
© OP

Millaista on palvelualan 
digitalisointi ja mitä muut yritykset 

voisivat oppia OP Ryhmän 
kokemuksista?
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1.
Organisaation kyky uudistua ratkaisee sen onko 
sillä tulevaisuudessa olemassa olon oikeutusta.
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Finanssialan tulevaisuudenkuvasta sanottua

Finanssialan
tulevaisuus

Myös finanssialalla osa nykyisestä ansainnasta 
häviää.

Asiakasrajapinnasta merkittävää osaa hallitsevat 
jatkossa globaalit teknologiayritykset. Puhtaat 
finanssitoimijat toimivat alihankkijoina, tuote- ja 
prosessitehtaina.

Prosessit digitalisoidaan, robotiikka yleistyy, palvelua 
halutaan 24/7, nopeuden merkitys osana 
asiakaskokemusta kasvaa.

Monet finanssipalvelut sulautuvat osaksi 
laajempia kokonaisuuksia.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden perinteisiä tehtäviä 
haluaa jatkossa hoitaa myös moni muu timija

Voittava asiakaskokemus syntyy inhimillisen 
vuorovaikutuksen ja teknologian yhteispelillä.

Arvopohjaiset valinnat 
korostuvat.
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Muutosilmiöt
1. Asiakas vallan kahvassa 24/7 rajattomien

vaihtoehtojen äärellä
2. Tiedon jalostamisesta ansainnan ydin
3. Teknologia mahdollistaa ilmaispalvelut 

– tuottavuusajattelu uusiksi
4. Suomalaisen yhteiskunnan jakautuminen 

ja eriarvoistuminen syvenee
5. Jakamistalous ja joukkoistaminen alkavat

murentaa tasepohjaista liiketoimintaa
6. Megatrendit muokkaavat laaja-alaisesti 

liiketoimintaympäristöä

Finanssialan murros
1. Asiakaskäyttäytymisen muutos ja 

digitalisaatio kyseenalaistavat 
perinteisten

finanssitoimijoiden olemassaolon.
2. Asiakkaan arjen helpottamisesta uusia

liiketoimintamalleja
3. Palveluprosessit pirstaloituvat –

yksin tekemisestä osaksi verkostoja

Uusi kilpailuympäristö
1. Kohti digitaalista finanssipalveluiden

sisämarkkinaa
2. Uudet toimijat valtaavat ja muuttavat

markkinaa
3. Myös perinteiset toimijat asemoituvat

uudelleen
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Katse eteenpäin – miten varmistaa 
menestys myös tulevaisuudessa?

Datan ja analytiikan 
sekä tekoälyn käyttö 

strategiatyössä

Päättymätön peli 
– strategiaprosessin laatu 

ja taito toimeenpanna 
strategiaa ratkaisee 

voittajan

Jatkuva oppiminen, 
kokeileva kulttuuri ja 
kumppanoituminen
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2.
Aseta asiakaskokemus toiminnan kehittämisen ja 

johtamisen ytimeen.
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Valta on siirtynyt asiakkaalle

Suurin hyötyjä on asiakas –
asiakaskokemus paranee,  hinnat 

laskevat ja palveluvalikoima 
laajenee. 

Neuvontapalvelut 
robotisoituvat ja 

asiantuntijapalvelut tulevat 
joustavammin saataville.

Perusfinanssipalvelut ovat 
saatavilla 24/7.

Palveluiden läpinäkyvyys ja 
vertailtavuus paranevat 

oleellisesti.

Asiakkaan valta suhteessa 
palvelun-tarjoajiin kasvaa, koska 

vaihtoehtojen määrä kasvaa 
räjähdysmäisesti ja 

vaihtaminen on helppoa. 

Palvelun henkilökohtaisuus 
paranee.
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Teknologia muuttaa peruuttamattomasti 
käsitystä hyvästä asiakaskokemuksesta 

Digimaailmassa uudet toimijat määrittävät 
asiakaskokemuksen tavoitetason yli toimialarajojen

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaVncfo-8gCFUWSLAodGx8DcQ&url=http://www.saastopankki.fi/pankki/saastopankki-sinetti/media/kuvat-ja-logot&psig=AFQjCNG4WsCTGza7SpR1s0Jb-N0ES5iBMA&ust=1446899967478351
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaVncfo-8gCFUWSLAodGx8DcQ&url=http://www.saastopankki.fi/pankki/saastopankki-sinetti/media/kuvat-ja-logot&psig=AFQjCNG4WsCTGza7SpR1s0Jb-N0ES5iBMA&ust=1446899967478351
http://www.danskebank.fi/
http://www.danskebank.fi/


© OP

3.
Huomioi asiakkaiden muuttuneet ostopolut ja 

lähde mukaan uusiin kanaviin. 

Jos et ole mukana mobiilissa, 
et ole kuluttajille olemassa.
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OP-mobiili on OPn pääasiointikanava

OP-mobiililla on jo yli 
1,1 milj. käyttäjää

Yli 70% käyttäjistä on 
aktiivisia ja he kirjautuvat 
palveluun keskimäärin 
kerran päivässä


Kaavio1

		40909		40909

		40940		40940

		40969		40969

		41000		41000

		41030		41030

		41061		41061

		41091		41091

		41122		41122

		41153		41153

		41183		41183

		41214		41214

		41244		41244

		41275		41275

		41306		41306

		41334		41334

		41365		41365

		41395		41395

		41426		41426

		41456		41456

		41487		41487

		41518		41518

		41548		41548

		41579		41579

		41609		41609

		41640		41640

		41671		41671

		41699		41699

		41730		41730

		41760		41760

		41791		41791

		41821		41821

		41852		41852

		41883		41883

		41913		41913

		41944		41944

		41974		41974

		42005		42005

		42036		42036

		42064		42064

		42095		42095

		42125		42125

		42156		42156

		42186		42186

		42217		42217

		42248		42248

		42278		42278

		42309		42309

		42339		42339

		42370		42370

		42401		42401

		42430		42430

		42461		42461

		42491		42491

		42522		42522

		42552		42552

		42583		42583

		42614		42614

		42644		42644

		42675		42675

		42705		42705

		42736		42736

		42767		42767

		42795		42795

		42826		42826

		42856		42856

		42887		42887

		42917		42917

		42948		42948

		42979		42979

		43009		43009

		43040		43040

		43070		43070

		43101		43101

		43132		43132

		43160		43160

		43191		43191

		43221		43221

		43252		43252

		43282		43282



OP-mobiili

Op.fi

Kuukausittaiset kirjautumiset OP-mobiiliin ja Op.fi:hin

10602363

10173886

10809534

10453166

10994373

291262

10209556

382246

10150677

419887

10466403

435395

10205162

489169

10793229

505130

10572774

601184

10776758

622239

11303430

604702

9901024

731188

10733228

836618

11274707

941574

11255218

1099151

10601285

1619773

10719212

1863946

10547866

2089123

10861523

2453603

11137794

2564784

10726433

2896120

11009347

3007148

11310650

2976519

10125606

3509901

11037837

3699809

10599117

4028467

10956722

4163869

10627973

4461539

10101346

4573639

10201341

4629065

10505656

4900953

10788906

5072697

10383935

5718287

10914603

5820808

10943965

5659463

10144523

6601494

11093132

6765818

10436377

7215217

10459251

7562288

10289234

8013324

9888925

8144095

9850278

8125577

10029239

8516373

10172064

8670362

10143600

9510044

10507310

9083708

10135134

9353284

9953253

10410234

10269226

10614561

10108476

11359283

10252163

11564684

9932454

11677855

9315488

12254529

10016828

11998127

9893631

12501902

10164185

13017196

10576257

13085365

10012978

13344210

10409498

12714151

9406658

14624087

10306289

14225126

9552683

15722280

10410448

15545027

9810557

16041779

9383132

16567498

9706810

15949547

9373050

16912575

9999099

17052092

9667315

17730012

9232221

18644639

10145290

16828534

8736108

18546808

9203689

18376417

9424758

19927536

9523162

19306985

8964948

19998063

8688541



Kuukausittain

		kk		Op.fi		OP-mobiili

		Jan-12		10602363

		Feb-12		10,173,886

		Mar-12		10809534

		Apr-12		10453166

		May-12		10994373

		Jun-12		10209556		291262

		Jul-12		10150677		382246

		Aug-12		10466403		419887

		Sep-12		10205162		435395

		Oct-12		10793229		489169

		Nov-12		10572774		505130

		Dec-12		10776758		601184

		Jan-13		11303430		622239

		Feb-13		9901024		604702

		Mar-13		10733228		731188

		Apr-13		11274707		836618

		May-13		11255218		941574

		Jun-13		10601285		1099151

		Jul-13		10719212		1619773

		Aug-13		10547866		1863946

		Sep-13		10861523		2089123

		Oct-13		11137794		2453603

		Nov-13		10726433		2564784

		Dec-13		11009347		2896120

		Jan-14		11310650		3007148

		Feb-14		10125606		2976519

		Mar-14		11037837		3509901

		Apr-14		10599117		3699809

		May-14		10956722		4028467

		Jun-14		10627973		4163869

		Jul-14		10101346		4461539

		Aug-14		10201341		4573639

		Sep-14		10505656		4629065

		Oct-14		10788906		4900953

		Nov-14		10383935		5072697

		Dec-14		10914603		5718287

		Jan-15		10943965		5820808

		Feb-15		10144523		5659463

		Mar-15		11093132		6601494

		Apr-15		10436377		6765818

		May-15		10459251		7215217

		Jun-15		10289234		7562288

		Jul-15		9888925		8013324

		Aug-15		9850278		8144095

		Sep-15		10029239		8125577

		Oct-15		10172064		8516373

		Nov-15		10143600		8670362

		Dec-15		10507310		9510044

		Jan-16		10135134		9083708

		Feb-16		9953253		9353284

		Mar-16		10269226		10410234

		Apr-16		10108476		10614561

		May-16		10252163		11359283

		Jun-16		9932454		11564684

		Jul-16		9315488		11677855

		Aug-16		10016828		12254529

		Sep-16		9893631		11998127

		Oct-16		10164185		12501902

		Nov-16		10576257		13017196

		Dec-16		10012978		13085365

		Jan-17		10409498		13344210

		Feb-17		9406658		12714151

		Mar-17		10306289		14624087

		Apr-17		9552683		14225126

		May-17		10410448		15722280

		Jun-17		9810557		15545027

		Jul-17		9383132		16041779

		Aug-17		9706810		16567498

		Sep-17		9373050		15949547

		Oct-17		9999099		16912575

		Nov-17		9667315		17052092

		Dec-17		9232221		17730012

		Jan-18		10145290		18644639

		Feb-18		8736108		16828534

		Mar-18		9203689		18546808

		Apr-18		9424758		18376417

		May-18		9523162		19927536

		Jun-18		8964948		19306985

		Jul-18		8688541		19998063





Kuukausittain

		



OP-mobiili

Op.fi

Kuukausittaiset kirjautumiset OP-mobiiliin ja Op.fi:hin
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OPn Verkkoneuvottelu toimii tietokoneella, 
tabletilla ja puhelimella

Henkilökohtainen palvelu ei katoa mihinkään 
– se digitalisoituu
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4.
Hahmota kilpailutilanne oikein –

pelikenttä on entistä kansainvälisempi
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Pelikenttä on entistä kansainvälisempi

14

Fintech startupitKansainväliset finanssijätit

TeknologiajätitToimialaliukumat

Nykyiset päätoimijat
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Mistä suunnasta disruptio iskee?

Mihin se iskee?
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5.
Nosta pulssitiheyttä

16
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13 vuotta

Missä ajassa saavutettiin 50 miljoonaa 
käyttäjää?

4 
vuotta

0,5 vuotta

19 päivää

35 päivää

3,5 vuotta


Kaavio1

		Pokémon Go

		Angry Birds

		Instagram

		Facebook

		Internet

		Televisio



Sarja 1

19

35

182.5

1277.5

1460

4745



Taul1

				Sarja 1		Sarake1		Sarake2

		Radio		13870

		Pokémon Go		19

		Angry Birds		35

		Instagram		182.5

		Facebook		1277.5

		Internet		1460

		Televisio		4745
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6.
Kukaan ei enää pärjää yksin.
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Olemme toteuttaneet viisi omaa start-up ohjelmaa 
ja tavanneet yli 700 yritystä

Liikkuminen Terveys Kaupankäynti

Asuminen Open Banking
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Miten pankki tai vakuutusyhtiö kohtaa 
asiakkaansa? Olemme ison murroksen äärellä

20

Monikanavainen palvelu
(op.fi, konttorit, mobiili, puhelin, chat jne.)

PSD2
Täysin 

digitaaliset 
palvelut

Yritys-
kumppanit

Open 
banking

Tuot
e A

Tuot
e B

Tuot
e C
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OP Developer – OPn rajapintojen 
markkinapaikka

• Avasimme OPn rajapintojen markkinapaikan 11.1.2018. 
Palvelu koostuu markkinointisivustosta ja kehittäjien 
kehitysympäristöstä.

• Sivustolla tarjoamme kaikista OPn rajapinta-tuotteista 
kehittäjille suunnattu dokumentaation ja koodiesimerkit, sekä 
rajapintoja koskevan tuote- ja markkinointimateriaalin.

• Ulkoiset kehittäjät pääsevät ”hiekkalaatikko” eli 
kehitysympäristössä kokeilemaan OPn rajapintoja ja 
rakentamaan niiden päälle omia palveluitaan.

• Palvelu on saatavissa osoitteesta https://op-developer.fi

24.4.2018

21

https://op-developer.fi/
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7.
Tiedosta että nykyliiketoiminnan digitalisointi

ja uudet digitaaliset liiketoimintamallit 
ovat kaksi eri asiaa.

22
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Digitointi

• Nykyisten palveluiden 
sähköistämistä

Digitalisointi

• Kokonaan uudenlaisten 
liiketoimintamallien luomista

Digitointi ja digitalisointi ovat kaksi eri asiaa 
23

Digitaalinen asuntoluottoprosessi Joukkorahoitusalusta
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Asiakkaan lainanhakupolku uudessa 
palvelussa

24

Täyttää henkilö-
ja taloustiedot

Näkee 
enimmäis-
lainamäärän

Määrittää 
lainatarpeen ja 
näkee kk-erän

Saa 
tarjouksen

Asiakas testaa kuuluuko 
palvelun kohderyhmään



© OP

Alustataloudessa joutuu luopumaan 
vanhasta tavasta omistaa koko arvoketju 

itse. 
Tuottojen jako on hyväksyttävä 

alustan jakeluvoiman kasvattamiseksi.

© OP
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8.
Tee osaamisen uudistamisesta

yksi ydinprosesseistasi.

26
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Kassapalvel
ut Rutiininomaine

n taustatyö

Yleis-
johdollinen 

työ 
Yleisjohto ja 

hallinnollinen työ, 
konttorinjohtajat, 
HR, talous, laki 

Rutiininomainen 
myynti- ja 

asiakaspalvelutyö
Vakuutus-, sijoitus-, 
rahoitusneuvojat, 

päivittäispalvelut (kortit tilit, 
verkkopalvelu-sopimukset)

Millaisen tekemisen tarve
esim. finanssialalla vähenee tai häviää? 

Organisaatioiden tarve uudistaa osaamistaan on 
historiallisen suuri

27
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4.
Uusi

brändiajattelu

1.
Uusi avoimuus
ja aito dialogi

5. 
Uusi tapa

johtaa

Menestyäkseen organisaatiot tarvitsevat kokonaan 
uuden digitaalisen DNA:n

2. 
Uusi 

digitaalinen
markkinointi

6. 
Uusi 

kulttuuri

3. 
Uusi

tiedonhallinta

28
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9.
Tehosta ja tee tilaa uuden kehittämiselle. 

29
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Uhka nykyisen ansainnan 
rapautumisesta

+
Kasvava tarve investoida ja 

kehittää uusia palveluita sekä 
uutta ansaintaa 

=
Merkittävä tehostamistarve

3
0
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10.
Pysy mukana työn ja työelämän murroksessa, 

jotta parhaat osaajat haluavat sinun 
organisaatioosi töihin myös tulevaisuudessa.

31
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Muistetaan kysyä: millaisen työelämän uusi sukupolvi haluaa?

32

”Haluamme 
parhaat ja 

innovatiivisimm
at osaajat meille 

töihin”
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Muista johtajana:
Jos sinä et muutu,
mikään ei muutu!
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