen kumppanuus 

- Tuotetarjooma 

• oma / ulkopuolinen tuotetarjooma 

• vaihtoehtoiset tuotteet 

• muut lisäarvopalvelut 

- Raportointi ja siihen liittyvät lisäarvopalvelut 

- Vastuullinen sijoittaminen  

 

Kolmas teema haastatteluissa oli  

Hinnoittelun merkitys kilpailukykyyn? 

- Hinnoittelun rakenne 

- Läpinäkyvyys 

- Hintakilpailu 

 

4.1. Teema varainhoitoyhtiön kompetensseista tai kilpailueduista suhteessa muihin 

toimijoihin 

Varainhoitajan sisäinen kyvykkyys tuottaa lisäarvoa 

 

Haastateltavat jakavat instituutiovarainhoitajat poikkeuksetta kahteen 

ryhmää eli isoihin toimijoihin, jotka tarjoavat käytännössä kaikkia tai lähes 

kaikkia varainhoidon palveluita sekä pienempiin toimijoihin, jotka toimivat 

kirittäjinä isommille tai toisaalta ovat keskittyneet enemmän jollekin 

yksittäiselle toimialueelle instituutiovarainhoidossa. Isoilla toimijoilla 

viitataan haastateltujen toimesta useimmin Osuuspankkiin, Nordeaan, 

SEB:iin, Danske Bankiin ja Evliin.  

 

Haastatelluista etenkin sijoittaja-asiakkaiden osalta nousi esiin se, että he 

pääsääntöisesti toimivat nimenomaan isoimpien toimijoiden kautta, koska 

näillä toimijoilla on parempi uskottavuus suuremman hoidettavan 

varallisuuden kautta ja myös oletus toimivista prosesseista tuki suurempien 

toimijoiden hyödyntämistä. Sijoittaja-asiakas totesi, että he ovat 

sijoituspääomien kasvettua ”ajautunut yhä enemmän isompien toimijoiden syliin”, 
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koska on tullut vaade aiempaa toimivammista prosesseista, raportoinnista 

sekä siitä, että sijoituskohteina olevien sijoitustuotteiden tulee omata riittävä 

pääoma ennen kuin he sijoittajana voivat kyseiseen tuotteeseen sijoittaa. Tämä 

toteutuu helpoiten isompien toimijoiden kautta. 

 

Sinänsä isompien varainhoitajien osalta käytettiin esimerkiksi termiä 

”virkamiesmäisempi” ja vastauksissa viitataan pienempiin toimijoihin 

joustavampina. Haastatteluissa nousee esiin myös se, että osa varainhoitajista 

saattaa hakea selkeästi kohdennettua asiakassegmenttiä hinnoittelun tai 

palvelujen osata tai enää ei selkeästikään panosteta valtakirja-asiakkuuksiin 

suhteellisen matalan palkkiotason ja laajojen kilpailutusten takia. Huonona 

esimerkkinä mainitaan esimerkiksi sijoitettavan pääoman mukaan tehdyt 

tiukat rajaukset siitä millaista palvelua tai mihin asiakaskonseptiin asiakas 

kuuluu tulevaisuudessa varainhoitajan yksipuolisella päätöksellä. 

 

Instituutiovarainhoitajalla tulee olla riittävän suuri varallisuus 

hoidettavanaan, jotta voit saavuttaa uskottavuuden toimijana ja toisaalta se 

takaa myös oletuksen riittävän suurista resursseista ja uskottavista 

prosesseista toiminnassa ylipäätään. Prosessien toimimisen tärkeys nousi 

esiin, mutta sitä ei erityisesti painotettu kuin raportoinnin nopeuden ja 

oikeellisuuden osalta ehkä siitä syystä, että sen oletetaan olevan riittävällä 

tasolla kaikilla toimijoilla ja toisaalta loppuasiakkaalle harvoin avautuu se 

millaisella prosessilla varainhoitajan toimesta lopputulokseen on päästy. 

    

Haastatteluissa nousee esiin eri termein vahvan tarinan, brändin ja 

mahdollisen erottautumisen merkitys. Eräs haastateltava totesi kysyvänsä 

aina uudelta esittäytyvältä varainhoitajalta ”Miksi meidän kannattaisi tehdä 

teidän kanssa yhteistyötä?”. Tätä teemaa vahvisti myös useamman maininta 

siitä, että houkuttelevan varainhoitajan kuvaa luo riittävän stabiili 

organisaatio, hyvällä tuottohistorialla todistetusti menestyneet tuotteet, 

yhteyshenkilön persoona, houkutteleva hinnoittelu sekä yhtiön imago 

uutisoinnin, alalla rakentuneen brändin ja esimerkiksi referenssiasiakkaiden 

kautta.  

 

Brändillä / toimijan julkisuuskuvalla / imagolla on iso merkitys etenkin 

kilpailutustilanteissa, eli miten sijoittaja-asiakkaat näkevät eri toimijat yleisen 

julkisuuskuvan kautta. Toimijan julkisuuskuvalla haastateltavat tarkoittivat 

uutisointia yhtiöstä, asemoitumista markkinalla (onko jotain 
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fokusasiakasryhmiä tai sijoittajaan liittyviä kokovaatimuksia), mahdollisia 

referenssiasiakkuuksia sekä aiemmin voitettuja kilpailutuksia. Erään 

haastateltavan mukaan varainhoitajan valinnassa liian vähän painotetaan 

laatutekijöitä ja kilpailutuksen lopulliset päätökset esimerkiksi yhteisön 

hallituksessa tehdään ”Hinta ja Fiilis toimijasta pohjalta”. 

 

Instituutioasiakkaat vastaajien mukaan arvostavat toki joustavuutta ja 

räätälöintiä palvelussa, mutta merkittävämpi tekijä on kuitenkin prosessien 

toimivuus ja informaation oikeellisuus. Vastaajat tiedostavat, että pitkälle 

räätälöityjen ja manuaalisten prosessien kääntöpuolena on niiden 

virheherkkyys ja niitä ei haluta mihinkään kohtaan arvoketjua. Pienempi 

räätälöitävyys esimerkiksi raportoinnin osalta on hyväksyttävää, jos sillä 

taataan koko prosessin systemaattinen toimivuus. Varainhoidossa 

haastateltavien mukaan tärkeätä on, että ”virheitä ei saa tulla” ja ”kaikki pelittää 

kuten sovittu”. Erän vastaajan mukaan on havaittavissa trendi, jossa 

varainhoitajat hakevat keinoja välttää manuaalivaiheita prosesseissa, mutta 

samalla kehitetään systeemejä aiempaa joustavammiksi asiakasrajapintaan. 

 

Yksikään haastatelluista ei osannut yksilöidä mitään yksittäistä asiaa, joka 

selvästi nousisi esiin yhden tai muutaman varainhoitajan toiminnassa, joka 

vaikuttaisi erityiseltä tai selittäisi erityistä kilpailuetua suhteessa muihin alan 

toimijoihin. Useammin mainitaan se, että asioiden oletetaan ja asioiden tulee 

toimia, jolloin rakentuu luottamus asiakkaan ja varainhoitajan välille. 

Pitkäaikainen yhteistyö ja vahva luottamus edesauttaa yhteistyön jatkumista 

tilanteissa, joissa on ilmaantunut ongelmia prosesseissa tai tuotteiden 

tuotoissa. 

 

Yksi haastateltu tiivisti yleisemmin varainhoitoliiketoiminnan haasteista 

seuraavasti ”bisnestä ja tulevaisuutta kun miettii nii mä luulen että aika paljon se, 

oikeestaan lähtee siitä että kuinka hyvin pystyy firmat vastaa siihen asiakkaiden, 

nimenomaan ymmärtämään ne asiakkaiden tarpeet. Ja nyt itse on ehkä enemmän 

ajatellu sitä että ne, et voi olla aika isojakin sijoitussalkkuja asiakkaalla ja silti ne 

osaaminen asiakkaan päässä vaihtelee aika paljon. Ja myöskin se että kuinka 

kiinnostuneita ollaan sijoittamisesta et kuinka corea se asiakkaalla tietyl tapaa on. Et 

onks siel kuinka ammattimainen se vastapuoli toisaalta on. Ja se on mun mielest yks 

oleellinen tekijä et jollakin tavalla se palveluntarjoaja pystyy löytämään sille 

asiakkaalle oikean tavan toimia ja oikean palvelumallin ja tuotetarjoaman.” 
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Erottautumistekijänä nousi vastauksissa esille myös aktiivisuuden merkitys 

asiakassuhteen hoidossa ja kehittämisessä. Aktiivisuus pitää sisällään 

vastauksissa yhteydenpidon riittävän frekvenssin sekä yhteydenpidon 

laadukkuuden. Yhteydenpidon tulisi olla laadukasta, joka huomio kyseisen 

asiakkaan oman tilanteen ja mahdolliset erityistarpeet. Asiakkaalle tulee 

syntyä tunne, että yhteydenotto ja mahdollinen siitä johdettu ehdotus ovat 

tälle asiakkaalle räätälöityjä. Useamassa vastuksessa toistuu se, että 

asiakkaalle ehdotettujen uusien tuoteratkaisujen tulee olla aidosti asiakkaalle 

sopivia ja ehdotus on mietitty jo etukäteen asiakkaan näkökulmasta asiakkaan 

tilanne huomioiden.  

 

Toinen aihe, joka nousee vastauksissa esiin yhteydenpidon osalta on 

proaktiivisuus, jolloin varainhoitaja nostaa omaehtoisesti esiin 

muutosehdotuksia, esimerkiksi huonosti menestyneiden tuotteiden osalta 

myy -suositus asiakkaalle, tai reagointia asiakkaan salkkurakenteeseen. Kuten 

yksi vastaaja totesi: ”silloin erottautuu, kun uskaltaa laittaa itsensä peliin, tarjoaa 

jotain erilaista ja hyvää tuotetta ja pystyy perustelemaan sen oikeilla argumenteilla”. 

Tämä vaatii varainhoito-organisaatiolta asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja 

yksi vastaaja nosti esille etenkin sen ymmärtämistä, että eri yhteisösijoittajilla 

itsellään sijoitusosaamisen taso organisaatioissa saattaa vaihdella 

merkittävästi ja tämä varainhoitajan tulee ymmärtää ja aistia kaikessa 

tekemisessään eri asiakkaiden kanssa.  

 

”Mä luulisin et useimmat insituutiosijoittajat arvostaa semmosta suhdetta tai 

semmosta tunnetta että tämä asiakasupseeri oikeesti miettii mun asioita ja yrittää 

auttaa mua. Se on vähän niin ku perhelääkäri tai perhejuristi että se,  ainakin tuntuu 

siltä. Toki useimmat ymmärtää, vaikkei ne koko ajan sitä muista mut useimmat 

ymmärtää, et on kysymyksessä kaupallinen vastapuoli jolla on budjetit ja tavotteet ja 

niin pois päin. Ja sit se toinen ääripää on sit se et sä koet olevas vaan lypsylehmä tai, 

ja semmonen roskakori mihin me sun salkkuun upotetaan tai sulle yritetään vain 

myydä.  

 

Mut sitten että, mitä muuta siihen kuuluu kun se että se asiakasupseeri on semmonen 

sulle sopiva. Niin tietysti sitten koko se rakenne siinä ympärillä että minkälaisia 

asiantuntijoita hän tuo mukanaan sitten asiakaspalavereihin. Minkälaisia 

asiakastilaisuuksii on. Onks ne vaan uusien tuotteiden lanseerauksia. Vai onks siellä 

aidosti informaatiota niin kuin verotus tai lainsäädäntö kehittyy sun saralla sun 
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kaltaisten sijoittajien saralla tähän suuntaan ja niin pois päin. Että kylhän siellä 

muodostuu siitä kokonaispaketista.  

 

Plus sitten että mä luulen että tämmösessä pienessä yhteiskunnassa niin monille 

asiakkaille se, ne eivät pelkästään luota omiin havaintoihin ja kokemuksiin vaan myös 

toi imago vaikuttaa siihen senkin jälkeen kun ne on valinnu sen asiakaspalvelijan. 

Että jos vaikka joku ois kuinka tyytyväinen pankkiin x mutta sitten jos se ryvettyy 

julkisuudessa tai tapahtuu jotain juttuja niin kyl se vaikuttaa myös niihin olemassa 

oleviin asiakassuhteisiin ainakin sillä tavalla että ollaan vähän varuillaan. Ja sitten 

pienempikin asia fiba siinä tilanteessa voi, aiheuttaa sitten asiakassuhteen 

lopettamisen. Verrattuna siihen että kaikki muut asiat ois kunnossa niin siedetään se 

nyt vähän paremmin, just jotain fiboja. Et kyl se, tavallaan vaikka on hyvän aseman 

saavuttanu ja on hyvät asiakassuhteet ja niin pois päin niin se että sä kuitenkin jatkat 

sitä sun firman imagon hoitoo on edelleen tärkee juttu.” 

 

Yhteyshenkilön merkitys 

 

Yhteyshenkilöllä on merkittävä vaikutus yrityskuvaan ja toisaalta 

asiakkuuden onnistumiseen. Toimijoiden väliset erot palvelun ja tarjoaman 

osalta suhteellisen pienet, jolloin yhteyshenkilön merkitys korostuu yhtenä 

erottautumistekijänä. Eräs vastaaja tiivisti, että päätöksentekoon hänen 

mielestään vaikuttaa ensin tarjottava houkutteleva tuote, sen jälkeen 

yhteyshenkilö, joka tuotetta tarjoaa ja viimeisenä organisaatio, joka tuotetta 

tarjoaa, olettaen, että organisaation perustat ovat kunnossa.  

 

”Varainhoitoyhtiöhän valitaan. Kyl se yhtiö valitaan. Mut sitte että, varainhoitajilla 

se iso haaste on siinä että ei saa jäädä kasvottomaksi. Että se asiakastyytyväisyys ja 

asiakaskokemus, niin siinä yhtälössä on hyvin iso merkitys sillä niin sanotusti omalla 

henkilääkärillä eli asiakasvastuullisella. Et kun nää sijottajat, ne pelkää epävarmuutta, 

inhoaa epävarmuutta, ja markkinat on nytkin ollu niin vaikeesti ymmärrettävissä, 

niin heillä täytyy olla se varmuus siitä että, joku ihminen, oikee ihminen, jolleka voi 

soittaa tai kontaktoida et hei et, mitäs nyt? Paras kombo on kyllä et on hyvä 

varainhoitoyhtiö, vakaa vahva, ja sit on se henkilö, joka on riittävän aktiivinen siihen 

asiakkaaseensa päin. Että se asiakas kokee että, tää on mun.” 

 

Vastaajat arvostavat yhteyshenkilön aktiivisuutta asiakkaiden suuntaan ja 

sitä, että yhteyshenkilö luo aktiivisesti uusia ideoita ”outside the box”. 

Yhteyshenkilön osalta nousi esille seuraavia asioita 
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- tunne, että aidosti välittää asiakkaasta ja ymmärtää asiakkaan ongelmat 

- hyvä ja perusteltu argumentointi ehdotuksille 

- asiakas tietää kuka heidän asioita hoitaa 

- on selvästi kiinnostunut sijoitusmarkkinoista ja osaa/haluaa ottaa kantaa 

 

Yhdessä vastauksessa nostettiin esille, että ”asiakkaana minulla tulee olla tunne, 

että yhteyshenkilöllä on vaikutusvaltaa omassa organisaatiossaan, häntä kuunnellaan 

ja hän saa asioita vietyä eteenpäin”.  

Vastausten mukaan instituutiosijoittajat arvostavat yhteyshenkilöltä 

pitkäaikaista yhteistyösuhdetta asiakkaisiin. Erään vastaajan sanoin ”2 v. ei 

riitä” rakentamaan uskottavaa yhteistyösuhdetta, joka kestäisi myös 

hankalampiakin aikoja. Yksi vastaajista kiteytti varainhoidon ja 

yhteyshenkilön merkityksen varsin osuvasti ”Varainhoito on luottamusbusinesta 

ja asiakasvastuullinen edustaa ja kerää luottamuspääomaa itselleen ja yhtiölleen”. 

Yksi haastateltava myös korosti sitä, että jos yrityksen tarina ja prosessit ovat 

kunnossa, niin yksittäisen työntekijän korvaaminen on pienempi riski 

yritykselle. 

 

Yksi haastateltavista tiivistää yhteyshenkilön ja yrityksen toimintatavan 

merkitystä seuraavasti: ”Niin yks semmone asia joka lähes kaikkia asiakkaita 

kiinnostaa mut joka on hirveen vaikee silleen mitata etukäteen. Nii se on sitten tää 

henkilökemia ja tää että ketä sä saat yhteyshenkilöks ja minkälaiset henkilöt sieltä 

organisaatiosta on suhun asiakkaana yhteydessä ja palvelee sua. Ja nää on usein 

semmosia asioita jotka voi, nostaa hirveesti sitten sitä asiakaskokemuksen fiilistä siinä 

matkan varrella ja lujittaa sitä asiakassuhdetta tai päin vastoin. Karkottaa sitten ja 

tulee.. et on kaikenlaisia kokemuksia. On semmosia kokemuksia että joo et näitten 

tuotto on hirveen hyvä ja kaikki raportointi ja muu pelaa mutta palvelu ei pelaa. Että 

on väärä henkilö tai ne ei oo koskaan yhteydessä tai ne kertoo vääriä asioita tai ne 

yrittää myydä vaan koko ajan.” 

 

Muutaman vastaajan osalta nousi esiin mahdollisuus vaihtaa yhteyshenkilöä 

tai enemmän se, että harvoin varainhoitoyhtiöt kysyisivät asiakkaalta ovatko 

he tyytyväisiä yhteyshenkilöönsä tai toivoisivatko he muutosta tähän. Tämän 

yksi vastaaja nosti kilpailuetuna isommilla toimijoilla, joilla olisi helpommin 

mahdollisuus tarjota vaihtoehtoista henkilöä yhteyshenkilöksi tai kahden 

yhteyshenkilön tai useamman henkilön tiimiä etenkin tärkeimmille 

instituutioasiakkailleen. 
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Kysymykseen tuleeko lisäarvo enemmän  yhteyshenkilön osaamisesta tai 

luovuudesta vai taustalla olevan varainhoito-organisaation kyvykkyyksistä 

tarjota lisäarvoja vastaajat eivät osanneet antaa erityisen tarkkaan arvioida 

kumpi näkyy enemmän asiakkaalle asti. Oletus keskusteluissa painottui 

organisaation haluun palvella kyseistä asiakasta / asiakaskuntaa sekä 

yhteyshenkilön osaamisen sekä palveluhalukkuuden suuntaan.  

 

Toimialan kasvanut sääntely 

 

Toimialan kasvanutta sääntelyä ei nähdä niinkään huonona asiana, vaan 

siihen on jo ehditty enimmäkseen tottumaan ja toisaalta kasvanut 

läpinäkyvyys hinnoittelun ja toiminnan osalta on tervetullutta haastateltavien 

mielestä. Merkittävää kilpailuetua haastateltavat eivät näe sääntelyyn 

liittyvällä tekemisellä saavutettavan. Byrokratia on jo lisääntynyt ja tulee 

lisääntymään ja se, joka tekee sen asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman 

helposti kerää lisäpisteitä asiakkailta.  

 

Varainhoitajilta odotetaan tukea ja selkeää kannanottoa siihen mitä 

informaatiota asiakkailta kysytään asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun 

estämiseen liittyvissä dokumentaatioissa. Eli ei vain lähetetä dokumentteja 

asiakkaan täytettäväksi. Muutama haastateltava odottaa alan konsolidoinnin 

jatkuvan, koska varainhoito on etenkin volyymiliiketoimintaa.   

 

Yksi haastateltava nosti esille tulevaisuuden kuvan, jossa yksi tai useampi 

nykyinen iso toimija tai ulkomailta tuleva iso toimija tarjoaisi vain 

ulkopuolisten toimijoiden tuotteita tuotetarjoamassaan. Tähän suuntaan 

sääntelyllä haluttaisiin haastateltavan mukaan liiketoimintaa viedä, eli 

varainhoitajat toimisivat tuotteiden tarjoajista (esim. rahastoyhtiö) 

ulkopuolisena sijoitusneuvojana ja asiakas maksaisi erillisesti aidosti 

riippumattomasta neuvonnasta ja lisäksi valituista tuotteista erikseen. Tämän 

osalta haastateltava muistutti kyllä siitä, että tällaisen alan rakenteita 

muuttavan uuden toimintavan implementointi on vielä suhteellisen kaukana 

tulevaisuudessa ja sen toteuttaminen käytännössä voi olla vaikeaa. 
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4.2. Teema Miten luoda arvoa asiakkaalle? Millainen arvonluonti luo kilpailuetua 

instituutiovarainhoidossa? 

 

Tämän teeman osalta keskustelu aloitettiin laaja-alaisesti sijoitusneuvonnan 

palvelun ja osaamisen tuomalla mahdollisella lisäarvolla asiakkaalle. Tämän 

jälkeen tuotevaihtoehtojen tuomasta lisäarvosta ja lopuksi raportoinnin 

merkityksestä osana kokonaispalvelua. 

Sijoitusneuvonta 

Sijoitusneuvonnan osalta laaja-alaisesti toistuu asiantuntijuus ja luotettavuus 

toiminnassa. Asiakkaat kaipaavat proaktiivisuutta ja  ”sparrauskumppania, joka 

ymmärtää asiakkaan tarpeet”. Tämä vaatii osaltaan sitä, että varainhoitajalla on 

riittävän hyvä ymmärrys asiakkaan nykyisistä sijoituksista ja 

sijoitustavoitteista. Tämä osaltaan taas tukee niiden varainhoitajien 

käyttämistä, joiden kanssa jo nyt on asiakkaalla sijoituksia ja joilla on 

oletettavasti parempi kuva asiakkaan kokonaistilanteesta.  

Asiakas kokee saavansa haastateltujen mukaan arvoa, jos varainhoitajan 

yhteydenpito on proaktiivista ja ehdotetaan asiakkaan tavoiteisiin ja sen 

hetkiseen markkinatilanteeseen perusteltuja uusia tuotteita ja sijoitussalkun 

rakenteen muutoksia.  

 

Yksi haastateltava nosti esille varainhoitajan osalta aikaresurssin, eli kuinka 

montaa asiakasta yhteyshenkilö palvelee, eli kuinka paljon aikaa 

asiakasvastuullinen voi oletetusti kohdentaa per asiakas. Aikaresurssi on 

merkittävästi erilainen, jos asiakkaita on 30 – 50 tai jos niitä on 100 – 200 

kappaletta. Samalla asiakkaiden osalta positiivista palautetta on saatu ns. 

vuosikelloajattelusta, jolloin asiakkaan kanssa sovitaan etukäteen asiakkaan 

kannalta hyödyllisiin hetkiin sopivat tapaamiset esimerkiksi 

neljännesvuosittain tai puolivuosittain.   

 

Haastateltujen sijoittaja-asiakkaiden osalta viesti oli myös sen suuntainen, että 

tapaamisista on jopa ”ylitarjontaa ja kaikilta ei jaksa kuunnella pelkkiä 

markkinakatsauksia”. Tältä osin on siis merkityksellistä tapaamisen 

informaatioarvo asiakkaalle. Asiakkaat kaipaavat ”ajatuksia tulevista 

tapahtumista, taustoista ja niiden vaikutuksista, ei vain mainintaa, että Brexit on 

tulossa”.  
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Aktiivisuuden ja neuvonnan osalta merkittävää on huomioida jälleen 

erityyppiset asiakkaat ja asiakkaan yhteyshenkilöt. 

Valtakirjasalkunhoitopalvelun hankkineilla asiakkailla palvelun rakenne ja 

tapaamisfrekvenssi voi olla vähemmän vaativa kuin asiakkailla, jotka hakevat 

yksittäisiä ratkaisuja ja hallinnoivat itse enemmän sijoitussalkkuaan. Eräs 

haastateltava nosti esille sen, useammalla asiakkaalla on jo tietynlainen 

hybridisalkku käytössään, jossa pääosa salkusta hoidetaan muutaman 

varainhoitajan kautta valtakirjasijoittamisella, mutta osa sijoituksista on 

yksittäisissä sijoituskohteissa etenkin vaihtoehtoisten sijoitusten puolella. 

Tällöin yhteydenpidon odotetaan olevan aktiivisempaa etenkin yksittäisten 

sijoitusten osalta. 

 

Haastatteluissa nousee esille, että selkeä lisäarvopalvelu asiakkaan 

näkökulmasta on mahdollisuus keskustella yhteyshenkilön sijaan suoraan 

sijoituskohdetta hoitavan salkunhoitajan kanssa. Tällöin asiakas saa parhaan 

mahdollisen tiedon sijoituskohteistaan. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, 

jossa tuotteen performanssi on jäänyt vertailuryhmälle. Etenkin tällöin 

proaktiivisuus varainhoitajan puolelta nousee esiin lisäarvon tuottajana. Eräs 

haastateltava painotti sitä, että ”yhteyshenkilöllä tulee olla riittävä substanssi, 

mutta yhteyshenkilöllä tulee olla mahdollisuus ja ymmärrys tarjota vielä erikseen eri 

asiantuntijoita asiakkaan tarpeiden mukaan”. Tässä suhteessa mahdollisesti 

pienemmillä ja Suomessa salkunhoitoa enemmän harjoittavilla toimijoilla on 

kilpailuetu, jos he voivat helpommin tarjota asiakkaalle pääsyn 

keskustelemaan suoraan salkunhoitajan kanssa. 

 

Sijoitusneuvonnan osalta isommat toimijat saavat selvästi lisäarvoa siitä, että 

ne pystyvät tarjoamaan asiakkaille uskottavasti sijoitussalkun rakenteen 

arviointiin liittyviä lisäarvopalveluja salkkuoptimointien ja stressitestien 

muodossa. Nämä palvelut auttavat varainhoitajaa ymmärtämään asiakkaan 

kokonaistilanteen paremmin ja siten paremmin tarjoamaan perusteltuja 

tuotteita salkkuun. Valtakirjavarainhoitoa pääsääntöisesti hyödyntävä 

sijoittaja-asiakas ”arvostaa merkityksellisenä palveluna” salkkusuunnittelua ja 

”hyödyntää niitä toimijoita jotka tehnyt analyysit hyvin, ja se näkyy myös 

sijoitetuissa varoissa” Lisäarvoa tulee myös siitä, mikäli tuotteita tarjoava 

yhteyshenkilö osaa uusia ideoita tarjotessaan ottaa perustellusti kantaa siihen, 

mikä on vaikutus asiakkaan kokonaissijoitussalkkuun.  
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Tuotevalikoima 

 

Tuotetarjonnan osalta kiteyttäen vastaukset voisi koota niin, että pitää olla 

riittävän laaja tuotetarjonta omilla tuotteilla sekä lisäksi kansainvälisten 

varainhoitajien ”isojen poikien tuotteita” tarjolla asiakkaille. Isommilla 

toimijoilla on tämän osalta etu, koska niillä on usein mahdollisuus tarjota 

laajempi oma tuotevalikoima ja sitä kautta kustannustehokkaampi 

hinnoittelu. Lisäksi instituutiosijoittajan kannalta on merkittävää hoidossa 

olevien varojen osalta riittävän isot tuotteet, eli että ei ole liian iso sijoittaja 

pienessä rahastossa. 

 

Tuotevalikoiman osalta isoin teema vastauksissa on vastaajien osalta 

perinteiset osake- ja korkosijoitukset verrattuna vaihtoehtoisten sijoitusten 

tarjontaan. Viime vuosina vaihtoehtoisten sijoitusten tarjonta ja kysyntä on 

noussut merkittävästi ja tässä etenkin pienemmät joustavammat toimijat ovat 

pystyneet reagoimaan nopeammin ja tuomaan asiakkaille houkuttelevia 

vaihtoehtoja tarjolle.  

 

Sijoittaja-asiakkaiden vastauksissa ihmeteltiin nimenomaan sitä, miten vähän 

isot toimijat ovat tarjonneet tähän asti asiakkailleen mahdollisuutta sijoittaa 

vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Toinen huomioitu asia on se, että sekin 

tarjonta, jota isoilla varainhoitajilla on ollut on isolta osin ollut ulkopuolisten 

toimijoiden tuotteita, joita varainhoitaja on tarjonnut asiakkailleen.  

 

Tuotevalikoiman osalta useammassa vastauksessa nousee esille etenkin 

valtakirja-asiakkuuksien osalta se, että uskottava valtakirjavarainhoitaja 

tarvitsee mahdollisuuden käyttää myös muita kuin omia tuotteita 

varainhoidossa. Tämä korostuu etenkin valtakirjavarainhoidon 

kilpailutustilanteissa. Merkillepantavaa on se, että haastatellut sijoittaja-

asiakkaat eivät tätä asiaa nostaneet erityisesti esille. Asialla ei ole ehkä niin 

paljon merkitystä, jos performanssi pääosin varainhoitajan omilla tuotteilla 

toteutettuna on riittävän hyvä. Valtakirjasalkunhoito mielletään yhdeksi 

tuotteeksi ja siinä tuottohistoria on määrittävä tekijä onnistumisen 

näkökulmasta.  

 

Aktiivisten ja passiivisten tuotteiden osalta vastaajien mukaan hintakilpailu 

osaltaan on kohdentanut tarjontaa perinteisissä osake- ja korko-

omaisuuslajeissa enemmän halvempien passiivisten tuotteiden suuntaan. 
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Erään vastauksen mukaan ”pitää olla erityisen hyvät perustelut sille, että ostaisin 

aktiivisia tuotteita korkeammalla hinnalla perusosakesijoituksiin”.   

 

Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta nousee sijoittaja-asiakkaiden osalta esiin 

mahdollisuus kanssasijoittamiseen, eli kohteeseen, johon sijoitusta tarjoava 

yhtiö olisi myös itse tavalla tai toisella sijoittamassa. Tällöin varainhoitajan 

oletetaan tekevän asiakaan puolesta tarkemman due dilligence 

soveltuvuusarvion tuotteesta, koska sitoutuu itsekin siihen sijoittamaan. 

Toisaalta kaivataan likvidimpiä vaihtoehtoisia sijoituskohteita, koska ei 

mielellään haluta sitoutua esimerkiksi 8 – 12 vuodeksi sijoituskohteeseen.   

 

Raportointi 

 

Raportointi ja sen oikeellisuus mainitaan merkittävänä tekijänä varainhoitajan 

onnistumista mitattaessa. Kuukausiraportoinnin tulee olla riittävän nopeaa ja 

datan virheetöntä, mutta mikäli tähän ei syystä tai toisesta pystytä 

säännöllisesti, on se helposti syy jopa vaihtaa varainhoitajaa, koska ”luottamus 

menee hyvin helposti, jos luvut ei täsmää”. Lisäksi arvostetaan raportin riittävää 

selkeyttä ja helppolukuisuutta.  

 

Erään vastaajan kiteytys tuottoraportoinnista avaa hyvin tähän aiheeseen 

liittyviä haasteita:  ”Yks on toi tavallaan hard fact -puoli, et mitä kaikkee sieltä 

(raportista) löytyy. Et onko riittävästi erilaisia riskitunnuslukuja. Onko riittävästi 

sitä ja tätä ja tota ja voiko porautua riittävän syvällisesti alas instrumenttitasolle ja 

niin pois päin. Ja toi on helppo kattoo läpi ja helppo verrata. Samalla on myös paljon 

subjektiivisuutta et minkälaista raportointia kukin arvostaa. Et miten ne asiat on 

esitetty. Se on ehkä tommonen, että vaikka jonkun raportti on toisen mielestä tosi 

selkeä jostain jonkun toisen mielipide sit sen selkeydestä voi olla ihan erilainen. Että 

toi on vähän semmonen vaikee puoli. Mut tietysti sitten ehkä kolmas ulottuvuus on 

se, ajantasaisuus ja se että pääsee millon tahansa siihen käsiks, elektronisesti.” 

 

Eräs sijoittaja-asiakas kritisoi liiallisesta turhan tiedon sisällyttämisestä 

raportteihin, jolloin kuukausiraporttiin tulee aivan liikaa sivuja. Toisaalta 

kaivattiin yhden tai kahden sivun hyvää tiivistelmää sen hetken tilanteesta 

omistusten, allokaation ja kertyneiden tuottojen osalta. Lisäksi ihmetystä 

herätti yksittäisenä asiana se, miksi kenenkään varainhoitajan raportilta ei 

löydy sijoitusten vuotuisia tuottoja esimerkiksi viimeisen kolmen tai viiden 

vuoden ajalta. Haastatellun sijoittaja-asiakkaan sanoin ”mulle on yhä 
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tärkeämpää, et se on mulla kolmen tärkeimmän asian joukossa kun mä nykyään alan 

skriinaa jotain, kattoo jotain et miten se raportointi käy. Et sen näkee ihan suoraan 

tässä, että mitä vanhempi (suurempi) toimija niin sitä kankeempi ja huonompi 

raportointi. Ne on epäselviä, ei ne oo tehty siitä näkökulmasta että asiakas sais niistä 

nopeemmin niinku, niissä ei oo käyttöliittymäsuunnittelua ollenkaan, siis 

käyttöliittymällä mä puhun sitä että mä avaan sen PDF:n tuossa ja sit mun pitäis 

viidessä sekunnissa saada yleissilmäys ja sit minuutissa saada sitä käsitystä missä 

mennään.” 

 

Merkittävin lisäarvopalvelu raportoinnin osalta on koontiraportointi, jonka 

yhä useampi asiakas ostaa tällä hetkellä ulkoistettuna palveluna. Myös 

erillinen nettiraportointi, eli pääsy varainhoitajan portaaliin ja sieltä omien 

tietojen hakeminen päivätasolla koettiin hyväksi lisäarvopalveluksi. 

Nettiraportoinnista eräs haastateltava nosti esille siinä vielä olevat erot 

toimijoiden välillä. ”Et se (nettiraportointi) nyt rupee olemaan kaikilla jonkun 

asteisessa kondiksessa. Mut sielläkin on vielä yllättävän suuria eroja. Et mitä saa 

sitten siitä elektronisesta ja niin pois päin. Mut siis tolla on kyllä merkitystä. Mut toi 

on ehkä enemmän semmonen, mä sanoisin miltein että suurin osa sijoittajista olettaa 

ton asian olevan jo kaikilla isoilla ja keskisuurilla riittävällä tasolla. Ja sit ku jokin asia 

ei olekaan niin se harmittaa kovasti.” 

 

Yksi haasteltavista summaa omassa vastauksessaan varsin hyvin raportointiin 

liittyvät toiveet ja tavoitteet sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan 

näkökulmasta. ” No siin mä nään, kaks asiaa tai ehk kolme. Joista yks on se että nyt 

suurin osa toimijoista tarjoo raportointia siit omast, heidän kauttaan myydyistä tai 

heidän säilytyksessä olevista tuotteista. Semmonen, kun kuitenkin suurimmalla osalla 

tämmöisistä tier 2 -asiakkaista on sijoitukset vähintään kahdessa paikassa jollakin 

useammassakin niin se konsolidoidun raportoinnin parempi saatavuus. Ja ehkä sen 

laadun parantaminen ja nopeutuminen on selkeesti yks juttu.  

 

Ja siihen samaan ehkä sit liittyy myöskin tää ylipäätänsä raportoinnin digitaalisuus. 

Että, en ainakaa oo viel nähny et kelläkään toimijal ois mitenkää kauheen laadukasta 

digitaalista raportointii vaan tyypillinen raportti on sit jonkinlainen pdf joka tulee sit 

kerran kuussa jossakin formissa, paremman tai huonomman näköisenä en tiedä. Mut 

et siinä must selvästi se selkee steppi on se että se raportti, asiakas pääsis koska 

tahansa keskellä kuukautta katsomaan et mikä on eilisen päivän closingilla et missä 

mennään. Ja sit myöskin semmonen tietty räätälöitävyys että johonki vois pureutuu 
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syvemmälle, ja sit taas jos joku asia on liian detail nii sitä ei tartte näyttää et voi 

yleisnäkymästä katsoo et tältä tää iso kuva näyttää.  

 

Ja sit se kolmas juttu on jollakin tavalla se verotukseen liittyvän raportoinnin 

kehittäminen. Et voidaanko saada vielä valmiimpia formeja asiakkaille tai jonkinlainen 

excel mistä periaattees asiakkaan on just hyvin helppo siirtää siihen omaan 

verotukseensa relevantit tiedot. Nii ehkä ne näitten kolmen asian se konsolidointi, 

sinne online ja sitten tää verotusaspekti on ne, millä raportoinnilla voi saada 

lisäarvoo. Ja toki sit se tietysti.. siihen onlineen se nyt kuuluu by definition mut jos 

aattelee et ennen sitä ylipäänsä se että se on ajallaan ja se on niin virheetöntä ku se voi 

olla niin ne on toki perusedellytyksiä sille että se homma toimii. 

 

Vastuullinen sijoittaminen 

 

Vastuullinen sijoittaminen teemana nousee yhä enemmän esille sijoittajien 

omassa toiminnassa. Sitä kautta varainhoitajille asetetaan yhä korkeampia 

vaatimuksia oman vastuullisen toiminnan, mutta etenkin sijoituskohteiden 

vastuullisesta valinnasta ja vaikuttamisen tuomisesta yhä enemmän osaksi 

varainhoidon prosesseja. Lisäksi yhä enemmän sijoittajat vaativat 

konkreettisempia toimia, joilla vastuullinen toiminta sijoittamisessa tuodaan 

asiakkaalle näkyvämmäksi. Oli kyse vaikuttamisesta sijoituskohteissa tai 

toisaalta vastuulliseen sijoittamiseen liittyvästä raportoinnista. 

 

”Jos lähdetään siitä kysynnästä liikkeelle niin sen voin ainakin sanoa et toi 

(vastuullinen sijoittaminen) on trendinomaisesti kasvanut. Joskus x vuotta sitten 

suurin piirtein edellytettiin että seuraa UNPRI-sääntöjä ja se oli sillä sipuli. Mut nyt 

edellytetään enemmän asioita. Ollaan kiinnostuneita siitä millä tavalla ja kuinka 

laajasti se on integroitu siihen sijoituspäätöksentekoon. Ollaan kiinnostuneita siitä 

että mitä kaikkea muuttujia seurataan ja millä tavalla pystytään niistä raportoimaan 

ja niin pois päin. Et sen takia tämmöset, joskus sillon takavuosina kun oli se UNPRI-

vaatimus ja sitten ei ollu hirveesti paljon muita konkreettisia niin sillon varainhoitaja 

pystyi aika hyvin tämmösellä imagolla tai tarinalla tai teiän tällä yhellä kohtuullisen 

tunnetulla henkilöllä joka teki näitä videoita. Hän matkusti ympäri maailmaa 

vakuuttelemaan että me ollaan tässä hyviä. Mut nyt sitten ku asiat on menny vähän 

eteenpäin ja vaaditaan konkreettisia asioita ja raportointia erilaisista asioista ja miten 

sä pystyt juuri mun salkussa seuraamaan että sinne ei tuu noita aseita tai sitä ja 

tämmösii juttuja. Se on menny enemmän semmoselle konkreettiselle tasolle joka on 

taas johtanu siihen että näillä imagojutuilla ei oo enää niin suuri painoarvo. Vaikka 
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mikä johtaja matkustais ympäri maailmaa ja väittäis sitä sun tätä sun tota nii sil ei oo 

niin suurta merkitystä vaan se että sä just siitä sun salkusta saat sitä mitä sä haluat 

sillä frekvenssillä kun sä haluat. Ja saa jonkun ESG-upseerin siitä sun hallitukseen 

kertomaan asioista sillon kun sä haluat. Et se on menny konkreettisemmalle tasolle.” 

 

Vastuullisuuden osalta lisäarvoa sijoittajalle tuo ne toimijat, jotka pystyvät 

uskotavalla tavalla ja konkreettisesti tuomaan esiin niitä toimia, joilla 

varainhoitaja on pystynyt vaikuttamaan omistamiensa sijoituskohteiden 

toimintaan ja siten parantamaan sijoituskohteiden vastuullisuutta. Toisaalta 

sijoituskohde itsessään voi olla sellainen, joka konkreettisesti pyrkii 

vaikuttamaan (impact investing) johonkin asiaan, joka onnistuessaan 

edesauttaa vastuullista toimintaa esim. ympäristön tai sosiaalisen tasa-arvon 

näkökulmasta.  

 

Vastauksissa nousee esiin konkreettiset toimet ja konkreettiset mittaustavat, 

joilla voisi tarkemmin identifioida varainhoitajan tai sijoittajan oman 

sijoitussalkun vastuullisuutta ja mahdollisten vastuullisten toimien 

vaikutuksia. Mielenkiintoista oli havaita, että haastatellut sijoittaja-asiakkaat 

eivät niin merkittävästi painottaneet tätä asiaa, vaan varainhoitotoimialalla 

muuten toimivat vastaajat nostivat vastuullisuusaspektia enemmän esiin 

vastauksissaan. 

4.3. Teema Hinnoittelun merkitys kilpailukykyyn  

 

Varainhoidon hinnoittelun osalta nousee esiin ensinnäkin se, että etenkin 

valtakirjavarainhoidon osalta asiakkaiden kustannukset ovat laskeneet 

merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja toisaalta eri toimijat pystyvät ja 

haluavat tarjota hieman erilaisia hinnoittelumalleja etenkin 

valtakirjasalkunhoitoon. Haastatellut sijoittaja-asiakkaat etenkin nostivat esiin 

mahdollisimman läpinäkyvän ja ennakoitavan hinnoittelun merkityksen 

vastauksissaan.  

 

Eräs haastateltu nosti esiin yksinkertaisen kiinteän hinnan merkityksen näin 

”ollut kysymyksiä niin kuin sijoitustoiminnan järjestämisestä ja sen organisoinnista 

ja tämmösistä että tuletko kertomaan että on kysyttävää, ja olen käynyt sitten 

kertomassa, tässä lähipiirissä ja näin päin pois, että meillä kilpailutuksessa tuli 

semmonen vastaan että yksi toimija pystyi antaa flat raten, ja se oli musta hienoa. Mä 
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oon suositellu heitä kaikille, että mä oon kertonu että tämmösestä talosta he pystyy 

antaa flat raten.” 

Toinen haastateltu sijoittaja-asiakas mainitsi samaan aiheeseen liittyen 

positiivisena vaihtoehtona ns. kattohinnoittelun, jossa on sovittu 

valtakirjasalkunhoidolle kustannusten enimmäismäärä vuositasolla. 

  

Toisaalta yksittäisten houkuttelevien tuotteiden osalta, jotka usein tässä 

tapauksessa ovat ns. vaihtoehtoisia tuotteita, ei hinta välttämättä ole ohjaava 

tekijä ainakaan haastateltavien vastausten perusteella. Eli perinteisissä osake- 

ja korkotuotteissa sekä valtakirjasijoittamisessa ollaan suhteellisen 

hintatietoisia, mutta vaihtoehtoisten osalta hinta ei ole niin merkittävä tekijä 

ainakaan vielä. Voi olla myös niin, vaihtoehtoisiin tuotteisiin ei kohdistu 

erityistä hintakilpailupainetta tarjoajien puoleltakaan tällä hetkellä.  

 

”No yleisesti ottaen siit hinnottelusta nii se pohjoismainen trendi on jo vahva että, 

lähtökohtasesti aktiivisesti hoidettujen rahastojen hinnat on tulos alas. 

Korkorahastojen hinnat on jo äärimmäisen alhaalla ku korkojen tuotot on niin alhaalla 

et on vaikee mitään, et jos asiakas mitään maksaa nii sillon se todennäkösesti ei tuota 

enää mitään se rahasto. Et se yksikkötuote.. tai tuotteiden yksikköhinnat on tulossa 

alas. Se on mun mielestä yks trendi. Ja sitten se missä ne pysyy viel jollakin tavalla 

korkeemmalla on sit just tämmöset niche- alternatiivirahastot jotka pystyy 

näyttämään et.. jolla on jonkinlainen track record et ne pystyy näyttää et ne on 

tuottanu. Sillon asiakkaat on valmiit maksaa siit vielä jos ne tuotot on ollu riittävän 

hyvii.”   

 

Haastateltava, joka ei ole sijoittaja-asiakas, vaan muuten alalla toimiva 

mainitsi haastattelussa ”tunnettu juttu Suomen oloissa nykysin on se että, ehkä 

liian vähän on ymmärretty tai haluttu painottaa palvelun laatutekijöitä, et se on aika 

voimakkaasti alalla kun toimii lähinnä yks iso kilpailuttaja niin ne pisteytykset on 

menny paljolti hintaedellä eikä palvelu. Hinnottelu on painanu paljo ja sit toisaalta 

niin, tietynlainen träkki, elikkä vastaavan tai toivottavasti vastaavan salkun 

tuottohistoria. Et ne on painanu mun mielestä vähän liiankin paljon. Vasta viime 

aikoina on sit herätty niihin muihin asioihin joittenka perusteella valitaan” ja 

myöhemmin haastattelussa sama haastateltava jatkaa  ”sijoittaja täytyy 

kouluttaa siihen, mitä varainhoidon kustannuksella saa” eli varainhoitajan tulee 

paremmin perustella mihin kustannukset perustuvat. Perittiin kustannus siten 

tuotteen hinnassa tai erillisenä omaisuudenhoitopalkkiona asiakkaalta.   
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Toisaalta laajemmassa kuvassa hinnoittelua katsottaessa vastuksista nousi 

esiin muutama teema. Ensimmäinen on hinnoittelurakenteen muutos, jossa 

tuotteen hintaan leivottujen kustannusten sijaan kustannukset tulisi avata 

aiempaa tarkemmin tuotteen tuotantokustannuksiin ja erilliseen neuvonnan 

kustannukseen, joka laskutettaisiin asiakkaalta erillisenä kustannuksena. Tätä 

asiaa ei sinänsä haastatelluista ottanut esille kuin yksi vastaaja, mutta tällä voi 

olla merkittävä vaikutus tulevaisuudessa kustannusrakenteeseen 

varainhoitoliiketoiminnassa ja toisaalta siihen miten helposti tulevaisuudessa 

pystytään perustelemaan esimerkiksi nykyisellä tasolla olevat kustannukset.   

 

”Ja sitten siihen jos ajattelee sitä hinnottelun rakennetta niin, niin ku tos aikasemmin 

puhuttiin nii se ei, tää ban of inducements on tietysti iso muutos markkinalle joka 

tarkottaa sit sitä et jatkossa vaikka rahastojen hinta olis, asiakkaalle se 

tuotantokustannus joka on sen rahastoyhtiön tai asset managementin asettama hinta 

ja sitten sen päälle se neuvonta ja muu kulu ois sitten erikseen semmosel service feellä, 

laskutettavaa. Ja mä nään kyl et se tulee. Se ei välttämät tuu pienempiin 

segmentteihin. Se ei välttämät tuu ihan hirveen nopeesti Suomeen koska ainakaan 

vielä FSA (Finanssivalvonta) ei oo siit puhunu mut Tanskas se on todennäkesti jo ens 

vuonna arkipäivää et se muutos alkaa. Ja kyl se sit Ruotsin kautta tännekin hiipuu tai 

hiipii.” 

 

”Se tarkottaa käytännös sit sitä et se neuvonnan, hinta kun se on eksplisiittinen 

siellä.. se palaa siihen et aikasemmin puhuttiin siit neuvojien vaatimustasosta ja 

osaamisesta ja tärkeydestä niin se tietysti korostuu sillon koska sit asiakkaat 

helpommin assosioi sen suoraan et okei et hän tapaa nyt tätä neuvojaa x y z ja ei hän 

oikeen oo ihan varma tuoks hän mitään lisäarvoo nii miks mä maksan täst jonku 

kymppitonnin vuodessa. Et se on varmasti se mikä tuo siihen kulmaa. Mut sitten, 

esimerkiks just, tää asiakastapaaminen mihin mä oon nyt muutaman kerran täs 

viitannut nii siellä asiakas sano ihan suoraan et, kyl he tietää et tää maksaa mutta niin 

kauan kun ne tuotot on selvästi yli sen mitä he maksaa ja he kokee et he saa heille 

sopivaa hyvää räätälöityy palveluu nii he on valmiit maksaa.” 

 

Toinen vaikutus, joka muuttuvalla lainsäädännöllä ja hinnoittelurakenteella 

voi olla, on uusien liiketoimintamallien tuominen markkinalle. Mikäli 

lainsäädännölliset muutokset hinnoittelurakenteessa ohjaa nykyiset toimijat 

jakamaan kustannuksen nykyistä selkeämmin tuote- ja 

neuvontakustannuksiin, avaa tämä uusille toimijoille helpommin 

mahdollisuuden tarjota palveluaan enemmän neuvontapalkkioperusteisesti. 
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Tällöin siis tulisi markkinalle aidommin riippumattomia varainhoitajia, jotka 

laskuttaisivat asiakasta neuvonnasta ja tarjoaisivat markkinoilta 

mahdollisimman sopivaa tuotetta kilpailukykyisellä kustannuksella 

asiakkaalle. Tähän asti tämän on suurelta osin estänyt se, että asiakas on 

maksanut neuvojan palkkion sekä vielä lisäksi tuotteen hintaan sisältynyttä 

”neuvontakustannusta”, jolloin kokonaiskustannukset asiakkaan osalta ovat 

nousseet korkeammiksi.      

 

”Mä ite uskon et tulevaisuudessa tulee varmaan olemaan myöskin toimijoita jotka 

toimii tälläsenä niin ku puhtaasti. Et missä ei oo enää omaa rahastoyhtiötä mukana 

eikä varsinaisesti omii tuotteita vaan toimitaan vaa puhtaasti brokereina. Et autetaan 

jollakin taval löytämään asiakkaalle ne oikeet rahastot tai ratkasut. Ja Ruotsissahan on 

semmonen se Söderberg & Partner on ollu yks esimerkki tälläsestä joka on ilmeisesti 

onnistunu kasvamaan vuos vuodelta nyt iha selvästi markkinaa nopeemmin. Ja saanu 

näiltä perinteisilt toimijoilta ihan merkittävästi varallisuutta hoitoonsa. Ja jossa se 

bisnesmalli perustuu puhtaasti siihen et ne laskuttaa neuvonnasta ja yrittää 

kilpailuttaa ne rahastot tai alalla olevat tuotteet asiakkaille mahdollisimman halvalla.” 

 

Hinnoittelun osalta asiakkaan näkökulmasta selkein lisäarvo varainhoitajalta 

on tarjota mahdollisimman yksinkertainen ja ennakoitavissa oleva 

hinnoittelumalli. Toisaalta toimialan näkökulmasta hinnoittelua 

tarkasteltaessa esiin nousee hintapaine, joka on laskenut tuottoja ja sen 

aiheuttamat haasteet. Toimialan valvontaan ja raportointiin liittyviä vaateita 

on samaan aikaan kiristetty, joka osaltaan on lisännyt kustannuksia 

toimialalla.  Tämä johtaa siihen, että toimintaa tehostetaan edelleen ja 

prosesseja kehitetään yhä automaattisemmiksi. Haasteena on kehittää 

raportointia ja asiakaspalvelua massaräätälöinnin suuntaan niin, että se 

asiakkaalle vielä vaikuttaa räätälöidyltä palvelulta ja tuo riittävästi lisäarvoa 

asiakassuhteeseen.   

  

4.4. Teemahaastattelujen vastaukset suhteessa laajempaan instituutiovarainhoidon 

asiakastyytyväisyyskyselyyn 

 

Haastattelujen vastausten analysoinnin tuomien johtopäätösten lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnetään Kantar Sifo Prosperan vuotuista External Asset 

Management kyselyä, johon on haastateltu noin 50 – 60 instituutiosijoittajaa 

vuosittain. Kyselyssä arvioidaan varainhoitajien menestystä eri kriteereillä 
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kuten yhteyshenkilö, salkunhoito, organisaatio yleisemmällä tasolla, brändi ja 

tuotevalikoima. Kaikki kriteerit asetetaan järjestykseen merkitsevyyden osalta 

ja lopullinen arvio on painotettu keskiarvo vastauksista.   

 

Alla koottuna 2013 – 2019 viiden parhaaksi arvioidun varainhoitajan listaus. 

Taulukko 9. Vuosittaisen varainhoitajatutkimuksen tulokset. 

 

Kyselyssä menestyneiden varainhoitajien osalta voi ainakin nostaa esiin 

huomion, että viimeisten vuosien aikana asiakkaat ovat arvostaneet 

pienempien varainhoitajien palvelua suurempien pankkitaustaisten 

toimijoiden sijaan. Toisaalta niche -toimijat kuten eQ varainhoito ja 

Mandatum Life ovat nousseet menestyjien joukkoon etenkin erityisen hyvän 

vaihtoehtoisten sijoitusten tarjoomansa avulla. Yhtiöt ovat keskittyneet 

kapeampaan tuotevalikoimaan ja kohdentaneet myynti- ja 

palveluponnistuksiaan enemmän tiettyyn tuotesegmenttiin.  

 

Haastattelujen vastauksissa nousi selvästi esille se, että instituutiosijoittajat 

kaipaavat varainhoitajalta jotain uutta ja erilaista lähestymistä ja tarinaa, joka 

herättää kiinnostuksen. Pienemmät toimijat ovat muuttaneet jo aiemmin 

liiketoimintamalliaan suuntaan, jossa ne tarjoavat kapeampaa tuotekategoriaa 

ja keskittyvät vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin (Private Equity ja Private Debt 

rahastot) ja sitä kautta saavat kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. 

Tutkimuksen haastatteluissa eQ etenkin mainittiin toimijana, joka on 

erikoistunut menestyksekkäästi vaihtoehtoisiin tuotteisiin jo ennen kuin muut 

ovat niin tehneet. 

 

Toinen huomio varainhoitajakyselystä on se, että Evli on vuodesta toiseen 

menestynyt kyselyssä, mutta haastatteluissa yhtiötä ei erityisesti mainittu 

erityisen osaavana tai palveluiltaan ylivertaisena toimijana markkinalla.  Evlin 

osalta voi spekuloida sillä, onko se keskikokoisena pankeista 

riippumattomana varainhoitajana riittävän suuri panostamaan prosesseihin 
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riittävästi, mutta riittävän pieni olemaan isoja toimijoita ketterämpi 

palvelemaan asiakkaita räätälöidysti. Yhtiö myös hyödyntää 

markkinoinnissaan menestystä asiakastutkimuksissa esimerkiksi omilla 

kotisivuillaan ja sillä saattaa olla myös itseään vahvistava voima yrityskuvan 

osalta. (Evli.com 2019) 

 

Alla olevan taulukon vastaukset vahvistavat osaltaan saamaa johtopäätöstä 

kuin mitä tämän tutkimuksen haastateltavat antoivat. Salkunhoitajan 

kompetenssi ja sitä kautta sijoitustuotot sekä tuotteen laatu korostuvat 

merkitykseltään oheisen taulukon vastauksissa. Lisäksi riittävä 

tuoteinformaatio, kilpailukykyinen hinnoittelu ja varainhoitajan hallinto sekä 

raportointi ovat asioita, joita vastaajat eniten arvostavat.  

Taulukko 10. External Asset Management Finland 2018 ja 2019 tutkimuksissa 

kriteerien tärkeys kyselyyn osallistuneiden mielestä. (Prospera, 2019)  
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Prosperan tutkimuksen vastaukset tukevat myös tämän tutkimuksen 

haastatteluista saatuja johtopäätöksiä. Instituutiovarainhoidon toimialalla 

sijoitustuotteen laatu on merkittävin valintakriteeri ja asiakkaille lisäarvoa 

tuova asia. Lisäksi haastatteluissa nousi esille se,  että varainhoitajan 

prosessien tulee toimia ja raportoinnin tulee olla nopeaa ja virheetöntä. Se 

mikä ei niinkään välity Prosperan tutkimuksesta on tämän tutkimuksen 

haastatteluissa esiin noussut varainhoitajan brändin ja yrityskuvan merkitys 

yhteistyökumppania valittaessa.  

 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen tulokset ja tuodaan esiin 

johtopäätökset liikkeenjohdollisesta sekä myös teoriaan perustuvasta 

näkökulmasta. Lisäksi esitellään mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. 

 

5.1. Tutkielman yhteenveto 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ymmärtää millaisia liiketoimintamalleja 

on käytössä instituutiovarainhoidon yhtiöillä tällä hetkellä sekä mitkä 

palvelut tai toimintatavat tuovat kilpailuetua instituutiovarainhoidon 

toimialalla. Liiketoimintamalli nähdään tutkimuskirjallisuudessa usein 

yrityksen strategisten päätösten ja käytännön toteutuksen välissä rakenteena, 

joka kertoo mille asiakkaille ja mitä toimintaa yritys tekee, jotta se tuottaa 

asiakkaille lisäarvoa ja siten ansaitsee rahaa. Liiketoimintamalli itsessään voi 

olla hyvin konseptoitu rakenne tai toisaalta enemmän yrityksen tapa lähestyä 

asioita halutun tarinallisen sekä tekemisen kulttuurin kautta.  

 

Liiketoimintamallin rakenteita ja mahdollisia kilpailuetuja pyrittiin 

selvittämään haastattelututkimuksella, johon valittiin mukaan alalla pitkään 

toimineita instituutiosijoittaja-asiakkaita sekä alaa muuten läheltä seuraavia 

toimijoita. Haastattelujen perusteella liiketoimintamallin näkökulmasta 

varainhoidon toimialalla toimivien yhtiöiden toimintatapa on hyvin 

samanlainen ja toimialalle ei ole noussut menestyneitä yhtiöitä, joiden 

liiketoimintamalli olisi esimerkiksi asiakashankinnan, hinnoittelun tai 

palvelu- ja tuotetarjooman osalta merkittävästi toisista erottuva.  
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Erottautuminen tapahtuu enemmän sitä kautta, kuinka onnistuneesti on 

pystytty valitsemaan haluttuja painopistealueita toimialan yleisemmän 

liiketoimintamallin sisältä ja toisaalta kuinka tehokkaasti liiketoimintamallin 

osa-alueita on pystytty toteuttamaan asiakaslähtöisesti ja 

kustannustehokkaalla tavalla. Konservatiivisella toimialalla, kuten 

varainhoito, liiketoimintamallin lisäksi yhtä merkittävää tällä hetkellä on 

johtamisen malli, eli se kuinka hyvin liiketoimintamallin tavoitteet saadaan 

jalkautettua käytännön tekemiseksi, joka näkyy asiakkaalle erityisenä 

lisäarvona.   

 

Haastattelujen perusteella pyrittiin paremmin ymmärtämään niitä asioita, 

joita varainhoitotoimialan onnistuneessa liiketoimintamallissa tulisi olla sekä 

niitä erityispiirteitä palvelu- ja tuotetarjoomassa joilla yritykset pystyvät 

tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa ja sitä kautta saavuttamaan kilpailuetua. 

Nämä havainnot on esitelty tutkimuksen johtopäätöksissä tarkemmin.  

 

5.2. Tutkimuksen johtopäätökset 

 

Merkittävin instituutioasiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä on 

sijoituskohteen hyvä tuotto ja sitä kautta rakentuva tuotteen laatu ja 

salkunhoidon osaaminen. Tämä nousi esille kaikkien haastatteluun 

vastanneiden henkilöiden vastauksissa. Tätä samaa päätelmää vahvistaa 

myös vuosittaisen Prosperan sijoituskyselyn kriteerien tärkeyden listaus. 

Tämän lisäksi painoarvoa asetetaan sille, kuinka hyvin varainhoitajan 

toiminta ja prosessit tukevat nopeaa ja virheetöntä hallintoa niin raportoinnin 

kuin muun asiakaspalvelun osalta. Tässä esille nousee myös riittävä 

joustavuus ja räätälöinti asiakastarpeiden mukaan. Varainhoitajan 

yhteyshenkilöllä ja hänen halullaan vaikuttaa palvelukokemukseen on 

merkittävä vaikutus asiakaskokemukseen. 

 

Varainhoitajan osalta merkittävää on myös se, mitä tuotteita ja millaisella 

tarinalla ja palvelutarjoomalla se pystyy esittämään asiakkaalleen tai 

potentiaaliselle asiakkaalle. Viimeisten vuosien aikana merkittävästi 

enemmän sijoitusvaroja markkinalta ovat pystyneet keräämään varainhoitajat, 

jotka ovat tuoneet uudentyyppisiä innovoituja sijoitustuotteita hyvällä 

palvelukonseptilla. Nämä yhtiöt ovat myös pärjänneet selkeästi aiempaa 
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paremmin varainhoitoyhtiöiden paremmuutta vuosittain mittaavissa 

tutkimuksissa. 

 

Liiketoimintamallin osalta varainhoidon toimialan yhtiöt toimivat hyvin 

saman tyyppisillä malleilla. Merkittävin erottavat tekijä on mahdollinen 

tuotevalikoiman kautta erikoistuminen esimerkiksi vaihtoehtoisten sijoitusten 

tarjoajaksi. Tässä suhteessa tietyt yhtiöt ovat muita aiemmin pystyneet 

ennakoimaan markkinamuutosta tai osaltaan olleet tekemässä tätä muutosta. 

Yksi osa dynaamista liiketoimintamallin muutosta (Teece, 2018) on pyrkiä 

aistimaan muutokset ja sen jälkeen hyötymään tietoisesti markkinatilanteen 

muutoksista ”Sense -> Seize -> Transform” kuten artikkelissa mainitaan.  

 

Tämä vaatii yritykseltä sisäistä kyvykkyyttä ennakoida ja olla valmis 

muuttamaan nykyistä toimintamallia paremmin aikaan sopivaksi ennen 

muita kilpailijoita. Vaihtoehtoisten tuotteiden tuominen tarjolle asiakkaille on 

vaatinut toimivien yhteistyöverkostojen rakentamista kansainvälisten 

toimijoiden kanssa. Tätä kautta asiakkaat ovat päässeet myös osaksi 

laajempaa arvoverkkoa, jossa asiakkaalle tarjotaan aiempaa laajempaa 

yhteistyöverkostoa ja tuotetarjoomaa. Tämän toteuttaminen vaatii sisäisten 

prosessien muuttamista niin, että varainhoitajan arvoketjuun voidaan ottaa 

riittävän joustavasti mukaan aiempaa kompleksisempia tuotteita 

mahdollisesti muiden kuin itse varainhoitajan tuottamana. 

 

Näiden kyvykkyyksien avulla varainhoitajalla on mahdollisuus laadukkaiden 

tuotteiden kautta erottautua liiketoimintamallillaan ja tuoda lisäarvoa 

innovatiivisilla tuotteilla ja toimivilla prosesseilla asiakkaalle.       

 

Laadukas tuoteinformaatio ja etenkin mahdollisuus keskustella suoraan 

salkunhoitajan kanssa nähtiin merkittäväksi tekijäksi, joka tuo lisäarvoa 

muuten hyvin toimivaan palveluun. Kiristyvä kilpailu ja madaltuneet 

palkkiotuotot tekevät sen, että varainhoitoyhtiöiden tulee kohdentaa 

tarjoamaansa aiempaa enemmän vaihtoehtoisiin tuotteisiin, joissa on 

kasvavaa  kysyntää ja kustannuspaine on vähäisempi. Lisäksi varainhoitajan 

tulee rakentaa prosessinsa mahdollisimman tehokkaiksi ja monistettaviksi, 

jotta kulu / tuotto -suhde pysyy järkevällä tasolla vielä tulevaisuudessakin.  
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5.2.1. Teoriaan perustuvia johtopäätöksiä 

 

Yritysjohdon kyky kehittää ja uudistaa liiketoimintamalleja on merkittävä 

mikrotason dynaaminen kyvykkyys. Tämä on yhtä merkittävää alkuperäistä 

liiketoimintamallia kehitettäessä kuin myös sitä uudistettaessa ja uudelleen 

yhdisteltäessä mallin osia ajan kuluessa. (Teece, 2018) Ne varainhoitajat, jotka 

ovat osanneet tehokkaasti muuttaa omaa toimintaansa ja  

liiketoimintamalliaan markkinatilanteen muuttuessa, ovat pystyneet 

vastaaman asiakkaiden toiveisiin palvelu- ja tuotepaletin osalta parhaiten ja 

ansainneet houkuttelevan maineen varainhoidon toimialalla sekä samalla 

suuremman palan instituutiovarainhoidon pääomien kakusta. 

 

Tämä näkyy haastattelun vastauksissa muun muassa siten, että 

vaihtoehtoisten sijoitusten tuotetarjooman osalta suurimmat varainhoitajat 

ovat jääneet selvästi jälkeen pienemmistä ketterämmistä toimijoista ja samalla 

isot toimijat ovat hävinneet sijoituspääomia pienemmille toimijoille viimeisten 

vuosien aikana. Toisaalta isoimpien toimijoiden osalta ennalta määritellyt 

prosessit tietyissä asioissa hidastavat kehitystä, mutta samalla mahdollistavat 

asiakkaiden näkökulmasta uskottavan tavan toimia pidemmällä aikavälillä. 

 

Samaan teemaan liittyen Massa ym. muistuttaa, että yritykset voivat menestyä 

erilaisilla liiketoimintamalleilla eri toimialoilla ja myös saman toimialan 

sisällä. Kun yritys valitsee keskittyykö se esimerkiksi tehokkuuteen, 

innovointiin, asiakassuhteeseen tms., niin sen jälkeen määritetään tarvittavat 

toteutustavat yrityksessä, miten yritys asemoituun laajemmassa 

arvoverkostossa ja miten ja minne yritys keskittyy rakentamaan resursseja ja 

osaamistaan. (Massa ym., 2006) 

 

Haastatteluissa korostuu myös varainhoitoyhtiön tarinan tai brändin merkitys 

ja se voidaan hyvin nähdä esimerkkinä Magrettan (2002) määritelmästä, jossa 

liiketoimintamalli nähdään tietynlaisena narratiivina, jossa organisaation 

sidosryhmille ja toimijoille ja sitä kautta asiakkaille kerrotaan yhtiön 

toimintatavasta uskottava ja houkutteleva tarina, johon yhtiön edustajat itse 

uskovat ja ovat sitoutuneet. Magretta käyttää esimerkkinä muun muassa 

Dell:iä, jonka liiketoimintamallissa määriteltiin mitä arvoketjun osia yhtiö teki 

itse ja mitä se ulkoisti. Toisaalta yhtiön tulee päättää strategisessa mielessä 

mitä asiakaskuntaa se haluaa palvella ja millaisia tuotteita ja palveluja se 
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haluaa tarjota asiakkailleen. Mitkä ovat ne strategiset kilpailuedut, joilla yhtiö 

haluaa erota muista toimijoista? 

 

Arvonluontimahdollisuuksia voi Amit ja Zott (2001) mukaan aueta uudelleen 

yhdistelemällä informaatiota, tuotteita ja palveluja, liiketoiminnan uusista 

innovatiivista muodoista sekä resurssien, osaamisen ja yhteistyön uudelleen 

suunnittelusta tuottajien, partnereiden ja asiakkaiden kanssa.  

 

Samoin Rajalan ja Westerlundin (2007) mukaan liiketoimintamallilla viitataan 

yrityksen tapaan tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toisaalta esitetään miten 

liiketoiminnassa hyödynnetään markkinoiden mahdollisuuksia tuottojen 

luomiseen eritoimijoiden aktiviteettien ja yhteistyön kautta. 

Varainhoitoliiketoiminnassa asiakkaan on erittäin helppoa ja läpinäkyvää 

seurata etenkin sitä, mikä on sijoitustuotteen tuoma lisäarvo asiakkaalle, 

koska tuotteen kehitystä asiakas voi päivittäin verrata valittuun 

vertailuindeksiin tai toisten toimijoiden tuotteisiin ja niiden menestykseen. 

Millä toisella toimialalla on yhtä helppoa seurata oman tuotteen ja 

vaihtoehtoisten tuotteiden menestystä suhteessa toisiinsa? Tämä asettaa 

erityisiä haasteita muiden lisäarvopalveluiden toteuttamiseen ja niissä 

erottautumiseen.  

 

Tämä heijastuu myös haasteltujen vastauksissa, koska vastaajat nostivat esiin 

erityisesti kumppanuuden, yhteistyön ja asiakkaan arvostamisen merkitystä 

osana sitä lisäarvoa, jota sijoittajat hakevat hyvältä varainhoitajalta. Tämä 

näkyy osaltaan myös julkisuuskuvassa, jonka varainhoitaja omalla 

tekemisellään eli liiketoimintamallillaan luo itsestään sijoitusmarkkinalle. 

Informaatioassymmetrian tasapainottuminen on samalla ajanut siihen, että 

kilpailussa ovat pärjänneet etenkin ne toimijat, jotka ovat osanneet hyödyntää 

muuten markkinoiden luomia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen ja sitä 

kautta tuottojen luomiseen nimenomaan hieman erilaisen aktiviteetin ja 

toisaalta erilaisten yhteistyörakenteiden kautta.  

 

Tästä hyvä esimerkki on ulkopuolisten varainhoitajien hyödyntäminen 

etenkin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tarjottaessa, jolloin tuotteet on saatu 

nopeasti ja uskottavalla tarinalla sekä tuottohistorialla asiakkaille tarjolle. 

Toinen esimerkki on niin sanottu rinnakkaissijoittaminen, jossa isommat 

varainhoitajat ovat hyödyntäneet omaa tasettaan sijoitustuotteita 

rakennettaessa ja tarjonneet pienemmille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa 
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kanssasijoittajana samoihin kohteisiin, kuin mihin pankki tai vakuutusyhtiö 

on itse sijoittamassa. Varainhoitoalalla innovatiivisuus ja uudet tuotteet ovat 

aina olleet merkittävä tekijä, mutta etenkin viimeisen 10 vuoden aikana 

matalan korkotason takia varat ovat hakeutuneet aiempaa enemmän 

perinteisistä poikkeaviin sijoituskohteisiin. 

 

Yrityksen on tärkeää tunnistaa yrityksen tai sen tietyn liiketoimintayksikön ja 

liiketoiminnan luonne. Onko liiketoiminta arvoketju-, arvopaja- vai 

arvoverkkotoimintaa, ennen kuin liiketoimintamallia lähdetään luomaan. 

(Pulkkinen ym., 2005) Varainhoidon toimiala on helposti miellettävissä ennen 

kaikkea arvopaja- tyyppiseksi liiketoiminnaksi, koska varainhoito on 

neuvontaa ja ongelmanratkaisua mitä suurimmassa määrin.  Informaation 

epäsymmetria on kuitenkin muuttunut siitä, kun esim. Fjeldstad ja Pulkkinen 

ovat kirjoittaneet aiheesta 1990- ja 2000-luvuilla. Tällä hetkellä 

instituutioasiakkaalla on käytössään helposti lähes sama, tai jopa parempi, 

informaatio kuin yhdellä yksittäisellä varainhoitoyhtiöllä.  

 

Reaaliaikainen informaatio, joka on helposti kaikkien saatavilla ja useat 

kilpailevat varainhoitajat, jotka tarjoavat informaationsa ainakin 

merkittävimmille sijoittajille on kääntänyt informaatioasymmetrian jo jopa 

käänteiseksi. Nyt asiakkaalla on tietyissä tilanteissa jopa informaatioetu 

suhteessa yksittäiseen varainhoitajaan. Tämä asettaa osaltaan haasteen sille, 

mistä varainhoitaja saa tuotettua lisäarvon asiakkaalle.  

 

Varainhoidon liiketoimintaan on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut 

lisää muita palvelun muotoja, joilla varainhoitajat tarjoavat lisäarvoa 

asiakkailleen. Arvoverkkomallissa arvon luonti liittyy yhteyksien 

mahdollistamiseen asiakkaiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

mahdollisuuksien luomista asiakkaiden väliseen kommunikointiin, tiedon 

vaihtoon, kaupankäyntiin ja niin edelleen.  

 

Asiakkaille tarjotaan myös arvoverkkomallin mukaisia palveluja esimerkiksi 

luomalla yhteyksiä asiakkaiden kesken kanssasijoittamisen eri muodoissa ja 

lisäksi tarjotaan mahdollisuus varainhoitajan kautta sijoittaa laajempaan 

tuotetarjontaan varainhoitajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. 

Toisaalta sijoittajan useamman varainhoitajan sijoitusten raportoinnin 

kokoava koontiraportointi on esimerkki  verkostoinfrastruktuurioperaatiosta, 

jolla luodaan asiakkaalle lisäarvoa.  
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Kustannuspaine, alan lisääntynyt sääntely, aiempaa selvästi laajempi 

tuotekirjo ja muun muassa raportoinnin haasteet ovat tehneet sen, että 

varainhoitajan prosessien ja koko arvoketjun tulee olla aiempaa toimivampi, 

räätälöitävämpi ja kustannustehokkaampi, jotta varainhoitaja voi toimia 

riittävän tehokkaalla ja kilpailukykyisellä tavalla tulevaisuudessa. 

 

Aiemmin käsitellessäni liiketoimintamallien teorioita yleisemmällä tasolla 

esittelin kirjallisuudesta kootun konseptuaalisen mallin, joka toimii erittäin 

hyvin pohjana myös instituutiovarainhoidon yhtiöiden liiketoimintamallien 

teoreettiseksi viitekehykseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 11. Liiketoimintamallin ratkaisevimmat osa-alueet 

instituutiovarainhoidossa tutkimuksen vastausten perusteella. (Viitekehys 

soveltaen muun muassa Morris ym., 2005; Chesbrough & Rosenbloom, 2002; 

Magretta, 2002; Osterwalder, 2004; Weil & Vitale, 2001; Afuah & Tucci, 2003)  

 

Yllä olevasta taulukosta instituutiovarainhoidon liiketoiminnassa merkittävää 

kilpailuetua ovat tuoneet viime vuosina etenkin lisäarvon tuottaminen 

nähtynä laajemmin etenkin arvonluonnin ja kyvykkyyksien kautta. Tietyt 

yhtiöt ovat uskaltaneet erottautua muista kohdentamalla liiketoimintamallissa 

painopistettä enemmän vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin ja sitä kautta 

erottautuneet muista toimijoista ja tuoneet uusia ideoita sekä lisäarvoa 
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asiakkaille osaamisellaan ja palvelukonseptillaan. Toisaalta ne ovat myös 

pystyneet ylläpitämään saavuttamansa kilpailuedun viimeisten vuosien 

aikana suhteessa suurempiin alan toimijoihin.  

 

Uusien tuotevaihtoehtojen tuominen Suomen markkinoille on vaatinut uusien 

yhteistyöverkostojen rakentamista kansainvälisten varainhoitotalojen kanssa  

ja toisaalta valmiutta hyväksyä se, että oman yhtiön osaaminen arvonluojana 

ei enää ole riittävä tuoteosaamisen tai tuotteiden rakentamisen ja 

salkunhoidon osalta. Tämä on vaatinut menestyneimmiltä yhtiöiltä 

varainhoitotoimialan suhteellisen perinteiseen liiketoimintamalliin 

lähestymistä uudella tavalla. On pyritty hyötymään poikkeuksellisen matalan 

korkotason luomasta mahdollisuudesta tarjota perinteisten sijoituskohteiden 

sijaan mielenkiintoisia uusia vaihtoehtoja ja samalla luoda tarvetta ja 

markkinaa kyseisille vaihtoehtoisille sijoitustuotteille. 

    

Tuote- ja palvelukonseptin innovointi on ollut merkittävä kilpailuedun tuoja 

varainhoidon toimialalla. Teece (2018) puhuu dynaamisista kyvykkyyksistä ja 

kyvystä tarttua hetkeen (Sense -> Seize -> Transform), eli pyrkiä hyötymään 

muutoksista jalostamalla liiketoimintamallia ja kohdentamalla tarpeellisia 

resursseja suhteessa yrityksen strategiaan sekä pyrkiä ennakoimaan 

markkinoilla tapahtuvia liikkeitä kilpailijoita aiemmin. Varainhoitajista eQ ja 

Mandatum Life ovat ennakkoluulottomasti tuoneet vaihtoehtoisia 

sijoitusratkaisuja muita ennen tarjolle ja voittaneet merkittävästi 

markkinaosuutta tällä liiketoimintamallin kehittämisellä. 

 

5.2.2. Liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä 

 

Suuria eroja liiketoimintamallissa eri toimijoiden väliltä oli hankala havaita 

vastuksista. Selkeimmät erot nousi esiin siinä onko tarjoaja yksi suurista 

varainhoitajista, jolloin palvelu- ja tuotetarjonta kaikilla kattoi käytännössä 

kaikki osa-alueet vai pienempi toimija, jolloin palveluntarjoajat olivat selvästi 

enemmän keskittyneet johonkin yksittäiseen niche tuote- ja/tai 

palvelukonseptiin ja siten pyrkii erottautumaan omalla toiminnallaan 

isommista toimijoista. Liiketoimintamallien rakenne vaikuttaa olevan kaikilla 

toimijoilla suhteellisen samanlainen ja erot löytyvät enemmän siitä mihin oli 

keskitytty tuotevalikoiman osalta ja sitä kautta mikä oli perustelluin 

asiakassegmentti tuolle tuoteryhmävalinnalle. 
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Toisaalta selkeästi kapeamman tuote- / palvelukonseptin valinta mahdollistaa 

pienemmille toimijoille voimavarojen keskittämisen valitun tuotevalikoiman 

kehittämiseen. Tätä kautta on mahdollista saada toimivampi raportointi ja 

uskottavampi tarina sekä parempi tuoteosaaminen ja tuotetarjoama tietylle 

kapeammalle tuoteryhmälle. 

 

Yhteistyökumppanin valinta haastateltujen vastauksissa kiteytyi hyvään ja 

uskottavaan tarinaan, eli siihen, että tarjottava tuote on hyvä ja tuo lisäarvoa 

asiakkaalle ja toisaalta varainhoitoyhtiön oma tarina tai brändi on riittävän 

erilainen ja houkutteleva asiakkaan näkökulmasta. Varainhoito on 

luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa ja merkittävä osa varainhoitoyhtiön 

brändiä on se, että palvelulupauksesta pystytään pitämään kiinni. Tämä vaatii 

sitä, että varainhoitajan prosessit ovat kunnossa ja perustoiminnot 

sopimuksista, sijoitustuotteiden tuottokehitykseen ja sijoitusten raportointiin 

toimivat riittävän hyvällä tasolla. Tämä taas vaatii varainhoitajalta 

kokonaisuuden ymmärtämistä asiakkaan näkökulmasta, tehokkaita prosesseja 

ja kuitenkin tarvittaessa räätälöitävyyttä asiakastarpeet huomioiden sekä 

riittäviä panostuksia arvoketjun eri osa-alueisiin.  

 

Luottamukseen perustuvassa liiketoiminnassa pitkäjänteinen toiminta ja 

yhtiötä edustavan yhteyshenkilön merkitys kasvaa monia muita aloja 

merkittävämmäksi. Vastauksissa korostui yhteyshenkilön merkitys, mutta 

ensisijaisesti asiakas kuitenkin valitsee yhtiön, yhtiön tarjoamat houkuttelevat 

tuotteet ja yhtiön viestimän palvelulupauksen. Tämän jälkeen tai osana 

varainhoitajan houkuttelevuutta tulevat yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilön 

merkitys on kuitenkin varainhoitoliiketoiminnassa suuri ja yhteyshenkilön 

aktiivisuus sekä ammattitaito voivat merkittävästi edesauttaa asiakkaan 

saamaa kuvaa varainhoitoyhtiöstä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista.  

Mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa yhteyshenkilöä ja asian tiedustelu 

varainhoitoyhtiön toimesta aika ajoin nähtiin asiaksi, joka tuo selvästi 

lisäarvoa sijoittaja-asiakkaan näkökulmasta.  

 

 Asiakkaat arvostavat myös mahdollisuutta keskustella suoraan varoja 

sijoittavan salkunhoitajan kanssa. Mahdollisuus ja halu tarjota tapaamisia 

salkunhoidosta vastaavien henkilöiden kanssa on varmasti yksi tekijä, jolla 

varainhoitoyhtiö voi halutessaan erottautua muista toimijoista. Pienemmille 

toimijoille tämä on pienemmän asiakasmäärän takia helpompaa toteuttaa, 
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mutta suuremmilla toimijoilla olisi taas resursseja palkata esimerkiksi tuote- / 

markkinaspesialisteja, jotka voisivat tuoda yhteyshenkilöitä syvällisempää 

tietoa asiakkaille tarvittaessa. 

 

Vastauksista nousee esille se, että instituutiosijoittajat arvostavat nopeaa, 

täsmällistä ja riittävän informatiivista raportointia sekä toimivaa back office 

palvelua sen eri muodoissa. Eli operationaalisesti kaiken sijoittamiseen 

liittyvän täytyy asiakkaan näkökulmasta toimia moitteettomasti. Tuotteiden ja 

tuotevalikoiman osalta ensiarvoisen tärkeää on saada varainhoitajalta sitä 

mitä hän on luvannut, eli tuotteen toteutuneen tuoton ja riskin tulee vastata 

sitä, mitä asiakkaalle on alun perin oltu tarjoamassa ja mitä asiakas on ollut 

ostamassa.  Tuotevalikoiman riittävä laajuus ja laadukkuus nähdään 

positiivisena tekijänä ja asiakkaat arvostavat myös mahdollisuutta 

varainhoitajan kautta päästä käsiksi myös laajempaan ulkopuolisten 

varainhoitotalojen tuotevalikoimaan.  

 

Instituutiovarainhoidon toimialalla ainakin suurimmat asiakkaat ovat hyvin 

pitkälti kaikkien varainhoitajien tiedossa ja siten kaikki varainhoitajat 

tarjoavat omia tuotteita ja palvelujaan käytännössä kaikille suurimmille 

asiakkaille. Tällöin nimenomaan oman tarinan erilaisuus ja houkuttelevuus 

sekä toiminnan uskottavuus ovat keinoja, joilla pääsee jatkamaan keskustelua 

sijoittaja-asiakkaiden kanssa mahdollisesti pidemmälle. Tässä suhteessa 

toimijan maine toimialalla ja mahdolliset referenssit muilta sijoittajilta ovat 

erityisen suuressa merkityksessä, kun sijoittajat valitsevat uusia 

varainhoitajia. Suurimmista toimijoista pankkikonserneihin kuuluvilla 

varainhoitajilla on mahdollisesti kilpailuetua siitä, että ne voivat 

yrityspankkitoimintojensa kautta hyödyntää hyvää asiakassuhdettaan joissain 

varainhoitoon liittyvissä tilanteissa.    

 

Seuraavalla sivulla on kootusti asioita, jotka haastatteluissa nousivat esille 

onnistuneen varainhoitajan liiketoimintamallista keskusteltaessa sekä 

toisaalta kilpailuetuja haettaessa. 
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Taulukko 12. Varainhoitoyhtiön liiketoimintamallissa huomioitava. 

 

Tulevaisuuden osalta yksi merkittävä tekijä on viranomaissäätelyn asettamat 

haasteet etenkin hinnoittelulle. Eräs kysymys on, erottuuko varainhoidon 

sijoitusneuvonta ja sijoitustuotteet / rahastoyhtiöt aiempaa selvemmin 

toisistaan? Riippumattomampi sijoitusneuvonta edellyttää aiempaa selkeästi 

enemmän napanuoran katkaisua neuvonnan ja tuotteiden tuottajan väliltä. 

Tapahtuuko tulevaisuudessa niin, että asiakas maksaa sijoitusneuvonnasta ja 

tuotteiden valinnasta sijoitusneuvojalle sekä lisäksi erikseen valitusta 

tuotteesta tuotteen tarjoajalle. Tällöin tavoitteena olisi, että sijoitusneuvojalle 

olisi merkityksetöntä kenen tuotetta tarjoaa tuottojen näkökulmasta ja 

neuvonnan laatu ja palvelu ratkaisevat mitä sijoitusneuvojaa asiakas käyttää. 

Tässä tapauksessa sijoitusneuvonnan laadun ratkaisisi aidosti neuvojan kyky 

suunnitella asiakkaan tarpeen mukainen sijoitussalkku ja valita parhaat 

tuotteet markkinoilta siihen.  

 

Varainhoitoalalla on käynnissä iso murros, joka osaltaan johtuu laskevista 

palkkiotuotoista ja toisaalta sääntelyn aiheuttamista muutoksista. Alan 
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markkinakäytännöt hakevat vielä itseään ja esimerkiksi alan palvelu- ja 

hinnoittelumallit tulevat vielä muuttumaan osittain sääntelyn vaikutuksesta ja 

osittain kilpailun vaikutuksista. Nykyinen nollakorkoympäristö tukee 

kuitenkin tulevaisuudessakin sijoittamista ja varainhoitoa toimialana. 

Yhteiskunta vaurastuu ja talous sekä sijoitusmarkkinat kasvavat 

tulevaisuudessakin ja sitä kautta sijoitettavaa varallisuutta on vuosi vuodelta 

enemmän. Kilpailu tulee kovenemaan ja palkkiotasot todennäköisesti 

laskevat, mutta varainhoitotoimialan kokonaisnäkymät ovat kuitenkin 

suhteellisen houkuttelevat.  

 

Varainhoito toimialana on jatkossa vielä aiempaa läpinäkyvämpi ja sitä kautta 

asiakkaalle helpommin hahmotettavissa. Instituutiosijoittajille, jotka eivät ole 

täysin ammattimaisia sijoittamisessa, sääntelyn ja ohjeistuksen tiukentuminen 

tuo lisää suojaa ei toivottavien lopputulosten varalta. Kaikkein 

ammattimaisimpien sijoittajien osalta viime vuosien muutokset eivät tuo 

merkittävää muutosta toimintaan, mutta yksityissijoittajien ja vähemmän 

ammattimaisten instituutioiden osalta muutokset ovat tuoneet lisää turvaa 

sijoittajana.  

 

Toimialalla tullaan todennäköisesti näkemään vielä lisää yhdistymisiä ja 

varainhoitajien osalta toiminnasta tulee yhä enemmän volyymiliiketoimintaa 

ainakin laajaa palvelukonseptia tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 

Palkkiotuottojen laskiessa varainhoitajalla täytyy olla kriittinen massa 

sijoitusvarallisuutta hoidossa, jotta kustannukset saadaan järkevällä tavalla 

kompensoitua ja on mahdollisuus investoida tulevaan kasvuun.  

 

Tämän takia isompien toimijoiden skaalaedut tulevat aiempaa enemmän esille 

toimintoja kehitettäessä ja investoitaessa uusiin palveluihin ja tuotteisiin. 

Toisaalta riittävän pienet toimijat voivat hyötyä erikoistumisestaan ja saada 

kilpailuedun erikoisosaamisestaan niche -toimijana.  Haaste on pystyä 

toimimaan ennen muita toimijoita ja löytämään ne kohteet, jotka asiakkaita 

kiinnostavat ja tuottaa palvelu riittävän tehokkaasti pienemmillä volyymeilla. 

Tällä hetkelläkin löytyy muutamia esimerkkejä erikoistuneista 

rahastoyhtiöistä, jotka omalla toiminnallaan ovat löytäneet houkuttelevan 

markkinaraon itselleen. 

 

Alla kuvassa on jo aiemmin tässä tutkimuksessa esitelty rakenne siitä, mitkä 

ovat tärkeimpiä asioita, joihin instituutiovarainhoitoyhtiö joutuu ottamaan 
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kantaa rakentaessaan itselleen liiketoimintamallia. Kuvaan on sinisellä 

merkitty ne aihealueet, jotka tämän tutkimuksen mukaan ovat erityisen 

merkityksellisiä instituutiovarainhoitajan menestyksessä. 

 

 

Kuva 16. Instituutiovarainhoidon liiketoimintamallissa erityisesti 

huomioitavia asioita tutkimuksen perusteella. 

 

Markkinatilanteeseen hyvin sopivat tuotteet ja niiden menestys ovat 

merkityksellisimmät asiat, joilla varainhoitaja voi erottautua muista 

toimijoista. Kokonaisvarainhoitajana toimivalla palveluntarjoajalla tulee olla 

riittävän laaja ja laadukas tuotevalikoima, joka vastaa toimialan 

asiakaskunnan tarpeisiin. Toinen vaihtoehto varainhoitajalle on keskittyä 

toimimaan vain tietyllä kapeammalla segmentillä ja rakentamaan tarina 

esimerkiksi vaihtoehtoisten tuotteiden uskottavana tarjoajana. Viimeisten 

vuosien aikana asiakkaat ovat tämän tutkimuksen haastattelun ja Prosperan 

tutkimuksen mukaan yhä enemmän arvostaneet nimenomaan uusia 
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innovatiivisia sijoitusvaihtoehtoja markkinoille tuoneita toimijoita perinteisten 

varainhoitajien ja varainhoitotuotteiden sijaan.   

 

Haastatteluissa nousi esiin myös se, että varainhoidon liiketoiminnassa 

yhteyshenkilön aktiivisuudella on merkittävä rooli asiakkaiden 

kokonaistyytyväisyyden osalta. Yhteyshenkilön osoittama mielenkiinto 

asiakkaan ongelmia kohtaan ja innovatiiviset ratkaisuehdotukset nousevat 

esiin haastattelujen vastauksissa. Myös yhteyshenkilön sopivuus henkilönä 

kyseiselle asiakkaalle on merkittävä tekijä asiakastyytyväisyydessä. 

Asiakassuhteeseen toisi merkittävää lisäarvoa, mikäli varainhoitajalla olisi 

mahdollisuus tarjota helppo tapa vaihtaa yhteyshenkilöä mahdollisissa 

ongelmatilanteissa.  Yhteyshenkilön lisäksi esiin nousi myös mahdollisuus 

tavata sijoituksista vastaavaa salkunhoitajaa riittävän usein. Mitä enemmän 

varainhoitaja voi tarjota asiakkailleen salkunhoitajatapaamisia, sitä parempi 

on asiakkaan kokema lisäarvo.   

 

Myös raportoinnin nopeus ja virheettömyys ja yleisesti sijoitus- ja 

palveluprosessien sujuvuus koettiin erittäin merkittävänä tekijänä 

kokonaistyytyväisyyttä arvosteltaessa. 

 

Haastattelututkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia kysymykseen, mistä 

tekijöistä tulee lisäarvo asiakkaille ja kilpailuetu varainhoitajalle 

instituutiovarainhoidon toimialalla. Esille nousi etenkin houkuttelevat  ja 

innovatiiviset tuotteet sekä prosessien toimivuus ja luotettavuus, oli kyse 

sitten sijoitustuotteesta, raportoinnista tai kokonaispalvelusta. Voittajiksi 

nousevat ne, jotka pystyvät tuottamaan oman palveluprosessinsa riittävän 

kustannustehokkaasti ja samalla innovoimaan uusia tuotteita, joista asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan saman tai jopa aiempaa korkeamman 

palkkiorakenteen. 

 

5.3. Jatkotutkimukset 

Liiketoimintamalleja ja niiden erilaisia viitekehyksiä on tutkittu varsin paljon 

viimeisen 20 vuoden aikana. Kuitenkin tähänkin tutkimukseen läpikäydyn 

akateemisen kirjallisuuden pohjalta näyttää löytyvän hyvin vähän 

tutkimuksia siitä, kuinka mitata liiketoimintamallin onnistumista tai 

tutkimuksia, joissa olisi mitattu jollain tavalla erityyppisten 

liiketoimintamallien menestymistä. Esimerkiksi Zott ja Amit (2006) esittelivät 
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metodin, jolla pystyisi selvittämään erilaisissa hypoteettisissa tilanteissa 

liiketoimintamallin tuomaa lisäarvoa yrityksen tulokseen, mutta toimivaa 

mallia ei ole noussut kirjallisuudesta esille.   

 

Tulevaisuudessa liiketoimintamallin osalta jatkotutkimuksia voisi olla, miten 

esimerkiksi varainhoitoyritysten johto ja työntekijät näkevät nykyisen 

liiketoimintamallin rakenteen ja onnistumisen. Onko yrityksen 

liiketoimintamallia omalla narratiivillaan kertovien johtajien ja mallia 

toteuttavien toimihenkilöiden näkemys mallin rakenteesta ja oikeellisuudesta 

kuinka yhteneväiset. 

 

Toisaalta olisi mielenkiintoista tutkia liiketoimintamallin Business Model ja 

johtamisen mallin Management Model välisiä eroja. Miten Birkinshawn ja 

Ansarin (2015) mainitseman Management Model eli Johtamisen mallin, kautta 

voisi tutkia yrityksen johdon valintoja sen suhteen, miten työ tai tavoitteet 

saadaan toteutettua. Miten toiminnot koordinoidaan, miten päätökset 

tehdään, miten tavoitteet asetetaan ja miten työntekijöitä motivoidaan ja 

kuinka suuri merkitys näillä konkreettisemmilla valinnoilla on ollut valitun 

liiketoimintamallin onnistumiseen yrityksessä. 

 

Johtamisen malli liittyy olennaisesti yrityksen liiketoimintamalliin, mutta 

samalla se on konseptuaalisesti erillinen. Johtamisen malli viittaa valintoihin 

tasolla ”miten” työ saadaan tehdyksi, eikä niinkään valintoihin tasolla ”kuka” 

on asiakas ja ”mitä” tuotteita ja palveluja. 
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