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1 Johdanto 

Tarkastelemme tässä artikkelissa pankkitoiminnan tulevaisuutta alustatalouden näkökulmasta. 

Tavoitteenamme on avata alustatalouden käsitteen avulla näkökulmia pankkien tulevaisuu-

teen. 

Alustataloudeksi kutsuttu uusi taloudellisen organisoitumisen malli voidaan tulkita globaa-

lin verkostoyhteiskunnan uusimmaksi kehitysvaiheeksi. Paljon mainetta ja huomiota 1990-lu-

vulla saanut Manuell Castells (1996) korosti, että globaalissa verkostoyhteiskunnassa talouden 

ydinprosessit - tuotanto ja kulutus sekä niiden komponentit - organisoituvat globaalilla tasolla 

joko suoraan tai erilaisten verkostojen välityksellä. Hän nosti vahvasti esille sen, että informaa-

tion ja tiedon on tulevaisuudessa mahdollista liikkua yhä jouheammin yli, ohi ja läpi aiemmin 

niin vakiintuneilta näyttäneiden instituutioiden. Olemme lähestymässä tulevaisuutta mutta 

tietoisena siitä, että monet poliittis-taloudelliset tapahtumat haastavat jatkuvasti resurssien ja 

osaamisen globaalin liikkuvuuden. 

Globaali verkostoyhteiskunta on 2000-luvulla saanut tukipilarikseen teknologisen kehityk-

sen mahdollistamat digitaaliset alustat. Ne ovat antaneet uuden muodon globaalille verkosto-

yhteiskunnalle ja samalla vauhdittaneet sen kehitystä. Martin Kenneyn ja John Zysmanin mu-

kaan internetin varaan rakentuvien digitaalisten alustojen taustalla on ’algoritminen vallanku-

mous’ ja ’pilvipalvelujen nousu’, jotka rakentuvat digitaalisen alustalouden tärkeimmän raaka-

aineen eli datan hyödyntämisen varaan. Kenney ja Zysman uskovat, että digitaaliset alustat 

generoivat uusia mahdollisuuksia, innovaatioita ja työtä sekä uudelleenorganisoivat taloudelli-

sia toimintoja, ja muodostuvat 2000-luvulla hallitsevaksi organisoitumisen muodoksi samalla 

tavalla kuin tehtaat 1900-luvulla. 

Edellä lyhyesti esille nostetuista lähtökohdista tämä artikkeli kohdistuu niihin haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin, joita alustatalous tuo erityisesti pankkitoimintaan. Alustatalous haastaa niin 

pankkien strategiat, johtamismallit kuin innovaatiokäsityksenkin. Ensimmäiseksi kohdistamme 

huomion alustatalouden keskeisiin piirteisiin. Toiseksi pohdimme alustataloutta pankkitoimin-

nan näkökulmasta ja lopuksi kiteytämme tarkastelun pankkien tulevan kehityksen kulminaa-

tiopisteiksi. Käytämme OP Ryhmää läpi artikkelin esimerkkinä siitä, miten uudet kehityskulut 

ovat haastaneet pankkitoiminnan ja koko finanssialan. Aiheenvalinnalla haluamme kunnioittaa 

emeritusprofessori Risto Nuolimaan pitkää ja ansiokasta uraa ei vain oikeustieteen kentillä 

vaan myös OP Ryhmässä.  
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2 Alustan käsite pähkinänkuoressa 

McAfee ja Brynjolfsson (2017) pitävät Kenneyn ja Zysmanin tavoin alustojen synnyttämää 

muutosprosessia lähes vallankumouksellisena. Heidän mukaansa alustoja hyödyntävät yrityk-

set tulevat haastamaan monin tavoin monien toimialojen monet perinteiset yritykset. MacA-

fee ja Brynjolfson tiivistävät uusien alustayritysten nopean kehityksen syyt seuraavasti: (1) Ko-

neiden kyvykkyys vahvistuu nopeasti, (2) nuoret ja nopeasti kasvavat yritykset eivät juurikaan 

muistuta niitä vanhoja teollisuudenaloja ja yrityksiä, joiden toimintaan ne vaikuttavat disrup-

toivasti ja (3) uusi teknologia muokkaa erilaisten yhteisöjen syntyä ja niiden toimintamalleja; 

laajat ihmis- ja yritysjoukot organisoituvat uusilla tavoilla.  

Alustan käsite on kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä. Sitä käytetään hyvin monissa yh-

teyksissä ja monin tavoin; siitä on tullut nopeassa tahdissa muotikäsite. Alusta on saanut niin 

monia merkityksiä sekä tutkimuksessa että käytännön maailmassa, että se ei enää täytä tie-

teellisen käsitteenmäärittelyn perustoiveita. Se ei ole semanttisesti itsenäinen, järjestelmälli-

nen (organisoiva ja rajaava), tarkka, yksimerkityksellinen, neutraali eikä aina edes informatiivi-

nenkaan. Johtamisessa käsitteen semanttisen itsenäisyyden merkitys ei yleensä korostu samal-

la tavalla kuin tieteellisessä tutkimuksessa, ja joissain tilanteissa epäselvä käsite, siitä käytävä 

keskustelu ja merkitysten etsintä saattavat olla hyviä johtamisen välineitä. Joskus taas uudelta 

kuulostavan käsitteen ainoa tarkoitus on luoda dynaaminen vaikutelma ja kuva uudenlaisesta 

toiminnasta minkään varsinaisesti muuttumatta.   

Suomen kielitoimiston sanakirja1 määrittelee alustan (1) jonkin alla olevaksi pinnaksi, ker-

rokseksi, rakennelmaksi tai muuksi vastaavaksi; joskus se käsitetään myös pohjaksi tai perus-

taksi sekä (2) käyttöjärjestelmäksi, jossa ohjelmisto toimii. Alusta on siis jonkin toisen asian 

perusta.  

Digitaaliset alustat määrittyvät sarjaksi digitaalisia järjestelyjä, jotka ovat avoimia suurelle 

joukolle toisistaan erillisiä toimijoita. Ne ovat monimutkainen yhdistelmä ohjelmistoja, laitteis-

toja, operaatioita ja verkostoja. Internetiä voidaan kutsua kaikkien digitaalisten alustojen emo-

alustaksi. Googlen Android ja Applen IoS ovat yleisesti tunnettuja esimerkkejä sellaisista ’alus-

tojen alustoista’, jotka tarjoavat monille toimijoille mahdollisuuden rakentaa omia alustojaan, 

applikaatioitaan ja palvelujaan niiden varassa. Choudary määrittelee digitaalisen alustan erot-

tamalla sen putkimaisista toimintamalleista. Putkimallilla hän viittaa lineaariseen liiketoimin-

tamalliin, jossa yritykset tekevät tuotteita ja/tai rakentavat erilaisia palvelukokonaisuuksia ja 

vievät ne sitten tavalla tai toisella markkinoille. Alustayrityksen arvonluonti ei perustu konk-

reettisten palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseen asiakkaille vaan monen toimijan välisen vuo-

                                                
1 http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80 (luettu 15.8.2017) 
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rovaikutuksen mahdollistamiseen. Choudary käyttää Youtubea esimerkkinä digitaalisesta alus-

tasta, joka mahdollistaa hyvinkin erilaisten sisältöjen tuottamisen ilman omaa sisällöllistä 

agendaa. Youtube eroaa olennaisesti perinteisistä TV-kanavista, jotka Choudaryn mukaan ovat 

tyypillisiä putkitoimijoita.   

 
KUVA 1. Putki- ja alustamalli yksinkertaistettuna (van Alstyne ym 2016) 

Digitaaliset alustat voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen ryhmään (Ailisto ym 2016). Digitaa-

lisia työkaluja tarjoavat alustat ovat erilaisten avoimessa käytössä tai kohtuullista korvausta 

vastaan käytössä olevien työkalujen sijoituspaikkoja. Työkalut liittyvät vaikkapa myynnin tu-

keen, kirjanpitoon tai inhimillisten resurssien hankintaan. Tällaiset alustat tarjoavat sofistikoi-

tuneita työkaluja ilman tarvetta hankkia järjestelmiä omaan käyttöön. Erilaiset sosiaaliset suh-

dealustat tarjoavat erilaisille ihmisryhmille mahdollisuuden tutustua ja tavata toisensa, keskus-

tella, etsiä yhteisiä intressejä eli tehdä kaikkea sitä mitä ihmiset muutenkin tekevät hyvine ja 

huonoine puolineen. Jo klassisiksi muodostuneita esimerkkejä sosiaalisista suhdealustoista 

ovat Facebook ja monenlaisia deittipalveluja tarjoavat alustat. Jotkin työtä välittävät alustat 

muuttavat tapoja, joilla työntekijä ja työnantaja ovat perinteisesti kohdanneet ja löytäneet 

toisensa. Esimerkiksi Linkedin on muodostunut erityisesti teknologia-aloilla merkittäväksi vuo-

rovaikutuksen foorumiksi.  

Erilaiset alustapalvelut perustuvat mitä suurimmassa määrin skaalaetuihin. Alustojen kehit-

täjille ja omistajille riittävän suuri skaala on liiketoiminnan edellytys (Kenney & Zysman 2016). 

Palvelujen käyttäjille skaalaedut näkyvät aiempaa edullisempina palveluina ja erilaisten infor-

maatio- ja kommunikaatioteknologisten välineiden käyttönä. Käyttäen monien muiden tapaan 

Putkimalli Alustamalli

Arvonluonti  lineaarisesti  
keskitetyn henkilöstön ja  
omien resurssien varassa

Arvonluonti 
orkestroimalla ulkoisten 
tuottajien ja asiakkaiden 

vuorovaikutusta
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esimerkkeinä yhtäältä liikkumispalvelujen alustaksi noussutta Uberia ja majoituspalvelujen 

alustaa Airbnb:tä ja toisaalta Applea ja Googlea Ailisto ja kumppanit (2016) toteavat erilaisten 

digitaalisten alustojen luovan ”uudenlaisen kontrollipisteen, joka rakentuu olemassa olevan 

tiedon, tietorakenteiden ja sisällön epäsymmetrian varaan”. Tämä mahdollistaa heidän mu-

kaansa aiemmin heikosti hyödynnettyjen resurssien tehokkaamman hyödyntämisen, koska 

tietotekniset järjestelmät perustuvat aiempaa selkeästi enemmän käyttö- kuin pääomakustan-

nuksiin ja huomion on mahdollista kiinnittyä enemmän sisältöihin kuin tekniikkaan. Ailisto ja 

kumppanit uskovat digitaalisten alustojen luovan aiempaa tasavertaisemmat mahdollisuudet 

tiedon hyödyntämiseen ja resurssien käyttämiseen. 

Ailiston ja kumppaneiden (2016) mukaan alustalle on tyypillistä erilaisten tarpeiden koh-

taaminen. Alusta palvelee kahta tai useampaa asiakastyyppiä ja erilaisia tarpeita. Käyttäjät 

ovat mukana alustalla omien tarpeidensa ja tavoitteidensa näkökulmasta. Sama alusta näyt-

täytyy eri toimijoille erilaisena kokonaisuutena. Samalla käyttäjät muovaavat alustaa omilla 

toimillaan ja vahvistavat sitä. Näin syntyy verkostovaikutus, joka perustuu joko suoraan tai 

epäsuorasti alustan käyttäjien toisilleen tuottamaan lisäarvoon. Näin alusta luo toimijoiden 

välille monensuuntaisen markkinan. Ailisto ja kumppanit liittävät alustatalouden suoraan ja-

kamistalouteen, joka nähdään tässä yhteydessä yhtenä alustatalouden ulottuvuuksista. Alusto-

jen kehitys tarjoaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet sekä ihmisten väliseen suoraan jakami-

seen että yritysten väliseen resurssien jakamiseen. Jakaminen perustuu siihen, että (a) resurs-

seja, hyödykkeitä ja/tai pääomia lainataan, jaetaan ja/tai vaihdetaan jollain tavalla yhdessä tai 

yhteisöllisesti, ja että (b) tähän liittyvät työsuoritteet jakaantuvat eri toimijoiden kesken vasta-

vuoroisuuden periaatetta noudattaen (Zervas ym 2017; Hamari ym 2015).  

3 Utopia vai dystopia 

Alustatalous on vasta hahmottumassa, mutta selvää lienee, että se antaa mahdollisuuden 

muuttaa monia suhteellisen vakiintuneita rakenteita ja prosesseja. Sen siunauksellisuudesta on 

vielä liian aikaista sanoa mitään varmaa. Kenneytä ja Zysmania (2016) seuraten on kuitenkin 

syytä kysyä, onko alustatalouden piirtämä kuva tulevaisuudesta utopia vai dystopia, tai oike-

ammin, keille se on utopia ja keille se saattaa muodostua dystopiaksi. Tässä luvussa nostetaan 

esille lukuisia mahdollisuuksia, jotka toteutuessaan parhaalla mahdollisella tavalla saattavat 

johtaa jonkinlaiseen ”finanssiutopiaan”. Dystopioista on yrityskehityksen yhteydessä yleensä 

puhuttu vähemmän. Nostamme tässä esille mahdollisina dystopian oireina alustalouden vaiku-

tuksen aluekehitykseen ja työmarkkinoihin. 

Alustataloudessa on sisäänrakennettuna sekä hajauttavia että keskittäviä voima. Yhtäältä 

se hajauttaa arvoketjuja tehden niistä globaaleja arvoverkostoja avaten aivan uudenlaisia 
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mahdollisuuksia monille toimijoille. Toisaalta se saattaa keskittää taloudellisia resursseja, 

osaamista ja ydintoimintoja yhä harvempiin käsiin. Alustatalouden varmimpia voittajia lienevät 

digitaalisten alustojen omistajat ja kehittäjät vähän samaan tapaan kuin kultaryntäyksen aikoi-

na tarvikkeiden valmistajat ja erilaisten palvelujen tarjoajat. Vaikka kullanetsijä ei löytänyt mi-

tään, hän oli jo kuokkansa ostanut ja saluunassa käynyt. Vaikka jollekin digitaaliselle alustalle 

liiketoimintansa rakentanut yritys kuihtuisi pois, se olisi jo alustamaksunsa maksanut, tavalla 

tai toisella. Jaamme asuntoja, kyytejä ja paljon muuta toisillemme, mutta joka kerta jaamme 

jotain myös digitaalisten alustojen omistajille. Merkittävä osa suurimmista digitaalisten alusto-

jen kehittäjistä toimii San Franciscossa tai Silicon Valleyssa, ja arvioiden mukaan noin joka kol-

mas euro eurooppalaisten maksamista alustapalveluista valuu USA:n länsirannikolle. 

Alustatalous ei näy vain yritysmaailmassa ja innovaatioiden maantieteessä, se vaikuttaa 

myös työn tulevaisuuteen. Alustatalous mahdollistaa niin kutsutun ’on-demand’ –talouden 

nousun. Sille on olennaista ”kysyntään vastaaminen tarvittaessa tai vaadittaessa” (Berg 2016). 

Erilaisten tarpeiden kohtaaminen aiemmasta poikkeavilla tavoilla johtanee siihen, että yritys-

ten ja työvoiman välille rakentuu erilaisia lyhytaikaisia ja väliaikaisia toimeksiantoja ja työsuo-

ritteita. Digitaaliset alustat mahdollistavat jakamisen ja erilaisten tarpeiden täyttämisen ’vaa-

dittaessa’ ja samalla keikkailun yleistymisen. Tämä johtaa alustalouden yhteen lisäulottuvuu-

teen, jota kutsutaan varsin yleisesti keikkataloudeksi (Gig Economy) (de Stefano 2016). Keikka-

työhön perustuvassa taloudessa työn jakautuminen perustuu erilaisilla digitaalisilla alustoilla 

välitettyihin keikkoihin, jolloin pidemmän ja pysyvän palkkatyösuhteen sijaan ihminen ansait-

see elantonsa ajallisesti lyhytkestoisilla keikoilla. Keikkailun yleistyminen saattaa johtaa ää-

rimmäiseen joustavuuteen työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamisissa ja johtavan sellaisen pre-

kariaatin syntyyn, jossa ihmiset työskentelevät pääosin tilapäisissä työsuhteissa, ja jonka jäse-

net oletettavasti kärsivät epävarmoista työehdoista ja matalista palkoista.  

4 Alustatalous ja pankkitoiminta 

Maailmanlaajuisesti katsottuna pankkiala on pitkään ollut suojassa alan ulkopuolisilta kilpaili-

joilta. Alan koko ja monimutkainen sääntelyjärjestelmä ovat suojanneet sitä. Uusien toimijoi-

den on ollut vaikea päästä alalle, koska se on vaatinut paljon osaamista ja pääomia. Suomalai-

set pankit ovat lisäksi olleet varsin hyviä sekä integroimaan uusimman teknologian osaksi 

omaa toimintaansa että pitämään kiinni omasta asiakaskunnastaan. Pankit ovat olleet todelli-

sia asiakasmagneetteja - onhan jokainen jonkin pankin asiakas.  

Klassisessa toimintamallissa pankkitoiminta on perustunut talletusten keräämiseen ja luot-

tojen myöntämiseen ja pankin tulos on rakentunut erityisesti talletuksille maksettavan ja anto-

lainauksesta veloitettavan koron erotuksen varaan. Äärimmilleen yksinkertaistettuna teollisen 
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ajan pankkitoiminta on perustunut siihen, että asiakas tallettaa rahansa pankkiin (usein suh-

teellisen lyhyeksi ajaksi) ja saa vastineeksi mahdollisuuden ottaa pitkäaikaista lainaa. Asiakkaal-

la on oma tili ja pääsy rahoitusjärjestelmään, joka rakentuu identiteetin tunnistamisen ja var-

mentamisen varaan julkisen tahon hyväksymällä tavalla. Klassiset pankit ovat pitäneet tämän 

ytimen varassa yllä laajaa palveluvalikoimaa ja integroineet siihen uusia elementtejä mahdolli-

suuksien mukaan (Ritakallio 2016). Ne ovat tarjonneet tuottavan turvasataman rahalle, rahaa 

investointeihin ja johdonmukaiset toimintasäännöt. Kärjistäen voisi todeta, että pankkipalve-

lupalvelut eivät varsinaisesti ole olleet palveluja, vaan maksua vastaan saatuja neuvoja siitä, 

miten asiakas voisi tiiviimmin sitoutua omaan pankkiinsa. Kuluttajat ovat sopeutuneet stan-

dardisoituihin palveluihin. 

Pankkien toiminta kulminoitui pitkään siihen fyysiseen ympäristöön (konttori), jossa ne 

toimivat. 2000-luvulla tilanne on muuttunut nopeasti erilaisten mobiilisovellusten noustessa 

internet-pohjaisten pankkipalvelujen kanssa tärkeimmäksi pankin ja asiakkaiden vuorovaiku-

tuksen muodoksi. Pankit ovat jo jonkin aikaa rakentaneet palvelujaan erilaisten digitaalisten 

sovellusten varaan ja samalla fyysisen sijainnin merkitys on vähentynyt. Teknologian hyödyn-

täminen ei ole pankeissa uusi asia, mutta alustalouden haaste yhdistettynä palvelu- ja tuotein-

novaatioiden tulvaan on tarjonnut asiakkaille kirjon uudenlaisia mahdollisuuksia ja samalla 

tehnyt pankkien toimintaympäristöstä aiempaa monimutkaisemman. Perinteiset huomion 

kohteet pankkien kehityksen arvioinneissa ja tulevien suuntien hahmottelussa ovat muuttu-

neet. Huomio on perinteisesti kohdistunut pankkien palveluvalikoimaan, hinnoitteluun, suur-

ten pankkien markkinaosuuksiin tai yksittäisten pankkien siirtymisiin ryhmästä toiseen. Huo-

mio on kohdistunut myös pankki- ja vakuutustoiminnan aiempaa tiiviimpään yhteiseloon ja 

joihinkin toimialasiirtymiin. Joitain vuosien sitten perinteinen osuuskauppa – S-ryhmä – perusti 

oman pankin ja liitti näin finanssipalvelut palvelutarjoomaansa. OP Ryhmä on uuden strategi-

ansa mukaisesti muuttumassa finanssitalosta palveluyhtiöksi, joka integroi uudella tavalla 

pankki- ja vakuutustoiminnan sekä varainhallinnan muun muassa terveydenhuoltoon ja liikku-

misen palveluihin. Suurin haaste suomalaisille pankeille saattaa kuitenkin tulla finanssialan ul-

kopuolelta. Pörssiarvoltaan maailman arvostetuimpiin yrityksiin kuuluvat teknologiajätit ovat 

tulossa samalle kentälle pankkien kanssa. Apple Pay on käytössä monessa maassa, Amazon on 

kokeillut opintolainoja ja Facebook on jo valmistautumassa tarjoamaan erilaisia rahansiirtoon 

liittyviä palvelua. Kiinalaisen Alibaban rahastosta on muodostunut kanava ensimmäisille sijoi-

tuksille Kiinassa ja norjalainen lentoyhtiö on tullut Suomen markkinoille omalla pankillaan 

(Norwegian Bank).  

Mielenkiintoisen mausteen muutokseen antaa erilaisten robottineuvonantajien käytön li-

sääntyminen. Finanssiälyn kehittäminen on kiihtynyt, kun rahaliikennettä mullistavien lohko-

ketjuteknologian (Blockchain) ja sen varassa toimivien hajautettuun tilinpitoon perustuvien 
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tietokantojen (Distributed Ledger Technology, DLT) koko potentiaali on alkanut hahmottua. 

Lohkoketjuteknologia ja hajautettu tilinpito antavat asiakkaalle mahdollisuuden hajauttaa oma 

finanssihallintansa useille palveluntarjoajille. Näin syntyvää mallia on kutsuttu asiakkaan näkö-

kulmasta ’linkity ja pelaa’ (plug and play) malliksi2 tai vaikkapa ’valitse ja vatkaa malliksi’ (pick 

and mix). Valitse ja vatkaa –mallin yleistymisen on tehnyt mahdolliseksi niin kutsuttujen uutta 

teknologiaa luovasti hyödyntävien ja kehittävien fintech3-yritysten määrän nopea kasvu4 (Ar-

ner ym 2016). Monet fintech-yritykset pyrkivät hyödyntämään liiketoiminnan muuttumassa 

olevat pelisäännöt ja poimimaan muuttuvilta markkinoilta tuottoisimmat osat.  

Vaikka fintech-yritykset käyttävät samanlaista informaatiota kuin perinteisetkin pankit, nii-

den digitalisoinnin aste lainojen ja maksuliikenteen prosessoinnissa mahdollistaa entistä te-

hokkaamman asiakaskokemuksen tarjoamisen. Alustayritykset toimivat hyvin ohuella organi-

saatiolla ja pienillä resursseilla, mikä mahdollistaa nopean lainojen prosessoinnin ja tehokkaat 

maksupalvelut. Näistä syistä johtuen ne kykenevät kasvamaan nopeasti. Kauppalehden mu-

kaan Suomen tunnetuimpia fintech-yrityksiä ovat verkkopankki Holvi ja sijoittajien joukkora-

hoituspalvelu Invesdor5. Fintech-yrityksiä toimii niiden lisäksi myös maksupalveluissa, tietotur-

vassa ja vertaislainoissa.  

Uudet fintech-yritykset eroavat perinteisestä pankkitoiminnasta siinä, että niillä on niin hy-

vä ymmärrys tämän hetken teknologisista mahdollisuuksista ja internetin kielestä kuin on 

mahdollista. Ne luovat omalta osaltaan sekä uusia käytäntöjä, uutta teknologiaa että uusia lii-

ketoimintamalleja. Näin ne kykenevät reagoimaan nopeasti toimialan ja asiakkaiden muuttu-

viin tarpeisiin.  Parhaimmillaan ne kykenevät tarjoamaan houkuttelevia tuotteita ja palveluja 

yhdestä lähteestä globaaleille markkinoille. Jotkin uudet toimijat luotottavat niitä yrityksiä tai 

henkilöasiakkaita, jotka eivät luota perinteisiin luottolaitoksiin tai eivät olet saaneet niiltä ra-

hoitusta (Eckblad 2016). Fintech-yritykset valitsevat sen osan pankkitoiminnasta, jonka halua-

vat - sen kaikkein tuottoisimman.  

Teknologiajättien ja fintech-yritysten haasteen lisäksi klassiset pankit joutuvat strategiois-

saan ottamaan huomioon transaktiotietojen avautumisen kolmansien osapuolien käyttöön 

2017 tietyin ehdoin ja edellytyksin. Yksinkertaistettuna maksupalveludirektiivi PSD2 avaa pe-

rinteisten pankkien maksujenvälitysliikenteen erilaisille kilpailijoille ja hyvin todennäköisesti 

fintech-yritykset saavat lisää tilaa toimia ja maksujenvälitykseen syntyy uusia palveluja. Tätä 

                                                
2 bankinnovation.net/2017/08/breaking-banks-plug-and-play-fintech/ (luettu 18.10.2017) 
3 Google Trend –analyysi kertoo osaltaan Fintech-yrityksiin kohdistuvasta kasvavasta kiinnostuksesta 
(https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=Fintech) (luettu 18.10.2017) 
4 Google Trend –analyysi kertoo osaltaan Fintech-yrityksiin kohdistuvasta kasvavasta kiinnostuksesta 
(https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=Fintech) (luettu 18.10.2017) 
5 Fintech-yrittäjä: Digitalisaatio myllertää pankkialaa (http://www.kauppalehti.fi/uutiset/fintech-yrittaja-
digitalisaatio-myllertaa-pankkialaa/5snmdvdc) (luettu 16.9.2017) 
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tarinaa kirjoitettaessa ei vielä ole tarkasti tiedossa millaiset rajapinnat (API) kolmansille osa-

puolille tulee järjestelmiin avata. Selvää joka tapauksessa on, että pankkien yksinoikeus maksu-

jenvälitykseen katoaa ja pankkien maksuliikenteestä saamat tulovirrat tulevat vähenemään. 

PSD2 voi johtaa vaikkapa siihen, että asiakkaille voidaan rakentaa näkymä tileistä ja arvopape-

risäilytyksistä eri pankkien järjestelmiin – asiakkaan niin halutessa. PSD2 yhdessä fintech-

yritysten vauhdittaman Open Banking –konseptin nopean kehityksen kanssa mullistanevat 

pankkimaailman.  

Klassiset pankit ovat joutuneet uudenlaisen kysymyksen eteen: Tarvitaanko niitä tulevai-

suudessa? Mihin tarvitaan keskitettyä rahaliikenteen välityspalvelua, jos asiakkaat voivat ra-

kentaa haluamansa palvelukokonaisuuden itselleen sopivien palvelujen tarjoajien kanssa ja 

vatkata itselleen sopivan finanssi-smoothien?  

 

OP Ryhmän johto on todennut, että pankkien asiakkaat eivät tulevaisuudessa välttämättä tar-

vitse pankkeja mutta finanssipalveluja tarvitaan edelleen (Kyytsönen 2015). Perinteisten pank-

kien ei enää ole mahdollista tuottaa kaikkia palveluja itse eikä luottaa suhteellisen kapeaan 

ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista. Erilaiset alustastrategiat ja uusi teknologia tarjoavat uu-

denlaisia malleja palvelujen tarjoamiseen laajemmilla palvelukonsepteilla.  

Pankkien on vastattava haasteeseen tarjoamalla palveluja, jotka ovat saatavissa koska ta-

hansa ja missä tahansa. Tämä edellyttää ainakin innovatiivisia, vakaita, turvallisia ja optimoitu-

ja mobiilipalveluja, joiden avulla pankit pystyvät vastaamaan teknologiakyvykkäiden asiakkai-

den tarpeisiin. Digitaalinen murros ei tarkoita vain klassisten pankkitoimintojen siirtymistä eri-

laisiin mobiililaitteisiin ja/tai internettiin; muutos haastaa pankit löytämään itsensä uudestaan. 

Pankkien on opittava ymmärtämään digitaalisten asiakkaidensa toimintaa, preferenssejä, toi-

veita, pelkoja, ja hyvinkin erilaisten yhteisöjen erilaisia toimintamalleja aiempaa syvemmin. 

Tämä edellyttää sitä, että pankit muuttuvat tuotekeskeisistä organisaatioista asiakaskeskeisik-

si, konttoreista rahamaailman alustoiksi. Pankit eivät kuitenkaan ole perinteisesti panostaneet 

alustayritysten tavoin erilaisten palvelujen tuottajien houkutteluun osaksi omaa palveluvali-

koimaansa. Ne ovat toistaiseksi luottaneet pitkään hyvin toimineeseen lineaariseen putkimal-

liin. 

Pankkitoiminnan kehittäjät ovat kuitenkin alkaneet uskoa, että avaamalla liiketoimintansa 

pankkien olisi mahdollista houkutella uusia palveluntuottajia- ja kehittäjiä sekä ohjelmistojen 

kehittäjiä oman toimintansa jatkuvaan uudistamiseen. Monien muiden alojen tavoin pankkien 

kehittämisstrategiat painottavat ekosysteemien vahvistamista. Ekosysteemin käsitettä käyte-

tään suhteellisen yleisesti kuvaamaan sitä vuorovaikutteista kokonaisuutta, joka vaikuttaa jon-

kin tietyn tuoteperheen, ilmiön tai muun kokonaisuuden uudistumiseen ja kapasiteettiin tuot-

taa uusia palveluja ja/tai tuotteita (Rinkinen & Harmaakorpi 2014; Peltoniemi & Vuori 2004). 
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Ekosysteemin käsite on lainattu biologiasta ja ekologiasta, joissa ekosysteemi määritellään 

toiminnalliseksi koko- naisuudeksi, joka ”muodostuu luonnonolosuhteiltaan yhtenäisellä alu-

eella elävistä, toisiinsa vuorovaikutussuhteessa olevista eliöistä ja niiden elottomasta ympäris-

töstä” (Thompson 2014). Ekosysteemin käsite muistuttaa ensinäkin siitä, että kaikki on kytkök-

sissä kaikkeen, ja että palaute virtaa ekosysteemin läpi takaisin siihen itseensä eikä johonkin 

systeemin ulkopuoliseen koordinoivaan tahoon (Papaioannou ym 2009). Ekosysteemin ja alus-

tan käsitteitä käytetään yleensä synonyymeinä, mitä ne eivät lähtökohtaisesti ole. Ekosysteemi 

viittaa orgaaniseen ja itseorganisoituvaan toimijoiden ja niiden toimintaympäristön muodos-

tamaan kokonaisuuteen, kun taas alusta viittaa yhden tai useamman toimijan tietoisesti luo-

maan alustateknologiaan ja/tai toimintatapaan.  

Ekosysteemin hallinta joka tapauksessa korostuu eivätkä pankit voi enää keskittyä vain 

omiin suorituksiinsa ymmärtämättä, miten ne toimivat osana laajempaa ekosysteemiä. Tämän 

uskotaan johtavan siihen, että yhä useampi pankki muuttuu resurssien, palvelujen ja toiminto-

jen kontrolloijista niiden orkestroijiksi. Samalla niiden huomio kohdistuu sisäisten prosessien 

optimoinnista ulkoisten vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen ja johtamisen sekä koko 

ekosysteemin arvonlisäykseen. Tässä mallissa pankki ei välttämättä itse tarjoa ratkaisuja asiak-

kaan tarpeisiin vaan etsii ne ekosysteemistään. Pankkistrategioiden tulisi tämän ajattelun mu-

kaan kohdistua aiempaa vahvemmin verkostovaikutuksen synnyttämiseen ja lisäarvon raken-

tamiseen asiakkaille ja sidosryhmille yhdessä niiden kanssa. Pankkien tulisi näin ollen panostaa 

aiempaan enemmän omien työntekijöidensä lisäksi niihin yhteisöihin, joiden kiinteä osa se on, 

ja joille se tarjoaa palveluja.  

OP Ryhmän tavoitteena on ottaa aktiivinen rooli alustatalouden rakentamisessa ja hyödyn-

tämisessä tarjoamalla myös ulkopuolisille sovellus- ja palvelukehittäjille pääsyn uudenlaiselle 

palvelualustalle ja kumppanuuden sen kehittämisessä. OP Ryhmä on muuntamassa itsensä 

palveluyhtiöksi, joka integroi muun muassa pankki-, vakuutus-, asumis-, terveydenhuolto- ja 

liikkumispalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. OP Ryhmän voinee tulkita kehittävän itsestään pal-

velualustan, joka tarjoaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen monenlaisia tapoja yhtäältä 

hyödyntää ja toisaalta rakentaa alustaa. Muuntuminen on yksi tapa selvitä kilpailusta globaa-

lien digitaalisten alustayritysten kanssa. Tulkitsemme, että OP Ryhmä on rakentamassa itses-

tään kansallista palvelualustaa, jonka on mahdollista tarjota kokonaisvaltainen ja integroitu 

vaihtoehto fintech-yritysten kirjon ja rajalliseen palveluvalikoimaan panostavien teknologiajät-

tien synnyttämälle ’valitse ja vatkaa’ -mallille. OP Developer -ohjelmassa6 etsitään kumppanei-

ta kehittämään uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tuotteita OP:n asiakkaille. Näin syntyvän 

palvelualustan tulisi olla perinteistä osuuspankkia notkeampi ja nopeampi. Se taas edellyttää 

jouheaa datan käyttöä, kykyä esittää laajalle datamassalle jatkuvasti uusia kysymyksiä, mikä 

                                                
6 op-developer.fi (luettu: 18.10.2017) 
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taas edellyttää monissa tapauksissa yhteistyötä sekä asiakkaiden että uusia innovaatioita tuot-

tavien fintech-yritysten kanssa.  

Yhteenvetona on mahdollista todeta, että klassisten pankkien vahvuudet ovat olemassa 

olevassa asiakaskunnassa, laajassa integroidussa palvelu- ja tuotevalikoimassa, pääoman saa-

tavuudessa ja sen alhaisessa hinnassa. Vaikka uudet fintech-yritykset ovat hyviä löytämään 

reittinsä omille tarkasti rajaamilleen markkinoille läpi tiukan sääntelyn, klassisilla pankeilla on 

etuna vahva kokemus sääntelystä ja osaaminen siihen sopeutumisessa. Niiden voisi jopa sanoa 

olevan tiettyyn rajaan asti keskuspankkien suojeluksessa. Fintech-yritysten vahvuuksia taas 

ovat kyky tuottaa uusia markkinoita muuttavia ideoita ja kääntää ne tuotteiksi ja palveluiksi, 

nopeus ja joustavuus sekä kyky analysoida laajoja datamassoja tehokkaasti ja hyvä asiakkaiden 

hallintamalli digitaalisessa todellisuudessa. 

5 Kulminaatiopisteet 

Olemme oppineet TV:ssä erilaisten pallopelien kulkua analysoivilta asiantuntijoilta, että jokai-

sessa pelissä on kulminaatiopisteensä - hetket ja tapahtumat - joissa pelin kulku saattaa kään-

tyä. Kulminaatiopisteessä pienikin impulssi voi ratkaista pelin tulevan kehityksen. Kulminaatio-

piste tarkoittaa sellaista hetkeä pelissä, jolloin avoinna on useita mahdollisia kehityskulkuja 

(Sotarauta ym 1999). Emme osaa ajoittaa pankkimaailman tulevia kehityskulkuja ja näin ollen 

tyydymme nostamaan esille muutaman sellaisen teeman, joissa onnistumiseen tai epäonnis-

tumiseen pankkien kehitys saattaa kulminoitua. Tarkoituksena on siis nostaa esille teemoja, 

joihin tulisi kiinnittää huomio erilaisten organisointimallien, uuden teknologian ja maailmalta 

vyöryvän kilpailun lisäksi. Hyvänkin joukkueen hyvä strategia saattaa romuttua, jos pelin kulu-

essa ei kyetä tunnistamaan pelin luonnetta. 

Kulminaatiopisteet perustuvat uskoon siitä, että klassisten pankkien tulee ottaa vakavasti 

oman liiketoimintansa kehittämisessä alustalouden peruspilarit; resursseja ja osaamista pitää 

orkestroida eikä kontrolloida, ekosysteemin toimijoille pitää luoda uudenlainen hallintamalli ja 

pankin tulee tuntea erityisen hyvin sekä oman ekosysteeminsä dynamiikka että ne yhteisöt, 

joiden osa se on, ja joille se tarjoaa palveluja. Näiden väleistä ja sisältä voidaan tunnistaa kol-

me teemaa: 
 

- Luotettavuus, palvelujen intuitiivisuus ja toimivuus 
- Vastavuoroisuus, kumppanuus ja jatkuva dialogi 
- Yhteisöjen ja identiteettien muutokset 

 

Kaikki edellä sanottu korostaa sitä, että asiakkaille on tulevaisuudessa tarjolla yhä monipuoli-

sempi kirjo erilaisia pankkipalveluja, joista voi rakentaa itselleen sopivan kokonaisuuden poi-
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mimalla erilaisten palvelujen tarjoajien parhaat palat omaan palveluportfolioon. Parhaimmil-

laan palveluvalikoima on käyttäjälleen intuitiivinen eli palvelua on helppo käyttää ilman aiem-

paa kokemusta tai aikaa vievää oppimisprosessia. Jotta integroidun palvelukokonaisuuden olisi 

mahdollista olla intuitiivinen, pankin tulisi kyetä vastavuoroisuuteen. Jos OP Ryhmä haluaa ke-

hittyä suomalaiseksi palvelualustaksi ja siten tarjota ainakin joiltain osin vaihtoehdon amerik-

kalaisille teknologiajäteille ja muille uuteen teknologiaan nojaaville yritykselle, sen on olisi ky-

ettävä hyvään kumppanuuteen, mikä edellyttää sen oivaltamista, että tärkeimmät vuorovaiku-

tussuhteet ovat ensisijaisia, mahdollistavia sekä omaehtoisuutta ja yhteistyötä korostavia. Tä-

mä taas perustuu jatkuvaan dialogiin asiakkaiden ja erilaisten palvelujen tarjoajien kanssa. OP 

Ryhmä on osuuskuntana hyvin integroitunut yhteiskuntaan monipolvisen ja laajan hallintonsa 

avulla, mutta toimiakseen palvelualustana sen tulisi lisäksi kyetä nopeampaan dialogiin hyvin-

kin erilaisten ryhmien kanssa. Alustalla ja alustana toimiminen edellyttää jatkuvaa oppimista. 

Monet uudet käytännöt ja ratkaisut ovat toimivia vain siihen asti, että löydetään parempia 

vaihtoehtoja tai palaute ekosysteemistä edellyttää selkeitä muutoksia. Vastavuoroisuuden, 

jatkuvan oppimisen ja kumppanuuden muodostaman kolmion ytimessä on luottamus.  

Klassisessa pankkitoiminnassa luottamuksen rakentaminen perustui suhteellisen pysyvien 

asiakassuhteiden varaan. Usein asiakassuhde periytyi vanhemmilta lapsille ja saattoi muodos-

tua hyvinkin henkilökohtaiseksi pankinjohtajien ja pankkitoimihenkilöiden tutustuessa asiak-

kaisiinsa. Klassisessa mallissa pankki oli yksi paikkaan sidotun yhteisön avaininstituutioista. Sen 

oma identiteetti ei juurikaan muuttunut ajan kuluessa ja sen asiakkaiden identeetti oli vankasti 

juurtunut paikalliseen maastoon. 2000-luvun maailmassa ihmisten identiteetti on moniulottei-

nen ja se saattaa rakentua vaikkapa ammatin, harrastuksen, maantieteellisen paikan, työnan-

tajan tai vaikkapa arvopohjan varaan. Yhteisöjen moninaisuus ja identiteettien kirjo tuovat 

mielenkiintoisen mausteen pankkimaailman uudistamiseen. Mitä kaikkea paikallisuus tarkoit-

taa alustataloudessa? Selvää lienee ainakin se, että alustamallissa pankkien rooli paikallisina 

instituutioina muuttuu yhteisöjen pirstoutuessa ja määrittyessä muutenkin kuin maantieteelli-

sesti. Varsinkin vahvasti paikallisuuteen nojanneille osuuspankeille yhteisökäsityksen ja identi-

teettien muutokset ovat suuri haaste. Ne eivät voi enää kysyä itseltään vain, miten vahvis-

tamme omaa rooliamme osana paikallisyhteisöä, vaan myös mihin kaikkiin yhteisöihin kuu-

lumme ja millaisen roolin niissä ansaitsemme. 
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6 Johtopäätökset 

Alustalouden kehitys, alustayritysten ja fintech-yritysten nopea kasvu, laajeneva menestyksek-

käiden esimerkkien kirjo sekä uusi teknologia ovat haastaneet klassisen pankkitoiminnan. 

Pankkien liiketoimintamalli muotoutui teollisella ajalla putkimaiseksi ja samalla yhdeksi teolli-

sen kehityksen kulmakivistä. 2000-luvun alkumetreillä pankkien oletetaan muuntuvan digitaa-

lisiksi alustoiksi ja mobiilien palvelujen solmukohdiksi. Vaihtoehdoksi on nähty kustannuspai-

neiden kourissa kuihtuminen uusien toimijoiden ottaessa niiden paikan.  

Pankit etsivät paikkaansa alustataloudessa monien ongelmien puristuksessa. Jotkin pankit 

ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin koko järjestelmän painiessa eettisten konkurssien 

uhan alla. Pankkeihin ei enää luoteta samalla kuin aiemmin, ja ei liene liioiteltua väittää, että 

pankit ovat itse ansainneet monet ongelmansa. Niiden tukeva asema teollisella ajalla vahvisti 

pankkitoimijoiden itsetuntoa ja ”finanssiarroganssi” ajoi ohi asiakkaan kuuntelemisen ja monin 

paikoin innovatiivisuus jäi kriisistä selviämisen ja uusien sääntelymekanismien oppimisen jal-

koihin. Kesti aikansa ennen kuin pankit huomasivat, että asiakkaiden on mahdollista kontrol-

loida monia asioita itse paljon suoremmin kuin aiemmin – asiakkaat joko tietoisesti tai tiedos-

tamatta ovat kyseenalaistaneet pankkien tuoman lisäarvon. Pankkisektori ei ymmärtänyt ajois-

sa, että se oli osaltaan luomassa tilaa uusille palvelujentarjoajille.  

Kuva ei kuitenkaan ole niin lohduton kuin pessimistisimmät asiantuntijat ovat maalailleet. 

Monet pankit ovat tunnistaneet ongelmat, hyväksyneet virheensä ja aloittaneet systemaatti-

sen uudistustoiminnan. Klassisten pankkien regulaatio-osaamista ei myöskään ole syytä vähä-

tellä. Ne ovat oppineet toimimaan keskellä monisyistä sääntelyjärjestelmää, jonka tavoitteena 

on vakauttaa rahoitusjärjestelmä ja siten luoda asiakkaille ja kansantalouksille selkeä ja pitkä-

jänteinen pelikenttä. Klassiset pankit ovat lisäksi etsimässä tapoja integroida uusin teknologia 

ja uudet liiketoimintamallit osaksi omaa toimintaansa.  

Pankkitoiminta on ytimeltään luottamusliiketoimintaa tapahtuupa se sitten klassisen put-

kimaisesti tai alustoilla. Jos klassiset pankit kykenevät säilyttämään asiakkaidensa ja yhteiskun-

nan luottamuksen ja asemoimaan itsensä osaksi uutta digitaalista alustataloutta, niiden on 

mahdollista selvitä disruptioiden aallokossa. Hyvin todennäköisesti aallokko tasaantuu hel-

pommin hahmotettaviksi seuraavan kymmenen vuoden aikana fintech-yrityskentän konsoli-

doituessa, suurten perinteisten pankkien ostaessa fintech-yrityksiä pois markkinoilta tai osaksi 

omaa toimintaansa ja/tai suurten perinteisten pankkien hyödyntäessä regulaatio-osaamistaan, 

markkina-asemaansa ja suuria resurssejaan oman asemansa uudistamisessa.  
 

Kaiken alusta- ja teknologiahuuman keskellä on syytä muistaa, että ihmisillä on taipumus yliar-

vioida muutosten vaikutukset lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida ne pitkällä aikavälillä.  
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