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säästäminen, sijoittaminen ja maksaminen. Tässä tietojärjestelmätieteen tutki-
muksessa tutkittiin teknologian soveltuvuutta kohdealueeseen eli tarkemmin te-
koälyn soveltuvuutta vähittäispankkipalveluihin. Tutkimus oli tapaustutkimus, 
jonka toimeksiantajana toimi finanssialan IT-palvelutoimittaja. Tapauksen koh-
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pientä pankkia. Tutkimuksen tavoitteena selvittää tekoäly käsitteenä, sen aiempi 
käyttö finanssialalla sekä tutkia tekoälyn soveltuvuutta tapauksen kohteen pal-
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sauksena tekoälystä, finanssialasta ja systemaattisena kirjallisuuskatsauksena te-
koälyn käytöstä finanssialalla. Teorian tuloksena tuotettiin tietojärjestelmätieteen 
näkökulmasta synteesi tekoälystä, kotimaisen finanssialan kuvaus kohdealueena 
ja systemaattinen katsaus tutkituista tekoälyn sovelluskohteista johtopäätöksi-
neen finanssialalla sekä pohdinta tekoälyn käytöstä luotoannossa. Tutkimuksen 
tutkimusaukko osoitettiin lyhyellä tutkimuskartoituksella ja luotiin teoreettinen 
viitekehys perustuen teorioihin tai malleihin soveltuvuudesta, finanssialan tek-
nologiakehityksestä, palveluajattelusta ja strategisesta yhteensopivuudesta.  Em-
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ABSTRACT 

Holm, Timo 
Artificial intelligence fit into retail banking services 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 104 p. 
Information Systems, Master`s thesis 
Supervisor(s): Tyrväinen, Pasi 

Artificial intelligence is one of the digitalization technologies which will bring so 
massive changes to society that they are comparable to agricultural industriali-
zation. These changes will also affect to firm businesses and firm services. Usu-
ally firm perform changes to their services only based on tangible benefits, so the 
technology fit to the service must have clear argumentation, for example, based 
on the productivity benefits. Finance sector and especially banking is a significant 
business to the society and it enables firms and consumers to use money. For 
consumers, banks offer basic services which are loans, savings, investments and 
payments. In this information systems science thesis was studied how technol-
ogy fits to target domain, in more detail, how artificial intelligence fits into retail 
banking services. Thesis was a case study based on an assignment from finance 
sector IT service firm. Target of the case was a customer of the IT service provider, 
a typical Finnish small bank. Aim of the thesis was to clarify artificial intelligence 
as a concept, clarify how artificial intelligence has been used before in the finan-
cial sector and to study artificial intelligence fit into the services of the case bank. 
Theoretical part of the thesis was implemented as a literature review from artifi-
cial intelligence, finance sector and as a systematic literature review from the use 
of artificial intelligence in finance sector. Theoretical part produced a synthesis 
of artificial intelligence, description of the finance sector as a target a domain and 
a systematic overview of the artificial intelligence applications and the conclu-
sions in the finance sector and also a discussion of using the artificial intelligence 
in a credit rating task. The research gap was identified based on a short research 
survey and a theoretical framework was created based on theories or models of 
fit, finance sector technology development, service logic and strategic fit. Empir-
ical part was implemented as a qualitative research where data was collected 
from bank product managers and IT service firm managers by using semi-struc-
tured interviews. As a result, there were found possible artificial intelligence ap-
plications in credit rating, customer insight, investment recommendations and 
payment type recommendations. As a conclusion, using artificial intelligence in 
customer insight and credit rating might fit in to the services of case bank, but 
investment recommendation fit needs more research and payment type recom-
mendation fit cannot be argued to be relevant to case bank yet. Analysing the 
tangible and measurable business benefits of the fit was considered to be chal-
lenge so that raised an interesting topic for further research.  

Keywords: artificial intelligence, finance, bank, service, fit 
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1 JOHDANTO 

Tekoäly osana digitalisaatiota tulee vaikuttamaan merkittävästi pankkialaan ja 
sen tarjoamiin palveluihin. Tämä väite oli lähtökohtana tämän tietojärjestelmä-
tieteen alan laadullisen tutkimuksen toteuttamiselle. Väitettä taustoittavat muun 
muassa johtopäätökset, joissa digitalisaation on kuvattu tekevän revoluutiomai-
sia muutoksia pankkien jakelukanaviin, tietojärjestelmiin, työnkuviin ja tarvitta-
viin tietotaitoihin (Carbo-Valverde, 2017). Samoin pankkien tulee kasvattaa työn 
tuottavuutta jatkuvalla kehityksellä digitaaliteknologian keinoin pärjätäkseen ki-
ristyvässä kilpailussa (Pohjola, 2015). Finanssialan digitaalista muutosta ajavaa 
teknologiakehitystä kuvataan FinTech-ekosysteemillä, johon yhtenä teknolo-
giana vaikuttaa tekoäly (Lee & Shin, 2018). Tekoäly on siis osa pankkeja muutta-
vaa finanssialan teknologiakehitystä, jolla pyritään jatkuvan kehityksen kautta 
kilpailussa pärjäämiseen.  

Tutkimuksen toimeksiantaja eli pankkiryhmien IT-palvelutoimittaja halusi 
tutkimuksen tavoitteena selvittää, mitä tekoäly tarkoittaa, miten sitä on käytetty 
finanssialalla ja miten tekoälyä voisi soveltaa heidän asiakkaidensa eli pankki-
ryhmien palveluissa. Toimeksianto siis tutkii käsitteenä tekoälyä, kohdealueena 
finanssialaa ja erityisesti pankkialaa ja etsii pankkialan palveluista liiketoiminta-
hyötyjä tuottavia soveltuvuuskohtia tekoälylle. Tutkimus toteutettiin laadulli-
sena tapaustutkimuksena yhteen pankkiryhmään, jota edusti pääkonttorina toi-
miva yksi pankki ja tapaukseen otettiin myös mukaan mainittu IT-palvelutoimit-
taja. 

Tekoälyn soveltuvuuden teoreettisena pohjana käytettiin Task-techology-
fit -mallia, jonka mukaan työntekijän suorituskyky saa positiivisia vaikutuksia, 
mikäli teknologialla ja työntekijän tehtävillä on hyvä soveltuvuus ja teknologialla 
on utilisaatio eli käyttöaste (Goodhue & Thompson, 1995). Soveltuvuuden lisäksi 
palvelunäkökulmaa pyrittiin huomioimaan käyttämällä palveluajattelua (Vargo 
& Lusch, 2008) ja tuoretta finanssiteknologian FinTech-mallia (Lee & Shin, 2018). 
Palveluajattelun näkökulmasta palvelu on arvon yhteisluontia (Vargo & Lusch, 
2008) ja FinTech puolestaan koostuu teknologiakehittäjistä, FinTech-startupeista, 
hallinnosta, perinteiset finanssialan instituutioista ja finanssialan asiakkaista (Lee 
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& Shin, 2018).  Lisäksi strateginen puoli otettiin huomioon käyttämällä strategi-
sen yhteensopivuuden teoriaa (Henderson & Venkatreman, 1993). Näitä neljää 
teoriaa tai mallia käyttäen johdettiin haastattelupohja, joka suoritettiin teemoitet-
tuna puolirakenteisena haastatteluna pankin tuotepäälliköille ja pankin IT-pal-
velutoimittajan tuotepäälliköille ja liiketoiminnan kehityspäälliköille. Pankin 
prosessien ja palveluiden valikoiman ollessa laaja, tutkimus rajattiin vähittäis-
pankkipalveluihin eli kuluttajille tarjottaviin palveluihin.  

Tieteen näkökulmasta toimeksianto nähtiin tarpeelliseksi, sillä tutkimus-
kartoituksen perusteella tekoälyn soveltuvuutta vähittäispankkipalveluihin tut-
kimuksen mukaisesta näkökulmasta on tutkittu vain vähän. Lähin vastaava tut-
kimus on Bahrammirzaee (2010), joka tutki tekoälyä kolmessa eri finanssialan 
prosessissa. Muun muassa VTT:n tutkijat (2017) esittävät, että tekoälyn muutok-
set vaikutukset ovat verrattavissa 50-luvun maatalouden koneellistumiseen. 
Myös tutkimuslaitokset, kuten Gartner (2017a) ja McKinsey (2017, 5) ennustavat 
tekoälyä kaikkiin uusiin ohjelmistoihin vuonna 2020 ja raportoivat kymmenien 
miljardien investoinneista tekoälyyn vuositasolla. Tekoäly on siis aiheena kiin-
nostava ja ajankohtainen sekä tieteen että käytännön näkökulmasta. 

Tekoälyyn käsitteenä liittyvät tutkimuksen perusteella kognitiivinen las-
kenta, koneoppiminen, neuroverkot, luonnollisen kielen käsittely, puheentun-
nistus, datan ja tekstin louhinta, objektin tunnistus ja syväoppiminen. Nämä kä-
sitteet avataan tarkemmin tietojärjestelmätieteen näkökulmasta kirjallisuuskat-
sauksessa. Finanssialaan kohdealueena liittyvät toimialan piirteet, rakenteet, jat-
kuva sääntely ja yhteiskunnan muutos kuluttajatrendeineen sekä erityisesti fi-
nanssiteknologian kehitystä kuvaava termi FinTech. Myös nämä käydään läpi 
kirjallisuuskatsauksessa. Lisäksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus tuo esiin 
aiempien tutkimusten johtopäätöksiä muun muassa tekoälyä käytöstä luotonan-
nossa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tekoäly soveltuu pienelle pankille asiak-
kaan tuntemiseen lainahakemuspalvelussa ja varauksella myös luottoluokitte-
luun, sillä tekoälypohjaisen luottoluokittelun tutkimustulokset ovat olleet risti-
riitaisia. Lisäksi tekoälyn soveltuvuutta sijoitussuositteluun tulisi tutkia lisää, 
vaikka käytännön sovelluksia on jo olemassa. Tekoälypohjainen maksutapasuo-
sittelu on puolestaan uusi soveltuvuusidea, jolle on jo haettu patenttia. Tekoäly-
pohjainen maksutapasuosittelu ei ole soveltuvuudeltaan ajankohtainen pienelle 
pankille, mutta sen kehittymistä on syytä seurata. 

Soveltuvuuden tuottamia liiketoimintahyötyjä oli kuitenkin haastava arvi-
oida tässä tutkimuksessa, hyödyistä olisi tehtävä erillinen tutkimus. Saavute-
tuilla kartoittavilla ja kuvailevilla tutkimusmallin mukaisilla tuloksilla on uu-
tuusarvoa tutkimuskentällä aiemmin vastaavan tutkimuksen ollessa vähäistä. 
Myös toimeksiantaja hyötyy tutkimustuloksista, joita voi käyttää liiketoiminta-
aihioiden kehittämiseen. Tutkimuskentälle tuodaan myös useita jatkotutki-
musideoita. 
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1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelma määritetään seuraavasti:  

Mitä tekoälymenetelmiä on olemassa, minkälaisia kokemuksia niistä on finans-
sialalla ja miten niitä voisi hyödyntää vähittäispankkipalveluissa?  

Tutkimusongelmasta pilkotaan seuraavat tutkimuskysymykset:  

Pääkysymys: miten tekoälyä voisi soveltaa vähittäispankkipalveluissa?  

Alatutkimuskysymys 1: mitkä ovat tekoälyn perusmenetelmät ja ominaispiir-
teet?  

Alatutkimuskysymys 2: miten tekoälyn menetelmiä on hyödynnetty finans-
sialalla ja minkälaisia kokemuksia siitä on saatu? 

 

Pääkysymykseen vastataan tutkimuksessa laadullista menetelmää käyttäen. Ala-
kysymyksiin vastataan kirjallisuuskatsauksen perusteella käyttäen lähteenä tie-
tojärjestelmätieteen ja sitä sivuavien tieteenalojen laadukkaiden julkaisuita. Li-
säksi pyritään saamaan käytännön yrityselämän näkökulmaa käyttämällä läh-
teenä yrityselämän tutkimuslaitosten julkaisuja. 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu kahdeksaan lukuun. Luvussa kaksi kuvataan tekoälyä ja sii-
hen liittyviä menetelmiä käsitteellisenä kirjallisuuskatsauksena. Luvussa kolme 
kuvataan kirjallisuuskatsauksella finanssiala, jotta ymmärretään, millaiseen toi-
mialaympäristöön tekoäly ollaan tässä tutkimuksessa soveltamassa.  Luvussa 
neljä kuvataan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, millaisia kokemuksia te-
koälystä on saatu finanssialalla. Luvussa viisi kuvataan tutkimuksen tutkimus-
malli eli teoreettinen viitekehys ja löydetään tutkimuksen paikka tutkimusken-
tällä. Luvussa kuusi kuvataan haastattelujen tulokset. Luvussa seitsemän analy-
soidaan tuloksia tutkimusmallin viitekehystä ja lähdekirjallisuutta vasten ja teh-
dään johtopäätökset. Tutkimus päättyy luvun kahdeksan mukaiseen yhteenve-
toon. Tutkimuksen liitteenä ovat muun muassa palveluiden prosessikaaviot ja 
haastattelukysymykset.  
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2 TEKOÄLY 

Tämän luvun tarkoituksena on luoda käsitteellinen katsaus tekoälyyn, siihen liit-
tyviin menetelmiin ja niiden ominaispiirteisiin. Luvun lähteinä käytetään lähtö-
kohtaisesti laadukkaita tietojärjestelmätieteen tai tietotekniikan alan vertaisarvi-
oituja lehtiä sekä näiden lisäksi tuodaan yrityselämän näkökulmaa käyttämällä 
isojen yritysten julkaisuja. 

2.1 Tekoäly ja kognitiivinen laskenta 

Tekoälyllä on pitkä historia. Jo vuonna 1959 tekoälyn isä John McCarthy kuvaili 
älykästä konetta neuvonantajana ja yleiskäyttöisenä järkeilijänä, joka osaa esittää 
tietotaitoaan, hankkia informaatiota eri lähteistä, tallentaa informaation formaa-
lilla kielellä ja tehdä johtopäätöksiä (Morgenstern, 2011). Alan Turing puolestaan 
pohti kysymystä ajattelevista koneista esittäessään nykyisin Turingin testinä tun-
netun imitaatiopelin, jossa kone pyrkii imitoimaan ihmistä ilman, että sitä tun-
nistettaisiin koneeksi, kun sille esitetään kysymyksiä (Turing, 1950).  

Tietojenkäsittelytieteilijän ja futuristin Jerry Kaplanin (2015, s. 1) mukaan 
tekoälyä on haastava määrittää, koska jo pelkkää älykkyyttä on haastava määrit-
tää ja koneellisella älyllä ei ole juuri yhteyttä ihmisen älyyn. Kuitenkin maail-
malta löytyy useita eri määrityksiä tekoälystä. Oxfordin sanakirja (Oxford, 2017) 
määrittää tekoälyn sellaisiksi järjestelmiksi, jotka kykenevät suoriutumaan nor-
maalisti ihmisen älyä vaativista tehtävistä, kuten havainnoinnista, päätöksente-
osta ja kielien tulkkauksesta. Tämä määritys kuvaa tekoälyä siis ihmisen älyllis-
ten ominaisuuksien kautta. Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat puo-
lestaan viittaavat tunnettujen tekoälytutkijoiden määritelmään: ”Tekoälyn 
avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja 
tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla” (VTT, 2017). Tämä määritys puolestaan 
katsoo tekoälyä tehtävään ja tilanteeseen sopeutuvan rationaalisuuden kautta. 
Näistä määrityksistä johtaen kuvaan tässä tutkimuksessa tekoälyä järjestelmäksi, 
jolla on ihmismäisiä älykkäitä ominaisuuksia, ja joka kykenee mukautumaan eri-
laisiin tehtäviin ja tilanteisiin rationaalisesti.  

Tekoälyn historia ei ole kuitenkaan jäänyt pelkkään teoreettiseen pohdin-
taan. Ensimmäiset tekoälyn sovelluskohteet olivat ongelmanratkaisu, robottien 
hallinta, kuvantunnistus ja äänentunnistus (Aleksander, 2004). Käytännön ta-
solla 80-luvun lopulla insinööritieteissä tekoälyä oli sovellettu muun muassa asi-
antuntijajärjestelmissä, luonnollisen kielen käsittelyssä ja robotiikassa (Sadiku, 
1989).  Tuoreina esimerkkeinä tekoälystä ovat virtuaalinen avustaja Siri (Apple, 
2017), autonominen itsestään ajava auto (Waymo, 2017a), verkkokauppa Amazo-
nin suositusjärjestelmä (Amazon, 2017a), Zenroboticsin jätteenkäsittelyrobotti 
(Zenrobotics, 2017), tekoäly IT-yrityksen johtoryhmän jäsenenä (Tieto, 2016) ja 
tekoäly sopimustekstejä läpikäyvänä lakimiehenä (Bloomberg, 2017).  Tekoäly 
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on siis toiminut taustateknologiana, avustanut ihmistä ja myös korvannut ihmi-
sen jossain tehtävissä. Tekoälyä voi löytää työelämästä ja arjesta. Useat yksilöt 
ovat hyväksyneet sen osaksi arkeaan, ja johtoryhmät käyttävät sitä jopa organi-
saation strategisen päätöksenteon tukena. Liiketoiminnan näkökulmasta teko-
älyn voidaan tiivistää tukevan kolmea liiketoimintarvetta: prosessien automati-
sointia, ymmärryksen luontia data-analyysillä ja asiakkaiden ja työntekijöiden si-
touttamista (Davenport, 2018). 

Tekoälyn käyttö kuitenkin nostaa esiin eettisiä kysymyksiä esimerkiksi 
etiikkaa vaativissa päätöksissä tai päätöksenteon mekaniikkaa pohtivia kysy-
myksiä tilanteissa, joissa tekoäly antaa päätöksiä paljastamatta järkeilynsä yksi-
tyiskohtia. Voiko tekoälyn antamaan suositukseen luottaa kritiikittömästi? Mitä, 
jos tekoäly tekee loogisia päätöksiä, jotka ovat kuitenkin eettisestä näkökulmasta 
arveluttavia? Mitä jos tekoäly oppii jostain yhteiskunnalle tai organisaatiolle ne-
gatiiviset tavoitteet ja pyrkiikin niihin? Lisäksi yksi tutkimuksen aihe on varmasti 
tutkia teknologian hyväksymisen näkökulmasta, miten ihminen hyväksyy teko-
älyn tilanteissa, joissa hän on tottunut vahvaan ihmiskontaktiin. Miten esimer-
kiksi vanhus suhtautuu tekoälyyn vaikkapa pankin konttorin asiakaspalveli-
jana? 

Tutkimuslaitos Gartner väittää, että vuonna 2020 lähes jokainen uusi ohjel-
misto käyttää tekoälyä (Gartner, 2017a). Tämä tarkoittaa, että ohjelmistoja val-
mistavien yritysten tulee kehittää tekoälykyvykkyyttään ollakseen valmiita tar-
joamaan markkinoille tekoälyratkaisuja hyvin pian. Tutkimuslaitos McKinsey 
(2017, 5) puolestaan arvioi, että globaalisti isot tekniset yritykset investoivat 
vuonna 2016 20–30 miljardia dollaria tekoälyyn. Käytännön esimerkkinä Google 
Trends raportoi, että ”artificial intelligence” -hakuterminä on alkanut nousta 
trendinä vuoden 2017 alusta parhaimpaan trendisijaansa viiteen vuoteen 
(Google, 2017a). Yli 50 vuoden historiallinen kehitys on siis noussut nyt trendiksi 
ja sille on sovelluskohteita monilla eri toimialoilla sekä yritykselle että kulutta-
jille.  

On hyvä kuitenkin kysyä, onko tekoälyn hehkutus realistinen, konkreetti-
nen, nopeasti tuleva muutos yritysten ja kuluttajien arkeen vai vahva markkina-
hype. Kauppalehden (2017) debatissa kokeneet tekoälytutkijat esittävät tekoäly-
keskustelua haittaavan väärinkäsitykset ja tekoälyn olevan vielä yksinkertaista 
mekaanista oppimista esimerkkien pohjalta. Keinotekoista hypeä saattaa siis olla 
markkinoilla ja tekoäly ei vielä mahdollista vaikkapa scifielokuvissa nähtyjä ih-
misen kaltaisia robotteja. Kuitenkin VTT:n tutkijat (2017) väittävät tekoälyn ai-
heuttaman muutosten olevan vaikutuksiltaan vastaavia, mitä 50-luvun maata-
louden koneellistuminen tuotti. Samoin VTT:n tutkijat (2017) kuvaavat tekoälyn 
menestyksen perustuvan suureen datamäärään, laskentatehon ja algoritmien ke-
hittymiseen. Teknologia on siis kehittynyt siihen pisteeseen, että siinä nähdään 
paljon muutosmahdollisuuksia.  

Kognitiivinen laskenta, englanniksi cognitive computing on myös teko-
älyyn liittyvä trendikäs termi. Yrityselämässä IBM puhui vuonna 2015 kognitii-
vista järjestelmistä ja IBM:n tekoälyjärjestelmä Watsonin aloittamasta kognitiivi-
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sesta aikakaudesta artikkelissaan. (Kelly, 2015). IBM on siis yrityksenä yksi kog-
nitiivisen laskennan kaupallisista puolestapuhujista ja voidaankin kysyä, onko 
kyseessä vain markkinointitermi.  

Vuonna 2014 joukko yrityksiä kokoontui yhteen konsortioksi määrittä-
mään, mitä kognitiivinen laskenta on (Cognive Computing Concortium, 2017a). 
Määritys ei ole siis tieteellinen määritys, vaan kaupallisten yritysten ja asiantun-
tijoiden määritys. Konsortion mukaan kognitiivinen järjestelmä on mukautuva, 
interaktiivinen, iteratiivinen, tilallinen ja kontekstuaalinen. Mukautuvuus tar-
koittaa, että järjestelmä oppii informaation muuttuessa ja tavoitteiden kehitty-
essä. Interaktiivisuus tarkoittaa, että järjestelmä osaa kommunikoida ihmisten, 
laitteiden ja pilvipalveluiden kanssa. Iteratiivisuus ja tilallisuus tarkoittavat, että 
järjestelmä osaa muistaa aiemmat interaktiot ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. 
Kontekstuaalisuus tarkoittaa, että järjestelmä osaa tunnistaa, ymmärtää ja erottaa 
tarkoitusta, syntaksia, aikaa, sijaintia, toimialaa, säädöksiä, käyttäjäprofiilia, pro-
sessia, tehtävää ja tavoitteita. (Cognive Computing Concortium, 2017b.). Kogni-
tiivinen järjestelmä siis oppii, kommunikoi erilaisten osapuolten kanssa, osaa 
käydä dialogia sekä toimia tilanteeseen liittyvien käytänteiden ja tietämyksen 
mukaisesti. Tämän perusteella soveltuvia töitä kognitiiviseen laskentaan voisivat 
olla vaikkapa lääkärin työ, lakimiehen työ ja sijoitusasiantuntijan työ. Kukin 
näistä kommunikoi eri osapuolten kanssa, oppii jatkuvasti uutta, käy dialogia ja 
toimii vahvasti erottuvalla toimialalla.  

Tieteen puolella kognitiivinen laskenta voidaan määrittää älykkäiksi las-
kentamenetelmiksi ja - järjestelmiksi, jotka perustuvat kognitiivisiin informatii-
kan teorioihin, jotka toteuttavat laskennallista älykkyyttä itsenäisellä päättelyllä 
ja ihmisten aivoja matkivalla havainnoilla (Wang, Baciu, Yao, Kinsner, Chan, 
Zhang & Miao, 2010). Verrattuna konsortion määritykseen, tämä määritys puhuu 
aivojen matkimisesta ja teorioista. Konsortion määritys kuvaa enemmän järjes-
telmän ominaisuuksia, aiemmin mainittujen tutkijoiden määritys kuvaa enem-
män tieteellistä taustapohjaa.  

Yksinkertaistaen, kognitiivinen laskenta viittaa järjestelmiin, jotka on mal-
linnettu ihmisaivojen kaltaisesti, jolloin järjestelmällä on kyky luonnollisen kie-
len käsittelyyn, kokemuksesta oppimiseen, luonnollisen interaktioon ihmisten 
kanssa ja päätöksenteossa avustamiseen oppimisen perusteella (Noor, 2015). 
Kognitiivisia järjestelmiä ei eksplisiittisesti ohjelmoida, vaan ne oppivat ja järkei-
levät interaktionsa ja kokemustensa perusteella (Demirkan, Earley & Harmon, 
2017). Kognitiivinen järjestelmä pyrkii olemaan ristiriidaton, yhtenäinen ja uni-
versaali, kuten ihmismielen kyvykkyydet (Modha, 2011). Kognitiivinen järjes-
telmä osaa vetää johtopäätöksiä datasta ja pyrkiä sille annettuihin tavoitteisiin 
(Kelly & Hamm, 2013). Kognitiivinen järjestelmä voi jopa täydentää myös ihmis-
ten kuuloa, näköä, makuaistia, hajuaistia ja kosketusta (Kelly & Hamm, 2013). 

Kun nämä määritykset vedetään yhteen, voidaan tiivistetysti sanoa kogni-
tiivisen järjestelmän olevan tekoäly, joka on ihmismäinen, mukautuva, kokemus-
peräinen, oppiva, kommunikoiva, päätöksiin kykenevä, kontekstiin soveltuva ja 
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varustettu ihmisten kaltaisilla kognitiivisilla toiminnoilla. Esimerkkinä, kognitii-
visella tekoälyllä rakennettu tekoälypsykologi voisi ottaa vastaan potilaita, 
kuunnella ja tunnistaa heidän ongelmiaan, antaa neuvoja ja käydä dialogia.  

Kaupallisella puolella sekä Microsoft (2017a) ja IBM (2017b) markkinoivat 
kognitiivisia palveluitaan. Microsoft (2017a) on jaotellut palvelut näköpalvelui-
hin, puhepalveluihin, kielipalveluihin, tietämyspalveluihin ja hakupalveluihin. 
Liiketoimintaprosesseissa voidaan näiden avulla tunnistaa esineitä ja ihmisiä, 
ymmärtää käyttäjän puhetta, käyttää tietämystä päätöksenteon apuna tai hakea 
tietoa hakukoneista. IBM puolestaan tuo näiden lisäksi keskustelupalvelut ja em-
patiapalvelut (IBM, 2017a). Asiakas voisi siis käydä dialogia asiakastarpeistaan 
tekoälyn kanssa ja tekoäly voisi ottaa huomioon jopa hänen tunteensa. Nämä pal-
velut ovat melko yhtenäisiä aiempien kognitiivisia järjestelmiä määrittävien ku-
vauksien kanssa, ainoastaan Microsoftin hakupalvelu ja IBM:n empatiapalvelu 
eivät suoraan ole kognitiivisen järjestelmän peruspiirteitä. 

Yhteenvetona tekoälyn ominaispiirteitä ovat ihmismäiset älykkäät ominai-
suudet ja tilanteeseen mukautuminen rationaalisesti. Kognitiivisen järjestelmän 
ollessa kenties jopa synonyymi tekoälylle kognitiivisen järjestelmän ominaispiir-
teitä ovat ihmisen kaltaiset kognitiiviset toiminnot, ohjelmoimattomuus, mukau-
tuvuus, interaktiivisuus, tilallisuus ja kontektuaalisuus. Tekoälyä ja kognitiivisia 
järjestelmiä tarjoavat useat toimijat, mutta tunnetuin näistä lienee IBM Watson. 
Viisikymmenvuotisen historian jälkeen tekoälyyn kohdistuvat investoinnit kas-
vavat, mutta tekoälyn käyttöönotto on edelleen pysynyt matalana (McKinsey, 
2016). Gartnerin mukaan tekoälyyn liittyvät menetelmät ovatkin elinkaaren nä-
kökulmasta kasvuodotusten huipulla (Gartner, 2017b). Odotuksia on siis paljon, 
mutta ainakaan vielä organisaatiot eivät ole nähneet tarpeellisena ottaa tekoälyä 
heti tuotantoon kaikessa toiminnassaan. Organisaatiot kenties odottavat ja suun-
nittelevat tarkkoja liiketoimintalaskelmia hyödyistä, soveltuvuusreferenssejä 
markkinoilta ja ihmisten käyttäjäkokemuksia tekoälystä. Tutkijat näkevät teko-
älyn yhtä mullistavana kuin maatalouden koneellistumisen, mutta samaan ai-
kaan osa tutkijoista näkee tekoälyn vielä hyvin yksinkertaisena ja mekaanisena. 
Tutkimusyritykset ennustavat nopeaa mullistusta, esimerkkinä tekoälyä kaik-
kiin uusin ohjelmistoihin parin vuoden sisällä. 

2.2 Koneoppiminen 

Kuten aiemmin mainittiin, tekoälyyn liittyy ajatus oppivista koneista. Tästä voi-
daankin johtaa termi koneoppiminen. Koneoppiminen on yksi nopeimmin kehit-
tyvistä teknologia-aloista (Jordan, 2015). Toisaalta koneoppiminen on ollut ole-
massa jo 70-luvulta alkaen, eli kyse ei ole uudesta teknologiasta (Louridas, 2017). 
Koneoppimista on siis todennäköisesti käytetty osana tietojärjestelmiä jo pitkään, 
mutta nyt se on noussut trendinä pinnalle. Sen väitetään olevan jopa digitaalisen 
muutoksen menestystekijä (Louridas, 2016) tai McKinseyn raporttia lainaten, uu-
den innovaatioaallon ajuri (Domingos, 2017). Liiketoiminnan näkökulmasta kat-
sottuna koneoppiminen tuo parannusta suorituskykyyn, sillä koneoppiminen 
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automatisoi aikaa vieviä ja ihmistä vaativia tietämysprosesseja (Langley, 1995). 
Koska koneoppiminen on tekoälyn menetelmäilmentymä, saman väitteen voi 
toki heijastaa myös tekoälyyn. 

Perusajatus koneoppimisessa on, että kone oppii tehtäviä tutkimalla koulu-
tusdatan esimerkkejä, jonka jälkeen kone suorittaa tehtävän uudella datalla (Lou-
ridas, 2015). Kone siis oppii tehtäviä esimerkeistä yleistämällä (Domingos, 2012). 
Tärkein koneoppimisen ominaispiirre onkin se, että kone oppii, eikä sitä ekspli-
siittisesti ohjelmoida (Brynjolfsson & Mcafree, 2017). Voidaan myös sanoa, että 
koneoppiminen on joukko työkaluja, joilla analysoidaan dataa, jotta ymmärre-
tään maailman toimintaa ja kuinka se ilmaistaan datassa (Salinas, 2017). Tehtä-
vät, yleistäminen ja pohjadata ovat siis koneoppimisen olennaisia elementtejä. 
Koneoppiminen voi olla ohjattua ja ohjaamatonta (Louridas, 2017). Ohjatussa op-
pimisessa voidaan käyttää luokittelualgoritmeja, joista esimerkkeinä logistinen 
regressio, luokittelupuut, satunnaismetsät ja neuroverkot (Louridas, 2017).  

Kuitenkin, koneoppimisen algoritmit voidaan yksinkertaistaa kolmeen 
komponenttiin: esitystapa, arviointifunktio ja optimointi. Esitystapa tarkoittaa 
jotakin formaalia kieltä, jota kone voi tulkita. Arviointifunktiota käytetään luo-
kitteluun toteuttamiseen.  Optimointimetodia puolestaan tarvitaan löytämään 
parhaimmat luokittelutekijät. (Domingos, 2012.). Esimerkkinä, koneoppimista 
voisi käyttää luottokorttitapahtumien riskiarviointiin. Esitystapana olisi luotto-
korttitapahtuman sanoma, arviointifunktiona jokin sisältöä, kuten tapahtuma-
lähdettä ja summaa luokitteleva matemaattinen funktio ja optimointina pyrittäi-
siin etsimään ne tekijät, joiden perusteella parhaiten voidaan arvioida luottokort-
titapahtuma rikolliseksi toiminnaksi. 

Tieteenalana koneoppiminen on liitos tietotekniikkaa ja tilastotiedettä sekä 
osa data sciencen ja tekoälyn ydintä (Jordan, 2015). Koneoppiminen on siis teko-
älyn yksi osa-alue tai tässä yhteydessä, menetelmä. Esimerkkisovelluksia kone-
oppimisesta ovat hakukoneet, roskapostisuodattimet, suosittelujärjestelmät, 
mainosten sijoittelu, luottoluokittelu ja osakekauppa (Domingos, 2012). Myös 
diagnostiikka, logistiikkaketjut, luottokorttipetosten havainnointi, robotiikka, 
puheentunnistus ja luonnollisen kielen käsittely soveltavat koneoppimista (Jor-
dan, 2015). Näitä sovelluksia on käytetty vuosia eri toimialoilla. 

Kaupallisella puolella suuret IT-yritykset myyvät omia koneoppimisen pal-
veluitaan pilvessä, aivan kuten kognitiivisia palveluita. Esimerkkinä Microsoft 
(2017b) tarjoaa koneoppimispalvelua ennustavaan analytiikkaan. Google (2017b) 
puolestaan tarjoaa koneoppimispalvelua hakuihin, videoanalyysiin, kuva-ana-
lyysiin, puheentunnistukseen, tekstianalyysiin ja käännökseen. IBM (2017a) 
myös tarjoaa koneoppimispalvelua itseoppivien mallien kehittämiseen.  

Yhteenvetona koneoppimisen ominaispiirteitä ovat esimerkeistä oppimi-
nen, yleistäminen ja suuren taustadatan käyttö kouluttamista varten. Aivan ku-
ten ihminenkin, kone tarvitsee paljon monipuolisia havaintoja oppiakseen ja teh-
däkseen yleisimmin käytettäviä johtopäätöksiä saavuttaakseen tavoitteensa. Ku-
ten mainittiin, tällä tekoälyn ydinmenetelmällä väitetään olevan merkittäviä vai-
kutuksia digitaaliseen muutokseen. 
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2.3 Neuroverkot 

Kognitiivinen laskenta pitää sisällään idean neuroverkoista, eli ihmisaivojen kal-
taisista mekanismeista, jossa tapahtumasarjojen ja kokemuksien myötä tehdään 
päätöksiä (Noor, 2014). Kyseessä on siis kokemusperäinen laskentamekanismi, 
aivan kuin ihmiset oppivat mukauttamaan käytöstään kokemusten perusteella. 
Yksi tapa määrittää neurolaskenta on määrittää se opiksi soluverkoista, joilla 
luonnollinen taipumus tallentaa kokemusperäistä tietämystä (Aleksander, 1989). 
Tarkemmin katsottuna neuroverkon voidaan määrittää olevan rinnakkainen, ha-
jautettu prosessointirakenne koostuen prosessointielementeistä, jotka ovat liitty-
neet toisiinsa yksisuuntaisilla yhteyksillä (Hecht-Nielsen, 1988). Neuroverkko ei 
siis itsessään ole tekoäly, vaan se on rakenne, mekanismi tai malli, jolla toteute-
taan tekoälyä.  

Kuten aiemmin mainittiin, neuroverkkoja käytetään koneoppimisen algo-
ritmeissa. Ensimmäisiä neuroverkkojen sovelluksia tehtiin jo 60-luvulla (Wid-
row, 1994).  80-luvulla puhuttiin konferensseissa uudesta aikakaudesta, jolloin 
rakennetaan aivojen kaltaisia tietokoneita (Aleksander, 1989). Kyseessä ei ole siis 
kovinkaan uusi menetelmä, kuten ei ollut koneoppiminenkaan.  

Neuroverkoilla on neljä lupausta. Ensimmäinen lupaus on laskennallinen 
täydellisyys eli sopivalla verkkorakenteella ja koulutusdatalla neuroverkko voi 
laskea mitä vain. Toinen lupaus on kokemusperäisen tietämyksen toiminnallinen 
käyttö, eli neuroverkon soveltuvuus monenlaisiin toimintoihin, kuten puhee-
seen, kieleen ja kohteen ymmärtämiseen. Kolmas lupaus on nopea suorituskyky. 
Neljäs lupaus on käsitys ihmisaivojen laskennallisista ominaisuuksista. (Alek-
sander, 1989). Näiden lupausten perusteella neuroverkko on varmaankin hyvin 
soveltuva monille toimialoille suorituskykyisenä tekoälyn algoritmina.  

Esimerkkejä neuroverkkojen sovelluksista ovat konkurssin ennustaminen, 
kustannusten ennustaminen, luottoluokitus, päätöksentekojärjestelmät, markki-
noiden segmentointi ja maksukyvyttömyyden ennustaminen (Vellido, Lisboa & 
Vaughan, 1999). Muita sovellusesimerkkejä ovat käsin kirjoitetun tekstin tunnis-
tus, tapahtumien havaitseminen, lainan riskiarviointi, kiinteistön analysointi, 
lentokoneen paikanvaraus ja moottorivian tunnistaminen (Widrow, 1994). Kuten 
nähdään, nämä esimerkit ovat melko samanlaisia, mitkä koneoppimisen esimer-
kit. Syynä tälle on toki se, että koneoppiminen usein käyttää neuroverkkoja algo-
ritminaan. Neuroverkko on siis tavallaan tekoälyn kolmas taso: tekoäly käyttää 
koneoppimista, joka puolestaan voi käyttää neuroverkkoalgoritmia.  
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2.4 Luonnollisen kielen käsittely ja puheentunnistus 

Kuten aiemmin kappaleissa mainittiin, kognitiivinen järjestelmä kykenee kom-
munikoimaan ihmisten kanssa eli sillä täytyy olla kyvykkyys käsitellä luonnolli-
sia, ihmisten käyttämiä kieliä sekä puheen että kirjoitetun tekstin muodossa. Ih-
misten puhe interaktiotilanteissa ja kirjoitettu teksti tuovat toki omat haasteensa 
murteen, ääntämyksien, erilaisten sanajärjestysten, synonyymien ja erikoissano-
jen ja jopa puhevikojen muodossa. Kykeneekö tekoäly vastaamaan kaikkiin näi-
hin haasteisiin? 

Luonnollisen kielen käsittely, lyhennettynä englanninkielisestä vastineesta 
terminä NLP, on yli 20-vuoden historian omaava tietotekniikan osakenttä, joka 
keskittyy ihmisten kieltä ymmärtävien, oppivien ja tuottavien laskentamenetel-
miin (Hirschberg, 2015). NLP siis ei ole uusi asia, kuten eivät aiemmatkaan ko-
neoppiminen ja neuroverkot. NLP osaa siis ymmärtää, oppia ja tuottaa.  

Tavoitteena NLP:ssä on auttaa ihmisten välisessä kommunikaatiossa tai ih-
misten ja koneiden välisessä kommunikaatiossa tai auttaa ihmisiä tai koneita 
luonnollisella kielellä tuotetun sisällön analysoinnissa (Hirschberg, 2015). Eli oli 
käyttäjänä kone tai ihminen, NLP mahdollistaa käyttäjälle luonnollisen kielen 
kommunikoinnin ja analysoinnin. NLP:n tutkimuksen fokus on siirtynyt perus-
käännöksistä dialogiin, sosiaalisen median datan louhintaan ja sentimentaaliana-
lyysiin (Hirschberg, 2015). Sosiaalisen median data on varmastikin kiinnostava 
aihe, koska datasta voidaan saada tietoa vaikkapa potentiaalisten asiakasseg-
menttien mieltymyksistä. NLP:n sovelluksia ovat muun muassa oikeinkirjoituk-
sen tarkistus, informaation haku, informaation kategorisointi, luonnollisen kie-
len generointi datasta, luonnollisen kielen pilkkominen tietokantarakenteiksi 
sekä koneellinen kielenkäännös (Church & Rau, 1995).  

Erityisesti dialogijärjestelmät vaativat puheentunnistusteknologiaa tunnis-
taakseen, mitä ihminen sanoo (Hirschberg, 2015).  Puheentunnistus onkin osa 
aiemmin mainittua kognitiviivisen järjestelmän kykyä toimia interaktiossa ihmi-
sen kanssa. Puheentunnistus voidaan määrittää koneen yritykseksi emuloida ih-
misen puheketjua palauttaen puheen lingvistisen viestin puhesignaalista (Her-
mansky, 2013).  Kone siis pyrkii erottamaan viestin puhesignaalista, mutta help-
poa se ei ole. Puheentunnistukseen liittyviä ongelmia ovat erilaisten puhujien va-
riaatio, lineaariset häiriötekijä, kuten kaiku tai suodattimet sekä ylimääräinen 
melu (Hermansky, 2013). Kognitiivisen järjestelmän tulee siis kyetä tulkitsemaan 
ihmisen puhetta häiriötekijät huomioiden ja tuottamaan tulkinnan perusteella 
vastauksia ja dialogia. Kuitenkin, puheentunnistuksen virhesuhteen väitetään 
tippuneen 4,9 prosenttiin (Brynjolfsson & Mcafree, 2017). Virhesuhteen ollessa 
näin pieni sen voinee uskoa soveltuvan jo kaupalliseen tuotantokäyttöön. Rajoit-
teina puheentunnistusta koskee se, että tyypillisesti NLP ymmärtää vain yleisim-
piä kieliä (Hirschberg, 2015). Kuitenkin, markkinoille on juuri tullut Philipsin 
SpeechLive, joka tarjoaa puheentunnistuksen myös suomen kielellä (Philips, 
2017). Kognitiivisen järjestelmän luonnollisen kielen käsittelyn valmius Suomen 
markkinoilla on siis kasvanut.  NLP-järjestelmät ja puheentunnistusjärjestelmät 
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siis ymmärtävät monipuolisesti ihmisten puhetta, osaavat tuottaa tekstiä ja ana-
lysoida sitä sekä louhia tekstiä eri lähteistä.  

2.5  Datan ja tekstin louhinta 

Digitaalisen aikakauden myötä erilaisen datan ja tekstien määrä kasvaa huimaa 
vauhtia. Esimerkkinä käyttäjän klikkauksia ja syötteitä voidaan tallentaa verkko-
palvelussa, maksutapahtumia yksityiskohtineen voidaan kerätä historiaksi, ih-
miset julkaisevat sosiaaliseen mediaan julkaisuja ja erilaiset älykkäät sensorit voi-
vat mitata kulutusta, liikettä, kiihtyvyyttä ja muita suureita. Sekunnissa voi muo-
dostua lähes 55 00 Google-hakua ja lähes 800 kuvaa Instagramiin (Dailymail, 
2017). Jo 90-luvulla organisaatiot alkoivat kerätä historiadataa prosesseistaan, 
kuten operaatioista, asiakkaista ja tuotteista (Mitchell, 1999). Järjestelmistä muo-
dostuu Big Dataa, isoa tietoa, jonka piirteitä ovat suuret datavolyymit, suuri va-
riaatio sekä nopea datan muodostumistahti (O'Leary, 2013). Big datasta tai nor-
maalistakin datasta voidaan kenties sanoa muodostuvan tekoälyn “polttoai-
netta”, jota ilman tekoälykone ei tuota hyötyjä. Jotta dataa voi hyödyntää tehok-
kaammin, siitä on tärkeää löytää toistuvia malleja tai poikkeavuuksia.  

Datan louhinta on monitieteinen ala, joka integroi tekniikoita koneoppimi-
sesta, tilastotieteestä ja tietokannoista suurien tietomassojen analysointiin (Wu, 
2004). Se pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka käyttää historiallista da-
taa löytääkseen toistuva säännönmukaisuuksia ja parantaakseen päätöksentekoa 
(Mitchell, 1999). Sen perustekniikoita ovat informaation erottaminen, aiheiden 
seuranta, yhteenveto, kategorisointi, klusterointi, konseptien linkittäminen, in-
formaation visualisointi ja kysymyksiin vastaaminen (Fan, 2006).  

Kuten aiemmin todettiin, tekoäly osaa ymmärtää, oppia ja tehdä johtopää-
töksiä suurista tietomassoista. Ilman pohjadataa ei voi tapahtua oppimista. Sekä 
tekoäly ja datan louhinta käyttävät usein symbolisia ja heuristisia menetelmiä 
monimutkaisten ongelmien ratkomiseen (Wu, 2004). Näiden argumenttien pe-
rusteella datan ja tekstin louhinta on hyvä liittää osaksi tekoälyn käsitteistöä.  

2.6 Objektin tunnistus 

Havainnoidakseen ja tehdäkseen johtopäätöksiä ympäristöstä, tekoälyjärjestel-
män on hyvä tunnistaa ympärillä olevia objekteja, kuten liukuhihnalla valmistu-
via tuotantotavaroita, valvontakamerassa näkyviä epäilyttäviä hahmoja, palvel-
tavan asiakkaan ilmeitä tai vaikkapa syksyn pimeässä tien laidalla autokuskeja 
uhkaavia hirviä. Objektin tunnistus onkin tekoälyn kaltaisesti ollut aktiivinen 
tutkimusala jo viiden vuosikymmenen ajan ja se on kehittynyt hitaasti, mutta 
vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttanut kehityspisteen, jossa se 
voi tunnistaa erilaisia objektien variaatioita eri olosuhteissa (Ponce, Hebert, 
Schmid, & Zisserman, 2006). Facebookin tutkijan mukaan kuvantunnistuksen 
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virheprosentti on laskenut viiden vuoden takaisesta 25 prosentista 5 prosenttiin 
vuonna 2015 (Savage, 2015). Virheprosentti on siis lähes sama kuin puheentun-
nistusjärjestelmissä. Kuitenkin, visuaalinen älykkyys, kuten vaikkapa objektien 
suhteiden ymmärtäminen sekä toiminnan tunnistaminen, on vielä kaukana ke-
hityksessä (Savage, 2015). Objektin tunnistusta voi siis käyttää osana tekoälyä, 
mutta se ei vielä täysin kykene ymmärtämään ilmiöitä objektien taustalla kuten 
ihminen.  

Kuten muissakin tekoälyn menetelmissä, markkinoiden isot toimijat tarjoa-
vat alustoja ja palveluita myös objektin tunnistamiseen. Microsoft tarjoaa ko-
nenäköä osana kognitiivista palvelutarjoamaa tarjoten muun muassa kuva-ana-
lyysia, tekstin lukua kuvista, käsinkirjoitetun tekstin tunnistamista kuvista ja vi-
deoiden analysointia lähes reaaliaikaisesti. (Microsoft, 2017c).  IBM Watson tar-
joa visuaalista tunnistusta, joka merkitsee, luokittelee ja osaa hakea visuaalista 
sisältöä (IBM, 2017c). Amazon puolestaan lupaa palvelunsa mahdollistavan 
kuva-analyysin lisäämisen sovellukseen, jotta voidaan tunnistaa objekteja, teks-
tejä, kasvoja tai epäsoveliasta sisältöä kuvista (Amazon, 2017). Google julkaisi 
kesäkuussa 2017 yleiseen jakeluun kehittämänsä Tensor Flow Object Detection 
API:n, joka mahdollistaa objektien tunnistamiseen tarvittavien mallien rakenta-
misen, kouluttamisen jakelun (Google, 2017c). 

Objektin tunnistus on siis luonnollisen kielen käsittelyn kaltainen tiede-
kenttä, jonka elinkaaren kypsyys ja markkinatarjoama on melko samankaltainen. 
Sitä voidaan käyttää tekoälyjärjestelmässä ympäristönsä havainnointiin ja ym-
märtämiseen. Kuitenkin, sitä rajoittaa vielä puute ymmärtää objekteihin liittyviä 
ilmiöitä. 

2.7 Syväoppiminen 

Syväoppiminen voidaan määrittää joukoksi koneoppimisen tekniikoita, jotka 
hyödyntävät monia ei-lineaarisia informaation käsittelytekniikoita (Deng & Yu 
2014, 6). Se myös viittaa kerroksittaisten neuroverkkojen tekniikkaan (Kaplan, 
2015, s. 43).  Syväoppiminen on siis osa tekoälyä koneoppimisen korkean tason 
algoritmina ja se tyypillisesti käyttää neuroverkkoja, jotka ovat nimen mukaisesti 
syviä kerroksia. Syväoppiminen on myös esitystavasta oppimista, jossa koneelle 
syötetään raakadataa ja kone oppii automaattisesti raakadatasta tarvittavat luo-
kittelut tai tunnistukset (LeCun, Bengio & Hinton, 2015). Syväoppiminen ei tar-
vitse siis tehtävien oppimista, vaan oppii pelkästä esitystavasta. Syväoppimisen 
etuna on se, että se käyttää paremmin isoja koulutusdatoja, esimerkkinä suurim-
millaan jopa 36 miljoonan esimerkin koulutusdataa (Rynjolfsson & Mcafree, 
2017)  

Tieteenalana syväoppiminen on liitos neuroverkkoja, tekoälyä, graafista 
mallinnusta, optimointia, hahmontunnistusta ja signaalin käsittelyä (Deng & Yu 
2014, 6). Sen sovelluskohteita ovat muun muassa objektien tunnistus kuvista, pu-
heen kääntö tekstiksi, käyttäjää kiinnostavien asioiden valikointi käyttäjälle tai 
relevanttien tulosten valitseminen (Lecun ym., 2015). Tutkimusyhtiö Gartner 
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väittää (Gartner, 2017b), että vuonna 2019 syväoppiminen tulee olemaan kriitti-
nen ajuri tarpeen, petoksen ja epäonnistumisen ennustamisessa. Syväoppiminen 
on siis tämän perusteella yksi tärkeistä tekoälyn menetelmistä.  

Markkinoilta löytyykin jo useampia toimijoita. Isoista nimistä IBM:llä on 
PowerAI-alusta (IBM, 2017d), Googlella on DeepMind (Google, 2017d), Micro-
softilla cognitive toolkit (Microsoft, 2017d) ja Amazonilla pilvipalveluna “the 
AWS Deep Learning AMIs framework” (Amazon, 2017c). Samat toimijanimet 
toistuvat siis syväoppimisessa kuin muissakin tekoälyn menetelmissä.  

2.8 Pohdinta 

Tässä luvussa käytiin läpi lyhyesti tutkimuksen tärkeimmät termit ja niiden suh-
teet. Kuten huomattiin, tekoälyyn liittyvät menetelmät eivät ole uusia, mutta 
niissä on nyt vahva markkinatrendi. Vuosikymmenien tutkimusten ja käytännön 
kokemusten myötä elinkaaren voi uskoa olevan kypsä organisaatioiden ja ihmis-
ten arkeen tuloa varten. Markkinoilta löytyy useita toimijoita, kuten isot nimet 
IBM, Microsoft, Google ja Amazon, joiden tekoälyteknologioita on kokeiltu mo-
nilla toimialoilla. Tutkimusyritykset esittävät kovia väitteitä tekoälyn mullista-
vaan vaikutukseen liittyen. Osin väitteisiin ja uutisiin liittyy hype, jota on kriti-
soitu. Tekoälyn menetelmät, jotka aiemmissa kappaleissa kuvattiin tarkemmin, 
on kuvattu seuraavassa (taulukko 1). Kullekin menetelmälle on kuvattu sen omi-
naispiirteet ja tarkkuustaso. 

TAULUKKO 1 Tekoälyn menetelmiä 

Tekoälymenetelmä Ominaispiirteet Tarkkuustaso: jär-
jestelmä, tekniikka, algo-
ritmi 

Tekoäly ja kognitiivinen las-
kenta 

Ihmismäiset älykkäät ominai-
suudet ja tilanteeseen mukau-
tuminen rationaalisesti. ihmi-
sen kaltaiset kognitiiviset toi-
minnot, ohjelmoimattomuus, 
mukautuvuus, interaktiivi-
suus, tilallisuus ja kontektuaa-
lisuus 

järjestelmätaso 

Koneoppiminen Esimerkeistä oppiminen, yleis-
täminen ja suuren taustadatan 
käyttö 

Tekniikkataso 

                                                                                                                      (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 



20 

                                                                                                 Taulukko 1 (jatkuu) 
Neuroverkot Laskennallinen täydellisyys,  

soveltuvuus monenlaisiin toi-
mintoihin, kuten puheeseen, 
kieleen ja kohteen ymmärtä-
miseen, 
 käsitys ihmisaivojen lasken-
nallisista ominaisuuksista 

Algoritmitaso 

Luonnollisen kielen käsit-
tely 

Monipuolinen ymmärrys ih-
misen puheesta, sen tuottami-
sesta ja analysoinnista 

Tekniikkataso 

Objektin tunnistus Ympäristön havainnointi il-
man tarkkaa ympäristön ilmi-
öiden ymmärtämistä 

Tekniikkataso 

Datan ja tekstin louhinta Säännönmukaisuuksien löytä-
minen isosta tietomassasta 
päätöksentekoa varten 

Tekniikkataso 

Syväoppiminen Ei tarvitse siis tehtävien oppi-
mista, vaan oppii pelkästä esi-
tystavasta 

Algoritmitaso 

 
Uusien käyttäjäsukupolvien myötä yhä useampi kuluttaja tai työntekijä on val-
mis ottamaan käyttöönsä tekoälyn. Diginatiivit käyttäjät eivät pelkää älykästä 
konetta avustajana, vaan ovat tottuneet digitaalisiin välineisiin jo lapsena. Van-
hemmille sukupolville tekoälystä voi nousta haaste, koska he ovat tottuneet 
enemmän analogisiin prosesseihin ja ihmisen tarjoamaan palveluun koneen si-
jasta. Teoreettisesta näkökulmasta katsoen kuluttajajärjestelmien teknologioiden 
hyväksymismallin mukaan järjestelmän käyttöaikomukseen vaikuttavat suori-
tuskykyodotus, työkuormaodotus, sosiaalinen vaikutus, fasilitoivat ehdot, hedo-
nistinen motivaatio, hinta-arvo ja tapa (Venkatesh, Thong, Xu, 2012). Näitä vai-
kutustekijöitä hallinnoivat muuttujina ikä, sukupuoli ja kokemus (Venkatesh ym. 
2012). Hedonistinen motivaatio, tapa ja sosiaalinen ympäristön vaikutus lienevät 
tässä vaiheessa tekoälyn elinkaarta pienimpiä tekijöitä, mutta sen sijaan suoritus-
kykyodotus ja työkuormaodotus voisivat olla motivoivia tekijöitä tekoälyn käyt-
töön. Iästä, sukupuolesta ja kokemuksesta riippuen, kuluttaja voisi ottaa teko-
älyn avukseen nopeuttaakseen arkirutiinejaan, kuten kodin töitä hyvin pienellä 
oppimiskäyrällä. Pidemmän käyttökokemuksen jälkeen siitä voisi tulla jopa nau-
tintoa ja yleinen sosiaalisessa ympäristössä arvostettu tapa.  

Organisaatioiden tulee valmistautua digitaaliseen muutoksen vahvista-
malla kyvykkyyksiään pärjätäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Asian-
tuntijaa vaativat työt tai kokonaiset liiketoimintaprosessit saattavat korvautua te-
koälyllä tai vähintään ottaa apuriksi tekoälyn. Organisaatiot voivat potentiaali-
sesti saada tekoälystä kilpailuetua, sisäistä tehokkuutta tai innovaatioarvoa otta-
malla tekoälyn ”tukiälyksi” tai jopa täysin työntekijän manuaalisen työn korvaa-
jaksi. Teoreettisesta näkökulmasta katsoen, yritysjärjestelmien teknologioiden 
hyväksymismallin mukaan järjestelmän käyttöaikomukseen vaikuttavat suori-
tuskykyodotus, työkuormaodotus, sosiaalinen vaikutus, fasilitoivat ehdot (Ven-
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katesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Näitä vaikutustekijöitä hallinnoivat muut-
tujina ikä, sukupuoli, kokemus ja vapaaehtoisuus (Venkatesh ym., 2003). Orga-
nisaatioiden työntekijät voivat kenties siis odottaa saavansa tekoälystä hyötyä 
työtehtävissään pienellä vaivalla, kun tekoäly on hyväksytty osaksi organisaa-
tiokulttuuria ja sille on riittävästi tukea tarjolla. Hyväksyminen riippuu työnte-
kijän iästä, sukupuolesta, tekoälyyn liittyvistä kokemuksista ja vapaaehtoisuu-
desta.  

Liiketoimintanäkökulmasta vanhat liiketoimintamallit, kuten vaikkapa 
tuntihinnoiteltu sijoitusneuvonta, saattavat menettää merkityksen digitaalisen 
distruption ja tekoälyn myötä. Markkinoille voi syntyä uusia toimijoita ja ekosys-
teemejä, joiden kanssa tekoälystä tuottoa etsivä organisaatio toimii yhdessä ar-
voa tuottaen. Arvontuottologiikat joudutaan suunnittelemaan uudelleen, kun te-
koäly voi suorittaa sekunneissa sen, mistä ennen asiakas maksoi tuntiperustei-
sesti. Organisaatioiden tulee siis olla valmiina isoon mahdollisesti jopa koko lii-
ketoiminnan mullistavaan muutokseen, kun tekoäly kehittyy ja saa entistä vah-
vempaa asemaa markkinoilla. 
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3 FINANSSIALA JA VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tutkimuksen sovelluskonteksti toimiala-
kuvauksena. Luvussa kuvataan finanssialan piirteitä, merkitystä, keskeisiä toi-
mijoita, sääntelyä, alan muutosta sekä digitalisaation vaikutusta alaan. Toi-
mialan ymmärtäminen sovelluskontekstina antaa pohjan tutkimuskysymyksen 
empiiriselle tutkimukselle. Luvun lähteinä käytetään finanssialan virallisten toi-
mijoiden julkaisuja ja tieteellisiä vertaisarvioituja lehtiä. 

3.1 Toimialan piirteet ja odotukset 

Finanssitoimiala on yksi yhteiskunnan merkittävistä aloista, sillä kuluttajat sekä 
yritykset ovat käyttäneet finanssialan toimijoiden, kuten pankkien ja vakuutus-
yhtiöiden palveluita vuosikymmenien ajan. Kuluttajat ja yritykset hakevat lai-
naa, suorittavat maksuja ja tekevät sijoituksia tottuneesti PC- ja mobiililaitteilla 
verkko- ja mobiilipankeissa. Finanssiala ja erityisesti pankkitoiminta on korkean 
luottamuksen ja korkean tietoturvan liiketoimintaa, koska toimialalla käsitellään 
asiakkaiden yksityisiä tietoja, kuten tilitietoja, varallisuustietoja, palkkatietoja ja 
luottotietoja. Tietojen tulee olla saatavilla turvallisesti, eheästi ja jatkuvasti, muu-
toin luottamus on koetuksella.  

Esimerkkinä vuonna 2008 Sampo Pankin yhdistyessä Danske Bankiin, siir-
tymiseen liittyvän järjestelmäprojektin isojen ongelmien vuoksi Sampo Pankki 
menetti 27 000 henkilöasiakasta sekä 2200 yritysasiakasta (Turun Sanomat, 2008). 
Palveluvirhe voi siis johtaa asiakassuhteen päättymiseen.   Suomalaisten kulut-
tajien luottamus finanssialaan kuitenkin on eurooppalaisittain korkealla tasolla 
(Finanssiala, 2017e). Finanssialan ominaispiirteitä ovat myös suuri teknologia- ja 
järjestelmäriippuvuus, laaja palveluntarjoajien ekosysteemi, linkitys kansainvä-
lisiin markkinoihin, tietointensiivisyys sekä riippuvuus muista toimialoista, ku-
ten energia ja tietoliikenne (Tekes, 2009).  

3.2 Toimialan rakenne ja palvelut 

Finanssiala mahdollistaa muun muassa rahaliikenteen, luotonannon, maksami-
sen, säästämisen, vakuutukset ja sijoittamisen. Yleisesti voidaankin määrittää, 
että finanssialan yritykset tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- ja sijoitus-
palveluja (Finanssiala, 2017a). Yritysten ja kuluttajien toimintaedellytykset sekä 
Suomen kilpailukyky ovat riippuvaisia tehokkaista pankki-, vakuutus- ja rahoi-
tuspalveluista (Finanssiala, 2017a). Suomessa oli vuonna 2017 262 pankkia, 1063 
konttoria, 52 vakuutusyhtiötä, 17 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustajistoa sekä 
ala työllisti 31600 henkilöä (Finanssiala, 2017b). Seuraavassa (kuvio 1) on kuvattu 
Tekesin (2009) raportin mukainen toimialakuvaus, jossa rahoituksen tarjoajat eli 
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sijoittajat lainaavat rahaa finanssimarkkinoille ja finanssitoimialalle. Finanssi-
markkina koostuu rahamarkkinoista, joukkovelkakirjamarkkinoista ja osake-
markkinoista. Finanssitoimiala koostuu talletuspankeista, muista rahalaitoksista, 
arvomarkkinaosapuolista, pääomasijoittajista ja vakuutuslaitoksista. Sekä mark-
kinaa että toimialaa valvotaan.  Suomen pankki puolestaan valmistelee ja toteut-
taa rahapolitiikkaa Suomessa keskuspankin roolissa (Suomen Pankki, 2017).  

 

 
KUVIO 1 Finanssiala (Tekes, 2006, 6) 

Finanssialan yhteiskunnallisuuden merkittävyyden vuoksi se on myös potenti-
aalinen asiakassegmentti IT-toimittajille sekä tieteen puolella tärkeä tutkimus-
aihe. Finanssialan tulevaisuutta on pohdittu muun muassa Finanssialan kyvyk-
kyydet 2020 –hankkeessa (Finanssialan Keskusliitto, 2012) ja Tekesin toimialasel-
vityksessä (2009). Luvussa neljä on kuvattu tarkemmin finanssialan aiempia tut-
kimuksia. 

3.3 Pankit ja niiden rakenne 

Pankkipalvelut ovat yksi finanssialan palvelualue. Talletuksia vastaanottavat ja 
luottoa antavat talletuspankit voidaan jakaa osakeyhtiömuotoisiin liikepankkei-
hin, säästöpankkeihin ja osuuskuntamuotoisiin osuuspankkeihin (Finanssival-
vonta, 2017a). Suomessa toimivia pankkipalveluita tarjoavia organisaatioita ovat 
muun muassa Säästöpankki, POP Pankki, Oma Säästöpankki, Handelsbanken, 
Aktia, Nordea, Danske Bank, OP, Ålandsbanken ja S-pankki. Esimerkkinä, ni-
mensä mukaisesti Säästöpankki on säästöpankkimuotoinen talletuspankki ja Pai-
kallisosuuspankki on osuuskuntamuotoinen talletuspankki. Pörssiyhtiönä tun-
nettu Aktia on liikepankki. Pankit muodostavat myös pankkiryhmiä, joiden alla 
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pankit toimivat itsenäisinä yhtiöinä. Esimerkkinä, POP-pankkiryhmän muodos-
taa 26 itsenäistä pankkia (Paikallisosuuspankki, 2017).  

Pankkien organisaatioiden monimutkaista rakennetta on esimerkin kaltai-
sesti kuvannut Tekes (2009) raportissaan (kuvio 2). Säästöpankkiryhmä on 
ryhmä, joka sisältää osana Säästöpankit ja DUO Henkivakuutuksen ja toimii yh-
teistyössä Lähivakuutusryhmän ja Eläke-Fennian kanssa. Kuten voidaan havaita 
aiemmin kuvatun ja kuvion 2 perusteella, pankkitoiminnan organisaatiorakenne 
on monimutkainen, itsenäisiä yrityksiä voi muodostua organisaatiorakenteesta 
kymmeniä, palveluita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja 
pankkien yritysmuodot ovat vaihtelevia.  

 

 
KUVIO 2 Finanssialan rakenteita (Tekes, 2009, 45). 

3.4 Sääntely 

Toimiluvan pankeille myöntää Euroopan Keskuspankki ja valvontaa suorittaa 
Finanssivalvonta (Finanssivalvonta, 2017d). Finanssivalvonta ja Euroopan kes-
kuspankki valvovat lakien ja määräysten mukaan toimimista sekä pankkien va-
kavaraisuutta (Finanssiala, 2017c). Valvonta tulee siis sekä Suomen että EU:n ta-
solla. Keskeisin pankkeja säätelevät laki on laki luottolaitostoiminnasta (Finans-
siala, 2017c). Se määrittää muun muassa keskeiset käsitteet, oikeuden harjoittaa 
luottolaitostoimintaa, liiketoimintaedellytykset, hallinto- ja ohjausjärjestelmät 
sekä taloudellisen aseman menettelytavat (Finanssiala, 2017c). Pankkiala, kuten 
myös koko finanssiala on monimutkainen ja tarkkaan valvottu.   

Finanssialan säädökset eli regulaatiot sekä valvonta tulevat monilta ta-
hoilta. EU-tasolla finanssivalvontajärjestelmä koostuu kolmesta valvontaviran-
omaisesta: Euroopan arvopaperiviranomaisesta, Euroopan pankkiviranomai-
sesta ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (Finanssiala, 2017d). Ku-
ten mainittiin, Finanssivalvonta valvoo suomalaista finanssialaa. Lisäksi pank-
keja sitoo pankkisalaisuus ja hyvä pankkitapa. Pankkisalaisuus tarkoittaa yksin-
kertaisesti sitä, että yksityisten ihmisten, yhteisöjen ja yritysten tiedot pysyvät 
pankissa salassa ulkopuolisilta ja pankkisalaisuus koskee kaikkia luottolaitoslain 
mukaisia organisaatioita (Finanssiala, 2009). Tämä asettaa pankeille vahvat vaa-
timukset tietoturvan suhteen. Hyvä pankkitapa, jonka noudattamista myös laki 
vaatii, korostaa luottamusta, rehellisyyttä, avoimuutta, toimivuutta pankkien 



25 

palveluissa (Finanssiala, 2015). Pankkien tulee siis kaikissa kehityksessään muis-
taa näiden arvojen ja niistä johdettavien käytänteiden toteutuminen, joka tuo var-
masti lisäkustannuksia pankkitoimintaan. Pankkien tulee myös tuottaa viran-
omaisraportointia, eli taloudellista tilaa, riskejä ja tunnuslukuja kuvaavia raport-
teja säännöllisesti Finanssivalvontaan (Finanssivalvonta, 2017g). 

3.5 Ajankohtaiset regulaatiot 

Käytännön esimerkkejä uusista pankkien liiketoimintaa potentiaalisesti muutta-
vista regulaatioista ovat PSD2 ja GDPR-tietosuoja-asetus. PSD2 on tammikuussa 
2018 voimaan tuleva EU-direktiivi, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien 
pääsyn asiakkaiden tileille, jos asiakas on antanut tähän suostumuksen (Finans-
sivalvonta, 2017c). PSD2 johtaa pankit entistä suurempaan kilpailutilanteeseen, 
kun globaalien IT-palveluntarjoajien, kuten Googlen tai Applen sovellukset voi-
vat tarjota pankkipalveluita asiakkaiden tilitietoja käyttäen. GDPR puolestaan 
mahdollistaa kuluttajille paremman kontrollin omista henkilötiedoista ja niiden 
käsittelyn elinkaaresta IT-järjestelmissä tarjoten oikeuden tulla unohdetuksi, tie-
donsiirron järjestelmästä toiseen, oikeuden tietosuojaan ja oikeuden saada tiedon 
tietoturvaloukkauksista (Tietoturvaltuutetun toimisto, 2017). GDPR lisää kulut-
tajien oikeuksia ja kontrollia, mutta samalla tuottaa lisätyötä finanssiorganisaati-
oille. 

3.6 Vähittäispankkitoiminta ja sen odotukset 

Pankin tarjoamat palvelut voidaan jakaa peruspankkipalveluihin, talletuspalve-
luihin ja lainapalveluihin (Finanssivalvonta, 2017b). Peruspankkipalveluita ovat 
perustili, tilin käyttöväline, käteisen nostaminen, maksutapahtumat ja sähköinen 
tunnistus (Finanssivalvonta, 2017c). Talletuspalveluita ovat talletustilit, joita suo-
jaa talletussuoja (Finanssivalvonta, 2017d). Lainapalveluita ovat erilaiset lainat, 
kuten asuntolaina, kulutusluotto ja opintolaina (Finanssivalvonta, 2017e). Palve-
lut on kuvattu seuraavassa (taulukko 2). Taulukosta nähdään palveluihin vaikut-
tavat muun muassa syrjimättömyysperiaatteen, talletussuojan, sopimusvapau-
den ja arvopaperimarkkinalain. Näitä palveluita käyttävät sekä kuluttajat ja yri-
tykset arjessaan. Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan kaikilla kuluttajilla on 
pankkitili, 98 prosentilla kuluttajista on maksukortti ja verkkopankkitunnukset 
91 prosentilla (Raijas & Saastamoinen, 2015). 
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TAULUKKO 2 Vähittäispankkipalveluita (Finanssivalvonta, 2017c,d,e, g). 

Palvelu Kuvaus palveluista Rajoitteet 

Perusmaksutili ja 
tilinkäyttöväline ja 
verkkopankkitun-
nukset 

Perusmaksutilin avaus, käyttö 
ja sulkeminen. 
Varojen talletus.  
Käteisen nosto. 
Maksutapahtumien toteuttami-
nen eri tavoin ja eri kanavissa.  
Vahva sähköinen tunnistuspal-
velu 

Perusmaksutilihakemuksen käsit-
tely on tehtävä viimeistään 10 päi-
vässä hakemisesta.  
Yhdenvertaisuus- ja syrjimättö-
myysperiaatteen mukaan perus-
maksutilipalvelu on tarjottava kai-
kille ETA-alueen asukkaille. 

Tilin siirtopalvelu Maksutilin siirto toiselle palve-
luntarjoajalle 

 

Talletustili Erilaisia tilituotteita korkoi-
neen ja säädöksineen. 

Talletussuoja: talletusta tehtäessä 
pankin on varmistuttava asiak-
kaan henkilöllisyydestä ja varojen 
alkuperästä. 

Laina Asuntolaina, kulutusluotto, 
opintolaina 

Sopimusvapaus eli pankki voi 
päättää kenen kanssa ja millä eh-
doin lainasopimus tehdään. Pank-
kien tulee noudattaa vastuulli-
suutta luottosuhteessa ja varmis-
taa, että asiakas kykenee maksa-
maan luoton takaisin. susta.  

Sijoituspalvelu 
 

Arvopaperimarkkinalaki 

 
 

90-luvulla Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan vähittäispankkipal-
veluiden asiakkaiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat eniten suhteellinen 
suorituskyky, ja palveluiden ydinominaisuuksien, kuten lupausten pitämisen ja 
palveluiden tarkkuuden suorituskyky (Levesque & McDougall, 1996). Nämä 
odotukset on siis syytä täyttää peruspankkipalveluissa, talletuspalveluissa ja lai-
napalveluissa, mikäli niitä voidaan soveltaa Suomeen. Tulokset tulisi varmentaa 
erillisenä tutkimuksena Suomessa. Kuluttajaliiton vuoden 2015 tutkimuksen mu-
kaan kuluttajat ovat kokeneet viime vuosina parannusta tilitapahtumien seuran-
nassa ja maksamisessa, mutta käteisen nosto palveluna on heikentynyt (Raijas & 
Saastamoinen, 2015). Sähköisen asiointipalveluiden kehittyminen on toki helpot-
tanut kahta ensimmäistä näistä, mutta käteinen pitää edelleen nostaa konttorista 
tai automaatista. Erityisesti syrjäseuduilla asuvat ihmiset saattavat kokea palve-
lun heikentyneen, kun käteisen saaminen on kymmenien kilometrien matkan 
päässä. 

Pankkitoiminnan automatisoituminen ja itsepalvelun korostaminen ovat 
mahdollistaneet suomalaisen pankkitoiminnan tehokkuutta, mutta samalla pan-
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kit ovat epäonnistuneet konttorien aseman kehittämissä (Tekes, 2009, 47). Hen-
kilöt, jotka eivät kykene käyttämään itsepalveluita, vaan tarvitsevat henkilökoh-
taista ohjausta, varmaankin kärsivät tästä muutoksesta. Paikallisten pankkikont-
torien vähenevät määrät ja lyhyet aukioloajat heikentävät tällaisten ihmisten ko-
kemaa palvelun laatua. 

3.7 Yhteiskunnan muutos ja kuluttajatrendit 

Yhteiskunta pankkitoiminnan ympärillä on muuttunut. Pankkitoimintaan vai-
kuttavia tulevaisuuden trendejä ovat väestön ikääntyminen, 24/7/365 -yhteis-
kunta, kaikkialla jatkuvasti saatavilla olevat ICT-palvelut, voimaantuneet kulut-
tajat, e-kauppojen maksupalvelujen leviäminen ja palveluiden polarisaatio (Tin-
nilä, 2012).  Internetin ja mobiililaitteiden penetraatioaste on muuttanut kulutta-
jien tapoja ja mieltymyksiä (Cuesta, Ruesta, Tuesta, Urbiola, 2015). Kuluttajat ha-
luavat laajan valikoiman tarpeisiinsa räätälöityjä palvelupaketteja ajasta ja pai-
kasta riippumatta palveluiden ollessa kaikkialla saatavilla (Tinnilä 2012).   

Pankkipalveluiden täytyy kyetä vastaamaan näihin trendeihin esimerkiksi 
palveluiden uudelleen muotoilulla ja parantamalla palveluiden aukioloaikoja, 
nopeutta, saatavuutta eri laitteille ja jatkuvuutta muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi 
globalisaatio, talouden epävarmuus, poliittinen tilanne, heikentyvä luottamus 
rahoitusjärjestelmään, kiristyvä kilpailu yritysten välillä, niche-kilpailijat mark-
kinoilla ja palvelurajojen häviäminen vaikuttavat finanssialaan (Finanssialan 
Keskusliitto, 2012). Sosiaalisen median vaikutusta ei pidä myöskään aliarvioida, 
vaan pankkien kannattaa ottaa sosiaalinen media yhdeksi imagon rakennuksen 
keinoksi ja palvelukanavaksi arvoketjuun päästäkseen asiakkaiden arkeen te-
hokkaammin kiinni.  

Pankit polarisoituvat liiketoiminnassaan kahteen vaihtoehtoon: universaa-
liin isoa asiakassegmenttiä kattavasti palvelevaan kilpailukykyisesti hinnoitel-
tuun pankkipalveluun tai pienempään erikoistuneeseen asiakassegmenttiin fo-
kusoituun pankkipalveluun (Tinnilä, 2012). Asiakkaat ovat entistä heterogeeni-
sempiä ja odottavat pankkipalveluilta läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta, he 
ovat itseohjautuvia, arvostavat paikallisuutta ja ovat kiinnostuneita palveluiden 
kehittämisestä (Finanssialan Keskusliitto, 2012). Samoin asiakkaat luottavat 
enemmän vertaisarvioihin päätöksissään ja korostavat enemmän taloudellista ja 
fyysistä turvallisuutta (Finanssialan Keskusliitto, 2012). Kuten nähdään, pankki-
toiminta on isojen muutosten ja kiristyvän kilpailun äärellä. Vanha palvelumalli 
ei yksin vastaa enää asiakkaiden tarpeisiin ja sillä ei pärjää kilpailuissa. Toisaalta, 
alati vähenevä asiakassegmentti, tyypillisesti vanhukset, odottaa saavansa edel-
leen henkilökohtaista palvelua lähikonttorissa, kuten jo vuosikymmeniä on 
saatu. 
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3.8 Digitalisaatio 

Menestyäkseen kilpailussa pankkien täytyy kasvattaa työn tuottavuutta digitaa-
liteknologian keinoin (Pohjola, 2015). Finanssiala pyrkii hakemaan digitalisaa-
tiosta kilpailuetua, tehostamista ja uusia toimintamahdollisuuksia (Finanssiala, 
2017f). Digitalitaaliteknologian avulla palvelun rutiineja voidaan automatisoida, 
läpimenoaikoja lyhentää, ihminen voidaan korvata koneella joissakin palvelun 
askelissa ja päästä potentiaalisesti uusin palvelukanaviin.  Kolme konkreettista 
keinoa kilpailussa pärjäämiseen ovat jatkuva kehittäminen, osaamisen ja toimin-
tatapojen kehittäminen sekä asiakkaiden palveluodotuksiin vastaavan yritys-
kulttuurin kehittäminen (Pohjola, 2015). Pankkipalvelua täytyy siis kehittää jat-
kuvasti asiakkailta saadun palautteen ja automaatiolla mitatun asiakaskokemuk-
sen perusteella. Yrityskulttuurin kehittäminen vaatii digitalisaation ja yhteiskun-
nan muutostrendien ymmärtämistä.   

Käytännön esimerkkejä teknologisista muutosvoimista finanssialalla ovat 
lohkoketju, pilvipalvelut, mobiliteetti ja Big Data (Finanssiala, 2017f). Nämä no-
peasti kehittyvät teknologiat mahdollistavat tehokkaampien, joustavampien ja 
kattavampien palveluiden tuottamisen. Esimerkkinä Big data ja datavarantojen 
hyödyntäminen voi auttaa pankkeja paremmin ymmärtämään asiakkaitaan ja 
heidän käyttäytymistään ja tämän perusteella kehittää palveluita. Yhtenä tär-
keänä tekijänä on myös alustatalous, jossa palvelujen tuottajat ja kuluttajat koh-
taavat erilaisten alustojen kautta tuottaen kaksisuuntaiset markkinat (Pohjola, 
2015).  Esimerkkinä tunnettu Google Play on kaksisuuntainen markkina, jossa 
kuluttaja voi ostaa vaikkapa kolmannen osapuolen tuottaman sovelluksen talou-
den hallintaa varten. Digitaalisten alustojen sekä kuluttajat ja palveluntarjoajat 
hyötyvät entistä enemmän toisistaan, hinnoittelu monimutkaistuu ja toimialara-
jat katoavat (Pohjola, 2015). 

Finanssialan digitalisaatioon liittyy myös termi FinTech, joka tulee sanoista 
financial ja technology. FinTech voidaan määrittää finanssisektorin innovaati-
oiksi,  

 joihin liittyvät teknologian mahdollistamat liiketoimintamallit,  
 jotka mullistavat tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja jakelua, 
 jotka käsittelevät yksityisyydensuojaa, säädöksiä ja lakia vahvistavia 

haasteita, 
 jotka tarjoavat uusia reittejä yrittäjyydelle, 
 ja jotka tarjoavat mahdollisuuksia kasvuun (Dhar & Stein, 2017).  

 
Termi siis kuvaa alan uudistumista, siihen liittyviä teknologian tarjoamia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja yrittäjyyttä. FinTech-yritykset eli mahdollisesti 
pienemmät ketterät yritykset, joilla ei ole pankkien historian painolastia taustal-
laan, saattavat startup-hengessä innovoiden lähteä haastamaan pankkeja.  Fin-
Tech-yritykset pankkien kilpailijoina avaavat pankin arvoketjua erikoistumalla 
sen eri komponentteihin (Cuesta ym. 2015). Pankin arvoketju siis laajenee sen 
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organisaation ulkopuolelle. Tällöin on kyse kenties jo arvoverkosta, joka on kon-
teksti, jossa yritys kilpailee ja ratkoo asiakkaiden ongelmiaan, ja joka vaikuttaa 
innovaation onnistumiseen (Christensen, 1995). FinTech-yritykset ovat joustavia, 
herkkiä reagoimaan muutoksiin ja kustannusrakenteeltaan matalia sekä vahvoja 
luomaan distruptioita eli markkinahäiriöitä pankin liiketoiminnalle (Cuesta ym., 
2015). Esimerkkejä FinTech-yrityksistä ovat maksupalveluita tarjoava Klarna 
(2017) ja vertaislainaamista tarjoava FellowFinance (2017). FinTech-ekosysteemi 
voidaan kuvata koostuvan viidestä elementistä: FinTech-startupeista, teknolo-
gian kehittäjistä, hallinnosta, finanssialan asiakkaista ja perinteisistä finanssialan 
instituutioista (Lee & Shin, 2018). Pankit ovat siis perinteisiä finanssialan insti-
tuutioita, jotka kilpailevat vahvasti säännellyllä toimialalla kuluttaja- ja yritysasi-
akkaista startuppien kesken samalla kun teknologia, kuten lohkoketju tai tekoäly 
muokkaa toimialaa. Toisaalta, startuppien voi olla vaikea yksin päästä finans-
sialan ekosysteemiin, voittaa kuluttajien luottamus ja tuottaa viranomaisvaati-
mukset ja raportoinnit, mikä voi johtaa perinteisten ja uusien finanssitoimijoiden 
yhteistyöhön. 

Kuten havaittiin, finanssiala on korkean luottamuksen ja turvallisuuden 
toimiala, joka vaikuttaa kuluttajien ja yrityksen toimintaedellytyksiin sekä yh-
teiskunnan kilpailukykyyn. Itsenäiset toimijat, kuten pankit erilaisine yhtiömuo-
toineen ovat muodostaneet liittoja. Taustalla asioita valvovat erilaiset organisaa-
tiot, kuten Finanssivalvonta. Yhteiskunnan muutosten isojen trendien, uusien re-
gulaatioiden, digitalisaation, uusien teknologioiden, alustatalouden ja FinTech-
yritysten myötä perinteisiä palveluita, kuten maksamista tarjonneiden pankkien 
on syytä muuttaa toimintaansa ja yrityskulttuuria kohti asiakaslähtöistä jatkuvaa 
kehittämistä ja harkita kenties liittoutumista FinTech-startuppien kanssa.  Kyse 
on isosta muutoksesta, jossa pankit joutuvat jopa pohtimaan omaa asemaansa 
tulevaisuudessa. Tarvitaanko tulevaisuudessa perinteisiä pankkeja, jos kolman-
net osapuolet saavat käyttöönsä asiakkaiden tiedot ja nämä osapuolet kykenevät 
tuottamaan ne joustavasti ja kustannustehokkaasti ne peruspalvelut, jotka 
pankki ennen tuotti? Vai käykö toisin päin, eli pankit kykenevät uudistamaan 
riittävästi ja FinTech-startupit jäävät pieneen rooliin? 

Luvussa kaksi kuvatulla tekoälyteknologioilla on varmasti vahva rooli 
osana pankkien digitalisaatiota, teknologiakehitystä ja FinTechiä. Seuraavassa 
luvussa suoritetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa käydään läpi, mil-
laisia kokemuksia tekoälyteknologioista on saatu finanssialalla. Tämän katsauk-
sen tuloksia käytetään pohjana tutkimuksen seuraavien lukujen empirialle, jossa 
tutkitaan laadullisesti tekoälyn soveltuvuutta vähittäispankkipalveluihin. 
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4 KOKEMUKSIA TEKOÄLYSTÄ FINANSSIALALLA 

Tämän luvun tarkoituksena on suorittaa systemaattinen kirjallisuuskatsaus teko-
älyn käytöstä finanssialalla. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus auttaa ymmärtä-
mään, mitä tutkimusongelmia tekoälyn ja finanssialan tutkimuksessa on tutkittu 
ja millaisia tuloksia tekoälyn ja finanssialan tutkimuksissa on saatu. 

4.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus  

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on Finkin vuoden 2005 määritelmää mukail-
len systemaattinen, eksplisiittinen, toistettavissa oleva metodi, jolla voidaan tun-
nistaa, arvioida ja syntetisoida olemassa oleva tieteen tekijöiden tietämys (Okoli, 
2015). Sen tarkoituksena voi olla Finkin mukaan olemassa olevan tietämyksen 
kuvaus ammatilliseen käyttöön, tutkimusprojektien- ja tekniikoiden tunnistami-
nen, tutkimuskentän asiantuntijoiden tunnistaminen tai julkaisemattomien läh-
teiden tunnistaminen (Okoli, 2015). Lisäksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus te-
kee yhteenvedon olemassa olevista todisteista, tunnistaa nykyisen tutkimuksen 
aukot ja tarjoaa viitekehyksen tulevien tutkimusten asemoinnille (Okoli, 2015). 

Tämän tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on 
kartoittaa, että mikä on tutkimustilanne tekoälyn soveltamisessa finanssialalle ja 
kuvata tutkimusten tärkeimpiä johtopäätöksiä muita tutkijoita ja käytännön am-
mattilaisten varten. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toimii myös pohjana tut-
kimuksen empiriaosuudelle, jossa syvennytään finanssialasta sen yhteen aluee-
seen eli vähittäispankkipalveluihin. Ymmärtämällä tekoälyn käytön kokemukset 
finanssialan laajuudessa voidaan paremmin ymmärtää tekoälyn käyttöä ka-
peammassa pankin toiminnan laajuudessa. 

4.2 Tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen prosessi 

Tutkimuksen systemaattinen kirjallisuuskatsaus suoritettiin Okolin (2015) oh-
jetta mukaillen seuraavan taulukon mukaisesti (taulukko 3). Aluksi määritettiin 
tarkoitukseksi tutkimustilanteen tunnistaminen ja tärkeimpien johtopäätösten 
löytäminen tutkimuksista. Protokollan ja valikointityön osalta päätettiin vali-
koida mukaan vain tiivistelmän perusteella relevantteja vertaisarvioituja julkai-
suja. Hakukanavana käytettiin kartoittavaan tutkimukseen soveltuvaa 
JYDKOK:n kansainvälisten e-aineistojen hakua. Julkaisuista irrotettiin metatie-
dot Excel-tiedostoon ja luotiin poissulkukriteeri, joka karsii pois vähemmän laa-
dukkaat ja vähän viitatut julkaisut. Jäljelle jääneet julkaisut käytiin läpi ja luettiin 
tarkemmin. Julkaisujen perusteella valittiin tehtäväksi synteesi luottoluokituk-
sesta, koska sitä oli tutkittu eniten ja se oli lähin tutkimusongelmaa koskeva aihe. 
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TAULUKKO 3 Kirjallisuuskatsauksen toteutus Okoli (2015) mukaillen. 

Askel Tutkimuksen kuvaus askeleesta 

Tarkoituksen 
tunnistaminen 

Tarkoitukseksi tunnistettiin kartoitus: mikä on tutkimustilanne tekoälyn 
soveltamisessa finanssialalle ja kuvata tutkimusten tärkeimpiä johtopää-
töksiä muita tutkijoita ja käytännön ammattilaisten varten. 

Protokollan 
luonti 

Protokollaksi luotiin, että katsauksessa käytetään vain vertaisarvioituja 
julkaisuja tieteellisissä lehdissä tai konferenssijulkaisuja, jotka löytyvät ha-
kulausekkeilla haettuna niistä tietokannoista, jotka tietolähde tarjoaa. 

Käytännön  
valikointityö 

Tulosten valikointityössä päätettiin ottaa mukaan vain sellaiset julkaisut, 
joiden tiivistelmässä mainittiin yksi tekoälyyn liittyvistä hakusanoista ja 
yksi finanssialaan liittyvistä hakusanoista. 

Kirjallisuuden 
haku 

Päätettiin hakea kirjallisuus JYKDOK-palvelun kansainvälisen e-aineisto-
jen haun kautta, joka kattaa useita monien tieteenalojen tietokantoja. Tämä 
hakukanava on soveltuva kartoittavaan tiedonhakuun (Jyväskylän yli-
opisto, 2018). 

Datan irrotus Julkaisut eli hakujen tulokset koostettiin Excel-tiedostoon. Kustakin julkai-
susta irrotettiin Excel-tiedostoon riveiksi julkaisun APA-viite, julkaisu-
vuosi, käsiteltävä aihe tekoälyn ja finanssialan näkökulmasta sekä julkai-
sulehden nimi. Kullekin julkaisulle haettiin Google Scholarista julkaisun 
saamien viittausten määrä. Lisäksi kullekin julkaisun lehdelle haettiin The 
SCImago Journal & Country Rank -portaalista 1 julkaisun h-indeksi, joka 
kuvaa kuinka moni lehden artikkeleista on saanut vähintään h määrän 
viittauksia. 

Poissulkeminen Ensimmäisenä poissulkukriteerinä päätettiin sulkea subjektiivisella arvi-
olla pois sellaiset tutkimukset, jotka eivät liity luvussa kaksi kuvattuihin 
menetelmiin tai luvussa kolme kuvattuun finanssialaan. Lisäksi poissuljet-
tiin sellaiset, joita ei saanut kokonaisena artikkelina JYKDOK:n kautta. 
Tämän jälkeen noudatettiin poissulussa seuraavia kriteerejä 
1.  Jos lähde on Senior Scholars' Basket of Journals2 -listan mukaisessa laa-
dukkaassa julkaisussa, se otetaan mukaan. 
2.  Jos lähde oli jostain muusta tietotekniikan tai tietojärjestelmien julkai-
susta, se otetaan mukaan, jos lehden h-indeksi on vähintään 80 % Senior 
Scholars' Basket of Journals -listan mukaisen lehden pienimmästä h-indek-
sistä ja toisena ehtona lähteellä on vähintään 2 viittausta per vuosi, jos ky-
seessä on vähintään 3 vuotta vanha tutkimus. Tutkimuksen aikana 80 % 
pienimmästä h-indeksistä oli arvoltaan 40. Toista ehtoa koskien, mikäli jul-
kaisu oli alle 3 vuotta vanha, se otetaan mukaan ilman viittausten määrän 
huomiointia. 
3. Jos kriteerit 1 tai 2 eivät täsmää, mutta viittauksia on yli 200 kpl, lähde 
otetaan mukaan. 

Synteesi Synteesi päätettiin kirjoittaa vain tutkimuskysymystä koskevista vähittäis-
pankkipalvelusta eli tulosten perusteella lainaamisesta ja tarkkaan ottaen 
luottopisteytyksestä. Muilta osin vain vastattiin tutkimuksen alakysymyk-
seen 2.  

Katsauksen kir-
joittaminen 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus dokumentoitiin prosessina, jotta jat-
kossa muut tutkijat voivat toistaa katsauksen. 

                                                 
1 http://www.scimagojr.com/ 
2 https://aisnet.org/?SeniorScholarBasket 
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Haut suoritettiin aikajaksolla 9.11.2017-7.1.2018. Hakutermit muodostettiin yh-
distämällä luvussa kaksi kuvattuja tekoälyn käsitteitä finanssialan yleisiin toi-
mialakäsitteisiin (liite 1). Finanssialan toimialakäsitteiden variaatiot otettiin huo-
mioon, esimerkiksi käyttämällä hakusanoja ”bank” ja ”banking”. 

4.3 Kirjallisuuskatsauksen tulokset ja niiden analyysi 

Hakutermeillä haetuista hakutuloksista valikoitiin julkaisun tiivistelmän perus-
teella mukaan 255 julkaisua. Nämä julkaisut käsiteltiin poissulkukriteereillä, 
jonka jälkeen lopulliseen tulosjoukkoon jäi 44 julkaisua. Kaikki olivat peräisin 
tieteellisistä lehdistä, yhtään konferenssijulkaisua ei ollut.  

Hakutuloksien määrää tarkasteltaessa eniten relevantteja tuloksia saatiin fi-
nanssialan hakusanalla ”bank” yhdistettynä valittuun tekoälymenetelmän haku-
sanaan. Vähiten relevantteja tuloksia saatiin sanalla ”Fintech”. Tekoälymenetel-
mistä eniten tuloksia tuotti tekoälymenetelmistä hakusana ”data mining”. Haku-
lausekkeella ”bank AND data mining” saatiin eniten tuloksia. 

Seuraavaksi käsitellään katsauksen tunnusluvut (taulukko 4). Vanhin jul-
kaisu oli vuodelta 1999, uusin vuodelta 2018. Suurin yksittäisen julkaisun viit-
tausmäärä Google Scholarissa oli tutkimushetkellä 557, kyseessä oli Huangin tut-
kimus vuodelta 2007. Pienin viittausmäärä, eli 2 viittausta, olin Tsain tutkimuk-
sella vuodelta 2017. Eniten (15 kappaletta) julkaisuja oli Expert Systems With Ap-
plications -lehdestä, toiseksi eniten (5 kappaletta) Decision Support Systems -leh-
destä. Näiden lehtien h-indeksin perusteella kyseessä ovat useasti viitatut lehdet. 
Aikajanalla tutkimusaiheita tutkittaessa ei ole nähtävissä selkeitä trendejä aihei-
den vaihtumisen suhteen, vaan aiheita on tutkittu melko tasaisesti eri vuosina, ja 
toisaalta otos on melko pieni ajallisten trendien analyysiä varten. 

TAULUKKO 4 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosjoukon tunnusluvut 

Vanhin julkaisu 1999 

Tuorein julkaisu 2018 

Eniten viittauksia tutkimus-
hetkellä 

557 kpl, Huang (2007) 

Vähiten viittauksia tutkimus-
hetkellä 

2 kpl, Tsai (2017) 

Eniten tuloksia ”bank” 

Vähiten tuloksia ”fintech” 

Lehti, josta eniten julkaisuja Expert Systems With Applications 

 
Julkaisujen sovellusalueiden jakauma on analysoitu seuraavasti (kuvio 3). Fi-
nanssialan sovellusalueiden näkökulmasta julkaisujen tutkimusaiheista 33% kä-
sitteli luottoriskien arviointia. Toiseksi yleisin aihe (14 %) oli petoksen tunnista-
minen. Kolmanneksi yleisin (9 %) aihe oli asiakasanalyysi, kuten asiakastyyty-
väisyys tai asiakaspoistuman analyysi. Loput tutkimusaiheet hajautuivat tasai-
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semmin aiheiden ollessa rahanpesun tunnistus, pankin suorituskyky, luottoasi-
akkaiden tuottavuus, auditointi, riskien hallinta, sovelluskatsaus, finanssikriisi, 
finanssiraporttien analysointi, osakekurssien ennustaminen ja pankin kassava-
rantojen hallinta. 

 
KUVIO 3 Kirjallisuuskatsauksen tulosten sovellusalueiden jakauma 

Julkaisujen käyttämien tekoälymenetelmien jakauma on analysoitu seuraavasti 
(kuvio 4). Datan louhinta oli käytetyin menetelmä 48 % osuudella. Seuraavaksi 
käytetyin oli neuroverkot (23 %). Loput menetelmät hajautuivat tasaisemmin 
menetelmien ollessa koneoppiminen, syväoppiminen, tekstin louhinta ja Bayesi-
lainen verkko. 
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KUVIO 4 Kirjallisuuskatsauksen tulosten tekoälymenetelmien jakauma 

 
 Tutkittaessa tarkemmin tutkimuksen alakysymystä eli kysymystä 

miten tekoälyn menetelmiä on hyödynnetty finanssialalla ja minkälaisia kokemuksia 
siitä on saatu? 

voidaan tehdä havainnot seuraavasti (taulukko 5). Taulukossa kuvattujen tutki-
musten mukaan pankin palveluissa lainaamisen palveluun liittyvä luottoluokit-
telu (engl. credit rating) tai luottopisteytys (engl. credit scoring) tehostuu, kun 
siihen käytetään datan louhintaa, neuroverkkoja tai näitä hyödyntävää hybridi-
metodia. Kolmetoista tutkimusta vuosilta 2007-2017 puoltaa tekoälymenetel-
mien soveltuvuutta luottoluokitteluun johtopäätöksiensä perusteella. Kaikki tut-
kimukset olivat empirian osalta suoritettu kokeena, jossa oli testattu ehdotettua 
mallia tilastollisin menetelmin. 

Pankkien asiakkaiden asiakasanalyysi on sisäinen prosessi, joten se ei liity 
vähittäispankkipalveluihin. Datan louhinnan ja neuroverkkojen käyttöä asia-
kasanalyysissa on tutkittu asiakaspoistuman analysoinnissa ja asiakastyytyväi-
syyden ennustamisessa ja tulosten perusteella datan louhinnasta ja neurover-
koista on hyötyä. Zeinalizadehin (2015) tutkimuksessa neuroverkot olivat 73 % 
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tehokkaampia perinteiseen lineaariseen regressioon verrattuna asiakastyytyväi-
syyden analysoinnissa. Asiakasanalyysia tutkineet neljä tutkimusta olivat aika-
väliltä 2004-2015. Vain yksi tutkimuksista oli käyttänyt tapaustutkimusta ja ky-
selyä empiriaan, muut olivat käyttäneet valmiita saatavilla olevia datoja ja luo-
neet kokeen, jossa ehdotettua mallia testattiin tilastollisin menetelmin. 

Finanssipetoksen tunnistus, joka sisältää yrityksen taloudellisen petoksen 
tunnistamisen ja luottokorttitapahtumien petoksen tunnistamisen, on myös pan-
kin sisäinen prosessi.  Petoksen tunnistusta on tutkittu aikavälillä 1999-2017 ja 
siihen on kokeiltu neuroverkkoja ja datan louhintaa. Tuloksena kumpikin mene-
telmistä on ollut soveltuva finanssipetokseen tunnistukseen ja niillä on mahdol-
lista päästä reaaliaikaiseen tunnukseen sekä vastaavaan suorituskykyyn, mitä 
maksullisilla valmisohjelmoistoilla. 

Pankin tehokkuutta on tutkittu datan louhintaa käyttäen vuonna 2009. Da-
tan louhinnalla on saavutettu tehokkaammin luokiteltua pankkeja arviointiluok-
kiin. Tulokset tosin rajoittuvat kahteen tutkimukseen. Osakekurssien ennustus, 
joka koskee enemmänkin sijoitusyhtiöitä, on ollut tutkimuksen aiheena vuonna 
2017. Tutkimuksessa on sovellettu syväoppimista ja tuloksena on saavutettu pa-
rempi ennustustarkkuus verrattuna muihin menetelmiin. 

Sisäisenä prosessina pankin operatiivista riskien hallintaa on tutkittu aika-
välillä 2012-2017. Tutkimuksissa on onnistuneesti käytetty datan louhintaa ja 
bayeesilaisia verkkoja ennustamaan riskejä. Toisaalta on havaittu, että yksittäi-
nen yleismalli ei riitä riskien ennustamiseen, vaan malli on räätälöitävä pankki-
kohtaisesti. 

Pankin kassavarantojen hallinta on myös sisäinen prosessi, mutta se liittyy 
samalla pankin käteispalveluihin, kuten käteisen nostoon pankissa. Kassavaran-
tojen ennustamista on tutkittu kahdessa tutkimuksessa 2017 ja 2018. Tutkimuk-
sissa on sovelluttu koneoppimista ja bayeesilaista tilastotiedettä tuottaen ratkai-
sun, joka on aiempiin menetelmiin verrattuna vähemmän virhealtis ja on poten-
tiaalinen tuottamaan kustannussäästöjä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

TAULUKKO 5 Tutkimusaiheet sovellusalueittain 

Finanssialan 
sovellus 

Tekoälyn  
menetelmä 

Johtopäätökset 

Luotonanto 
pankissa 

Koneoppimi-
nen, neuro-
verkot, datan 
louhinta 

Aiempien tutkijoiden mukaan finanssiala hyötyy par-
haiten koneoppimisesta erityisesti luottoriskien arvioin-
nissa ja petoksen tunnistamisessa (Li, 2018) 
Asiantuntijoiden suorittama lainojen riskianalyysi on 
mahdollista automatisoida tekstien louhintaan perustu-
valla menetelmällä (Saha, Bose, & Mahanti, 2016) 
Datan louhinnan hybridimallit ovat tehokkaampia kuin 
yksittäiset mallit luottopisteytyksessä (Koutanaei, 
Sajedi, & Khanbabaei, 2015). 
Neuroverkkopohjainen datan louhinta on potentiaali-
nen hyvä tapa suorittaa luottoriskien ennustamista 
(Oreski, 2014). 
Datan louhintaan perustuva KANSP-metodi on kilpai-
lukykyinen keino luottoriskin arviointiin (Zhou, 2011). 
Edistyneet tekniikat, kuten neuroverkot ovat osoittaneet 
vain pientä parannusta luokittelutarkkuudessa (Yap 
ym., 2011).  
Useampaan tekijään perustuva luokittelujärjestelmä 
tuottaa useammin parempia tuloksia kuin yhteen par-
haaseen tekijään perustuva luokittelujärjestelmä (Finlay 
2011). 
Muodostamalla hybridimetodin yhdistämällä neuro-
verkot ja asiantuntijajärjestelmä saadaan aikaan tar-
kempi ja tehokkaampi järjestelmä luottoluokitukseen 
verrattuna asiantuntijajärjestelmiin ja perinteisiin mal-
leihin (Bahrammirzaee ym., 2011) 
Koneoppiminen on yllättävän tarkka luottoriskiin liitty-
vien velkarästien ennustamisessa 3-12 kuukautta tule-
vaisuuteen (Khandani ym., 2010). 
Tukivektorikone, englanniksi Support Vector Machine 
on soveltuva lisä muihin datan louhinnan metodeihin 
myös luottopisteytyksessä (Huang ym., 2007). 
Neuroverkkoja käyttävä ja mukautuva hybridimetodi 
voittaa muut tilastolliset menetelmät luottoluokittelussa 
ja luottopisteytyksessä (Tsakonas, 2007). 
Datan louhinnan menetelmillä voidaan parantaa luotto-
luokittelua myös tilanteissa, joissa luokkien esimerkit 
ovat jakautuneet epätasapainoisesti (Huang, 2006). 
Vaikka neuroverkot ovat houkutteleva vaihtoehto, neu-
roverkot eivät voittaneet muita uhkamalleja suoritusky-
vyssä lainoja arvioitaessa (Baesens, Van Gestel, Stepa-
nova, Van den Poel & Vanthienen, 2005). 

                                                                                                                     (jatkuu) 
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                                                                                                 Taulukko 6 (jatkuu)  
Asiakas- 
analyysi pan-
kissa 

Datan lou-
hinta, neuro-
verkot 

Asiakastyytyväisyyden ennustaminen on 73 % tarkem-
paa neuroverkolla verrattuna lineaariseen regressioon 
(Zeinalizadeh, 2015). 
Monipuolisia datan louhinnan tekniikoita voi soveltaa 
asennetta, käytöstä ja demografiaa käyttävien muuttu-
jien keräämisen asiakasprofilointia varten (Mansingh, 
2015). 
Datan louhinta on tehokas keino asiakaspoistuman ana-
lysointiin (Hu, 2005). 
Neuroverkkoja voi käyttää käyttäytymispohjaiseen, 
ryhmittelevään luottoarviointiin (Hsieh, 2004). 

Petostunnis-
tus 

Neuroverkot, 
datan luo-
hinta 

Reaaliaikaista datan louhintaa voisi käyttää tunnista-
maan tarkemmin auditoitavat transaktiot (Zdanowicz, 
2004) 
Neuroverkot muiden datan louhinnan metodien lisäksi 
tarjoaa ratkaisun petollisen datan tunnistamisessa ja 
luokittelussa (Ngai, 2011). 
Neuroverkkopohjainen arkkitehtuuri petollisten mak-
sutapahtumien tunnistamisessa on yhtä tehokas kuin 
maksulliset vastaavat ohjelmistot (Gómez, 2018) 
Sekä satunnaismetsät ja tukivektorikoneet datan louhin-
nan menetelminä ovat soveltuvia luottokorttipetoksen 
tunnistamiseen (Bhattacharyya, Jha, Tharakunnel, & 
Westland, 2011). 
Datan louhinnan menetelmät ovat soveltuvia tilinpää-
töksen petoksen tunnistamiseen (Ravisankar, 2010) 
Hajautetulla datan louhinnalla voidaan tuottaa luotto-
korttitapahtumien petoksen tunnistaja (Chan, 1999). 
Louhimalla tekstiä yrityksien finanssiraporteista on 
mahdollista löytää finanssiraporttien petoksia (Glancy, 
& Yadav, 2011). 

Pankin tehok-
kuus 

Datan lou-
hinta 

Datan louhintaan perustuvilla menetelmillä on mahdol-
lista tarkemmin ja vähemmillä arviointimittareilla arvi-
oida, mihin suorituskykyluokkaan pankki luokitellaan 
(Lin, Shiue, Chen, & Cheng 2009). 
Aiempien tutkimusten mukaan useimmiten tekoälyme-
netelmät ovat perinteisiä menetelmiä tehokkaampia 
luokittelussa (Fethi & Pasiouras, 2010). Konkurssin en-
nustamisen tutkimukset ovat saaneet tarkempia tulok-
sia kuin luottoluokituksen tulokset (Fethi & Pasiouras, 
2010) 

Osakekurs-
sien ennustus 

syväoppimi-
nen 

Syväoppimiseen perustuva ratkaisu on perinteisiä ko-
neoppimisen malleja tarkempi osakekurssien ennusta-
misessa (Kraus, 2017) 
Syväoppimiseen perustuva ratkaisu voittaa muut rat-
kaisut osakkeen hinnan ennustamisen tarkkuudessa ja 
tuottavuudessa (Bao & Rao, 2017) 

                                                                                                                      (jatkuu) 
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                                                                                                 Taulukko 6 (jatkuu) 
pankin opera-
tiivinen ris-
kien hallinta 

Bayeesilainen 
verkko, datan 
louhinta 

Bayeesilaisen verkon avulla on mahdollista rakentaa 
malli, joka kuvaa pankin operatiivisten riskien todennä-
köisyyksiä (Sanford & Moosa, 2012) 
Yksittäinen malli ei ole soveltuva ennustamaan kaikkien 
finanssiorganisaatioiden luottokorttien riskejä (Butaru, 
Chen, Clark Das, Lo, & Siddique, 2016) 
Louhimalla finanssiraporttien tekstiä voidaan löytää 
tunnesanasto, jotka kuvaavat yrityksen riskejä (Tsai & 
Wang, 2017) 
Yritysten finanssiriskiä on mahdollista ennustaa datan 
louhinnan sovelluksella (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). 

pankin kassa-
varantojen 
hallinta 

Koneoppimi-
nen, datan 
louhinta 

Bayeesilainen neuroverkko, joka käyttää bayeesilaista 
klusterointia, tuottaa vähiten virheitä verrattuna muihin 
testattuihin menetelmiin ennustettaessa pankin kassa-
varantojen tarvetta (Baghbani, & Eskandari, 2017) 
Koneoppimiseen perustuva ratkaisu, joka ennustaa kas-
savarantojen kysyntää ja optimoi kassavarantojen kulje-
tuksen, tarjoaa potentiaalin suuriin kustannussäästöihin 
pankissa (Lazaro, 2018). 

 

4.4 Tekoäly luotonannossa 

Osana vähittäispankkipalveluita pankit tarjoavat asiakkailleen luottoa ja lainaa. 
Luotolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sopimusta, jossa luotonantaja eli velkoja 
antaa rahaa luoton ottajalle eli velalliselle sovittuja takaisinmaksun ehtoja vas-
taan. Luotto voi tarkoittaa yleensä kulutusluottoa tai luottokorttia. Lainalla puo-
lestaan tarkoitetaan tässä yhteydessä luottoa, jolla velallinen tekee jonkin täsmäl-
lisesti sovitun materiaalisen hankinnan, kuten auton tai asunnon hankinnan. 
Pankit perivät lainaamisesta erilaisia kertaluonteisia tai toistuva kuluja sekä kor-
koa, joka muodostuu yleensä marginaalista ja markkinakorosta. Seuraavassa pu-
hutaan sekä lainan ja luotonannosta yhtenäisesti vain termillä luotonanto. 

 Pankeille muodostuu riskejä, kun pankit lainaavat rahaa asiakkailleen. Asi-
akkaat voivat olla maksukyvyltään, asiakkaan historian ja muiden piirteidensä 
muodostaman kokonaiskuvan perusteella eri riskitasoa. Esimerkkinä matalam-
min koulutettu, luottokorttia usein käyttävä, alle vuoden pankissa asioinut yk-
sinasuva henkilö on mahdollisesti riskipitoisempi asuntolainan hakija kuin kor-
keasti koulutettu harvoin luottoa ottanut keski-ikäinen pariskunta, joka on ollut 
pankin asiakkaana kymmeniä vuosia. Pankkien tulisi kyetä optimoimaan lainaa-
minen niin, että pankki saa mahdollisimman hyvän tuoton mahdollisimman pie-
nillä riskeillä.  

Tyypillisesti pankit käyttävät luottopäätösten teossa 5C-päätöksentekomal-
lia, joka perustuu piirteisiin, pääomaan, vakuuksiin, kapasiteettiin ja ehtoihin 
(Yap, Ong, Husain, 2011). Aiemmin luottopäätökset teki asiantuntija, joka käytti 
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mainittua 5C-päätöksentekomallia hakemuslomakettaan katselmoidessaan 
(Koutanaei, Sajedi, & Khanbabaei, 2015). Tämän rinnalla tai vaihtoehtona käyte-
tään luottopisteytystä (Yap ym., 2011). Luottopisteytys, englanniksi credit sco-
ring, antaa arvion siitä, mikä on lainaajan luottoriski eli todennäköisyys sille, että 
lainanottaja maksaa lainan sovitusti takaisin (Yap ym., 2011). Kyse on siis tilas-
tollisesta riskien hallinnasta. Luottopisteytys kehittiin 1940-luvulla (Yap ym., 
2011). Sitä on käytetty ainakin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 1990-luvulta 
asti (Finlay, 2011). Todennäköisesti luottopisteytys on ollut myös Suomessa käy-
tössä kymmeniä vuosia. Luottopisteytys on binäärinen luokitteluongelma, jossa 
luotonhakija määritetään kuuluvan jollain todennäköisyydellä hyvän tai huonon 
luotonhakijan luokkaan luottoluokittelutekijöiden muodostaman numeerisen 
luottopisteen perusteella (Finlay, 2011). Luottopisteytys siis johtaa syötteen pe-
rusteella johonkin luottoluokkaan. Voidaankin sanoa, että luottoluokittelu on 
ylätason termi ja luottopisteytys on vain mekanismi määrittää luottoluokka.  

Luottopisteytyksen hyöty on Brillin mukaan luottoanalyysin kustannusten 
vähentyminen, luottopäätösten nopeutuminen, olemassa olevien tilien lähempi 
valvonta ja luottokokoelmien priorisointi (Huang ym., 2007). Samansuuntaisia 
ajatuksia on esitetty muiden tutkijoiden toimesta: luottopisteytysmallien on ku-
vattu vähentävän luottoarvioinnin kustannuksia, tehostavan ja nopeuttavan 
luottopäätösprosessia, nostavan luottojen takaisinmaksun todennäköisyyttä ja 
laskevan mahdollisia riskejä (Koutanaei ym., 2015). Mitä tarkemmin tiedetään 
tietoja lainan hakijasta, sen tarkemmin voidaan tuoton ja riskin suhdetta opti-
moida. Samoin prosessi ja päätöksenteko ovat potentiaalisesti nopeampia, kun 
tukena on systemaattinen ja jopa automaattinen pisteytysmalli. Luottopistey-
tystä halutaan kehittää, koska pieni parannus luokittelun tarkkuudessa voi vä-
hentää riskiä ja tuottaa säästöjä (Huang ym., 2007). Jo kaksikymmentä vuotta sit-
ten todettiin Handin ja Henleyn mukaan, että hyvin pieni parannus luokituksen 
suorituskyvyssä voi johtaa merkittää taloudellisiin hyötyihin (Finlay, 2011). Syyt 
luottopisteytyksen käyttämiseen voidaan Leonardin mukaan tiivistää luottopis-
teytyksen mekaanisten proseduurien kvantifiointiin, luottoportfolion käytäntei-
den kontrollointiin ja yhtenäistämiseen, luottoarvioinnissa käytettävien muuttu-
jien tunnistamiseen ja velkarästien tilaston parantamiseen (Bahrammirzaee, Gha-
tari, Ahmadi, & Madani, 2011). 

Luottoluokittelun säännöt rakennetaan aiempien hakijoiden tiedoista 
(Huang ym., 2007). Tavanomaisesti luottolaitokset luovat omat luottoriskimal-
linsa perustuen asiakkaista saataviin yksityisiin tietoihin (Khandani, Kim & Lo, 
2010). Myös Suomessa kullakin pankkiryhmällä tai jopa yksityisellä pankilla voi 
täten olla omat luottoriskimallit. Luottoriskimallit perustuvat asiakkuuteen ko-
konaisuutena huomioiden asiakkaan historian tapahtumat (Khandani ym., 
2010). Asiakkuus kokonaisuutena voi tarkoittaa vaikkapa asiakassuhteen keston 
huomiointia, säästöjen ja sijoituksien määrää, tulojen määrää sekä pankin palve-
luiden, kuten maksupalveluiden, verkkopankin, mobiilipankin ja korttien käyt-
tötiheyden huomiointia. Tutkijat ovat käyttäneet luottoluokitusmalleissaan 
muun muassa lainan nettomäärää, ikää, sukupuolta, aviostatusta, huollettavien 
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määrää, asunnossa asuttujen vuosien määrää, elatusmaksujen määrää, erityyp-
pisten pankkitilien määrää, lasten määrää, korttien määrää, asumisen lajia, kou-
lutustasoa, vuosituloa (Yap ym., 2011). Kyseessä on siis jopa kymmenien syöte-
parametrien tilastollinen malli.  

Luottoriskien mallit ovat kuitenkin hitaita vastaamaan ympäristön muu-
toksiin (Khandani ym., 2010). Esimerkkinä yhteiskunta saattaa muuttua niin, että 
koulutustaso riskimallin syötteenä ei reaalimaailmassa korreloi pienempään 
luottoriskiin, vaan koulutustasosta pitäisi tarkentaa vielä opiskeltavaan alaan. 
Riskimalleja myös rajoittaa datan saatavuus ja otoksen valinta (Yap ym. 2011). 
Mikäli pankki rakentaa luottoriskimallit itsenäisesti, rajoitteeksi nousee mahdol-
lisesti pankin asiakaskunnan koon riittävyys ja sen monimuotoisuuden riittä-
vyys. Isommalla ja monimuotoisemmalla asiakaskunnan otoksella päästään 
mahdollisesti tarkempiin riskimalleihin.  

Luottopisteytyksessä on yleensä käytetty lineaarista analyysia ja logistista 
regressiota tilastollisina menetelminä tekemään päätös siitä, mihin luokkaan asi-
akkaan lainahakemus kuuluu (Yap ym., 2011). Muita luottoluokitukseen käytet-
tyjä menetelmiä ovat olleet lähimmän naapurin menetelmä, päätöspuumene-
telmä, yleiset ohjelmoidut menetelmät ja neuroverkkomenetelmät (Huang ym., 
2007). Näitä menetelmiä on käytetty, koska niillä on saavutettu lakitekniset ja 
operatiiviset vaatimukset riittävällä suorituskyvyllä ja kehittämisen helppou-
della (Finlay, 2011). Laki tai säädös saattaa nimittäin vaatia, että luottoluokittelun 
logiikka on jälkeenpäin oltava läpinäkyvästi todistettavissa. Lisäksi luottoluokit-
telun logiikka on oltava kytkettävissä erilaisiin järjestelmiin sekä konfiguroita-
vissa syöteparametrien muutoksia varten. 

Digitalisaation, sääntelyn kasvun ja lainamäärien kasvun myötä pankit 
hyötyvät tehokkaammasta luottoluokittelusta. Käytännössä se tarkoittaa pie-
nempiä riskejä suuremmalla tuotolla, kun luottoluokittelu on entistä tarkempi. 
Perinteisten luottoluokitusta arvioivien tilastollisten mallien haasteena on, että 
pohjalla oleva todennäköisyysmalli rakennetaan oletuksista, joihin perustetaan 
laskettava luottoluokitusta arvioiva todennäköisyysennuste (Huang ym., 2007). 
Modernit tekoälymenetelmät, kuten neuroverkot, eivät tarvitse tällaista oletus-
mallia ja usein saavuttavat myös perinteisiä malleja paremman suorituskyvyn 
(Huang ym., 2007). Käytännössä tekoälymenetelmän ei siis tarvitse tuntia syöt-
teen ja vasteen suhdetta (Huang ym., 2007). Toisaalta tutkimuskatsauksissa ei ole 
saavutettu konsensusta siitä, että mikä olisi tehokkain menetelmä luottoluokitte-
luun (Finlay, 2011). Myös neuroverkon erot perinteisiin tilastollisiin menetelmiin 
ovat olleet marginaalisia (Finlay, 2011). On siis ilmeisesti vielä tieteellisesti todis-
tamatta, että tekoälymenetelmät toisivat selvää liiketoimintahyötyä tuottamalla 
tarkempia luokitteluita. 

Yksi strategia toteuttaa tekoälypohjaista luottoluokittelua on luoda yhdis-
telmä erilaisia menetelmiä ja ottaa mukaan tekoälypohjainen menetelmä. Tällai-
sia hybridimenetelmiä oli tutkimuksessaan kokeillut Koutanei ym. (2015), Finlay 
(2011), Bahrammirzaee ym. (2011), Tsakonas (2007). Kukin heistä raportoi johto-
päätöksissään, että hybridimenetelmä on yleensä yksittäistä menetelmää suori-
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tuskykyisempi tarkkuudessa. Huang ym. (2007) puolestaan raportoivat saa-
neensa tukivektorikoneisiin perustuvalla hybridimenetelmällä muihin menetel-
miin verrattuna tarkkuudeltaan kilpailukykyisiä tuloksia. 

Ajallisesti nämä tutkimukset ovat melko tuoreita, vanhin kymmenen vuo-
den takaa, uusin parin vuoden takaa. Kaikkia näitä tutkimuksia rajoittaa niiden 
kokeellinen tutkimusmenetelmä, jossa oli luotu teoreettinen malli ja testattu mal-
lia yhdellä tai muutamalla pankista saadulla tietojoukolla. Otokset ovat siis mah-
dollisesti melko kapeita. Johtopäätökset ovat yhteneväisiä kymmenen vuoden ai-
kajanalla. Tutkimuksellisesti olisi kiinnostavaa tietää, millaisia tuloksia hybridi-
menetelmä saa aikaan laajemmalla otoksella, esimerkiksi ottamalla hybridime-
netelmä käyttöön erilaisia asiakassegmenttejä palvelevissa pankeissa.  

Tekoälymenetelmiin pohjautuvia ratkaisuja on myös kritisoitu. Yksi kritii-
kin kohde on ”musta laatikko” -lähestymistapa ja tulkinnalliset vaikeudet (Yap 
ym., 2011). ”Musta laatikko” -lähestymistapaa kritisoivat myös Huang ym. 
(2007) kertoessaan, ettei sen päättelysääntöjä saa tietoon ilman erillistä lisätekno-
logiaa. Käytännössä mikäli pankki ottaisi käyttöönsä luottoluokitteluun neuro-
verkon, joka toimisi ”mustan laatikon” kaltaisesti, pankki ei välttämättä saisi jäl-
kikäteen tietoonsa, millä perustein heidän asiakkaansa on luokiteltu erilaisiin 
luokkiin. Tästä voisi nousta ongelmia vaikkapa pankin luottoportfoliota audi-
toidessa tai luottoriskien eskaloitumista selvitettäessä. Huang ym. (2007) kuvaa-
vat myös, että tukivektoripohjaisten ratkaisujen koulutukseen tarvitaan kapasi-
teettia isojen tietomassojen käsittelyyn sekä pidempää koulutusaikaa. Pankki tar-
vitsisi siis paljon laskentakapasiteettia opettaakseen tekoälylle luokittelumallit 
perustuen isoihin tietomassoihin.  

Tekoäly luottoarvioinnissa tarkoittaa tämän lyhyen katsauksen perusteella 
pankeille mahdollisia taloudellisia hyötyjä parantamalla luottoluokittelun tark-
kuutta. Hyötyjen suhteen ei ole saavutettu vielä tieteellistä konsensusta, mutta 
hybridimetodit ovat kokeellisten tutkimuksen mukaan yksittäistä menetelmää 
parempia. Mikäli pankeilla on Suomessa intressiä parantaa riski-tuottosuhdet-
taan luotonannon suhteen, pankkien kannattaisi kokeilla käytännössä tekoälyä 
soveltavia hybridimenetelmiä luokittelutarkkuuden näkökulmasta prosessin ko-
konaiskustannukset huomioiden. Kuten Yap ym. (2011) toteavat, parasta mallia 
ei ole. Sen sijaan kunkin pankin pitää löytää kokeilemalla se perustuen saatavilla 
olevaan dataan ja mallin tavoitteisiin. 

 
 
 
 

4.5 Pohdinta systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta 

Systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta nousi sovellusaiheena suosituimpana 
selkeästi esiin luottoriskin arviointi, joka lienee hyvin yleinen esimerkki pank-
kien palveluiden aktiviteeteista. Pankin kassavarantojen hallintaa on tutkittu 
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myös sovellusaleista toiseksi eniten. Tämä tutkimusaihe ei ole erityisen ajankoh-
tainen maksukorttien ja sähköisen maksamisen välineiden korvatessa käteisen. 
Muilta osin aiheet olivat pankin sisäisiä, kuten riskien hallinta tai asiakasana-
lyysi. Lähes kaikki tutkimukset olivat koeolosuhteissa tehtyjä kvantitatiivisia tut-
kimuksia. Yhtään case-tapausta, jossa olisi kvalitatiivisesti pankin prosessien tai 
palveluiden tasolla haastatteluja, ei löytynyt. Sen sijaan tutkimukset perustuivat 
yleensä finanssilaitoksilta saatuun dataan. Näiden havaintojen perusteella on 
löydettävissä tutkimusaukko pankin olosuhteissa tapahtuvalle käytännölliselle 
tekoälytutkimukselle. 

Katsauksen perusteella tutkimukset tekoälyn käytöstä finanssialan sovel-
lusalueilla ovat kokeneet tekoälyn soveltuvan monille pankin sovellusalueille.  
Tekoälyn menetelmistä datan louhinta, neuroverkot ja syväoppiminen ovat ol-
leet tehokkaita finanssialan sovellusalueilla tuottaen jopa tarkempia tuloksia 
kuin perinteiset menetelmät, kuten vaikkapa lineaarinen regressio. Kuitenkin 
täytyy huomioida, että pankin palveluiden tai prosessien tehostamista täytyy 
katsoa kokonaisuutena, eikä pelkän yksittäisen aktiviteetin, kuten luottoluoki-
tuksen, tehostaminen tuota välttämättä liiketoiminnalle lisäarvoa. Huomionar-
voista katsauksessa oli, että luonnollisen kielen käsittelyä tai objektin tunnistusta 
ei ollut tutkittu finanssin sovellusalueilla. Nämä kaksi menetelmää vaativatkin 
hiukan enemmän pohdintaa, että miten niistä olisi hyötyä pankin palveluissa.  

Katsaus oli tarkoituksella rajattu kapeaksi keskittyen vain tieteellisiin leh-
tiin, jotka jäivät jäljelle poissulkukriteerien käytön jälkeen. Näin saatiin aikaan 
kartoitus, mutta on mahdollista, että syvemmät ja tuoreemmat, esimerkiksi kon-
ferenssijulkaisuissa julkaistut tutkimukset jäivät pois katsauksesta.  Katsauksen 
tutkimuksia voi kuitenkin pitää laadukkaina, sillä ne on julkaistu vertaisarvi-
oiduissa arvostetuissa tieteellisissä lehdissä. Jatkotutkimuksissa kartoitusta voisi 
syventää syväksi kirjallisuuskatsaukseksi valitusta teemasta, esimerkiksi syvem-
min analysoida finanssipetoksen tunnistamista.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän luvun tarkoituksena on johtaa tutkimuksessa käytettävä tutkimusmalli ja 
kuvata ja perustella käytetyt tutkimukseen liittyvät menetelmät. Tutkimusmallia 
johdettaessa esitellään lyhyesti tutkimuskenttä.  

5.1 Tutkimusaukko ja tutkimusmalli 

Finanssialan muutosta ja sen digitalisaatiota on tutkittu Suomessa ja globaalisti 
eri näkökulmista. Tätä tutkimusta varten on haettu aiempia tutkimuksia 
pankkitoiminnan ja erityisesti niiden palveluiden muutoksesta ja 
digitalisaatiosta kymmenen vuoden ajalta helmikuuhun 2018 asti JYKDOK 3 , 
Google Scholar 4 ja Ais Electronic Library 5 -tietokannoista.  Tutkimuksista on 
jätetty pois sellaiset, jotka keskittyvät vain yhteen kanavaan, kuten Internet-
pankkiin tai yhteen palveluun, kuten maksamiseen. Sen sijaan on keskitytty 
pankkitoiminnan ja palveluiden kokonaiskuvaan. Seuraavassa (taulukko 6) on 
kuvattu erilaisten organisaatioiden, kuten Tekesin tekemiä tutkimuksia. Kuten 
taulukosta havaitaan, tutkimuksen kohteena ovat olleet finanssialan tulevaisuus 
ja kuluttajien näkemykset pankkien tarjonnasta.  

TAULUKKO 6 Organisaatioiden tutkimuksia finanssialan muutoksesta 

Tutkimus Tutkimuksen tyyppi Tutkimuksen kohde 

Raijas, A Saastamoi-
nen  M. (2015) Ku-
luttajien näkemyk-
siä pankkien tarjon-
nasta 

Määrällinen tutkimus, jossa kyse-
lyyn vastasi 1000 kuluttajaa ja 
147 pankkia 

Kuluttajien näkemykset pank-
kien tarjonnasta. 

Finanssialan kes-
kusliitto (2012) 

Tutkimushanke, jonka työpajoi-
hin osallistui 23 eri henkilöä 15 
eri yrityksestä 

Millaisia osaamisia ja kyvyk-
kyyksiä toimialalla tarvitaan tu-
levaisuudessa 

 Tekes (2009) Laadullinen selvitys, jossa haas-
tateltiin 30 johtavassa asemassa 
olevaa henkilöä 

Finanssitoimialaan vaikuttavat 
epävarmuustekijät ja niistä joh-
detut toimintaympäristöt 

 

 

                                                 
3 https://jyu.finna.fi/Primo/Home 
4 scholar.google.fi 
5 http://aisel.aisnet.org/ 
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Seuraavassa (taulukko 7) on kuvattu pankkialan digitalisaatioon liittyen tieteel-
lisissä julkaisuissa julkaistuja tutkimuksia julkaisujärjestyksessä tuoreimmasta 
vanhimpaan. Julkaisut ovat peräisin laadukkaista lähteistä eli tieteellisistä leh-
distä ja konferenssijulkaisuista. Kuten taulukosta nähdään, tutkimuksen koh-
teena ovat olleet pankkipalvelut, pankkipalveluiden kanavat, asiakasluottamus 
digitalisaatiossa, digitaalisen strategian yhteenlimittäminen, markkinoinnin ke-
hittyminen, trendit, laadun vaikutus prosesseihin, liiketoimintaprosessien me-
nestystekijät. Kirjallisuushaulla ei löytynyt tutkimusta, joka tutkisi tekoälyn so-
veltuvuutta pankkipalveluihin digitalisaatio huomioiden.  

TAULUKKO 7 Tieteellisiä tutkimuksia finanssialan muutoksesta ja digitalisaatiosta.  

Viite tutkimukseen Tutkimuksen kohde 

Dandapani, K. (2017). Electronic finance - recent 
developments. Managerial Finance 

Digitalisaation vaikutus finanssialan 
viiteen alueeseen, muun muassa mak-
supalvelujärjestelmiin 
 

Hoehle, H., Kude, T., Huff, S., & Popp, K. (2017). 
Service-Channel Fit Conceptualization and In-
strument Development. Business & Information 
Systems Engineering 

Palvelun ja kanavan yhteensopivuus 

Holmlund, M. (2017). Digitalization challenging 
institutional logics. Journal of Service Theory and 
Practice 

Johtajien näkemys digitalisaation ai-
heuttamista palvelumuutoksista pan-
keissa. 

Hummel, D., Schacht, S., & Maedche, A. (2017). 
Multi-Channel Choice in Retail Banking Ser-
vices: Exploring the Role of Service Characteris-
tics. konferenssijulkaisu 13th International Con-
ference on Wirtschaftsinformatik -konferenssista 

Monikanavaisen vähittäispankkipalve-
lun kanavalinta 

Larsson, A., Larsson, A., Viitaoja, Y., & Viitaoja, 
Y. (2017). Building customer loyalty in digital 
banking: A study of bank staff’s perspectives on 
the challenges of digital CRM and loyalty. Inter-
national Journal of Bank Marketing 

Asiakasluottamuksen luonti digitali-
saatiossa 

Schmidt, J., Drews, P., & Schirmer, I. (2017). Dig-
italization of the Banking Industry: A Multiple 
Stakeholder Analysis on Strategic Alignment. 
Twenty-third Americas Conference on Information 
Systems, Boston 

Digitaalisen muutoksen aiheuttamat 
aukot (Gaps) strategisessa yhteenlimit-
tämisessä Saksan pankeissa 

Nätti, S. (2016). The evolution of market orienta-
tion in Finnish retail banking – from regulation 
to value creation. Management & 
Organizational History 

Pankkien markkinaorientaation evo-
luutio 

                                                                                                                      (jatkuu) 
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                                                                                                Taulukko 7 (jatkuu) 

Setia, P., Venkatesh, V., & Joglekar, S. (2013). 
Leveraging digital technologies: How infor-
mation quality leads to localized capabilities and 
customer service performance. Mis Quarterly 
 

Informaation laadun vaikutus lokaalei-
hin kyvykkyyksiin ja asiakaspalvelun 
suorituskykyyn pankeissa 

Tinnilä, M. (2012).  
Impact of future trends on banking services. 
Journal of Internet Banking and Commerce 

Tulevaisuuden trendien vaikutus 
pankkitoimintaan 

Aspara, J., Rajala, R., & Tuunainen, V. K. (2012). 
The future of banking services. Aalto University 
publication series BUSINESS+ECONOMY 
 

Pankkipalveluiden tulevaisuus 

Bahrammirzaee, A. (2010). A comparative sur-
vey of artificial intelligence applications in fi-
nance: artificial neural networks, expert system 
and hybrid intelligent systems. Neural Compu-
ting and Applications 

Vertailu neuroverkkojen, asiantuntija-
järjestelmien ja älykkäiden järjestel-
mien soveltuvuudesta luottoarvioin-
tiin, portfolion hallintaan ja finanssi-
suunnitteluun ja -ennustamiseen.  

Trikman, P. (2010). The critical success factors of 
business process management. International jour-
nal of information management 

Liiketoimintaprosessien menestysteki-
jät, tapaus pankki 

Lamberti, H. J., & Büger, M. (2009). Lessons 
learned: 50 years of information technology in 
the banking industry–The example of Deutsche 
Bank AG. Business & Information Systems Engi-
neering 
 

Pankkialan teknologiakehitys 50 vuo-
den ajalta. 

Hoehle, H., & Huff, S. (2009). Electronic banking 
channels and task-channel fit. julkaisu ICIS 2009 
Proceedings -konferenssista 

Sähköisten palvelukanavien ja tehtä-
vien yhteensopivuus 

 

Tutkimuskentällä on siis nähtävästi tutkimatta, miten tekoäly sopisi yhteen 
pankkipalveluiden kanssa. Lähin tätä aihetta tutkiva tutkimus on Bah-
rammirzaee (2010), joka tutkii tekoälymenetelmien soveltuvuutta finanssialan 
kolmeen prosessiin.  

Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli “miten tekoälyä voisi soveltaa vä-
hittäispankkipalveluissa” Tutkimuskysymys kysyy siis teknologian soveltamista 
toimialan sovelluskontekstissa ja siitä saatavia hyötyjä. Teknologia on tekoäly ja 
toimiala vähittäispankkipalvelu. Hyödyt ovat toimialan kontekstissa organisaa-
tion havaitsemia hyötyjä, kuten tuottavuus eli oikeiden asioiden aikaansaaminen 
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ja tehokkuus eli asioiden aikaansaaminen oikea-aikaisesti. Näiden lopputuotok-
sena on tyypillisesti taloudellinen hyöty joko heti tai pidemmällä aikavälillä. 

Soveltamisen ja hyötyjen näkökulmaa voi tutkia Task-Teknology-fit -teori-
alla. Task-technology-fit -teorian mukaan teknologialla on positiivinen vaikutus 
yksilön suorituskykyyn, mikäli teknologialla on utilisaatio eli käyttöaste sekä 
teknologialla on hyvä soveltuvuus tehtävään, jota teknologia tukee (Goodhue & 
Thompson, 1995). Esimerkkinä, organisaation työntekijän työn tuottavuusaste 
voi nousta, mikäli työn tehtävien tukena toimiva teknologia on tehtäviin sovel-
tuva ja teknologiaa käytetään tehtävien apuna. Teknologiat ovat yksilöiden teh-
tävissään käyttämiä työkaluja, tehtävät yksilöiden suorittamia toimintoja (Good-
hue & Thompson, 1995). Soveltuvuus eli yhteensopivuus on puolestaan tehtävän 
vaatimusten, yksilön kykyjen ja teknologian toiminnollisuuden vastaavuus 
(Goodhue & Thompson, 1995).  Teoria on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 
5).  

 

 
KUVIO 5 Tehtävä-teknologiayhteensopivuus (Goodhue & Thompson, 1995, mukaillen). 

 
Sovelluskontekstin eli tämä tutkimuksen yhteydessä pankkipalvelun näkökul-
maa voi tutkia Service-dominant-logic -mallilla eli palveluajattelulla. Service-do-
minant-logic -mallin mukaan palvelu on erikoistuneiden kompetenssien sovel-
lus, joka läpileikkaa teot, prosessit ja suorituskyvyn tuottaakseen hyötyä toiselle 
entiteetille tai itselleen (Vargo & Lusch, 2008). Palvelussa ei ole kyse hyödykkei-
den jakelusta, vaan prosessista, jossa tehdään hyötyä toiselle entiteetille (Vargo 
& Lusch, 2008). Esimerkkinä, pankin sijoitustuotteiden myyntiä voidaan katsoa 
sijoitustuotteiden veloituksen ja jakelun sijasta palveluna, jossa asiakas saa hyö-
tyä sijoitusneuvonnan, sijoitusprofiilin mukaisen tarjoaman luonnin ja sijoitusten 
seurannan muodossa.  Service-dominant-logic ohjaa fokuksen staattisista resurs-
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seista ja hyödykkeistä resurssiperustaiseen vaihdantaan, interaktiiviseen molem-
mat osapuolet tyydyttävää prosessiin ja organisaation työntekijöihin ja kompe-
tensseihin (Vargo & Lusch, 2008). Pankin palvelua kehitettäessä tulee siis foku-
soitua asiakkaan ostaman hyödykkeen ja pankin palveluasiantuntijoiden sijasta 
siihen, mitä resursseja pankki ja asiakas keskenään vaihtavat, mitä molemmat 
osapuolet odottavat palvelulta ja miten palveluun osallistuvien osapuolen kom-
petenssit tukevat palvelua. Voidaan sanoa myös palvelun olevan arvon yhteis-
luontia resursseja integroimalla (Vargo & Lusch, 2008). 

Luvussa 3 esiteltiin osana finanssialan kuvausta FinTech-yritykset. Näiden 
kuvattiin koostuvan viidestä elementistä: FinTech-startupeista, teknologian ke-
hittäjistä, hallinnosta, finanssialan asiakkaista ja perinteisistä finanssialan insti-
tuutioista (Lee & Shin, 2018). Elementit on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 
6). Elementtejä ovat siis teknologiakehittäjät, FinTech-startupit, hallinto, perintei-
set finanssialan instituutiot ja finanssialan asiakkaat. 

 

 
KUVIO 6 FinTech-ekosysteemin viisi elementtiä (Lee & Shin, 2018, mukaillen). 

IT-investointien arvontuotto kärsii usein strategisen yhteensopivuuden puut-
teesta (Henderson & Venkatraman, 1993). Tämän vuoksi strateginen yhteensopi-
vuus otetaan myös tämän tutkimusmallin yhdeksi osa-alueeksi. Tutkimuksessa 
halutaan varmistaa arvontuoton strateginen puoli. Strategisella yhteensopivuu-
della on suora yhteys myös taloudelliseen suorituskykyyn ja yhteensopivuus ke-
hittyy dynaamisesti ajan myötä (Henderson & Venkatreman, 1993).  

Tämän tutkimuksen viitekehykseksi johdetaan Task-Technology-Fit -teori-
asta, Service-dominant-logic- mallista ja FinTech-elementeistä sekä strategisesta 
yhteensopivuudesta tutkimuksen viitekehys, joka on esitetty seuraavassa kuvi-
ossa (kuvio 7). Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi viitekehystä tarkemmin. 
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KUVIO 7 Tutkimuksen viitekehys 

Viitekehys tutkii tekoälyteknologian soveltuvuutta pankkipalveluiden tehtäviin 
ottaen huomioon FinTechin vaikutuksen, palveluajattelun ja strategisen yhteen-
sopivuuden löytääkseen tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä pankkien palveluissa. 
Palvelun tehtävien ominaispiirteet, teknologian ominaispiirteet tulevat Task-
Technology-Fit -teoriasta. Palveluajattelu tulee Service-dominant-logic -mallista. 
Strateginen yhteensopivuus tulee Strategic Alignment -mallista (Henderson & 
Venkatraman, 1993). Esimerkkinä viitekehyksen avulla voitaisiin todeta, että  

 koneoppimisen ominaispiirteet soveltuvan hyvin maksamisen pal-
velun ominaispiirteisiin tuottaen yhteensopivuutta,  

 palveluajattelun kannalta arvontuotto saa positiivisia vaikutuksia 
koneoppimisesta, 

 FinTechin teknologiakehittäjät voivat mahdollistaa tekoälyn palve-
luun ja hallinnon säädökset eivät estä tekoälyn käyttöä, 

 pankin teknologiakehitystä korostava strategia tukee tekoälytekno-
logian ja tehtävien yhteensopivuutta. 

 tuloksena pankkipalvelu saa tuottavuutta ja tehokkuutta. 
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5.2 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka tutkii ilmiötä sen luonnollisessa ase-
telmassa käyttäen useita tiedon keruun tapoja ja yhtä tai useampaa tietolähdettä 
(Benbasat, Goldstein, & Mead, 1987). Tapaustutkimuksen ilmiön rajat eivät ole 
selviä ja kontrollia tai manipulointia ei käytetä (Benbasat ym., 1987). Tutkimuk-
sen osalta tarkoituksena on tutkia vähittäispankkipalveluita ja tekoälyn soveltu-
vuutta niihin teknologisen tason ja tietojärjestelmätason ilmiönä. Tämä tarkoit-
taa, että tutkimus ottaa huomioon myös pankin strategian, toimintaympäristön 
rajoitteet ja muutokset eikä keskity pelkkään tekniseen soveltuvuuteen. 

Tapaustutkimusta käyttäen tutkija voi vastata ”miten” ja ”miksi” -kysy-
myksiin ymmärtääkseen monimutkaisten prosessien toimivuutta (Benbasat ym, 
1987). Vähittäispankkiprosessit sisältävät useita toimijoita, järjestelmiä ja ovat lii-
ketoimintakriittisiä, joten niiden tutkimisessa ”miten” ja ”miksi” ovat varmaan-
kin perusteltuja. Samoin tapaustutkimus on soveltuva, mikäli ilmiöstä ei ole juuri 
tehty tutkimusta (Benbasat ym., 1987). Kuten aiemmin havaittiin, tutkimuksen 
ilmiötä ja näkökulmaa ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, joten tapaustutkimus 
on myös perusteltua tältä kannalta. 

5.3 Tapauksen kohde 

Tapaustutkimuksen kohteena toimii kotimainen pieni pankki, joka tarjoaa muun 
muassa yksityisasiakkaille vähittäispankkipalveluita eli tutkimuksen mukaista 
palvelutarjoamaa. Pankilla on kymmeniä konttoreita ympäri Suomea ja useita 
satoja työntekijöitä. Pankki edustaa tyypillistä kotimaista pankkia.  

Pankin IT-palvelutoimittaja on osa kohdetta, sillä pankki tarjoaa loppu-
asiakkailleen palveluitaan perustuen IT-palvelutoimittajan järjestelmäpalvelui-
hin. IT-palvelutoimittaja kehittää ja ylläpitää pankkien tarpeisiin räätälöityjä tie-
tojärjestelmiä, kuten verkkopankkia, mobiilipankkia, peruspankkijärjestelmää ja 
viranomaisraportointia. Yksittäinen palvelukokonaisuus, kuten lainaaminen 
hyödyntää useampaa IT-palvelutoimittajan järjestelmää, kuten verkkopankkia ja 
antolainausjärjestelmää. IT-palvelutoimittaja käyttää kehitysmenetelmänä Sca-
led Agile Framewok6 -viitekehystä. Viitekehys määrittää muun muassa organi-
saation roolit, joita myös tässä tutkimuksessa haastatellaan. 

Yksittäistapaustutkimus on Yinin mukaan soveltuva uutta tietoa paljasta-
vaan tapaukseen, hyvin rakennettua teoriaa testaavaan kriittiseen tapaukseen tai 
uniikkiin tapaukseen (Benbasat ym., 1987). Koska tekoälyn käyttöä ei ole juuri 
tutkittu kotimaisissa pienpankeissa, tapauksen kohde on perusteltu uutta tietoa 
paljastavana yksittäistapauksena. Kohde paljastaa tietoa siitä, miten tekoäly so-
veltuisi pienen pankin palveluihin. 

                                                 
6 http://www.scaledagileframework.com/ 
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5.4 Haastattelut, kysymykset ja haastateltavat 

Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin teemoitettuna yksilö- ja ryhmähaastatte-
luna. Haastattelu on soveltuva tiedonkeruutapa laadullisessa tutkimuksessa ja 
tapaustutkimuksen strategiassa (Myers & Newman, 2007). Haastattelujen tee-
moja olivat vähittäispankkipalvelujen alueet eli kortit, lainaaminen, maksami-
nen, säästäminen ja sijoittaminen. Kutakin teemaa käytiin läpi yhdessä haastat-
telussa. Yksi haastateltava oli mukana yhdessä tai useammassa teemahaastatte-
lussa. Haastattelu oli puoliksi rakenneltu eli haastattelussa jätettiin varaa myös 
improvisaatiolle (Myers & Newman, 2007). Tämä tarkoittaa, että haastatteluissa 
keskustelun annettiin mennä ohi alkuperäisten kysymysten ja tarvittaessa esitet-
tiin keskustelusta inspiroituna uusia tarkentavia kysymyksiä. 

Haastattelun kysymyksiä luotaessa pyrittiin katsomaan tekoälyä pankki-
palveluissa palveluajattelun ja soveltuvuuden näkökulmasta huomioiden nyky-
tilan, tulevaisuuden, rajoitteet ja strategian. Kysymykset jaettiin kahteen luok-
kaan. Yleisillä kysymyksillä pyrittiin johdattelemaan aiheeseen ja kartoittamaan 
pankkialan muutosta sekä tekoälyn yleistä soveltuvuutta pankkimaailmaan. Pal-
velukohtaisilla kysymyksillä analysoitiin palvelun arvontuottoa, toimijoita ja jär-
jestelmiä, käyttömääriä, liiketoiminnallisia mittareita, rajoitteita, manuaalisen 
työn määrää ja tekoälyn soveltuvuutta palveluprosessin tehtäviin. Haastattelu-
kysymykset perusteluineen on kuvattu liitteenä (liite 6). 

Palvelukohtaisten kysymysten tueksi laadittiin kustakin palvelusta proses-
sikaavio BPMN7-notaatiolla, jotta haastatteluissa olisi yhtenäinen konkreettisesti 
havainnoitava kohde keskusteltavaksi. Graafisten esitystapojen käyttö haastatte-
lussa voi parantaa haastateltavan ja tutkijan välistä kommunikaatiota ja johtaa 
parempaan teorian rakentamiseen (Crilly, Blackwell, & Clarkson 2006). Prosessi-
kaavio esiteltiin haastatteluissa haastateltaville ja kysymyksiä kysyttiin prosessi-
kaaviota tarkastelemalla. 

Triangulaatio tarkoittaa, että havaintoja todennetaan vähintään kolmea eri 
lähdettä käyttäen (Miles & Huberman, 1994, s. 299). Haastatteluissa triangulaatio 
toteutettiin käyttämällä haastateltavina kolmea eri roolia. Haastateltavina roo-
lina toimivat pankin tuotepäälliköt ja pankin IT-palvelutoimittajan puolelta lii-
ketoiminnan kehityspäälliköt sekä tuotepäälliköt. IT-palvelutoimittajan osalta 
tuotepäällikkö edustaa heidän käyttämänsä viitekehyksen näkökulmasta asiak-
kaan tarpeiden tunnistajaa, ominaisuuksien priorisoijaa ja ratkaisujen validoijaa 
(Scaled Agile Framework, 2018). Triangulaatiolla saatiin kuhunkin teemaan nä-
kökulma pankin tuotejohtamisesta, IT-palvelutoimittajan tuotejohtamisesta sekä 
IT-palvelutoimittajan kehityksen ja innovaation puolelta.  

Haastateltavat valmisteltiin aiheeseen lähettämällä heille etukäteen luvusta 
2 tiivistetty esitys tekoälystä. Esityksessä kuvattiin tekoälyä käsitteenä, markki-
noilla olevia tekoälypalveluita ja kokemuksia tekoälyn käytöstä yrityselämässä. 
Esitystä käytiin tarvittaessa läpi myös haastattelun aikana. Näin haastattelussa 
oli käytössä yhteinen sanasto tekoälyyn liittyen.  

                                                 
7 http://www.bpmn.org/ 
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Tutkimuksen puutteeksi mainittakoon, että haastateltaviksi ei saatu pankin 
toimihenkilöitä eikä IT-järjestelmätoimittajan palveluiden asiakaspalvelun hen-
kilöitä. Pankin arjen realistisin näkökulma olisi ehkä saatu palveluita suoritta-
vilta tukihenkilöiltä sekä palveluita tukevilta henkilöiltä. Lisäksi otokseen saatiin 
vain yhden pankkiryhmän edustajat. Tutkimuksessa tehtiin tutkimuspyyntö 
myös muihin pankkiryhmiin, mutta ei heiltä ei saatu vastausta pyyntöön ollen-
kaan.  

Pankin tuotepäälliköt haastateltiin kahteen kertaan. Ensimmäinen kerta 
suoritettiin pienryhmässä, joka mahdollisti usean näkökulman käytön haastatte-
lun aikana. Ryhmähaastattelut valmisteltiin McNamaran kahdeksaa periaatetta 
(Turner, 2010) mukaillen seuraavasti: 

1. paikaksi valittiin hiljainen tila eli käytännössä pankin konttorin työ-
huone 

2. haastattelun aluksi ja sekä myös etukäteen sähköpostitse selitettiin 
haastattelun tarkoitus,  

3. luottamuksellisuuteen liittyvät asiat käsiteltiin,  
4. haastattelun muoto selitettiin,  
5. haastattelulle varattiin kiinteä kesto,  
6. haastateltaville annettiin yhteystiedot jatkokysymyksiä varten 
7. haastateltaville annettiin mahdollisuus kysyä kysymyksiä 
8. vastaukset dokumentoitiin. 

Pankin tuotepäälliköiden ryhmähaastattelu tallennettiin antamalla osallis-
tujille tehtäväksi kirjoittaa vastaukset annettuihin kysymyksiin haastattelun ai-
kana. Vastauksia käytiin yhdessä tuotepäälliköiden kanssa keskustellen läpi ja 
tutkija teki keskustelun perusteella myös omat muistiinpanonsa. Toisella kerralla 
viikkoa paria myöhemmin pankin tuotepäälliköt haastateltiin yksilöllisesti 
Skype-puhelun kautta. Haastattelussa käytiin läpi tuotepäällikön osaamisen mu-
kaista palvelua ja tekoälyn soveltuvuutta palveluun graafisten palveluprosessi-
kuvausten avulla. 

Kun pankin tuotepäälliköt oli haastateltu ja ensimmäiset versiot pankin pal-
veluprosessien kuvauksista oli luotu, pankin IT-järjestelmätoimittajan tuotepääl-
liköt ja liiketoiminnan kehityspäälliköt haastateltiin vastaavina teemahaastatte-
luina Skype-puhelun kautta. Haastattelut saatiin siis etenemään lineaarisesti 
niin, että ensimmäisenä vastasi luotettavimmaksi palveluprosessien nykytilan 
tietolähteeksi arvioitu pankki, seuraavaksi palveluprosesseja osin hallinnollisesti 
johtava pankin IT-palvelutoimittajan tuotepäällikkö ja lopuksi palvelujen kehi-
tystä ideoiva IT-palvelutoimittajan liiketoiminnan kehitys.  

Haastattelujen hyviä käytänteitä (Myers & Newman, 2007) pyrittiin nou-
dattamaan seuraavasti: 

 Tutkija asemoi itsensä haastateltaviin nähden esittelemällä oman 
ammatillisen taustansa ja sidoksensa haastateltavaan organisaa-
tioon. Tutkijalla oli useampi vuosi työkokemusta finanssialalta ja tut-
kija oli myös työsuhteessa pankin IT-palvelutoimittajaan. 
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 Tutkija käytti useampia haastateltavia organisaation eri tasoilta ja 
verkostoista: sekä pankin tuotepäälliköitä, että pankin IT-toimittajan 
päälliköitä haastateltiin. 

 Tutkija peilasi vastauksia esittämällä haastateltaville vastakysymyk-
siä käyttäen mahdollisuuksien mukaan samoja termejä, mitä haasta-
teltavat käyttivät. 

 Tutkija pyrki joustavuuteen muun muassa antamalla haastateltaville 
mahdollisuuden muokata haastattelun aikataulua. 

 Haastattelun muistiinpanot pidettiin luottamuksellisena.  

Ryhmähaastattelun lisäksi yksilöllisiä yhtä teemaa käsitteleviä haastatteluja 
suoritettiin yhteensä 14 kappaletta tammi-helmikuussa 2018. Haastattelut kesti-
vät noin 30–60 minuuttia. Suunnitelluissa haastatteluissa kohdattiin hallinnolli-
sia ja teknisiä ongelmia. Ongelmista johtuen yksi haastattelu jouduttiin korvaa-
maan sähköpostihaastattelulla suullisen Skype-haastattelun sijaan. Yksi haasta-
teltava kieltäytyi kokonaan yhdestä haastattelusta. Yhdessä haastattelussa ei 
saatu vastauksia kaikkiin kysymyksiin lainaamisen osalta. 

Skypen kautta suoritetut haastattelut litteroitiin peruslitteroinnilla, jolloin 
saatiin aineistoiksi haastateltavien kertoma asiasisältö puhekielellä sanatarkasti. 
Aiheen ohi menevää keskustelua, äännähdyksiä tai täytesanoja ei litteroitu. Ai-
neisto tallennettiin ja koodattiin tutkimusmalliin ja haastattelukysymyksiin pe-
rustuen AtlasTI-ohjelman avulla. Tärkeimpiä koodeja olivat muun muassa 
”mahdollisuus”, ”haaste”, ”muutostekijä”, ”soveltuvuuskohta”, ”rajoite” ja 
”strateginen painopiste”. Koodeja käytettiin tulosten raportoinnissa ja analyysin 
rakentamisessa.  
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6 TULOKSET  

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tutkimuksen tulokset. Tulokset on kerätty 
kotimaisessa pankissa ja pankin IT-palvelutoimittajalla suoritetuista haastatte-
luista haastatteluteemoittain taulukoina ja kuvioina. Pankista käytetään tästä läh-
tien termiä ”pieni pankki”. Tuloksia analysoidaan tarkemmin seuraavassa lu-
vussa.  

Haastateltavina toimivat pienen pankin tuotepäälliköt (4 henkilöä, koodi 
PT), pankin IT-toimittajan tuotepäälliköt (4 henkilöä, koodi IT) sekä pankin IT-
toimittajan liiketoiminnan kehityspäälliköt (3 henkilöä, koodi IL). Kukin rooli 
edustaa korkeaa koulutusta vaativaa tehtävää, jossa on vastuu oman alueen joh-
tamisesta ja kehittämisestä. Kunkin ryhmän PT, IT ja IL edustajissa oli henkilöitä, 
joilla oli usean vuoden työkokemus finanssialalta, joten heiltä voitiin olettaa löy-
tyvän asiantuntemusta tutkimuskysymykseen vastaamiseen. Kaikki henkilöt oli-
vat suomalaisia ja puhuivat suomea, joten kulttuuri tai kieli ei vaikuttanut tulok-
siin. Henkilöissä oli molempia sukupuolia ja heidän ikäjakaumansa oli arviolta 
noin 25-45 vuotta. Tästä lähtien heitä kuvataan koodeilla PT, IT, IL työnimikkei-
den sijasta.  

6.1 Tekoälyn ongelmat ja haasteet  

Haastatteluissa pyrittiin tunnistamaan tekoälyn haasteita ja ongelmia (taulukko 
8), jotka voisivat vaikuttaa epäsuotuisasti tekoälyn soveltuvuuteen pankkipalve-
luissa. Haastateltavat tunnistivat niitä monipuolisesti liittyen jäljitettävyyteen, ti-
lannetajuun, osaamiseen, poikkeustilanteisiin, vastarintaan, globaaliin toimitta-
jiin, eettisiin kysymyksiin, lakiin ja henkilökohtaisen palvelun säilyttämiseen. 
Eniten mainintoja sai erityisesti luottoluokitteluun liittyvä päätöslogiikan jäljitet-
tävyys.  

IL: ”…miten päättelylogiikan jäljitettävyys, voiko koneelta kysyä jälkeenpäin, 
että miten sä päädyit tähän lopputulokseen?” 

IT: ”Tekoälyllä on myös vaatimuksena, että pitää dokumentoida päätöksen liit-
tyneet ajatukset, mitä päätökseen on liittynyt. Esimerkiksi, jos asiakkaalla on luotto-
häiriömerkintä ja tekoäly kuitenkin antaa luottoa, niin sen päätöksen dokumentointi. 
Avainasia on dokumentoida päätöksentekohetkellä käytettyä tietoa” 

Jäljitettävyys on siis tärkeä vaatimus pankkipalveluissa, erityisesti luotonan-
nossa. Tekoälyn täytyy kyetä kuvaamaan luotettavasti, että millä tiedoin ja millä 
logiikalla se on päätynyt johtopäätöksiin. Jäljitettävyyden haaste nousi esiin 
myös luvun neljä kappaleen 4.4 luotoantoa analysoivassa kirjallisuuskatsauk-
sessa. Haastatteluissa eniten toistunut haaste saa siis tukea myös tutkimuksista. 
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Muilta osin ongelmia ja haasteita olisi syytä tarkemmin analysoida lähdekirjalli-
suuden pohjalta jatkotutkimuksissa. 

TAULUKKO 8 Tekoälyn ongelmat tai haasteet 

Ongelma tai haaste PT IT IL 

Päätöslogiikan jäljitettävyys X X X 

Tilannetaju asiakaspalvelussa  X  

Miten käsitellä force majure -tilanteet  X  

Osaamisen siirto ihmiseltä tekoälylle  X  

Muutosvastarinta  X X 

Tekoälyn teknologiatoimittajat usein isoja globaaleja yrityksiä   X 

Henkilökohtaisen palvelun säilyttäminen   X 

Tekoälyn etiikka   X 

Lainsäädännön rajoitteet tekoälyn käytölle   X 

Kasvokkain keskustelun edut katoavat X   

Osaamisen siirto tekoälyltä ihmiselle  X  

Väärä suosittelu voi loukata asiakasta  X X 

Yrityksen brändin yhdistäminen tekoälyyn   X 

Jos prosesseja ei ole kuvattu, soveltaminen palveluissa on haas-
tavaa 

  X 

6.2 Tekoälyn mahdollisuudet 

Yläkäsitteenä soveltuvuudelle haastatteluissa pyrittiin tunnistamaan, millaisia 
mahdollisuuksia tekoäly luo pankkipalveluihin. Haastateltavat tunnistivat niitä 
melko hajanaisesti (taulukko 9). IT ja PT toivat esiin automaatiota ja sen hyötyjä, 
IT puhui kustannussäästöistä ja PT puolestaan ihmisten vapauttamisesta muihin 
tehtäviin. IT kuvasi luotettavuuden kasvua ja virheiden vähentymistä, jotka saa-
vutetaan mahdollisesti tekoälypohjaisella automaatiolla. IL kuvasi avustavaa te-
koälyä sekä ennustamista, jossa osataan tarjota oikeaan aikaan oikeita asioita.  

TAULUKKO 9 Tekoälyn mahdollisuudet 

Soveltuvuus tai mahdollisuus PT IT IL 

Mahdollisuus: kustannussäästö automatisoimalla 
ihmisten tekemät tehtävät 

 X  

Mahdollisuus: vapauttaa ihmisiä muihin tehtä-
viin 

X   

Mahdollisuus: luotettavuus, vähemmän virheitä  X  

Mahdollisuus: ihmisen avustaminen   X 

Mahdollisuus: asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa 
osataan tarjota tukea ja oikeita asioita. 

  X 
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 IT: ”varmaan ykkösenä semmosia kustannussäästömahdollisuuksia. Semmosia 
tehtäviä, mitkä ihminen on hoitanut ja menee paljon aikaa, just tämmösiä harkintaa 
vaativia tehtäviä, missä pitää ottaa monta asiaa huomioon ja yhdistellä tietoa, siinä se 
tekoäly varmasti vois olla paljon nopeampi ja ihmisten aikaa voisi vapautua muuhun, 
mihin tekoäly ei kykene. ” 

6.3 Lainaaminen 

Lainaamisen palveluiden osalta haastatteluissa tutkittiin lainahakemuksen pal-
veluprosessia. Palveluprosessi, jonka kuvaus muotoutui usean haastattelun pe-
rusteella, on kuvattu liitteenä olevassa kuviossa (liite 2). Lainahakemus alkaa, 
kun kuluttaja-asiakkaalle on tarve lainalle. Asiakas tunnistautuu palveluun, 
syöttää henkilötietonsa, valitse haetun lainan tyypin, lainan valitun lyhennysta-
van, lainan rahamääräiset tiedot ja lähettää lainahakemuksen. Lainahakemuksen 
käsittely aloitetaan pankissa, haetaan luottotietoja kolmannelta osapuolelta, käy-
dään neuvotteluja asiakkaan kanssa, määritetään asiakkaan luottoluokka, teh-
dään luottopäätös ja lainaehdotus sekä ilmoitetaan päätöksestä asiakkaalle. Asia-
kas vastaanottaa tiedon päätöksestä ja allekirjoittaa tarvittavat dokumentit. 
Pankki tekee lainasta kirjaukset luottopäätösjärjestelmään ja antolainaukseen.  

Haastateltavat tunnistivat palveluprosessiin erilaisia piirteitä seuraavan 
taulukon (taulukko 10) mukaisesti. Asiakkaan saaman arvon osalta PT korosti 
asiantuntevaa neuvoa, IT haaveiden toteuttamista ja IL luoton saamisen vaivat-
tomuutta. Pankin saaman arvon osalta IT kuvasi asiakkaan olevan keskiössä 
tuottaen liiketoimintavirtaa ja IL lainaan liittyviä tuottoja, mutta myös asiakasta 
lisäarvona jatkopalveluille. Palvelukokemuksen osalta kaikki haastateltavat oli-
vat yhtä mieltä, että lainahakemukselta toivotun palvelukokemuksen täytyy olla 
nopea. IL kuitenkin huomautti, että palvelukokemus riippuu tarpeesta, että 
asuntolainan tapauksessa varmaan halutaan hyvinkin tarkkaan ehtojen läpi-
käyntiä konttorissa lainaneuvottelijan kanssa. PT lisäsi myös toivottuun koke-
muksen joustavuuden ja IT tunteen siitä, että toiveet on huomioitu. Asiakkaan 
kanssa käytävä vuorovaikutus nähtiin kokonaisuuden läpikäyntinä, kasvokkain 
neuvotteluna, hakemuksessa avustamisena ja allekirjoituksina.  

Haastatteluissa pyrittiin erottamaan, mikä osa palvelusta on tällä hetkellä 
manuaalista ihmisten tekemää työtä ja mikä osa on automatisoitua. PT korosti 
palveluprosessin perustuvan vahvasti manuaaliseen työhön, vaikka käytössä on 
useita järjestelmiä eri liiketoimintatarkoituksiin. Esimerkiksi IL mainitsi asunto-
lainan vaativan paljon paperityötä, fyysistä arkistointia ja hyväksyntää eri hen-
kilötasoilla. PT mainitsi myös neuvottelun, lainapäätöksen ja luottoluokittelun. 
Tarkemmalle manuaalisen ja automaattisen tehtävätason erottelulle haastatte-
luissa ei menty. 

Palveluprosessin laskennalliset suoritetiedot eli käyttötiheydet, volyymit ja 
läpimenoajat tunsi parhaiten PT, sillä hän työskenteli pankissa ja hänellä oli 
pääsy pankin keräämiin tietoihin. Tarkat tiedot ovat kuitenkin liikesalaisuuksia, 
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joten tuloksiin arvioitiin hänen kanssaan vain korkealla tasolla pankkiin saapu-
van 10–100 lainahakemusta päivässä ja lainahakemuksen kestävän hakemuk-
sesta lainan myöntämiseen päivästä viikkoon. Palvelun rajoitteiksi kaikki mai-
nitsivat Finanssivalvonnan vaatimukset. 

Palveluprosessin lähitulevaisuuden mahdollisina muutoksina haastatte-
luissa mainittiin läpimenoajan nopeutuminen, palvelun siirtyminen uusiin kana-
viin ja asunto-osakerekisterin digitalisointi. Strategisesta näkökulmasta palvelu 
nähtiin pankeille elintärkeänä.  

TAULUKKO 10 Lainahakemuksen palveluprosessin piirteet 

Arvontuotto asiakkaalle PT: asiantunteva neuvo.  
IT: haaveiden toteuttaminen 
IL: vaivaton luotonsaanti  

Arvontuotto pankille PT: - 
IT: asiakkaan tuottamaa liiketoimintavirta 
IL: lainan tuotot ja asiakkuus lisämyyntiprospektina. 

Toivottu palvelukokemus PT: joustava ja nopea 
IT: Yksinkertainen, helppo, nopea, toiveet huomioiva  
IL: Asuntolainen tapauksessa tarkka läpikäynti, muutoin no-
pea ja yksinkertainen. 

Vuorovaikutus asiakkaan 
kanssa 

PT: kokonaistilanne käydään hyvin läpi 
IT: Useampi neuvottelu kasvokkain tai puhelimitse tarvepe-
rusteisesti ja taloudellisiin faktatietoihin perustuen.  
IL: hakemuksessa avustaminen, luottokelpoisuudesta ja va-
kuuksista keskustelu, allekirjoitukset. 

Strateginen merkitys PT: 
IT:  
IL: Elintärkeä. 

 
 

Tekoälyn soveltuvuutta lainahakemuksen palveluprosessiin haastateltavat ku-
vasivat alla olevan kooditaulukon (taulukko 11) mukaisesti. Kaikki kuvasivat 
omalla tavallaan asiakkaan älykästä, rikkaampaa tuntemista. Asiakkaasta ja hä-
nen historiastaan pankissa haluttiin saada tietoja laaja-alaisemmin ennakkoon, 
jotta luoton myöntämisen riskit olisivat pienempiä eikä tarvitsisi käyttää aikaa 
selvittelyyn ja kyselyyn. Teoriassa kuvatun luottoluokituksen osalta kaikki näki-
vät tekoälyssä potentiaalia luottoluokitukseen.  

PT: ”Tekoäly on mulle vieraampi käsite, mutta varmasti luottopäätöksen teke-
minen sille onnistunee, jos se osaa huomioida sen asiakkaan, että jos asiakas on meillä 
vaikka aikaisempi asiakas, niin asiakkaan asiakaskäyttäytymistä tarkemmalla tasolla, 
mitä on katsottu luottoluokitukseen, tai osaa scorata sitä asiakkaan sen hetkistä tilan-
netta vastaaviin tilanteisiin tai yleisiin tilanteisiin, maksuhäiriötilanteisiin kenties. Sii-
nähän voi tulla plussia ja puoltoja sen päätöksenteon tueksi, puolletaanko sitä vai ei. ” 

IL: ”Tekoäly voisi rikastaa asiakkaan tuntemista, sehän tässä on A ja O, kelle sitä 
luottoa myönnät. Että se ei ole enää toimihenkilön analyysin varassa. Scoraaminen on 
mahdollista tehdä älykkäämmin, se vois käyttää dataa monipuolisemmin.”  
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IT: ”Lainaamisen alueella, jos ajatellaan sitä luottoarviointia, niin näen erittäin 
hyvin, että soveltuisi. Etenkin jos on suhteellisen kustannustehokas vaihtoehto, et sillä 
pystytään, et sen alulle laittaminen, ohjelmointi on kustannustehokasta.”  

PT ja IL mainitsivat tekoälyn mahdollisuutena kohdennetun markkinoinnin 
lainahakemuksen yhteyteen. Kohdennettu markkinointi voisi ottaa PT mukaan 
huomioon asiakkaan elämäntilanteen. IL kuvasi lisäksi tekoälyn soveltuvuutta 
huijausyritysten tunnistamiseen ja avustettuun älykkääseen lainan 
lyhentämiseen.  

IL: ”Lainan maksuvaiheessa tekoäly voisi avustaa kuluttajaa siinä lainan lyhen-
tämisessä. Esim. maksuvapaan ehdottaminen, kulut ylittävät tietyn rajan, korot on las-
kenut, että pitäiskö muuttaa. ” 

TAULUKKO 11 Lainaamisen palvelun tekoälyn sovelluskohteet 

Palveluprosessin tehtävä tai ominaisuus, johon tekoäly soveltuisi PT IT IL 

Älykäs asiakkaan tunteminen  X X X 

Luottoluokitus X X X 

Kohdennettu markkinointi X  X 

Huijausyritysten tunnistaminen   X 

Avustettu älykäs lainan lyhentäminen   X 

 
 

Tekoälyn haasteena lainahakemusprosessissa mainittiin jäljitettävyys. Tekoälyn 
päättelyketju on päästävä näkemään jälkeenpäin ja luottopäätöksen päätösketju 
on dokumentoitava. Aiemmin taulukossa 8 mainittuja muita yleisiä tekoälyn 
haasteita ei mainittu lainahakemukselle. 

6.4 Säästäminen ja sijoittaminen 

Säästämisen palveluiden osalta haastatteluissa tutkittiin tilisäästämisen palvelu-
prosessia. Sijoittamisen palveluiden osalta tutkittiin sijoittamista eri sijoitus inst-
rumentteihin koko elinkaaren osalta. Koska säästäminen ja sijoittaminen ovat hy-
vin samankaltaisia palveluprosesseja, ne päätettiin tutkimuksessa yhdistää yh-
deksi analysoitavaksi tuloskokonaisuudeksi. Säästämisen palvelu eroaa sijoitta-
misesta vain siltä osin, että säästäminen kohdistuu tyypillisesti korkoa tuotta-
valle tilille vain lyhyeksi määräajaksi, kun taas sijoittaminen kohdistuu voittoa 
tuottaviin sijoitusinstrumentteihin pitkälle, jopa vuosikymmenien ajalle. Muilta 
osin palveluissa on samat tehtävät, kuten sopivan kohteen valinta, varojen talle-
tus kohteeseen ja varojen nosto sekä verotettavan tulon maksu.  

 Palveluprosessi, jonka kuvaus muotoutui usean haastattelun perusteella, 
on kuvattu liitteenä (liite 4). Alkuun asiakkaalle tulee olla tarve ja taloudellinen 
mahdollisuus sijoittaa tai säästää. Asiakas päättää, että haluaako hän pankilta 
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neuvoja vai ei. Mikäli hän haluaa neuvoja, asiakas käy pankissa täyttämässä si-
joitusprofiilin ja samalla saa tiedon myös profiilin mukaisten sijoitustuotteiden 
provisioista. Sijoitusprofiilin luontiin käytetään pankissa Sähköistä työpöytää ja 
Sijoitustyökalua. Asiakas käy hänen kanssaan täytetyn sijoitusprofiilin läpi ja tu-
tustuu sijoitusprofiilin mukaisten tuotteiden kulurakenteeseen. Näiden perus-
teella asiakas aloittaa sijoittamisen tai säästämisen ja tehdä päätöksen sijoi-
tusinstrumenteista, joita voivat perinteisen tilisäästämisen lisäksi olla rahastot tai 
osakkeet. Osakkeisiin sijoittaminen vaatii pankissa avattavan arvo-osuustilin 
sekä Internet-kaupankäyntisopimuksen hyväksymisen. Rahastoihin sijoittami-
nen vaatii rahaston ehtojen hyväksymisen. Asiakas tekee valintansa mukaan joko 
tilinavauksen ja talletuksen säästötilille, merkinnän rahastoon tai ostaa arvo-
osuuksia. Avatut tilit kirjataan Sähköiselle työpöydälle automaattisesti. Rahasto-
merkinnät ja arvo-osuusostot tallennetaan Arvo-osuusjärjestelmään automaatti-
sesti. Asiakas voi lunastaa tehtyjä talletuksia, ostoja ja merkintöjä pois.  

Palvelun piirteitä haastateltavat tunnistivat seuraavan taulukon (taulukko 
12) mukaisesti. Yksi haastatelluista ei nähnyt palvelun tuottavan asiakkaalle eri-
tyistä lisäarvoa, muut sen sijaan varojen karttumista ja talouden hallintaan sekä 
näiden kustannustehokkuutta. Pankin nähtiin saavan arvoa palkkiotuottojen ja 
asiakkaan sitouttamisen kautta. Tavoitellun palvelukokemuksen kuvattiin ole-
vana asiantunteva, helppo, nopea, vaivaton, vähän osallistumista vaativa ja tuo-
van tunteen siitä, että sijoituspäätös oli oikea. Lisäksi kuvattiin soveltuvuutta elä-
mäntilanteeseen lisäarvoa tuottaen. Vuorovaikutus nähtiin talletussäästämisen 
osalta vähäisenä, kun taas sijoittamisen osalta vuorovaikutuskohtia nähtiin 
useita.  

Palveluprosessin laskennalliset suoritetiedot eli käyttötiheydet, volyymit ja 
läpimenoajat olivat tarkkoina tietoina liikesalaisuuksia, kuten lainaamisen pal-
velussakin. IT kuitenkin arvioi, että rahastomerkintöjä voi tulla tuhansia päivässä 
ja osakauppoja satoja päivässä. Verkkopankissa asiakas pystyy PT mukaan teke-
mään merkintöjä rahastoihin ja ostamaan osakkeita, mikäli asiakas on tehnyt In-
ternet-kaupankäyntisopimuksen. Lisäksi IT mukaan osakeostoja varten tarvit-
tava arvo-osuustili voidaan avata vain konttorissa paikan päällä käymällä.  

Palveluprosessin lähitulevaisuuden mahdollisina muutoksina haastatte-
luissa mainittiin sääntelyn lisääntyminen, tekoälypohjaiset sijoitusneuvot sekä 
kryptovaluuttojen määrän kasvu. Strategisen merkityksen osalta sijoittamisen 
merkitys nähtiin isona johtuen taloustilanteen mukaisesta matalista lainan ko-
roista. 
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TAULUKKO 12 Säästämisen ja sijoittamisen palvelun piirteet 

Arvontuotto asiakkaalle PT: varojen karttuminen ja talouden hallinta.  
IT: talletuksien tekeminen, saa kustannustehokkaasti tehtyä 
tarpeen mukaisen sijoituksen 
IL: kyseessä on perustoiminnallisuus, ei erityistä lisäarvoa. 

Arvontuotto pankille H: tuottoja joko suoraan tai epäsuorasti 
IT: Tilisäästämisessä pankki saa talletusvaroja käyttöönsä. 
Sijoittamisessa hallinnointipalkkiot. 
IL: sitouttaa asiakasta tulevaisuuden lisämyyntiä varten. 

Toivottu palvelukoke-
mus 

PT: miellyttävä, tunne siitä, että palvelu oli asiantuntevaa ja 
päätös oikea. 
IT: helppous, vaivattomuus, nopeus. Mahdollisimman vä-
hän osallistumista vaativa. 
IL: asiakkaan elämäntilanteeseen sopiva ja lisäarvoa tuottava 
palvelu. Pankki haluaa myös sitouttaa asiakkaan.  

Vuorovaikutus asiakkaan 
kanssa 

PT: tiivistä, molemminpuolista kysymistä ja vastaamista. 
IT: Jos netissä säästötili avataan, niin tuskin tulee vuorovai-
kutusta. Sijoitustuotteiden osalta pankki toimii asiakkaan 
antamien referenssien mukaan ja se on enemmänkin sopi-
mustenvaihtoa. 
IL: sijoittajaprofiilin luonti, säästötilin valinta, talletusmää-
rän päättäminen 

Strateginen merkitys PT: Sijoittamisesta tulee merkittäviä tuottoja pankille. 
IT: Korkojen ollessa alhaalla sijoittamisen merkitys on iso. 
IL: - 

 
Tekoälyn soveltuvuutta lainahakemuksen palveluprosessiin haastateltavat ku-
vasivat soveltuvia kohtia seuraavan kooditaulukon (taulukko 13) mukaisesti. So-
velluskohteita tunnistettiin kuusi, joista yksi eli sopivien sijoitustuotteiden suo-
sittelu asiakasprofiilin perusteella toistui eniten haastatteluissa. Suositteluun liit-
tyy sijoittajaprofiilin luonti.  

PT: ”Sijoittajaprofiilissa kartoitetaan asiakkaan sijoituskokemus ja -tietämys ja 
taloudellinen tilanne ja tietysti perustiedot, kuten koulutus ja ammatti. Tällaiset asiat 
kartoitetaan ja sen mukaan sitten voidaan muodostaa se sijoittajaprofiili sen myötä 
tarjota siihen profiiliin soveltuvia tuotteita. Tällä hetkellä meillä on manuaalilomake 
sijoittajaprofiiliin sähköisellä työpöydällä, mutta siitä ollaan pääsemässä hienostu-
neempaan järjestelmään, kun saadaan sijoitustyökalu käyttöön. Siinä on sijoitusalgo-
ritmi, joka asiakkaan vastausten perusteella muodostaa ehdotuksen profiilin perus-
tella, ettei olla enää palveluneuvoja tietämyksen varassa. Siitä on paljon keskusteltu, 
että tekoäly tekee jatkossa asiakkaalle ne sijoitusehdotukset ja se ei välttämättä tule-
vaisuudessa enää asioi sijoitusneuvojan kanssa ollenkaan. Toki on oma keskustelunsa, 
haluaako asiakas asioida koneen kanssa. ” 

IT: ”[keskustelua suositteluista] silloin mennään sopimukselliseen sijoitusneu-
vontaan. Silloin pitää olla asiakkaan kanssa sopimus, että voi antaa sijoitusneuvontaa. 
Ja sijoitusneuvontasopimuksissa on määritelty se, minkä tyyppistä palveluita asiak-
kaille voi tarjota. Sille on tehty soveltuvuusarviointi, että millaiset tuotteet hänelle yli-
päätänsä sopii. Mutta kun se on tehty ja nämä parametrit on tiedossa, kyllä silloin voi-
daan suositella asiakkaalle tiettyä tuotetta.” 
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IT nosti siis esiin huomiona, että ennen kuin sijoitustuotteita voidaan alkaa suo-
sitella asiakkaalle tekoälyllä tai ilman, asiakkaan kanssa täytyy tehdä sopimus 
sijoitusneuvonnasta. PT kertoi myös sijoitusprofiilin luonnista ja siitä, että heille 
on tulossa käyttöön uusi tietojärjestelmä sijoitusprofiilin luontiin.  

TAULUKKO 13 Säästämisen palvelun tekoälyn sovelluskohteet 

Palveluprosessin tehtävä tai ominaisuus, johon tekoäly soveltuisi PT IT IL 

Sopivien tuotteiden suosittelu asiakasprofiilin perusteella.  
Lyhennettynä suosittelujärjestelmä. 

X X X 

Asiakkaan kannustaminen aktiiviseksi palvelun käyttäjäksi  X  

Asiakkaan ohjaaminen tuottavampien tuotteiden pariin   X X 

Erääntyvien määräaikaistalletuksien kontaktointi asiakkaalle  X  

Valittujen tuotteiden syöttäminen automaattisesti kohdejärjestel-
miin 

X   

Tuotteisiin liittyvien dokumenttien läpikäynnin varmistaminen   X 

 
Rajoitteena tekoälyn soveltamiselle säästämisessä ja sijoittamisessa mainittiin 
MiFID II -direktiivi. Lisäksi IL nosti esiin, että tekoälyn soveltaminen voi olla 
haasteellista, jos palveluprosesseja ei ole tarkkaan kuvattu.  

6.5 Maksaminen 

Maksamisen palvelu on yksi vähittäispankkipalveluista. Tutkimuksen kohteen 
olevassa pankissa ja IT-palvelutoimittajalla oli kuitenkin erikseen tuoteasiantun-
tijat myös korttien osalta, vaikka kortti on vain yksi väline maksamiseen. Tulok-
sissa päätettiin yhdistää tämän perusteella maksamisen ja korttimaksamisen 
haastattelut yhdeksi tulosjoukoksi. Korttimaksamisen osalta yhtä haastattelua ei 
saatu ollenkaan, koska haastateltava lopetti yhteydenpidon. Muun maksamisen 
osalta yksi haastattelu jouduttiin tekemään sähköpostilla hallinnollisten ongel-
mien vuoksi. Tulokset jäivät näistä syistä osin vaillinaisiksi.  

Haastattelujen perusteella muotoutunut palveluprosessikaavio on kuvattu 
liitteenä (liite 5). Aluksi asiakkaalla on tarve maksaa. Hän aloittaa maksun joko 
fyysisesti paikan päällä tai verkossa. Fyysisesti paikan päällä asiakas voi maksaa 
käteisellä, kortilla tai mobiilimaksuna. Kortilla maksettaessa asiakas valitsee cre-
dit tai debit -puolen kortista ja syöttää PIN-koodin tai käyttää lähimaksua. Ver-
kossa asiakas voi maksaa mobiilimaksuna, korttimaksuna tai verkkopankkimak-
suna. Kortilla maksettaessa asiakas syöttää kortin numeron ja CVC-tunnisteen ja 
hyväksyy maksun. Maksutapahtumat rekisteröityvät pankin järjestelmissä auto-
maattisesti debit tai credit -tilille. Luottokortin käytöstä lähetetään luottokortin 
kuukausilasku. Korttitapahtumia valvotaan jatkuvasti. 

Palvelun piirteitä haastateltavat tunnistivat seuraavan taulukon (taulukko 
14) mukaisesti. Asiakkaan saamana arvona nähtiin yhtenäisesti se, että asiakas 
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saa tehtyä haluamansa toimeksiannon ja sen avulla saa haluamansa tuotteen tai 
palvelun. Asiakkaan tuottama arvo pankille nähtiin hiukan eriävästi niin, että 
pankin edustaja mainitsi tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat sekä pankin saamat 
palvelumaksut, kun taas liiketoiminnan kehityksen edustaja kertoi vain maksu-
palveluiden käytöstä. On mahdollista, että liiketoiminnan kehityksen edustaja 
viittasi kommentillaan myös palvelumaksuihin.  

Palvelukokemuksen toivottiin olevan helppo ja vaivaton, mutta toisaalta 
taas tasapainoilua eri tekijöiden, kuten turvallisuuden, käytettävyyden kesken. 
Mielenkiintoisena seikkana kerrottiin, että maksaminen halutaan häivyttää ko-
kemuksena pois sen ollen vain väline tarpeen toteuttamiseen. Mikäli maksami-
nen häivytettäisiin kokonaan pois käyttäjän näkyvistä sen tapahtuessa taustalla 
itsenäisesti, tällöin palvelukokemusta ei olisi ollenkaan havaittavissa. Tämä tar-
koittaa sitä, että maksamisen palvelukokemuksen pohtiminen ei ole välttämättä 
ollenkaan relevanttia tulevaisuuden maksupalveluita suunniteltaessa. Vuorovai-
kutus nähtiin automatisoituna kanssakäymisenä, ainoana poikkeuksena kontto-
rissa maksaminen tai ongelmatilanteet, jossa tukeudutaan esimerkiksi pankin 
chat-asiakaspalveluun.  

Kuten muissakin palveluissa, maksamisen laskennalliset suoritetiedot eli 
käyttötiheydet ja volyymit olivat tarkkoina tietoina liikesalaisuuksia. Maksun 
määriä voidaan kuitenkin arvioida asiakasmäärän perusteella. Pankkiryhmällä 
on noin 140 000 asiakasta. IL arvioi, että tapauksen pankkiryhmän asiakkaat 
käyttävät korttimaksua keskimäärin kerran päivässä. Kilpailu- ja kuluttajaviras-
ton tutkimuksessa 98 % pankin asiakkaista omisti maksukortin (Raijas & Saasta-
moinen, 2015). Näiden lukujen perusteella voidaan yksinkertaisesti arvioida, että 
0,98 x 140 000 x 1 käyttö päivässä tekee 137 200 korttimaksutapahtumaa päivässä 
keskimäärin. Muut maksutapahtumat, kuten verkkopankissa tai konttorissa ta-
pahtuvat maksut tuovat siihen oman lisänsä. Läpimenoajan osalta PT kertoi, että 
pankkiryhmän sisällä maksut kulkevat lähes reaaliajassa, mutta muihin pankki-
ryhmiin tulee pankkipäivän viive, mikäli maksu lähetetään klo 13:00 jälkeen. 

Maksamisen ja korttimaksamisen lähitulevaisuuden muutoksina mainittiin 
mobiilimaksaminen, lähimaksaminen, maksamisen reaaliaikaisuus ja uusien toi-
mijoiden, kuten Applen, Googlen ja Samsungin vaikutus maksamisen välinei-
siin. Myös kotimainen kaikkien pankkien yhteinen Mobile Pay –sovellus mainit-
tiin. Strategisesti maksaminen nähtiin vähemmän tuottavana, mutta kaikkein 
keskeisimpänä kuluttajalle näkyvänä palveluna. 
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TAULUKKO 14 Maksamisen palveluprosessin piirteet 

Arvontuotto asiakkaalle PT: Asiakas saa tehtyä haluamansa toimeksiannot. 
IT: - 
IL: Asiakas voi tehdä maksun ja saada sillä, mitä haluaa.  

Arvontuotto pankille PT: Tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat. Pankki saa myös 
maksupalveluista palvelumaksuja. 
IT: - 
IL: Edellyttäen, että maksutili on pankissa, pankin arvo, että 
asiakas käyttää maksupalveluita ja voidaan asiakkaan lu-
valla tunnistaa kulutuskäyttäytymistä.  
 

Toivottu  
palvelukokemus 

PT: Helppous, vaivattomuus, mahdollisuus valita monta eri 
väylää hoitaa maksamisen toimeksiannot. 
IL: Tasapainoilua turvallisuuden, helppouden ja käytettä-
vyyden kesken. Maksaminen halutaan häivyttää kokemuk-
sena, se on vain väline sille, että käyttäjä saa, mitä haluaa.  

Vuorovaikutus asiakkaan 
kanssa 

PT: Asiakas voi tehdä maksun täysin itsenäisesti tai käydä 
konttorissa suorittamassa maksun: 
IT: - 
IL: Maksaminen on prosessina automatisoitua kanssakäy-
mistä. Ongelmatilanteissa asiakas voi turvautua esim. chat-
palveluun. 

Strateginen merkitys PT: Maksaminen on asiakkaalle kaikkien näkyvin ja keskei-
sin pankin tarjoama palvelu, joten tärkeä osa pankin liiketoi-
minnassa. 
IT: Maksaminen on yksi pankkien pääbisneksistä, mutta ei 
euromääräisesti tuottavin. 
IL: Välillisesti suuri merkitys. Tämä palvelu vain maksaa 
pankille, pihvi on se, että palkkatili on yleensä pankissa ja 
rahat kulkee heidän kauttaan.  

 
Tekoälyn soveltuvuutta lainahakemuksen palveluprosessiin haastateltavat ku-
vasivat soveltuvia kohtia seuraavan kooditaulukon (taulukko 15) mukaisesti. So-
velluskohteita tunnistettiin seitsemän, joista maksutavan valinta ja väärinkäytös-
ten tunnistaminen saivat sekä pankin tuotepäälliköltä, että pankin IT-palvelutoi-
mittajan liiketoiminnan kehityksen tuotepäälliköltä maininnan.  

IL: ”Maksutavan valinta, siinä on suosittelun paikka. On tilanteita, joissa luotto-
kortilla saa tiettyä turvaa, joten siinä on suosittelun paikka: mitä maksutapaa kannat-
taisi käyttää ja miksi.”  

IL: ”Yksi tärkeä on väärinkäytösten monitorointi, siinä on tonttia tekoälylle. Mo-
nitoroida sitä maksukäyttäytymistä ja huomata sieltä väärinkäytöksiä” 
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TAULUKKO 15 Maksamisen palvelun tekoälyn sovelluskohteet 

Palveluprosessin tehtävä tai ominaisuus, johon tekoäly soveltuisi PT IT IL 

Maksukeinojen ehdottaminen maksutoimeksiannolle X   

Toistuvien maksujen tunnistaminen ja maksupohjan tai e-laskun te-
kemisen ehdottaminen 

X   

Väärinkäytösten tunnistaminen  X X 

Maksutavan valinta X  X 

Luottorajan korotuksen ehdottaminen käytön perusteella X   

Kannustaminen kortin käyttöön X   

Korttiturvallisuuden viestintä X   

 
Tekoälyn soveltamisessa maksamiseen haasteena mainittiin säädökset, joita on 
pakko noudattaa, jos aikoo välittää maksuja.  
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7 ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän luvun tarkoituksena on tulkita tulokset ja tehdä johtopäätöksiä. Tulkinta 
suoritetaan analysoimalla tutkimuksen tuloksia teemoittain tutkimuksen viiteke-
hystä ja siihen liittyviä tutkimuksia vasten ja esittämällä sen perusteella vastauk-
set tutkimuskysymykseen. Tuloksista analysoidaan yhtä sovellusaluetta tai 
kahta per teema. Muut sovellusalueet jätetään jatkotutkimuksien tutkittavaksi, 
jotta tutkimus ei laajene liikaa. Lopuksi analysoidaan tuloksia teemariippumat-
tomasti ja yritetään löytää korkean tason yleisiä johtopäätöksiä. 

7.1 Lainaaminen 

Haastattelujen perusteella pienen pankin lainahakemuksen palveluprosessissa 
potentiaalisia sovelluskohtia olisivat älykäs asiakkaan tunteminen, luottoluoki-
tus, kohdennettu markkinointi, huijausyritysten tunnistaminen ja avustettu äly-
käs lainan lyhentäminen. Seuraavassa analysoidaan tarkemmin kahden eniten 
mainintoja saaneen eli asiakkaan tuntemisen ja luottoluokituksen sovelluskoh-
tien soveltuvuutta. Muut sovelluskohdat jätetään pois tämän tutkimuksen ana-
lyysin laajuudesta.  

Ensimmäisenä analysoidaan älykästä asiakkaan tuntemista. Analyysin lop-
putulokset on tiivistetty seuraavassa taulukossa (taulukko 16). Teknologian ja 
tehtävän soveltuvuuden näkökulmasta tekoälypohjaisen data-analyysin on ku-
vattu lisäävän ymmärrystä (Davenport, 2018). Tekoälyteknologia siis soveltuu 
tehtävään, jossa tarvitaan asiakasymmärrystä. Rajoittavana lähtökohtana ja Fin-
Techin hallinnon näkökulmasta pankeilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa si-
sältäen myös tiedot asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista 
ja palvelujen käyttötarkoituksesta (Finanssiala, 2018). Pankin tulee tietää asiak-
kaastaan ainakin nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus, tieto julkisesta mer-
kittävästä tehtävästä, tieto taloudellisesta asemasta, tieto asiakkaan pääasialli-
sesta asiakkuudesta, tieto varojen alkuperästä, arvio maksuliikenteen määrästä 
ja arvio ulkomaanmaksujen määrästä (Finanssivalvonta, 2018a). Tämä pakottaa 
monipuoliseen ja monikanavaiseen asiakkaan tuntemiseen ja sille on selkeä lii-
ketoiminnallinen tarve. Esimerkiksi Nordea kuvaa keräävänsä asiakkaan tunte-
misen tietoja eri kanavissa, kuten kyselyillä verkkopankissa ja mobiilipankissa, 
postitse kirjeellä tai suullisesti konttorissa (Nordea, 2018).   

Palveluajattelun näkökulmasta lainaamisen arvo asiakkaalle eli tarpeen 
mukainen luotonsaanti ja sitä myötä haaveiden toteuttaminen on pankin osalta 
paremmin toteutettavissa, mitä enemmän pankki tietää asiakkaastaan. Tätä väi-
tettä tukee osin Woodruffin (1997) artikkeli, jossa Woodruff esittää organisaation 
kykenevän kilpailukykyiseen asiakasarvon tuottoon, kun organisaatio alkaa op-
pia asiakasymmärrystä moniulotteisesti erilaisista asiakastiedoista, kuten asia-
kaskäynneistä, asiakasreklamaatioista ja myyntisoitoista. Lainaneuvottelussa tai 
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verkkopankin hakemussivulla käydään läpi tyypilliset perustiedot, kuten siviili-
status, aiempien luottojen määrä, tulot ja menot. Pankin tietokannoista löytyy 
varmaankin tarkempia palveluiden käyttötietoja, kuten tilitapahtumia, kortti-
maksutapahtumia, verkkopankin käyttölokeja tai merkintöjä konttorissa tapaa-
misessa tai puhelinneuvottelusta. Pankki voisi käyttää näitä tietoja tarkemmin 
hyödyksi lainan tarpeita ennakoidessa ja lainatarjouksia kohdentaessa. Pankin 
saama arvo eli lainaamisen tuotot kasvavat, mikäli asiakkaiden luottojen määrä 
kasvaa tai asiakkaan luottojen pankille maksettavat kulut, kuten marginaali, 
korko ja muut palkkiot kasvavat.   

Kreikassa toteutetun tutkimuksen mukaan palvelun laatu on suurin tekijä 
asuntolainan tarjoajaa valitessa (Lymperopoulos, Chaniotakis & Soureli 2006). 
Isossa-Britanniassa toteutetun tutkimukseen mukaan puolestaan ammattimai-
nen neuvo ja korkotaso ovat tärkeimmät kriteerit asuntolainan tarjoajaa valitessa 
(Devlin, 2002). Samoin Devlin mukaan korkean segmentin asiakkaat ja taloudel-
lisesti kypsät asiakkaat ovat pankeille kiinnostavampia. Näillä ryhmillä todennä-
köisempi tapa ottaa uusi laina samasta pankeista mistä aiempikin, käyttäen har-
kinnanvaraista ja enemmän prosessissa mukana olevaa päätöksentekoa. Muissa 
maissa tehtyihin tutkimuksiin täytyy silti suhtautua varauksella. Tulokset ovat 
suuntaa antavia ja ne tulisi varmentaa Suomessa tehdyllä tutkimuksella. 

Lainahakemuspalvelun toivottiin olevan muun muassa nopea ja toiveet 
huomioiva. Vuorovaikutuksen osalta kuvattiin kokonaistilanteen läpikäyntiä, 
tarveperustaisuutta ja faktoihin perustuvaa neuvottelua. Haastateltavat osasivat 
siis kuvata, mitkä ovat asiakkaan odotukset lainahakemuspalvelulta. Lainahake-
muspalvelun asiakasodotuksia on tutkittu ainakin yhdessä tutkimuksessa (John-
son, 1996), joka perustui ruotsalaiseen kuluttajatyytyväisyysbarometriin. Tämän 
kaksikymmentä vuotta vanhan tutkimuksen mukaan asiakkaan odotukset laina-
hakemukselle muodostuvat paremminkin prosessin aikana eikä ennakolta eikä 
niillä ei ole vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen. Jos tämä johtopäätös pitää edel-
leen paikkansa, haastateltavien kuvaamilla palvelukokemuksen odotuksilla ei 
ole merkitystä lainahakemuspalvelun asiakastyytyväisyyden kannalta.  

Pankin strategisesta näkökulmasta haastatteluissa korostettiin pankkien 
paikallisuutta, lähellä oloa ja päätösten harkinnanvaraisuutta. Harkinnanvarai-
suus tarkoittaa, että lainapäätöksessä otetaan huomioon asiakkaan kokonaisti-
lanne sen sijaan, että lainapäätös tehtäisiin pelkkien yksinkertaisten staattisten 
kriteerien perusteella. Asiakkaan monipuolinen tunteminen voisi tukea harkin-
nanvaraisuutta ja tämän kautta pankin strategiaa. Lainapalvelulle ei nähty tule-
vaisuudessa merkittäviä muutoksia, ainoastaan läpimenoajan nopeutuminen ja 
päätöksenteon tueksi tulevan datan kypsyyden ja saatavuuden parantuminen. 
Monipuolisen, älykkään asiakkaan tuntemisen voidaan sanoa hyötyvän tästä da-
tan kypsyydestä ja saatavuudesta. 

Teorian puolella asiakkaan tuntemisen tärkeyttä pankissa ja tekoälyn sovel-
tuvuutta siihen ovat tutkineet muun muassa Hormozi ym. (2004) ja Hsieh (2004). 
Datan louhintaa tutkinut Hormozi mainitsee, että pysyäkseen kilpailukykyisinä 
asuntolainojen myöntäjien täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeet, muutoin asiak-
kaat menetetään kilpailijoille. Hsieh puolestaan demonstroi tutkimuksessaan 
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pankin tietokantojen datan louhintaa ja käytösanalyysia käyttäen pankin luotto-
korttiasiakkaiden segmentointia kolmeen tuottavuusluokkaan, joille voidaan 
kohdentaa markkinointistrategioita. Datan louhinta eri lähteistä ja segmentointi 
on yksi keino rakentaa entistä tarkempaa tuntemusta asiakkaasta. Hshie esittää, 
että asiakasarvon laajempi ymmärtäminen kasvattaa asiakasuskollisuutta ja pan-
kin liikevaihtoa. Käytännön esimerkkinä tanskalainen Danske Bank käyttää ko-
neoppimista ymmärtääkseen asiakaskäytöstä ja asiakkaiden preferenssejä ja on 
saanut siitä hyötyjä markkinoinnissa (Business Insider, 2017). Tutkimukset ja 
käytännön esimerkki tukevat siis haastateltavien ehdotusta soveltaa tekoälyä 
älykkääseen asiakkaan tuntemiseen. 

Johtopäätöksenä kuvattujen puoltavien seikkojen eli asiakasarvon ymmär-
ryspohjaisen kasvun, strategisen tuen, teoreettisten tutkimusten ja käytännön 
esimerkin perusteella tekoälypohjainen asiakkaan tunteminen voisi soveltua pie-
nelle pankille lainahakemuspalvelussa. Mahdollisia hyötyjä voisivat olla asiak-
kaan lainatarpeiden ennakointi, tarpeisiin parempi vastaaminen ja lainaproses-
sin rutiinien, kuten asiakkaan tietojen keräämisen tehostaminen. Konkreettisia 
mitattavia hyötyjä, kuten lyhentyneitä läpimenoaika tai suoria kustannussäästöjä 
on kuitenkin vaikea arvioida tutkimuksen tietojen perusteella. Soveltuvuudelle 
varauksena on kuitenkin se, että tekoälypohjaisen asiakkaan tuntemisen toteut-
tamisessa on otettava huomioon, että kaikki pankin saama tieto asiakkaasta on 
käsiteltävät luottamuksellisesti suomalaisen pankkisalaisuussäännöstön mukai-
sesti (Finanssiala, 2018). Lisäksi GDPR rajoittaa asiakkaan henkilötietojen käsit-
telyä (Tietoturvaltuutetun toimisto, 2017). 
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TAULUKKO 16 Lainaamisen sovelluskohteiden analyysi 

Analyysin näkö-
kulma 

Analyysin kohde: Älykäs asi-
akkaan tunteminen 

Analyysin kohde: Tekoälypoh-
jainen luottoluokittelu 

Teknologian omi-
naispiirteet 

Davenport (2018) kuvaa teko-
älypohjaisen data-analyysin li-
säävän ymmärrystä.  

Davenport (2018) kuvaa tekoäly-
pohjaisen data-analyysin lisäävän 
ymmärrystä. 

FinTech FinTech-hallinnon osalta laki 
vaatii asiakkaan tuntemisen 
sekä pankkisalaisuussäännön 
noudattamisen. Lisäksi GDPR 
rajoittaa yksityisyyttä. 

FinTech-hallinnon osalta luotto-
luokittelun päätöksenteko on ol-
tava jäljitettävissä. 

Palvelun arvon-
tuotto 

Asiakasymmärryksen kasvat-
taminen parantaa asiakkaan ar-
vontuottoa (Woodruff, 1997). 
Pankin saama arvontuotto eli 
lainojen korot ja palkkiot eivät 
välttämättä kasva asiakasym-
märryksen myötä. 

Ei suoranaista vaikutusta kum-
mallekaan osapuolelle. 

Palvelun palvelu-
kokemus ja vuoro-
vaikutus 

Johnson (1996) mukaan lai-
napalvelun ennakko-odotuk-
silla ei ole merkitystä, vaan ne 
rakentuvat palveluprosessin 
aikana.  

Ei suoranaista vaikutusta kum-
mallekaan osapuolelle. 

Pankin strategia 
(paikallisuus, lä-
heisyys, harkin-
nanvaraisuus) 

Asiakkaan tarkempi tuntemi-
nen tukee harkinnanvarai-
suutta osana strategiaa. 

Luottoluokittelulla ei ole strate-
gista merkitystä, mutta se on osa 
palvelun strategista merkitystä. 

Teoreettiset tutki-
mukset 

Hormozi (2004), Hsieh (204) 
puoltavat tekoälyyn liittyvän 
datan louhinnan käyttöä asiak-
kaan tuntemisessa.  

Koutanei ym. (2015), Finlay (2011), 
Bahrammirzaee (2011), Tsakonas 
(2007) kertovat, että tekoälypoh-
jainen hybridimenetelmä on yksit-
täistä menetelmää tarkempi luo-
kittelussa. 
Toisaalta Finlay (2011) kertoo, 
ettei tutkimuksellista konsensusta 
tarkimmasta luokittelumenetel-
mästä ole saavutettu. 

Palveluprosessin 
lähitulevaisuuden 
muutokset  

Muutoksena datan kypsyys ja 
saatavuus paranevat, joten asi-
akkaan älykäs tunteminen hyö-
tyy muutoksesta.  

Muutoksena datan kypsyys ja saa-
tavuus paranevat, joten luotto-
luokittelu saattaa hyötyä muutok-
sesta. 

Käytännön esimer-
kit 

Danske Bank (Business Insider, 
2017). 

Lenddo (Lenddo, 2018) 

Hyödyt Hyödyt liittyvät asiakkaiden 
lainatarpeiden ennakointiin, 
tarpeisiin vastaamiseen ja pro-
sessin rutiinien tehostamiseen. 
Konkreettisia mitattavia hyö-
tyjä vaikea arvioida tutkimuk-
sen tietojen perusteella.   

Tarkemmalla luokittelulla mah-
dollisesti pienemmät luottoriskit. 
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Toisena analysoidaan luottoluokittelua (taulukko 16). Luottoluokittelun 
hallinnollisena rajoitteena on jäljitettävyys eli myös tekoälypohjaisen 
luottoluokittelun tulisi dokumentoida päätöksentekoketjunsa. Arvontuoton 
osalta tekoälypohjainen luottoluokittelu parantaisi mahdollisesti 
luottoluokittelun tarkkuutta, mutta tarkentuminen itsessään ei lisäisi 
haastateltavien mainitsemaa arvontuottoa, kuten nopeaa lainan saantia tai lainan 
tuomia tuottoja pankille. Sen sijaan se vähentäisi pankin luottoriskejä ja sitä 
kautta toisi pankille säästöjä. Palvelun palvelukokemuksen ja vuorovaikutuksen 
osalta entistä älykkäämpi jako luokkiin ei suoranaisesti vaikuta kumpaankaan.  
Strategian osalta tekoälypohjainen luottoluokittelu tukee lainaamisen strategista 
merkitystä kehittämällä lainaamisen prosessia, mutta ei linkity suoraan pankin 
strategiaan.  

Käytännön esimerkkinä vuonna 2011 perustettu Lenddo tarjoaa tuotteena 
tekoälypohjaista luottoluokittelijaa, joka osaa turvallisesti käyttää erilaisia tieto-
lähteitä luottoriskin arviointiin (Lenddo, 2018). Luvussa 4 käytiin tarkemmin läpi 
tekoälypohjaisen luottoluokittelun tutkimustuloksia. Tutkimustulosten mukaan 
tekoälypohjaisissa luottoluokitteluratkaisuissa hybridimenetelmässä päästään 
parempaan tarkkuuteen, joskin tarkinta luokittelumenetelmää ei ole löydetty. 
Palveluprosessin muutosten osalta datan saatavuuden ja kypsyyden kehittymi-
nen voisi tukea tekoälypohjaista luottoluokittelua.  

Johtopäätöksenä tekoälypohjainen luottoluokittelu soveltuisi varauksella 
tapaustutkimuksen pankin lainahakemuspalveluun vähentäen mahdollisesti 
pankin luottoriskejä, mutta muilta osin sillä ei ole tunnistettavissa merkittävää 
vaikutusta palveluun. Erityisesti pienemmän pankin täytyy olla tarkkana luottoa 
myöntäessään, sillä pankin riskinsietokyky on mahdollisesti isoa globaalia pank-
kia pienempi.  

7.2  Säästäminen ja sijoittaminen 

Säästämisen ja sijoittamisen osalta tekoälypohjainen tuotesuosittelu nousi eniten 
esiin haastatteluissa. Seuraavassa analysoidaan tarkemmin tätä soveltuvuutta 
(taulukko 17). Ajatuksena on, että tekoälypohjainen suosittelujärjestelmä osaisi 
suositella eri kanavissa asiakkaan tarpeisiin soveltuvia sijoitusinstrumentteja ja 
sijoituskohteita. Ilman tekoälyä asiakas tekee sijoitukset perustuen pankin asian-
tuntijan antamiin suosituksiin, pankin mahdollisten muiden järjestelmien, kuten 
verkkopankin sijoitustyökalun antamiin ohjelmoituihin suosituksiin tai perus-
tuen asiakkaan omaan osaamiseen. Tekoäly osaisi mahdollisesti käyttää laajem-
min eri taustatietoja ja oppia antamaan suosituksia, jotka soveltuvat asiakkaan 
tarpeisiin paremmin kuin pankin asiantuntijan tai ohjelmoitujen järjestelmien 
suositukset.  

Tekoälyn yksi sovellusalue on kognitiivinen sitouttaminen muun muassa 
suosittelujärjestelmillä (Davenport, 2018), joten tekoäly soveltuu suosittelun teh-
tävään. FinTech-näkökulmasta sijoittamisen palvelua rajoittaa hallinnollinen 
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MiFID II -regulaatio. MiFID II -regulaatio parantaa sijoittajansuoraa ja tuo lä-
pinäkyvyyttä kaupankäyntiin (Finanssivalvonta, 2017i). MiFID II -regulaatio 
vaatii myös, että annettavan sijoitusneuvon soveltuvuus on perusteltavissa asi-
akkaalle (Finanssivalvonta, 2017i). Tekoälypohjaisessa suosittelussa tulee siis 
tuoda esiin, millä päättelylogiikalla tekoäly suosittelisi tuotetta asiakkaalle. Sama 
haaste nousi esiin myös lainaamisessa, jossa luottopisteytys tulee olla jäljitettä-
vissä. Tätä asiaa on pohdittu tämän tutkimuksen luvussa 4.4.  

Palvelunajattelun näkökulmasta asiakkaan saama arvo eli kustannusteho-
kas varojen karttuminen tarpeen mukaisesti vaatii tekoälyltä asiakkaan tarpei-
den ennakointia ja asiakkaan kustannustasoon soveltuvien tuotteiden suositte-
lua. Kykeneekö tekoäly antamaan sijoitussuosituksia, joihin asiakas olisi tyyty-
väinen, ja joista asiakas saisi parempaa voittoa kuin muista suositelluista sijoitus-
kohteista? Lyhyen kartoituksen perusteella aihetta ei ole juuri tutkittu. Ainostaan 
Vahidov, Saade, & Eldiwany (2012) toteavat suosittelujärjestelmiä koskevan tut-
kimuksen johtopäätöksessään, että suositteluilla rikastettu sijoitussivusto sai ai-
kaan korkeampaa asiakastyytyväisyyttä ja enemmän käyttöaikeita. He eivät kui-
tenkaan kerro käytettiinkö tutkimuksessa tekoälyä. Yleisesti voidaan kuitenkin 
tutkimuksen perusteella todeta, että suosittelujärjestelmän käyttö sijoitusverkko-
palveluissa tutkimuksen mukaan voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja käyttöai-
keita.  

Lisäksi Deutche Bankin tutkimus esittää, että asiakkaat valitsevat robotin 
sijoitusneuvojakseen, koska robotin sijoitusneuvonnan kustannukset ovat 0,2-06 
prosenttiyksikköä ihmisen tuottamaa sijoitusneuvontaa halvempia (Kaya, 
Schildbach & Schneider, 2017). On siis mahdollista, että asiakkaan kustannuste-
hokkuus paranee, kun sijoitusneuvonta on automatisoitu ohjelmistorobotiikalla, 
joka käyttää tekoälyä. Toisaalta on vaikea arvioida, että onko ohjelmointiin pe-
rustuva sijoitusneuvontapalvelu kustannustehokkaampaa kuin tekoälypohjai-
nen, oppiva sijoitusneuvontapalvelu.  

Pankin saama arvo eli palkkioista tulevat tuotot kasvavat, kun asiakkaat te-
kevät enemmän sijoituksia, kuten rahastomerkintöjä tai osakeostoja tai kun palk-
kioiden osuudet kasvavat. Palkkiot tulevat rahastojen merkintäpalkkioista tai 
osakeostojen välityspalkkioista tai rahaston vuosittaisista hallinnointikuluista. 
Suosittelujärjestelmän käyttö lisäsi Vahidov ym. (2012) tutkimuksen mukaan 
käyttöaikeita, mutta sijoituksen määrän lisääntymiseen tutkimus ei ottanut kan-
taa. Ei voida siis tämän perusteella väittää, että suosittelujärjestelmä lisäisi pan-
kin saamia tuottoja. Toinen mainittu pankin saama arvo eli asiakkaan sitouttami-
nen voi myös parantua suosittelujärjestelmän myötä. Tätä väitettä tukee vähit-
täispankissa suoritettu tapaustutkimus (Gorgoglione & Panniello, 2011), jossa 
asiakaspidon prosenttiosuus nousi 3,1 prosenttiyksikköä, kun poistuvien asiak-
kaiden riskiryhmään kuuluville asiakkaille alettiin tuottaa suosituksia suositte-
lujärjestelmällä sen sijaan, että suosituksia antoi pankin työntekijä.  

Palvelukokemuksen osalta on haastava arvioida, miten tekoälypohjainen 
sijoitussuosittelija muokkaisi haastattelussa odotettua palvelukokemusta eli 
helppoutta, vaivattomuutta ja elämäntilanteeseen soveltuvaa neuvoa. Ainakin 
verrattuna ihmisen kanssa konttorissa tai puhelimitse tapahtuvaan suositteluun 
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automatisoitu järjestelmä on vaivattomampi, kun sijoitussuosituksen voi vas-
taanottaa missä tahansa ajasta ja paikasta riippumatta vaikkapa mobiilipankissa. 
Haastattelujen perusteella vuorovaikutus on sijoitusprofiilin luonnin yhteydessä 
kysymystä ja vastaamista, muutoin pankki suorittaa antamien mieltymyksien 
mukaisesti toimeksiantoja. Myös sijoitusrobottineuvojien kuvataan käyvän sa-
manlaista vuorovaikutusta, ne kysyvät joukon kysymyksiä henkilön taloudelli-
sesta tilanteesta ja antavat sijoitussuosituksen vastauksien perusteella (Salo & 
Haapio, 2017). Koska sijoittajilla on haasteita ymmärtää jopa perustason finans-
sialan termejä, sijoitusrobottineuvojien suunnittelussa on tärkeää ottaa huomi-
oon robotin tuottaman informaation suunnittelu ja visualisointi, jotta annettu 
neuvo ja asiakaskokemus ovat parempia (Salo & Haapio, 2017). 

Strategisesta näkökulmasta tekoälypohjainen suosittelija nostaa esiin kysy-
myksen, että mielletäänkö tekoäly asiakkaiden näkökulmasta paikalliseksi ja lä-
heiseksi? Entä osaako tekoäly ottaa huomioon asiakkaan kokonaistilanteen sijoi-
tussuosituksia antaessaan? Tekoäly, kuten vaikkapa verkkopankissa sijoitusneu-
voja antava älykäs sijoitusrobotti tulisi visuaalisesti rakentaa niin, että se edustaa 
pankin brändin mukaisesti paikallisuutta ja läheisyyttä.  

Sijoittaminen kokonaisuutena nähtiin haastatteluissa strategisesti tärkeänä 
painopisteenä korkojen ollessa alhaalla. Tämän perusteella pankkien on syytä 
panostaa sijoittamisen palveluiden kehittämiseen. Kehityksen on kuitenkin ol-
tava strategiaa tukevaa eikä ohi strategian menevää. Haastatteluissa mainitut 
kryptovaluutat kasvavana muutoksena tuskin vaikuttavat tekoälypohjaisten si-
joitussuosittelujärjestelmien läpituloon. Finanssivalvonta (2017j) on nimittäin va-
roittanut, että kryptovaluutoissa on merkittäviä riskejä ja niiden arvon muodos-
tumiselle ei ole mitään pohjaa. Tämän perusteella pankeilla on tuskin haluk-
kuutta mahdollistaa kryptovaluuttoihin sijoittamista.  

Käytännön esimerkkinä FIM (2018) toi kotimaan markkinoille tekoälyra-
haston, joka syväoppivaa neuroverkkoa käyttäen poimii kahdenkymmenen vuo-
den aikajaksolta tietokannoista viisikymmentä riskioptimaalisinta sijoitusta sal-
kunhoitajan suoritettavaksi. Esimerkki siis osoittaa, että tekoäly kykenee sy-
väoppivalla neuroverkolla poimimaan optimaaliset sijoitussuositukset. Samaa 
mallia voisi mahdollisesti soveltaa pankin asiakkaalle sijoitussuosituksien anta-
miseen. Esimerkkinä tekoälypohjainen sijoitusneuvoja voisi antaa ehdotuksen si-
joittaa 70 % indeksirahastoihin ja 30 % määräaikaiselle säästötilille perustuen asi-
akkaan antamiin tietoihin ja tämä ehdotus kehittyisi ajan ja lisätietojen myötä. 

Johtopäätöksenä mainituista tutkimuksista ja esimerkeistä voidaan todeta, 
että syväoppivia neuroverkkoja käyttävä sijoitussuosittelujärjestelmä osaisi var-
maankin luoda pienen pankin asiakkaille joukon sijoitussuosituksia, jotka voivat 
johtaa mahdollisesti parempaan asiakastyytyväisyyteen ja sijoituspalvelun käyt-
töaikomuksiin. Asiakas saisi kustannustehokuutta, mikäli hallinnollinen työ olisi 
täysin koneen suorittamaa ja pankin veloittamat kulut pienempiä. Pankki puo-
lestaan saisi potentiaalisesti lisättyä asiakkaan sitoutumista. Pankin olisi syytä 
panostaa informaation visualisointiin ja strategista paikallista brändiä edusta-
vaan visuaaliseen ulkoasuun. MiFID II rajoitteena neuroverkon tai muun käyte-
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tyn teknologian tulisi kyetä selostamaan, millä päättelylogiikalla suositus on an-
nettu. Tällaisen sijoitussuosittelujärjestelmän tutkimus on kuitenkin vähäistä, jo-
ten sitä tulisi tutkia enemmän, ennen kuin soveltuvuutta voisi vahvistaa tarkem-
min. 

TAULUKKO 17 Säästämisen ja sijoittamisen sovelluskohteen analyysi 

Analyysin näkökulma Analyysin kohde: Tekoälypohjainen sijoitustuotesuosit-
telu 

Teknologian ominaispiir-
teet 

Tehtävänä on suosittelu ja tekoälyteknologia mahdollistaa 
suosittelun (Davenport, 2018) eli soveltuvuus on olemassa. 

FinTech Hallinnon regulaatio MiFID II asettaa rajoituksen, että sijoi-
tusneuvon tulee olla perusteltu. Tekoälyn päättelylogiikan 
tulee olla siis jäljitettävissä myös suosittelupäätöksissä. 

Palvelun arvontuotto Asiakkaan saama arvo eli kustannustehokas varojen karttu-
minen elinkaaren tarpeen mukaisesti on mahdollisesti kus-
tannustehokkaampaa robotilla kuin ihmisen sijoitusneuvon-
nalla. 
Pankin saamasta arvosta asiakkaiden sitouttaminen saattaa 
parantua suosittelujärjestelmää käyttämällä.  

Palvelun palvelukokemus 
ja vuorovaikutus 

Robotin antamien sijoitusneuvojen informaation suunnittelu 
ja visualisointi on voi parantaa vuorovaikutusta (Salo & Haa-
pio, 2017). 

Pankin strategia (paikalli-
suus, läheisyys, harkin-
nanvaraisuus) 

Havaittava tekoäly, kuten verkkosivun sijoitusrobotti tulisi 
rakentaa visuaalisesti edustamaan paikallisuutta ja lähei-
syyttä. 

Teoreettiset tutkimukset Suosittelujärjestelmä voi lisätä sijoittajien asiakastyytyväi-
syyttä ja käyttöaikomuksia (Vahidov, 2012). 
Sijoitusrobotit ovat tulleet finanssialalle FinTechin myötä 
(Salo & Haapio, 2017). 
Tutkimusten mukaan suosittelu parantaa sitouttamista eli 
asiakaspitoa (Gorgoglione & Panniello, 2011). 

Palveluprosessin lähitule-
vaisuuden muutokset  
 

Finanssivalvonnan varoituksen (2017j) perusteella kryptova-
luutta ei aiheuta muutoksia palveluprosessiin.  

Käytännön esimerkit Syväoppivia neuroverkkoja käyttävä tekoälyrahasto osaa 
poimia riskioptimoidut sijoituskohteet (FIM, 2018) 

Hyödyt Asiakkaan sitouttamisen kehitys. Konkreettisia mitattavia 
hyötyjä vaikea arvioida tutkimuksen tietojen perusteella.   
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7.3  Maksaminen 

Maksamisen haastatteluissa eniten mainintoja saivat tekoälyn käyttö maksuta-
van suosittelussa ja väärinkäytösten valvonnassa. Seuraavaksi analysoidaan 
maksutavan suosittelua (taulukko 18), jossa ajatuksena on suositella asiakkaalle 
maksutapaa, joka toisi asiakkaalle sekä pankille tilanteeseen sopivaa lisäarvoa. 
Esimerkkinä haastatteluissa mainituista luottokortilla maksu voisi tuoda lisätur-
vaa ostoksille. Väärinkäytösten valvonta on pankin taustaprosessi eikä niinkään 
asiakkaalle tarjottu näkyvä palvelu, joten se jätetään pois analyysistä.  

Suomessa yleisimpiä maksutapoja ovat Debit- ja Credit -maksukortit, verk-
komaksu verkkopankkitunnuksilla, lähimaksu kortilla tai puhelimella, maksun-
välityspalvelu, lasku ja mobiilimaksu (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2018). Suo-
men pankin maksuliiketilastojen mukaan vuonna 2016 lukumäärällisesti eniten 
maksuja tehtiin kortilla, mutta rahamääräisesti suurin määrä liikkuu tilisiirroissa 
(Suomen Pankki, 2018). Korteista 53 % sisälsi lähimaksuominaisuuden vuonna 
2016 (Suomen Pankki, 2018). Korttimaksamisyhtiö Netsin teettämän pohjoismai-
sen kyselyn mukaan 71 % suomalaisista käyttää mieluiten maksukorttia maksu-
tapana käteisen tai mobiilin sijasta, mobiilimaksun saadessa vain 1 % suosion 
(Nets, 2016). Korttimaksaminen on siis ollut suosituin maksutapa jo useita vuosia 
ja mobiilimaksu on vielä hyvin marginaalinen maksutapa. Suosion perusteella 
pankeilla on tuskin erityistä tarvetta panostaa korttimaksun käytön lisäämiseen.    

Lähimaksua voi käyttää alle 25 euron ostoksiin (Nets, 2018). Kaupan liiton 
kuluttajakyselyn mukaan lähimaksaminen nähdään nopeana ja helppona mak-
sutapana. (Kurjenoja, 2016). Samoin myös maksupalveluyritykset ja mobiilimak-
saminen nähtiin nopeana maksutapana (Kaupan liitto, 2016). Lähimaksua voi-
daan havaittujen ominaisuuksiensa perusteella siis suositella yhä enemmän mak-
sutavaksi käteisen tai päätekontaktin vaativan korttimaksun sijasta pieniin os-
toksiin.  

Saman kyselyn mukaan suurin osa kuluttajista ei halua luopua turvalliseksi 
koetusta käteisestä, vaikka sitä ei pidetä helppona ja nopeana verrattuna lähi-
maksamiseen (Kaupan liitto, 2016). Käteisellä ostamisessa myös psykologinen 
vaikutus, jossa ostettuun tuotteeseen koetaan vahvempaa omistajuutta, kun se 
on maksettu käteisellä (Kamleitner, 2013). Tämän perusteella käteisellä maksa-
mista kannattaisi suosittaa, mikäli myyjän intresseissä on luoda ostajalle vahva 
mielikuva omistajuudesta.   

Verkko-ostoksissa yleinen maksutapa oli verkkomaksu ja samalla myös yli 
40 % verkko-ostoksista oli keskeytetty maksamisvaiheessa (Kurjenoja, 2016). 
Yleisin syy keskeyttämiseen oli mieleisen maksutavan puuttuminen, mutta myös 
tekninen vika oli yleinen syy, joka vaivasi yli 50-vuotiaita ja Credit/Debit-omi-
naisuuksilla useasti maksavia (Kaupan liitto, 2016). Tämän perusteella erityisesti 
verkko-ostamisen maksuvalikoimaa on syytä kehittää asiakkaiden mieltymyksiä 
vastaavaksi, jotta maksun keskeytyksiltä vältytään. Tässä on mahdollisesti po-
tentiaalia tekoälylle, joka osaa oppia asiakkaan mieltymykset historiatietojen ja 
demografiatietojen perusteella ja ehdottaa sopivaa maksutapaa verkko-ostosten 
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yhteydessä. Tuoreen tutkimuksen (Adomavicius, Bockstedt, Curley & Zhang, 
2017) mukaan verkko-ostosten yhteydessä annetut ostosuositukset vaikuttavat 
positiivisesti kuluttajien maksuhalukkuuteen. Tutkimus ei kuitenkaan kerro 
maksutapasuosituksen vaikutuksesta maksamisen loppuun suorittamiseen.  

Ostoksiin voidaan kytkeä myös lisäpalveluita, joita saa, kun maksaa ehtojen 
mukaisella maksuvälineellä. Esimerkkinä maksettaessa pankin omalla kortilla 
Bank Norwegian (2018) tarjoaa ilmaisen matkavakuutuksen, S-pankki (S-kanava, 
2018) tarjoaa maksutapaetua S-ryhmän ostoksista ja OP (2018) tarjoaa tuoteva-
kuutusta. Tällöin asiakas saa lisäarvoa ostoksen lisäksi ja pankki mahdollisesti 
sitouttaa asiakasta enemmän. Pankin kortin mukainen lisäarvopalvelu on siis 
yksi asia, mitä voisi suositella.  

Pohdittaessa maksukanavakohtaisesti maksutapoja voidaan tiivistetysti 
tunnistaa seuraava tilanteet. Ostoksia, kuten ruokaa, tai palvelua, kuten ravinto-
laillallista maksattaessa kuluttaja voi maksaa käteisellä, Debit- tai Credit -kortilla 
kontaktimaksuna tai lähimaksuna tai myyjän salliessa myös laskulla. Verkko-os-
toksia maksettaessa kuluttaja voi maksaa verkkomaksulla verkkopankin kautta, 
kortilla tai laskulla. Kauppojen ja palvelupaikkojen ulkopuolella pienempiä os-
toksia, kuten lippuja, pelejä tai muita digitaalisia sisältöjä maksetaan mahdolli-
sesti mobiilimaksulla, kuten älypuhelimen sovelluksella.  

Aiempien tutkimusten mukaan maksutavan valintaan vaikuttavat kulutta-
jan ominaispiirteet, maksutapahtuman ominaispiirteet ja maksutavan ominais-
piirteet (Ching & Hayashi, 2010). Maksutapasuosituksia luovan järjestelmän tu-
lee siis tuntea asiakas, kuten asiakkaan historia ja demografiset tiedot, maksuta-
pahtuman fyysiset ominaisuudet, kuten maksupaikan sijainti ja kanava, maksun 
määrä, valuutta ja maksutavan ominaisuudet, kuten luotto vai käteinen, verkko-
pankki- vai korttimaksu ja kontakti vai lähimaksu.  

Kysymykseksi nouseekin, että mitä kautta suositus annettaisiin? Annettai-
siinko se erillisenä ohjaavana suosituksena pankin toimesta esimerkiksi mobiili -
tai verkkopankissa vai lisätäänkö se maksutilanteeseen päätettäväksi vaihtoeh-
doksi, jolloin maksamiseen tulee mahdollisesti yksi päätöspiste lisää? Ehdottai-
siko maksupääte asiakkaalle soveliainta maksutapaa Credit-Debit-lähimaksu -
vaihtoehdoista? Ehdottaisiko verkkomaksu asiakkaille soveltuvia vaihtoehtoja 
maksamiseen? Maksupäätteet ja verkkomaksut ovat ulkoisten toimijoiden hal-
lussa ja niihin pankeilla on vähän suoria vaikutusmahdollisuuksia. Nykytilassa 
pankki voi korkeintaan antaa suosituksia maksutavoista pankin omien digitaa-
listen kanavien kautta. Näitä kanavia ovat verkkopankki, mobiilipankki ja mah-
dollisesti älypuhelimeen tulevat viestit, kuten tekstiviesti tai chat-sovellusten 
viestit.  

FinTechin hallinnon näkökulmasta maksamista rajoittavat muun muassa 
uusi maksupalveludirektiivi (lyhennettynä PSD2) ja EU:n asetus maksun tie-
doista. Maksun tiedot -asetus vaatii, että pankkien tulee ilmoittaa Finanssival-
vonnalle maksuissa havaitsemistaan puutteista (Finanssivalvonta, 2018b). Mak-
sutavan vaihtaminen suositeltuun vaihtoehtoon tuskin aiheuttaa puutteita mak-
sujen tiedoissa, joten asetus ei vaikuta soveltuvuuteen. PSD2-direktiivi sallii kol-
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mansien osapuolien käyttää asiakkaiden tilitietoja asiakkaan suostumuksen pe-
rusteella (Finanssivalvonta, 2017c). Tämä mahdollistaa tilitiedoista löytyvän 
maksukäyttäytymisen analysoinnin kolmansien osapuolten palveluissa. Tässä 
pankeilla olisi mahdollisuus liittoutua kolmansien osapuolten kanssa ja tuottaa 
palvelu, joka antaa maksutapasuosituksia kolmansien osapuolten tuottaman 
maksukäyttäytymisen analyysin perusteella. Toisaalta haluavatko kolmannet 
osapuolet liittoutua pankkien kanssa, jos he voivat tuottaa palvelun täysin itse-
näisesti? 

Asiakkaan arvona maksamisessa haastattelujen perusteella on saada suori-
tettua toimeksianto ja sen perusteella saada haluamansa. Mikäli suositellaan so-
veltuvia maksuvaihtoehtoja, kuten lähimaksua pienissä ostoksissa tai verkko-os-
toksissa asiakkaalle soveltuvaa tapaa ilman riskiä keskeytyksestä, saadaan toi-
meksiantoon ehkä lisää suoritusvarmuutta ja nopeutta. Lisäpalveluiden, kuten 
vakuutuksen kautta saadaan kenties sitoutettua asiakasta paremmin. Erityisesti 
lähimaksu tukee haastatteluissa mainittua palvelukokemusta eli nopeutta, help-
poutta ja häivyttämistä, kun kortin PIN-koodia ei tarvitse erikseen näppäillä. 
Vuorovaikutuksen osalta suositus on yksi päätöspiste lisää palveluun ja ainakin 
Adomavicius ym (2017) tutkimuksen mukaan suosituksella on ollut positiivinen 
vaikutus maksuhalukkuuteen.  

On haastava arvioida, miten tekoälypohjainen maksutapasuosittelija vai-
kuttaisi pankin arvontuottoon eli asiakkaiden sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. 
Ainakin Gorgoglione & Panniello (2011) tutkimuksen mukaan tuotesuosittelu 
pankissa paransi asiakkaan sitouttamista, mutta samaa johtopäätöstä ei voi suo-
raan soveltaa maksutavan suositteluun. Maksutapasuosituksen vaikutusta sitou-
tumiseen ja tyytyväisyyteen olisi siis tutkittava. 

Odotetun palvelukokemuksen eli helppouden, vaivattomuuden, turvalli-
suuden ja häivyttämisen kannalta maksutavan suosittelu yhtenä uutena päätös-
pisteenä ei ainakaan lisäisi helppoutta ja vaivattomuutta, jos asiakas joutuu erik-
seen tekemään päätöksen oman mieltymyksen ja annetun suosituksen välillä.  

Strategisesta näkökulmasta haastatteluissa maksaminen nähtiin keskeisim-
pänä näkyvänä palveluna, joten sen kehittäminen on strategisesti merkittävää. 
Muutoksien tulee olla kuitenkin hillittyjä, koska ne näkyvät heti kaikille asiak-
kaille arjessa, toisin kuin esimerkiksi asuntolainassa, jota ei haeta joka päivä. 
Maksutavan suosittelun ei voida katsoa linkittyvän pankin strategisiin painopis-
teisiin eli paikallisuuteen, läheisyyteen tai harkinnanvaraisuuteen. 

Lyhyellä tutkimuskartoituksella tekoälypohjaisia maksutapasuosituksia on 
tutkittu hyvin vähän tai ei ollenkaan. Samoin vastaavia käytännön sovelluksia ei 
löytynyt lyhyellä kartoituksella. IBM kuitenkin hakenut vuonna 2016 patenttia 
sovelluksesta, joka tarjoaisi dynaamisia maksutapasuosituksia (Justia Patents, 
2018). Sovellukselle siis näyttää löytyvän ajankohtaista kiinnostusta ainakin yh-
dellä globaalilla tekoälyyn panostavalla yhtiöllä. 

Johtopäätöksenä tekoälypohjainen maksutapasuosittelu ei ainakaan vielä 
soveltuisi pienelle pankille maksamiseen, mutta maksutapasuosittelun kehitty-
mistä markkinoilla on syytä seurata. Tekoälypohjainen maksutavan suosittelu 
asiakkaan maksukäyttäytymisen perusteella tuskin toisi merkittäviä muutoksia 



75 

arvontuottoon pankille tai asiakkaalle ja koettuun palvelukokemukseen. Kaik-
kein näkyvämpään palveluun on syytä tuoda näkyviä muutoksia hillitysti, mutta 
toisaalta on syytä reagoida, mikäli FinTech-yritykset, PSD2-direktiivi tai IBM:n 
patentoima ratkaisu tuovat tällaista palvelua markkinoille. Lisäksi maksutavan 
suosittelusta tarvitaan vielä tutkimusta. Erityisesti verkkomaksujen keskeytykset 
ja lähimaksujen lisääminen ovat kiinnostavia kehityksen painopisteitä. 

TAULUKKO 18 Maksamisen sovelluskohteen analyysi 

Analyysin näkökulma Analyysin kohde: Tekoälypohjainen maksutavan suosit-
telu 

Teknologian ominaispiir-
teet 

Tehtävänä on suosittelu ja tekoälyteknologia mahdollistaa 
suosittelun eli soveltuvuus on olemassa.  

FinTech PSD2-direktiivi mahdollistaa tilitietojen viennin kolmansille 
osapuolille ja näin suosittelupalvelun voisi toteuttaa kolmas 
osapuoli jopa ilman pankkia. Tästä syystä pankkien on syytä 
vähintään seurata, että tuleeko vastaavaa palvelua kolman-
silta osapuolilta. 

Palvelun arvontuotto Maksutapasuositusten vaikutusta asiakkaan tai pankin ar-
vontuottoon olisi tutkittava tarkemmin. 

Palvelun palvelukokemus 
ja vuorovaikutus 

Soveltuvan maksutavan suosittelu voi vähentää verkkomak-
sun keskeytyksiä ja näin vaikuttaa palvelukokemukseen. 
Suositeltu maksutapa lisää yhden päätöspisteen lisää vuoro-
vaikutukseen.  

Pankin strategia (paikalli-
suus, läheisyys, harkin-
nanvaraisuus) 

Ei vaikutusta tai linkitystä strategiaan. 

Teoreettiset tutkimukset  Adomavicius ym (2017) mukaan verkko-ostosuositus 
vaikuttaa maksuhalukkuuteen.  

Palveluprosessin lähitule-
vaisuuden muutokset  
(mobiilimaksaminen, lähi-
maksaminen) 

Lähimaksamisen kasvun ja sen koetun käyttökokemuksen 
myötä lähimaksua voisi suositella maksutavaksi. Mobiili-
maksaminen on edelleen marginaalista, sen kasvua on syytä 
seurata.  

Käytännön esimerkit IBM:n patentoima ratkaisu (Justia Patents, 2018). 

Hyödyt Maksutapasuosittelu ei nopeuta maksamista tai lisää maksa-
misen määriä, mutta saattaa lisätä asiakastyytyväisyyttä ja si-
toutumista.  
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7.4 Yleiset havainnot  

Analyysin perusteella voidaan havaita, että palveluiden soveltuvuuskohteissa 
toistuvat yleiset korkean tason teemat. Lainaamisessa analysoitu luottoluokittelu 
on klassinen binäärinen luokitteluongelma, jossa alkio sijoitetaan luokkaan an-
nettujen ehtojen perusteella, jotta päästään odotettuun lopputulokseen ennuste-
tuilla todennäköisyyksillä. Davenportin (2018) kuvaavien liiketoimintatarpeiden 
näkökulmasta kyseessä on kognitiivisen ymmärryksen luonti data-analyysillä, 
jossa asioita luokitellaan käyttäen apuna isoja yksityiskohtaisia tietomääriä ja op-
pivia malleja.  

Asiakkaan tunteminen on myös kognitiivista ymmärrystä hyödyntävä on-
gelma. Asiakas halutaan tuntea tarkemmin, jotta hänen tarpeisiinsa voidaan vas-
tata ja hänen riskejään arvioida. Tähän tarvitaan isoja tietomääriä ja oppivia mal-
leja. Sijoitussuosittelu ja maksutapasuosittelu ovat suositteluongelmia, jossa asi-
akkaalle halutaan myydä jotain tuotetta tai lisäarvopalvelua, jotta pankki ja asia-
kas saavat lisäarvoa. Sisältörikkaat ja yksilölliset tarpeet huomioivat suosittelu-
järjestelmät ovat Davenportin (2018) mukaan kognitiivisen sitouttamisen tarpee-
seen vastaavia järjestelmiä. 

7.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti tarkoittaa Golafshanin (2003) viittaaman professori Marion Joppen 
mukaan sitä määrää, minkä verran tulokset ovat yhtenäisiä aikajanalla ja minkä 
verran tulokset edustavat tutkittavaa populaatiota. Jos tulokset voidaan toistaa 
vastaavalla menetelmällä, menetelmän reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä (Go-
lafshani, 2003). Validiteetti puolestaan Joppen mukaan määrittää, mittaako tut-
kija tarkoituksen mukaista mittauskohdetta (Golafshani, 2003).  

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti määritelmän mu-
kaisissa muodoissaan ovat kuitenkin laadullisten tutkijoiden mukaan riittämät-
tömiä, sen sijaan tutkijat ovat kiinnostuneita tarkkuudesta, uskottavuudesta ja 
siirrettävyydestä (Golafshani, 2003). Guba & Lincoln määrittivät jo 80-luvulla 
laadullisen tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden rinnalle käsitteet 
uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus (Morse, Barrett, 
Mayan, Olson, Spiers, 2002). Nämä neljä käsitettä kuvaavat siis reliabiliteettia ja 
validiteettia laadullisessa tutkimuksessa. Näiden lisäksi sekä reliabiliteettia ja va-
liditeettia voidaan varmentaa menetelmän koherenssilla, otoksen riittävyydellä, 
teoreettisella ajattelulla ja teorian kehityksellä sekä kehittämällä dynaaminen 
suhde otoksen, datan keruun ja analyysin välille (Morse ym. 2002). Seuraavaksi 
analysoidaan uskottavuutta, siirrettävyyttä, riippuvuutta ja vahvistettavuutta 
tutkimuksen osalta.   

Uskottavuus tarkoittaa käytännössä tutkimuksen totuusarvoa (Miles & Hu-
berman, 1994, s. 312). Tutkimuksen havaintojen uskottavuutta voidaan arvioida 
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kuvausten monipuolisuuden, vakuuttavuuden, triangulaation, teoriaan linkityk-
sen, yhtenäisyyden, vahvistettavuusproseduurien, epävarmuuden, negatiivisen 
todistusaineiston, muiden selityksien, replikoinnin, haastateltavien arvioinnin ja 
ennustarkkuuden kannalta (Miles & Huberman, 1994, s. 313). Analyysissa käy-
tettiin tutkimusmallin mukaista viitekehystä kunkin sovellusalueen monipuoli-
seen arviointiin arvioiden sovellusaluetta muun muassa teknologian ja tehtävän 
yhteensopivuuden, palveluajattelun, strategisen yhteensopivuuden ja FinTech-
kehityksen kannalta. Johtopäätökset pyrittiin luomaan loogisena, vakuuttavana 
päättelyketjuna. Analysoivat sovelluskohteet olivat niitä, jotka saivat haastatte-
lujen triangulaatiossa eniten mainintoja. Analyysissa käytettiin myös sovellus-
kohteen aiempia tutkimuksia, mikäli niitä löytyi. Johtopäätöksissä käytettiin va-
rovaista ennustetarkkuutta, kuten ”soveltuisi varauksella”. Näiden seikkojen pe-
rusteella tutkimuksen analyysia johtopäätöksineen voidaan pitää uskottavana. 

Tutkimuksen kokonaisuuden uskottavuutta voi kehittää muun muassa tut-
kijan kenttäkokemuksen kautta, ottamalla otoksia pidemmällä ajalla, triangulaa-
tiolla, vertaisarvioinnilla, sopivalla haastattelutekniikalla ja ottamalla tutkijan 
aseman (Krefting, 1991). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijällä oli lähes vii-
den vuoden työkokemus finanssialalta. Työtehtäviin oli kuulunut myös haastat-
teluita muistuttavien työpajojen ohjausta, joten tutkijan kenttäkokemus toimi-
alalta lisää tutkimuksen uskottavuutta. Haastattelut suoritettiin noin kahden 
kuukauden aikajaksolla niin, että aluksi haastateltiin pankin tuotepäälliköitä, sit-
ten IT-palvelutoimittajan tuotepäälliköitä ja lopuksi IT-palvelutoimittajan liike-
toiminnan kehityksen päälliköitä. Tällä haastattelujärjestyksellä pyrittiin lisää-
mään uskottavuutta niin, että tulokset alkavat luotettavimmasta nykytilan läh-
teestä eli pankista ja niiden perustalle lisätään tuloksia IT-palvelutoimittajan nä-
kökulmasta. Haastatteluissa käytettiin myös graafista esitystapaa Crilly ym. 
(2006) ohjeen mukaisesti ja tällä voidaan arvioida myös olevan positiivisia vai-
kutuksia uskottavuuteen.  

Käyttämällä haastateltavina pankkien tuotepäälliköitä ja pankin IT-palve-
lutoimittajan tuotepäälliköitä sekä liiketoiminnan kehityspäälliköitä saavutettiin 
haastateltavien triangulaatio, joka tuo merkittävimmän panoksen uskottavuu-
teen. Tutkijan asemaa uskottavana gradutason tutkijana lisäsi myös mielenkiinto 
alaa kohtaan ja laajan teoreettisen pohjan, kuten monitieteisten tieteellisten tut-
kimusten ja finanssialan kuluttajakyselyiden käyttö tietolähteenä. Lähteitä oli lä-
hes 200 kappaletta.   

Menetelmän osalta saavutettiin koherenssi, sillä tapaustutkimus ja haastat-
telu ovat luvussa viisi perustellusti soveltuvia tutkimusongelman tutkimukseen. 
Teoreettisen ajattelun osalta uskottavuutta lisäsi tutkimusmalli, joka perustui 
useaan teoriaan tai malliin. Tutkimuskysymykset oli johdettu mallin perusteella. 
Tutkimuskysymyksiä ei kuitenkaan katselmoitu muiden tutkijoiden toimesta, jo-
ten uskottavuus heikkeni tältä osin. Lisäksi tutkimuskysymyksiä ei myöskään 
yksiselitteisesti valittu lähdekirjallisuuden perusteella, vaan ainoastaan tutki-
musmallin ja käsitteiden perusteella. Tämä laski uskottavuutta hiukan.  
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Haastattelut, litterointi ja niiden analyysi suoritettiin dynaamisesti rinnak-
kain niin, että litterointia ja analyysia aloitettiin heti haastattelun jälkeen ja kum-
paakin pyrittiin kehittämään käymällä läpi haastattelujen äänitteitä useamman 
kerran. Tämä vaikuttaa positiivisesti uskottavuuteen, kun haastattelujen, litte-
roinnin ja analyysin välillä ei ole pitkää aikaväliä. Haastattelujen uskottavuutta 
laskevana seikkana yksi haastattelu korvautui sähköpostihaastattelulla. 

Otoksen riittävyys nousee uskottavuuden haasteeksi tutkimuksessa, sillä 
tutkimussuunnitelmaan kirjatun neljän pankkiryhmän haastatteluiden sijasta 
saatiin tutkimukseen mukaan vain yhden pankkiryhmän edustajat. Otos kuvaa 
yhtä pankkiryhmää eikä otosta pankkiryhmistä, kuten alun perin suunniteltiin. 
Tutkimusta voidaan kuitenkin pitää kohtuullisen uskottavana pienen pankin 
laajuudessa.  

Tutkimuksen siirrettävyys kuvastaa, että ovatko tutkimuksen johtopäätök-
set siirrettävissä toiseen kontekstiin (Miles & Huberman, 1994, s. 314). Siirrettä-
vyyden osalta tutkimuksen menetelmä ja osin myös tulokset ja johtopäätökset 
ovat siirrettävissä toiseen kotimaiseen pankkiin, mahdollisesti myös toista pank-
kiryhmää edustavaan. Muista pankkiryhmistä todennäköisesti löytyvät myös 
vastaavat haastateltavat kuten tuotepäälliköt ja liiketoiminnan kehitys. Tutkitta-
vat palveluprosessit ovat lainsäädännön suojaamia, joten asiakas saa saman lop-
putuloksen, kuten lainan tai maksun pankista riippumatta. Yksityiskohdissa, ku-
ten käytettävissä järjestelmissä tai työnkuluissa voi toki olla eroja, mutta palve-
luiden syöte, vaste ja vaatimukset ovat yleensä samoja. Liitteenä olevat BPMN-
prosessikaaviot ovat siis siirrettävissä toiseen pankkiin pienin muutoksin. Kui-
tenkin pankkien strategiset painopisteet ja palvelukohtaiset variaatiot tuovat 
eroja. Esimerkkinä voitaisiin valita Säästöpankkiryhmä tapaustutkimuksen koh-
teeksi ja suorittaa vastaava haastattelu pankin edustajille sekä pankin IT-palve-
lutoimittajan edustajille ja näin saada samankaltaisia tuloksia. Tutkimuksen siir-
rettävyyttä voi siis pitää kohtuullisen hyvänä pienten kotimaisten pankkien laa-
juudessa.  

Tutkimuksen riippuvuus kuvastaa, onko tutkimus laadukas ja eheä. Tutki-
muksen riippuvuutta voidaan varmistaa muun muassa tutkimuskysymysten sel-
keydellä, tutkijan roolin kuvauksella, paradigmojen tarkalla kuvauksella, datan 
asianmukaisella keräämisellä and kollegoiden katselmoinnilla. (Miles & Huber-
man, 1994, s. 312). Tutkimuskysymys ” miten tekoälyä voisi soveltaa vähittäis-
pankkipalveluissa” oli selkeä ja se myös katselmoitiin sekä toimeksiantajan ja oh-
jaajan toimesta. Tutkijan rooli ja asema IT-palvelutoimittajalla kuvattiin haasta-
teltaville. Paradigmat kuvattiin luvun viisi tutkimusmallissa, joka perustui use-
aan teoriaan tai malliin. Data kerättiin perustelluilla tutkimuskysymyksillä kah-
den kuukauden aikajaksolla. 

Tutkimuksen riippuvuuteen saattoi vaikuttaa se, että tutkija oli tutkimuk-
sen aikana työsuhteessa tapaustutkimuksen IT-palvelutoimittajalla. Tämä saattoi 
lisätä tutkimukseen tutkijan harhaa. Erityisesti analyysin riippuvuutta pyrittiin 
vahvistamaan niin, että analyysin tuloksiin pyydettiin katselmointia kolmansilta 
osapuolilta. Katselmoijaksi saatiin kuitenkin vain IT-palvelutoimittajan haasta-
teltavat, joilla voi olla oma harhansa työsuhteen kautta. Parempi vaihtoehto olisi 
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ollut käyttää puolueettomia finanssialan tutkijoita tai toisen pankkiryhmän asi-
antuntijoita katselmoijina. Tutkijan ja katselmoijien harhaa kuitenkin pyrittiin 
poistamaan analyysissa vertaamalla havaintoja aiempaan kirjallisuuteen, joten 
riippuvuutta voi pitää kohtuullisen hyvänä myös aiemmassa kappaleessa maini-
tut seikat huomioiden. 

Tutkimuksen vahvistettavuus kuvaa tutkimuksen suhteellista neutraliteet-
tia ja harhan puuttumista (Miles & Huberman, 1994, s. 311). Tutkimuksen vah-
vistettavuutta voidaan varmistaa muun muassa ulkoisella auditoinnilla ja trian-
gulaatiolla (Krefting, 1991). Lisäksi vahvistettavuutta voidaan varmistaa kuvaa-
malla tutkimusmenetelmät yksityiskohtaisesti, esittämällä tutkimuksen etenemi-
sen datan keruusta johtopäätöksiin, luomalla kirjanpito tutkimuksen kulusta, 
huomioimalla tutkijan omat harhat, käsittelemällä kilpailevat hypoteesit ja mah-
dollistamalla tutkimustiedon katselmoinnin sekä linkittämällä johtopäätökset tu-
losdataan (Miles & Huberman, 1994, s. 311-312). Tutkimusmenetelmät kuvattiin 
luvussa viisi sisältäen haastattelujen etenemisen kuvaukset ja haastattelukysy-
mykset perusteluineen. Tutkijan omaa harhaa pyrittiin minimoimaan analyy-
sissa käyttämällä laajasti tieteellisiä lähteitä sekä käytännön sovellusesimerkkejä 
yrityselämästä. Tutkimuksen kulusta pidettiin kirjaa systemaattisesti tehdyillä 
haastatteluilla ja niiden litteroinnilla. Myös triangulaatiota kuitenkin käytettiin, 
joten vahvistettavuutta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä.  
 
 



80 

8 YHTEENVETO 

8.1 Menetelmät  

Tutkimuksen kysymyksenä oli, miten tekoälyä voisi soveltaa vähittäispankkipal-
veluissa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena aikavälillä elokuu 2017 – 
toukokuu 2018 pieneen kotimaiseen pankkiin käyttäen teemoitettua haastattelua 
tiedonkeruun menetelmänä. Teoreettiseksi pohjaksi luotiin synteesit tekoälystä, 
toimialakuvaus finanssialasta ja systemaattinen katsaus näiden yhteen sovelta-
misen kokemuksista. Tuloksia analysoitiin tutkimusmallin pohjalta lähdekirjal-
lisuuteen verraten. Tutkimus oli toteutettu tietojärjestelmätieteen tutkimuksena 
eli se ei keskittynyt järjestelmien teknisen toteutuksen yksityiskohtiin, vaan se 
tutki tutkimuskysymystä ilmiönä, johon vaikuttavat muun muassa organisaa-
tion strategia, FinTech-markkinoiden kehitys ja palveluajattelu sekä strateginen 
yhteensopivuus. 

8.2 Tulokset ja niiden merkitys 

Tutkimuksen tulokset ovat uutta ilmiötä kartoittavia ja kuvailevia sekä vahvasti 
lähdekirjallisuutta analyysin osalta hyödyntäviä. Aiempia vastaavia tutkimuksia 
ei ole tutkimuskatsauksen perusteella juurikaan tehty, joten tutkimuksella on uu-
tuusarvoa. Tutkimuksen kahdesta luvusta muodostuva kirjallisuuskatsaus luo 
tutkijoille teoreettisen synteesin tekoälystä tietojärjestelmätieteen näkökulmasta 
ja kuvauksen finanssialan, erityisesti pankkialan nykytilasta ja tulevaisuudesta 
Suomessa. Käytännön asiantuntijoille kirjallisuuskatsaus antaa yleiskuvan teko-
älystä ja sen markkinatilanteesta sekä finanssialasta. Yleiskuvan ymmärtäminen 
mahdollistaa liiketoimintaideoiden ja käytännön sovellusten kehittämisen. Lu-
vussa kolme kuvatut finanssialan odotukset, pankkien organisaatiorakenne, 
sääntely, viranomaisvaatimusten mukaiset vähittäispankkipalvelut, FinTech-il-
miö, digitalisaatio ja kuluttajatrendien muutos ovat tekijöitä, jotka on syytä ym-
märtää finanssialan palveluita kehitettäessä.  

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus avaa tutkijoille yhteenvetona tekoälyn ja 
finanssin yhteensovituksen tutkimuskenttää ja mahdollistaa uusien tutki-
musaihioiden asemoinnin tutkimuskentälle.  Lisäksi systemaattinen kirjallisuus-
katsaus syntetisoi tekoälyä luotonannossa aiempien tutkimusten perusteella. 
Tutkimusaukon osoittava ja tutkimusmallin kuvaava luku viisi avaa näkökul-
man finanssialaa koskeviin tietojärjestelmätieteen tutkimuksiin ja tarjoaa kevyen 
viitekehyksen, jota voi käyttää ja laajentaa palveluiden soveltuvuutta tutkitta-
essa. 
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Empiiriset tulokset kertovat tutkijoille, että pieni kotimainen pankki yhteis-
työssä IT-palvelutoimittajan kanssa kykenee analysoimaan tekoälylle relevant-
teja palvelun sovelluskohtia. Näitä ovat tekoälyä hyödyntävä älykäs asiakkaan 
tunteminen, luottoluokittelu, älykäs sijoitussuosittelu ja maksutavan suosittelu. 
Aiempi teoreettinen ja kokeellinen tutkimus tukee empirian havaintoja tekoäly-
pohjaisen asiakkaan tuntemisen ja luottoluokittelun osalta, joskin erityisesti luot-
toluokittelua koskien löytyi tutkimuksellisia ristiriitoja. Sijoitussuosittelun ja 
älykkään maksutavan suosittelun osalta tekoälyn soveltuvuustutkimus on vielä 
vähäistä, joten soveltuvuudesta ei voi vielä sanoa vahvaa suositusta. Maksutapa-
suosittelu on käytännön tasolla ilmeisesti vasta patenttivaiheessa. Lisäksi aiem-
mat tutkimukset ovat olleet enimmäkseen kokeellisia menetelmää testaavia tut-
kimuksia eivätkä tutkimuksen mukaisia palveluita tutkivia tapaustutkimuksia. 
Tutkimus tuottaa siis tutkimuskentälle mahdollisesti uutta tietoa tapaustutki-
muksen muodossa. Toimeksiantajalle tulokset antavat asiakaskohtaista tutkittua 
tietoa teknologian soveltuvuudesta palveluun liiketoiminta-aihioiden kehittä-
mistä varten.  

Tapauksen pientä pankkia IT-palvelutoimittajan kera voisi käyttää uudel-
leen uusia finanssialan tutkimuksia varten. Empirian tueksi laaditut BPMN-pro-
sessikaaviot pankkipalveluista toimivat tukena myös tuleville tutkimuksille ja 
käytännön analyyseille pankissa. Lisäksi palvelukohtaisia piirteitä voi mahdolli-
sesti osin uudelleen käyttää tutkimuksissa.  

8.3 Rajoitteet 

Tutkimusta rajoitti vahvasti pieni haastattelun otos, joka pieneni alkuperäisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesta neljästä pankkiryhmästä rajoittuen vain yh-
teen pieneen pankkiin, joka edusti yhtä pankkiryhmää. Muissa pankkiryhmissä 
ja pankeissa palveluprosessi voi olla piirteiltään erilainen verrattuna tapauksen 
pieneen pankkiin. Triangulaatio mahdollisti kuitenkin usean näkökulman käy-
tön pelkän pankin näkökulman sijasta. Kutakin teemaa käsiteltiin 3-5 päällikkö-
tason asiantuntijan toimesta haastatteluissa. Näkökulmat perustuivat käytän-
nössä kokeneiden pankkialan asiantuntijoiden näkemyksiin, joten ne ovat käy-
tännön tasolla uskottavia ja niihin haettiin vahvistusta analyysissa tieteellisistä 
tutkimuksista. Uskottavuutta kuitenkin rajoitti teemakohtainen haastateltavien 
määrä. Uskottavampia tuloksia varten haastatteluja olisi pitänyt olla teemakoh-
taisesti ainakin 10-20 kappaletta, mutta näin tarkka analyysi ei soveltunut tutki-
muksen laajuuteen.  

Tulokset ovat yleistettävissä korkeintaan vastaavanlaisiin kotimaisiin 
pankkeihin. Isommat pankit ja erilaiset pankkiryhmät vaatisivat erilliset tutki-
mukset, koska palveluissa on yhteisen perusrakenteen lisäksi pankkikohtaisia 
variaatioita. Tutkimus kuvaa pienen kotimaisen pankin palveluprosesseja ja lii-
ketoimintahyötyjä spekuloivia tekoälyn soveltuvuuskohtia.  

Tutkimusmallin palveluajattelun osa-alue oli myös hiukan rajoittunut kes-
kittyen pelkkään arvontuottoon, vuorovaikutukseen ja palvelukokemukseen. 
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Yksittäistä palvelua syvemmin tutkivissa tutkimuksissa palveluajattelua olisi 
syytä käyttää laajemmin käyttäen pohjana laajemmin palveluajattelun tutkimuk-
sia ja malleja. Lisäksi tutkimusmallin tehtävä-teknologia -yhteensopivuusmallia 
käytettiin tutkimuksessa vain korkealla tasolla, kuten tutkimalla suosittelutekno-
logian soveltuvuutta maksutavan suosittelu -tehtävään. Yhteensopivuutta olisi 
syytä tutkia tarkemmin porautumalla syvemmin tehtävien ja teknologioiden 
ominaispiirteisiin, mutta tämän tutkimuksen osalta korkea tason todettiin riittä-
väksi. Lisäksi yhteensopivuuden tuottamia mitattavia konkreettisia hyötyjä oli 
haastava arvioida tässä tutkimuksessa. 

8.4 Suositukset jatkotutkimuksista  

Tutkimuksena aikana tunnistettiin useita jatkotutkimusaiheita. Tärkeimmäksi ai-
heeksi nousi pitkän ajan tapaustutkimus, jossa tutkittaisiin liiketoiminnallisilla 
mittareilla tekoälyn soveltamisen mitattavia liiketoimintahyötyjä kotimaisessa 
pankissa. Sen kaltainen tutkimus olisi mahdollista suorittaa luontevana jatkona 
myös tälle tutkimukselle. Toiseksi tärkeäksi aiheeksi nousi tarkempi palvelukoh-
tainen tutkimus, jossa tutkittaisiin tekoälyn vaikutusta vaikkapa lainaamisen pal-
veluun kotimaisessa pankissa. Miten lainaamisen palvelun tehtävät muuttuisi-
vat, miten asiakkaat ja pankin työntekijät ottaisivat tekoälyn vastaan ja miten te-
koäly nivoutuisi osaksi FinTech-markkinan muutoksia? 

 Muita tunnistettuja aiheita ovat tekoälyn käyttöönoton kyvykkyydet pan-
kin arvoverkossa, tekoälyn hyväksyntä pankin työntekijöiden tai asiakkaiden 
keskuudessa, tekoälyn käyttöönoton ongelmat ja haasteet sekä tekoälyn eettinen 
näkökulma pankkipalveluissa. Kyvykkyyksien osalta pankkien on syytä miettiä, 
millaista osaamista, millaisia prosesseja ja millaisia teknologioita heidän tulisi ra-
kentaa ja kenen kanssa tuottaakseen hyötyjä tekoälyä käyttäen. Hyväksynnän 
osalta tekoälyn hyväksymistä voisi tutkia pankin asiakkaiden näkökulmasta 
Venkates ym. (2012) hyväksymismallilla tai pankin työntekijöiden näkökulmasta 
Venkatesh ym. (2003) hyväksymismallilla. Tämä tutkimus nosti myös esiin useita 
tekoälyn ongelmia ja haasteita, mutta niitä olisi tutkittava tarkemmin niiden oi-
keellisuuden ja vakavuuden osalta sekä löydettävä myös keinoja niiden ratkomi-
seen. Eettisestä näkökulmasta olisi tutkittava, että miten tekoälyjärjestelmään 
saataisiin toteutettua samat eettiset ehdot, joita pankki käyttää päätöksissään. 
Tällaisia reunaehtoja voivat olla syrjimättömyys ja asiakkaan kokonaistilanteen 
huomiointi. Tekoäly on vahvasti vaikuttamassa yhteiskunnallisesti merkittävään 
finanssialaan jopa parin vuoden aikajänteellä, joten se luo paljon tutkijoita ja käy-
tännön asiantuntijoita kiinnostavia tutkimusmahdollisuuksia lähitulevaisuu-
dessa.  
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LIITE 3: LAINAHAKEMUKSEN PALVELUPROSESSI 
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LIITE 4: SÄÄSTÄMISEN JA SIJOITTAMISEN PALVELU-
PROSESSI 
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LIITE 5: MAKSAMISEN PALVELUPROSESSI 

 



103 

LIITE 6: HAASTATTELUN RUNKO JA PERUSTELUT KYSY-
MYKSILLE 

Yleiset kysymykset Perustelu kysymykselle 

Mitkä ovat pankkimaailman tämän het-
ken suurimpia muutostekijöitä tekoälyn 
lisäksi? 

Kysymyksellä sijoitetaan keskustelu laajem-
paan pankkialan muutoksien kontekstiin, jotta 
voidaan porautua tarkemmin tekoälyyn liitty-
viin muutoksiin. 

Miten näet yleisellä tasolla tekoälyn so-
veltuvuuden pankkipalveluihin? 

Kysymyksellä kartoitetaan ylemmän tason so-
veltuvuuskohtia tekoälylle. 

Mitä ongelmia ja haasteita näet tekoälyn 
soveltuvuudessa pankkipalveluihin? 

Ongelmat ja haasteet ymmärtämällä voidaan 
myös soveltuvuutta arvioida syvemmin.  

Mitä mahdollisuuksia tekoäly tuo pank-
kipalveluihin? 

Ymmärtämällä mahdollisuudet, kuten rutii-
nien automatisoinnin, voidaan porautua tar-
kemmin yksittäisten tehtävien soveltuvuu-
teen.  

Käytetäänkö pankissanne tai pankkiryh-
mässänne jo tekoälyä? Jos kyllä, niin 
missä? 

Nykytilan tekoälytoteutusten kautta voidaan 
löytää soveltuvuuskohtia.  

Näetkö teidän pankkiryhmässänne eri-
tyistarpeita tekoälyn suhteen verrattuna 
muihin pankkiryhmiin, huomioiden 
esim. strategian, asiakassegmentit, orga-
nisaation ja markkinat? 

Erityistarpeiden huomiointi on tärkeää myös 
soveltuvuuden kannalta. Yksi tekoälyratkaisu 
ei välttämättä sovi kaikille pankeille, vaan te-
koälyratkaisu voi vaatia räätälöintiä.  

Palvelukohtaiset kysymykset  

Mikä on asiakkaan saama arvo tässä pal-
velussa? 

Kysymyksellä haetaan arvon yhteisluontia, 
joka on osa palveluajattelua (Lusch, Vargo, & 
O’brien, 2007). 

Mikä on asiakkaan pankille tuottama 
arvo tässä palvelussa? 

Kysymyksellä haetaan arvon yhteisluontia, 
joka on osa palveluajattelua (Lusch ym., 2007). 

Millä tavoin asiakas osallistuu tähän pal-
veluun? 

Vuorovaikutus ja asiakkaan kanssa tekeminen 
ovat osa palveluajattelua (Lusch ym., 2007). 

Minkälaista vuorovaikutusta asiakkaan 
kanssa käydään palvelussa? 

Vuorovaikutus ja asiakkaan kanssa tekeminen 
ovat osa palveluajattelua (Lusch ym., 2007). 

Millaista asiakaskokemusta tältä palve-
lulta halutaan? 

Asiakaskokemus liittyy muiden tutkijoiden 
mukaan vahvasti myös palveluajatteluun 
(Lusch ym., 2007). 

Mitkä roolit ja järjestelmät osallistuvat 
tähän palveluun ja miten ne tuottavat ar-
voa? 

Palveluprosessikuvausten kannalta on oleel-
lista ymmärtää prosessiin kuuluvat järjestel-
mät ja niiden tuoma hyöty. 

Mitkä lait, säädökset tai vastaavat regu-
laatiot rajoittavat tätä palvelua? 

Soveltuvuuden rajoitteet on tärkeä ymmärtää, 
koska ne voivat rajoittaa palvelua merkittä-
västi, vaikka muilta osin soveltuvuus toteu-
tuisi.  

Onko mitään estävää tekijää, mikä es-
täisi tekoälyn soveltamisen tässä palve-
lussa? 

Soveltuvuuden esteet, kuten lait, on tärkeä ym-
märtää, koska ne voivat estää tekoälyn käytön, 
vaikka muilta osin soveltuvuus toteutuisi. 

Mitkä ovat palvelun käyttötiheydet ja 
käyttövolyymit? 

Tiheyksiä ja volyymeja arvioimalla voidaan 
analysoida, kuinka isoon ja tiheään massaan 
tekoäly muutoksena vaikuttaisi.  
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Mitataanko palvelua jollakin liiketoi-
minnallisella mittarilla? 

Tehtävä-teknologia -soveltuvuuden hyötyjä 
voisi mitata olemassa olevilla liiketoiminnan 
mittareilla. 

Mikä osa palvelusta on manuaalista 
työtä? 

Manuaalista työtä tunnistamalla voidaan löy-
tää tekoälyä hyödyntäviä automatisointikoh-
tia.  

Mikä osa palvelusta on automatisoitu? Automatisoidut palvelun kohdat on hyvä 
käydä läpi, jotta voidaan analysoida, onko 
niitä tarvetta kehittää lisää tekoälypohjaisella 
automaatiolla. 

Mikä on palvelun strateginen merkitys? Strategisen merkityksen arviointi on osa sovel-
tuvuutta tutkimusmallissa.  

Mikä on palvelun läpimenoaika? Tehtävä-teknologia -soveltuvuuden hyötyjä 
voi etsiä myös läpimenoaikoja tutkimalla.  

Yksi tekoälyn sovellusalue on suosittelu-
järjestelmät, olisiko niistä hyötyä tässä 
palvelussa? 

Davenport (2018) kuvaa suosittelujärjestelmiä 
yhdeksi tekoälyn sovellusalueeksi. 

Yksi tekoälyn sovellusalue on proses-
sista kerättävän datan analysointi, oli-
siko tästä siitä hyötyä tässä palvelussa? 

Davenport (2018) kuvaa data-analyysia yh-
deksi tekoälyn sovellusalueeksi. 

Onko palveluun tulossa lähiaikoina pro-
sessia muuttavia toimijoita? Miten 
muuttaisivat prosessia? 
 

Kysymys viittaa FinTechin tuomiin muutok-
siin ja sen mahdollisiin vaikutuksiin soveltu-
vuudessa.  

Miten näet palvelun toimivan 2-3 vuo-
den aikajänteellä? 
 

Kysymys viittaa FinTechin tuomiin muutok-
siin ja sen mahdollisiin vaikutuksiin soveltu-
vuudessa. 

Tutkitaan palvelua tarkemmin tehtävä 
tehtävältä BPMN-kaavion perusteella. 
Miten näkisit tekoälystä hyötyä tässä 
palvelussa sen eri tehtävissä? 
 

Avoimempi kysymys, jossa käydään prosessia 
läpi tehtävä tehtävältä etsien soveltuvuuskoh-
tia.  

 


