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Kilpailuetu on keskeinen tekijä yrityksen taloudellisessa menestyksessä ja sitä on 

mahdollista hyödyntää myös markkinoinnissa. Tässä kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä laaditussa Pro gradu –tutkielmassa tutkitaan, kuinka 

suomalaiset pankit hyödyntävät kilpailuetuna pitämiään ominaisuuksia 

markkinoinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten kilpailuetua voi 

hyödyntää markkinoinnissa ja kuinka suomalaiset pankit sitä tällä hetkellä 

hyödyntävät. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu kilpailuedun ja 

markkinoinnin ympärille ja näkökulmana pidetään strategian tutkimista ja 

johtamista. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan nähdä, että suomalaiset pankit hyödyntävät 

kilpailuetuna pitämiään ominaisuuksia markkinoinnissa. Voidaan myös huomata, 

että pankit hyödyntävät markkinoinnissaan keskenään hyvin samankaltaisia 

ominaisuuksia kuten asioinnin helppous, etäasioinnin mahdollisuus sekä laajat 

aukioloajat. Kilpailuetua hyödynnetään vahvasti suomalaisissa pankeissa.  
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Competitive advantage is one of the main elements of firm’s financial success and 

it can also be utilized in marketing. The aim of this qualitative study is to describe 

and understand how competitive advantages are utilized in marketing within the 

Finnish banking industry. The theoretical framework of this study is formed around 

competitive advantage and marketing. These are examined from the strategical and 

managerial point of view. 

 

The analysis of the empirical findings confirm that Finnish banks utilize attributes 

they claim to be their competitive advantages in marketing. The analysis also 

concludes that the competitive advantages used in marketing by the studied banks 

are quite similar. Attributes that Finnish banks utilized in marketing were e.g. 

easiness, opening hours and online services.  

  

 



 
 

ALKUSANAT 

Helpotus ja ylpeys - ainoat sanat, jotka kuvaavat tämän hetkisiä tunteitani. 

Tutkielman kirjoittaminen on ollut pitkä urakka ja vaikka usko melkein loppui, voin 

ylpeästi sanoa viimeinkin saaneeni graduni tehtyä. Ei huono saavutus. Tässä 

vaiheessa on helppo osoittaa virheet ja todeta, mitkä asiat olisi kannattanut tehdä 

toisin. Tämän työn tekeminen on kuitenkin ollut hyvä, haastava ja kasvattava 

projekti, jonka oppeja voin hyödyntää niin työelämässä kuin elämänviisauksina 

nuoremmilleni. Vaikka gradun kirjoittamisen ei olisi tarvinnut olla vaikeaa, teki kipuilu 

gradun kanssa hyvää – työn valmiiksi saattamista on erittäin helppo iloita ja 

arvostaa. 

 

Haluaisinkin kiittää rakasta avopuolisoani Anttia koko opintojeni aikaisesta tuesta, 

kannustuksesta ja ennen kaikkea ymmärryksestä. Erityisen kiitoksen ansaitsee 

myös hänen vilpitön uskonsa siihen, että oikeasti tulen saamaan gradun valmiiksi. 

Haluan kiittää myös vanhempiani ja sisaruksiani aidosta uskosta opinnoissani 

pärjäämiseen sekä hyväksynnästä valitsemalleni opintojen tielle. Haluan kiittää 

myös työni ohjaajia kärsivällisyydestä ja konkreettisesta ohjauksesta, joka 

mahdollisti työn kunniallisen loppuun viennin. 

 

Näihin sanoihin kiteytyy monta vuotta opintoja mutta kuten sanottua, on myös taito 

viedä asiat päätökseen. Ja niin minä nyt teen. Kiitos. 

 

Nina Matikainen 

Porvoossa 21.8.2016 
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1. JOHDANTO 

 

Yrityksen menestyminen tai epäonnistuminen perustuu kilpailuetuun (Johnson ja 

Busbin 2000, 153). Kilpailuedulla on suuri merkitys valtioille, yrityksille ja ihmisille, 

sillä yrityksen kilpailuetu määrittää sen, kuinka hyvin yritys menestyy kilpailijoihinsa 

verrattuna. Kaikki liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot joutuvat 

olemaan tekemisissä kilpailuedun kanssa. (Ployhart 2012, 62) Kilpailuetua 

käsitteenä sekä sen vaikutusta yrityksen menestykseen on tutkittu paljon. Tutkijat 

eivät ole kuitenkaan kyenneet määrittelemään tarkasti kilpailuetua käsitteenä tai 

siihen liittyviä liiketoiminnan elementtejä (Sigalas, Economou ja Georgopoulos 

2013,320). Tutkijoilla on kuitenkin konsensus siitä, että kilpailuetu on olemassa ja 

sillä on vaikutusta yrityksen menestykseen (Čater ja Pučko 2005, 27-28).  

 

Pankit ovat kokeneet suuria muutoksia viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. 

Syinä tähän ovat muun muassa markkinoiden globalisoituminen, muutokset 

sääntelyissä sekä tietotekniikan kehittyminen. Nykyisin yksittäiset pankit myös 

kohtaavat enemmän kilpailua muiden pankkien ja toimijoiden kilpaillessa keskenään 

samoista asiakkaista. Pankkien on myös vaikea saavuttaa kilpailuetua tuotteilla tai 

hinnoittelulla. (Guo, Holland, Kreander 2013, 27)  

 

Asiakkaiden vaatimukset pankkeja kohtaan ovat murroksessa. Nykyisin monet 

asiakkaat toivovat pankeilta henkilökohtaista palvelua eri kanavien kuten 

videoneuvotteluiden, chatin tai mobiilisovellusten kautta sen sijaan, että he 

haluaisivat asioida henkilökohtaisesti pankin konttorissa. Samalla on myös 

asiakkaita, jotka eivät halua palveluiden digitalisoituvan vaan jotka mieluiten 

asioisivat lähikonttorissa henkilökohtaisesti (EPSI Rating 2015). 

Henkilökohtaisuuden lisäksi pankkien palveluilta ja niiden käyttöön tarkoitetuilta 

työkaluilta vaaditaan asiakaslähtöisyyttä, selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Asiakkaat 

huomioivat myös hinnan, pankin luotettavuuden ja verkkoasioinnin luotettavuuden 

palveluntarjoajaa valitessaan. (Finanssialan keskusliitto 2015) 
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Myös vuonna 2018 voimaan astuva EU:n uusi maksupalveludirektiivi luo 

suomalaisille pankeille paineita menestyä pankkien ja muiden toimijoiden välisessä 

kilpailussa. Uusi maksupalveludirektiivi mahdollistaa pankkien ulkopuolisien 

toimijoiden pääsyn suoraan asiakkaan tilille. Tämä avaa kilpailun 

maksutapahtumien tuottamisesta myös muille kuin pankkialantoimijoille. 

Esimerkiksi on mahdollista, että ulkomainen toimija mahdollistaa maksamisen 

omien mobiilisovellustensa kautta niin, että pankille jää tehtäväksi ainoastaan 

insfraktuurin ylläpitäminen. Tällöin asiakkaan ja pankin asiakassuhde voi heiketä 

kasvottomammaksi. (Euroopan komissio 2013) 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Menestyäkseen kilpailijoita paremmin yrityksen täytyy erottua kilpailijoistaan. Mikäli 

yritys ei tuotteiltaan tai palveluiltaan eroa kilpailijoistaan, saa se saman korvauksen 

palveluistaan kuin kaikki muut sen kilpailijatkin. Tällöin kuluttajat voivat saada samat 

palvelut tai tuotteet samalla hinnalla jokaiselta palveluntarjoajalta. Tällaisilla 

teoreettisilla täydellisen kilpailun markkinoilla yritykset eivät voi saavuttaa 

kilpailijoitaan suurempia tuottoja kuin kustannuksia laskemalla tai tehokkuutta 

nostamalla. (Pohjola, Pekkarinen ja Sutela 2007, 82-84) 

 

Etenkin strategisen johtamisen tutkimuksissa yrityksen kilpailijoitaan paremman 

menestymisen lähteenä pidetään usein kyseisen yrityksen saavuttamaa 

kilpailuetua. Termin laajasta käytöstä huolimatta sitä voidaan pitää relationaalisena 

sekä kontekstiriippuvaisena terminä, sillä sitä käytetään kontekstista riippuen eri 

tavalla ja sillä kuvataan eri asioita. Kilpailuetu ei myöskään ole sama asia kuin 

yrityksen taloudellinen menestys, sillä kilpailuetu terminä kuvaa taloudellisen 

menestyksen lähteitä eikä menestystä. (Ma 2000, 15)  
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Pankkitoiminnan ja sen olosuhteiden muututtua viime vuosina on myös pankkien 

mahdollisuutta kilpailuedun saavuttamiseen tutkittu (esimerkiksi Lopez, Kozloski ja 

Rampersad 2007; Sayani 2015; Hallowell 1996). Pankin mahdolliset kilpailuedun 

lähteet eroavat monista muista yrityksistä pankkitoiminnan erilaisen luonteen takia. 

Pankkitoiminta on kokoelma palveluita, joissa esimerkiksi luottamus ja toiminnan 

eettisyys ovat asiakkaille tärkeitä. Pankkitoiminta ja sen mahdolliset kilpailuedun 

lähteet eivät ole suoraan rinnastettavissa muihin palvelualan yrityksiin, sillä 

pankkitoiminta on monimutkaista, eikä asiakkaiden pätevyys välttämättä riitä 

ymmärtämään kaikkea pankin liiketoimintaa. Tällöin kilpailuedun lähteiksi 

muodostuvat erilaiset arvot ja resurssit kuin toisenlaisia palveluita tarjoavilla 

yrityksillä. (Chowdhury 2011, 110-111, 119) 

 

1.2 Tutkimustavoitteet ja rajoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka pankit pyrkivät hyödyntämään 

kilpailuetuna pitämiään ominaisuuksia mainonnassaan. Samalla pyritään 

ymmärtämään mitä kilpailuetu yritykselle voi olla, millaisia lähteitä kilpailuedulle on 

olemassa sekä sitä kuinka kilpailuetua tuodaan esille yritykselle potentiaalisille ja 

nykyisille asiakkaille. Tutkimuksen pääkysymys onkin 

 Kuinka pankit pyrkivät markkinoinnissaan hyödyntämään mielikuvaa 

kilpailuetuna pitämistään ominaisuuksistaan Suomessa? 

Pääkysymystä pyritään selvittämään alakysymysten kautta, jotka mahdollistavat 

pääkysymyksen tarkastelun useamman pienemmän osa-alueen kautta. 

Tutkimukseen valittu alakysymys on: 

 Kuinka pankit markkinoinnin avulla luovat mielikuvaa eroistaan toisiin 

pankkeihin nähden sosiaalisissa medioissa? 

 

Ensimmäisessä alakysymyksessä tarkastellaan sitä, kuinka pankit tuovat omista 

palveluistaan kilpailuetuna pitämiään ominaisuuksia esille verkkojulkaisuissaan. 

Kysymyksen avulla on mahdollista selvittää, mitä asioita pankit mieltävät 
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kilpailueduikseen ja mitä ne pitävät suurimpina vahvuuksinaan kilpailijoihinsa 

verrattuna.  

 

Tutkielman teoreettisena näkökulmana ovat strategian ja johtamisen tutkimukset 

kilpailuedusta. Tutkimuksen viitekehys on vahvasti resurssipohjainen, vaikkakin 

teoriassa myös välillä viitataan historiallisempiin näkökulmiin kuten kilpailuteoriaan 

tai neonklassiseen mikroteoriaan. Tutkielman empiirinen rajaus käsittää 

tutkimuskysymyksen kannalta relevantin aineiston vuodelta 2015. Relevantiksi 

aineistoksi lasketaan sosiaalisissa mediassa pankkien julkaisemat mainokset, jotka 

käsittelevät suoraan pankin ominaisuuksia, jotka on mahdollista mieltää 

kilpailueduksi. Kaikkea relevanttia aineistoa ei ole mahdollista tutkimuksessa 

käsitellä, joten tutkimukseen on valittu julkaisuajankohdasta katsoen ensimmäiset 

valintakriteerit täyttävät julkaiset yhdessä sosiaalisessa mediassa.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkielma mallintaa todellista elämää ja sen tavoitteena on luoda mahdollisimman 

laaja kuva tutkittavasta ilmiöstä. Kvalitatiivinen tutkimus on yleensä ihmislähtöistä 

eikä täysin objektiivinen kuvaus ilmiöstä ole siksi mahdollinen. (Hirsijärvi, Remes ja 

Sajavaara 2005, 152) Tämä tutkielma sijoittuu johtamisen ja strategian tutkimuksen 

kenttään, sillä kilpailuetu kuvataan usein kumpuavan johtamisesta ja/tai strategiasta 

(McCell 1994 ,5,11). Kilpailuetua on myös tutkittu paljon johtamisen ja strategian 

näkökulmasta (Ma 2000, 15). 

 

Tämän tutkielman tarkoitus on kuvata kuinka pankit hyödyntävät kilpailuetuina 

pitämiään ominaisuuksia mainonnassaan. Tutkielma on siis pääosin kuvaileva 

(Hirsjärvi et al. 2005, 128, 130). Tutkimusmenetelmänä on diskurssianalyysi, jossa 

pyritään, tässä tapauksessa kirjoitetusta tekstistä, löytämään sen merkityksiä ja 

pohtimaan, minkä takia asia esitetään valitulla tavalla. Vaikka tutkimus on 



5 
 

objektiivinen, heijastuu diskurssianalyysissa myös tutkijan oma näkemys. 

Näkemyksen täytyy kuitenkin pohjautua aineistoon ja johtopäätökset täytyy voida 

perustella aineistolla. (Siltaoja ja Vehkaperä 2011, 213–218 ; Juhila 1999, 212–213) 

 

Aineiston tai tiedonkeruumenetelmät voidaan jakaa neljään perusmenetelmään: 

kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien käyttö (Hirsjärvi et al. 2005, 181). 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeräysmenetelmä on dokumenttien käyttö. Tässä 

tutkimuksessa aineisto koostuu vuoden 2015 aikana valittujen pankkien julkaisuissa 

valituissa sosiaalisissa medioissa sekä omilla verkkosivuillaan. Aineistona on myös 

vuoden 2015 aikana julkaistuja lehtiartikkeleita ja –uutisia valituissa lehdissä. 

Aineisto on aikarajauksen lisäksi rajattu myös tutkimuskysymyksen kannalta 

relevantteihin julkaisuihin. 

 

Tutkielmassa käytetty aineisto on jaettavissa teoreettiseen ja empiiriseen 

aineistoon. Teoreettinen aineisto koostuu lähinnä johtamisen ja strategian 

tutkimuksen akateemisista julkaisuista, jotka käsittelevät kilpailuetua ja sen teoriaa. 

Empiirinen aineisto koostuu vuoden 2015 Facebookin julkaisuista, jotka ovat 

mainosmaisia ja käsittelevät pankkien kilpailueduiksi miellettyjä ominaisuuksia. 

Tarkasteltavat julkaisut on valittu aikaperusteisesti niin, että tutkimukseen on valittu 

ensimmäiset valintakriteerit täyttävät julkaisut. Tutkimukseen valitut pankit ovat OP, 

Nordea ja S-Pankki. Valinta perustuu siihen, että kyseiset pankit toimivat koko 

Suomen alueella ja ne ovat suuren kokonsa vuoksi kaikille suomalaisille tuttuja. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä pääluvussa eli johdannossa on esitelty tutkimuksen 

taustoja ja perusteltu minkä takia tutkimus kyseisestä aiheesta on tehty. 

Johdannossa on myös esitelty tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet. Myös 
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käytetty aineisto ja menetelmä on esitelty. Johdannossa on myös esitelty 

tutkimuksen rajoitteet ja rajaukset.  

 

Tutkimuksen toisessa pääluvussa tutustutaan kilpailuedun teoreettiseen 

viitekehykseen. Siinä käsitellään kilpailuetua terminä sekä pohditaan miten 

kilpailuetua voidaan saavuttaa ja mitkä asiat voivat luoda yritykselle kilpailuetua. 

Siinä pohditaan myös kilpailuedun merkitystä yritykselle. Kolmannessa pääluvussa 

tutkitaan kilpailuedun hyödyntämistä markkinoinnissa sekä tutustutaan 

markkinointiin liittyvään teoriaan. Kappaleessa myös perehdytään jo olemassa 

olevaan tutkimukseen kilpailuedusta pankkialalla.   

 

Neljännessä pääluvussa esitellään empiirisen tutkimuksen lähtökohdat ja perustelut 

valituille pankeille ja aineistolle. Luvussa myös esitellään ja analysoidaan 

tutkimukseen valittu aineisto ja esitellään analyysin perusteella laaditut tulokset. 

Viidennessä pääluvussa esitellään yhteenveto tutkimuksesta. Pääluvussa myös 

luodaan johtopäätökset empirian tulosten pohjalta pyrkien yhdistämään tuloksia 

teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa pohditaan myös tulosten merkittävyyttä ja 

työn rajoituksia.   
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2. KILPAILUETU 

 

Kilpailuedun käsitteen alkuaikoina kilpailuetua tutkittiin melko vahvasti perinteisten 

taloustieteellisten näkökulmien puitteissa, joissa keskitytään markkinavoimiin ja 

markkinoiden rakenteeseen kilpailuedun selittäjänä. Neonklassisen mikroteorian 

mukaan saavuttaakseen ylivoimaisia tuottoja, yrityksellä täytyy olla monopoliasema. 

Tällöin yrityksen on mahdollista maksimoida voittonsa ja saavuttaa kilpailuetua. 

(Besanko, Dranove, Shanley ja Schaefer 2013, 173-177) Neonklassiseen 

mikroteoriaan pohjautuvan näkemyksen mukaan taas kilpailuetu pohjautuu 

suuruuden ekonomiaan ja transaktiokustannusten optimointiin. Yritysten strategia 

pohjautui oman kilpailuedun turvaamiseen nykyisiä ja potentiaalisia kilpailijoita 

vastaan luomalla kilpailulle esteitä esimerkiksi aggressiivisella hinnoittelulla. (Caves 

ja Porter 1977, 241-242, 261) 

 

1980-luvun lopulla kilpailuetua alettiin tutkimaan myös resurssi- tai 

osaamispohjaisesta näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan täysin mikroekonomian 

oppeja. Esimerkiksi Dosi tutki vuonna 1988 (1120-1121) yrityksen resurssien ja 

kilpailuedun välistä suhdetta mikroekonomian kannalta tutuista näkökulmista. 

Resurssi- ja osaamispohjaisessa näkemyksessä yritys nähdään kokoelmana 

ainutlaatuisia resursseja ja osaamista, joiden pohjalta on mahdollista kehittää 

kilpailuetua ja jossa strategia pohjautuu näiden osaamisten pohjalle. Myöhemmin 

resurssipohjainen näkemys käsitteenä laajeni tarkoittamaan myös 

osaamispohjaisia resursseja, jonka jälkeen on puhuttu enää resurssipohjaisista 

opeista tarkoittaen sisällöltään molempia näkökulmia. (Lei, Hitt, Bettis 1996, 549-

550) 

 

Kilpailuedun tutkimiseen ja siitä luotuihin teorioihin on vaikuttanut vahvasti Michael 

Porterin analyysi ja hänen teoksensa Competitive Advantage (1985), jossa 

käsitellään sekä kilpailuetua että kilpailuteoriaa. Kilpailuteoriaa ja kilpailuetua 

käsitteinä on pidetty tautologisina ja kilpailuedun tutkimisen pohjautumista 

kilpailuteoriaan on kritisoitu, samoin kuin koko Porterin tutkimusta. Moni tutkija pitää 
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kuitenkin Porterin työn kritisoimista epäreiluna, sillä kilpailuteoria, johon hänen 

tutkimuksensa ovat pohjautuneet, on myöhemmissä tarkasteluissa osoittautunut 

epäselväksi ja osittain virheelliseksi. (Franklin ja Fredericks 2003, 137-138,147) 

 

Kilpailuetua tutkitaan nykyisin varsinkin strategian ja johtamisen näkökulmasta, 

mistä kertoo se, että moni artikkeli kilpailuedusta julkaistaan strategiaa ja/tai 

johtamista käsittelevissä tieteellisissä julkaisuissa kuten Strategic Management 

Journal tai Journal of Management. 2000-luvulla on tutkittu myös erityisesti tiedon 

johtamisen (=tietojohtaminen) vaikutusta kilpailuetuun ja sen saavuttamiseen 

(Johannessen ja Olsen 2004, 277-278). Resurssipohjainen näkemys on tällä 

hetkellä edelleen yleisesti hyväksytty viitekehys kilpailuedun tutkimiseen, vaikka 

näkökulmat voivatkin vaihdella. (Barney 2001, 648) 

 

2.1 Kilpailuedun käsite 

 

Kilpailuedun tutkijat eivät ole kyenneet saavuttamaan konsensusta siitä, miten 

kilpailuetu määritellään. Useat tutkijat ovat luoneet kilpailuedulle omia 

määritelmiään (Powell 2001; Sigalas ja Economou 2013; Porter 1985; Barney 1991) 

mutta mikään määritelmä ei ole kuitenkaan onnistunut kuvaamaan kilpailuetua niin 

tarkasti, että se olisi vakiintunut kilpailuedun määritelmäksi. Kilpailuedun tutkimisen 

lisäksi myös kilpailuedun määritelmä on ollut usean tutkimuksen kohteena. (Sigalas 

ja Economou 2013, 62-63) 

 

Yksi kilpailuedun määritelmää pohtineista tutkijoista on Powell (2001). 

Tutkimuksessa pohditaan kilpailuetua käsitteenä sekä loogisen että filosofisen 

lähestymistavan kautta. Loogisen päättelyn kautta hän toteaa kilpailuedusta: ”Jos 

yritys saavuttaa kestävän ylivoimaisen suorituksen, on yrityksellä yksi tai useampi 

kestävän kilpailuedun lähde. Yritys saavuttaa kestävän ylivoimaisen suorituksen, 

joten yrityksellä on yksi tai useampi kestävän kilpailuedun lähde”. Loogisen 

päättelyn avulla hän siis toteaa, että yrityksellä, joka suoriutuu ylivoimaisesti 
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kilpailijoihinsa nähden, täytyy olla kilpailuetua. Filosofisen määrittelyn kautta Powell 

toteaa kilpailuedun olevan metafora, jota voidaan käyttää selittämään 

selittämättömissä olevia tekijöitä yrityksen kilpailijoita paremman menestyksen 

takana. Hänen mukaansa kilpailuetua on itsessään mahdoton selittää mutta se ei 

tarkoita etteikö kilpailuetua olisi olemassa tai että se olisi väärin käyttää kilpailuetua 

käsitteenä. Kilpailuetu on olemassa vaikka sen suoranainen määrittely on hankalaa, 

jopa mahdotonta. (Powell 2001, 879, 885) 

 

Myös Sigalas ja Economou (2013) ovat tutkineet kilpailuedun määritelmiä. Heidän 

mukaansa kilpailuedulla käsitteenä ei ole semanttista sisältöä, sillä vaikka 

kilpailuetu on laajalti strategisen johtamisen kirjallisuudessa käytetty termi, on sillä 

kirjoittajasta riippuen erilaisia merkityksiä. Termin sisältö on useimmiten epäselvä, 

mikä voi luoda ”kilpailuedun määrittelemisen ongelman”. Usein kilpailuetua 

määritelläänkin ainoastaan yrityksen ”ylivoimaisen suorituskyvyn” avulla, vaikka 

useimpien tutkijoiden mukaan kyseiset termit ovat toisistaan erilliset. Jos kilpailuetu 

määritellään ainoastaan ylivoimaisen suorituskyvyn avulla, määritelmä ei tuo mitään 

sisältöä sillä lopputulos olisi ”ylivoimainen suorituskyky johtaa ylivoimaiseen 

suorituskykyyn”. Vaikka tutkimus on kyennyt osoittamaan useampia kilpailuedun 

lähteitä, ei se ole kyennyt tuottamaan selkeää määritelmää itse kilpailuedulle. 

Selkeämpi kilpailuedun määritelmä olisi heidän mukaansa välttämätöntä. (Sigalas 

ja Economou 2013, 62-63) 

 

Myös Klein (2002) on tutkinut sitä, kuinka kilpailuetu on ollut tapana määritellä. 

Hänkin huomauttaa, että vaikka kilpailuetu on käsitteenä suosittu, on sen määrittelyt 

hämmentäviä. Useimmiten määritelmät kilpailuedusta ovatkin pelkästään 

tautologisia ”Menestyneet yritykset ovat menestyneitä, koska niillä on kilpailuetua, 

jota ei määritellä muuten kuin ominaisuutena, joka tuottaa menestystä”. Hän 

huomauttaa myös, että edes kilpailuedun yhtenä isänä pidetty Michael Porter ei 

määrittele kertaakaan kilpailuetua 536 sivuisessa teoksessaan Competitive 

Advantage (1985). Hän kuitenkin kertoo kilpailuetua olevan kahta erilaista: 

kustannusjohtajuutta ja differentointia, kuitenkaan pureutumatta käsitteeseen 
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itseensä sen enempää (Porter 1985,3). Klein toteaakin, että kilpailuedun käsitteen 

hankaluuden takia, kilpailuetua voidaan käyttää vain jälkikäteen todetakseen, että 

kilpailuetua on ollut tai on. Kleinin mukaan kilpailuetua ei voi ennustaa etukäteen, 

koska sitä ei ole kyetty määrittelemään tarkasti. (Klein 2002, 317-321)  

 

Myös Ma (2000) on tutkinut kilpailuetua ja sen määritelmää. Hän esittää, 

kilpailuedun ja yrityksen taloudellisen suorituskyvyn olevan erilliset asiat, joita ei tule 

sekoittaa keskenään (Ma 2000, 29). Myös O’Shannassy (2008, 168) sekä Čater ja 

Pučko (2005,119-120) erottavat yrityksen taloudellisen suoriutumisen ja 

kilpailuedun toistaan mutta pitävät kilpailuedun olemassa oloa ennusteena yrityksen 

vahvasta taloudellisesta menestyksestä. Man (2000, 29) mukaan niin kauan kuin 

kilpailukykyä ei onnistuta määrittelemään tarkemmin, ei kilpailukyvyn määritelmää 

itsessään voi pitää tarkoituksenmukaisena käsitteenä strategiatutkimuksessa. Moni 

tutkija kuitenkin pitää kilpailuetua tarpeellisena käsitteenä, vaikka sen 

määritteleminen myönnetään hankalaksi (Powell 2001; Klein 2002) 

 

Kilpailuedun tutkimuksessa kilpailuetu määritellään kuitenkin usein suoraviivaisesti 

(Barney 1991; Ansof 1965; Ma 1999). Besanko et al. (2013, 295) määrittelevät 

kilpailuedun yrityksen kyvyksi suoriutua kilpailijoitaan paremmin omalla 

toimialallaan. Barneyn (1991, 102) mukaan yrityksellä voidaan sanoa olevan 

kilpailuetu, mikäli se harjoittaa arvoa lisäävää strategiaa niin, että yrityksen kilpailijat 

eivät samaan aikaan harjoita samanlaista strategiaa. Eli yrityksellä on kilpailuetua, 

kun se saa lisättyä arvoa strategian kautta ilman, että sen kilpailijat kykenevät 

lisäämään arvoaan käyttäen samaan aikaan samanlaista strategiaa. Rindova ja 

Fombrum (1999, 691) määrittelevät kilpailuedun resurssien suunnitelmallisen 

käytön systemaattisena tuloksena ottaen huomioon myös ihmisen osuuden 

kilpailuedun luomisessa. Dai, Duserick ja Rummel (2009, 17) esittävät, että 

resurssipohjainen teoria määrittelee kilpailuedun syntyvän strategisista 

resursseista.  
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Yksi ensimmäisistä kilpailuedun määritelmistä on Ansoffin määritelmä vuodelta 

1965, jolloin hän määritteli: ”Kilpailuetu on […] eristettyjä erityispiirteitä uniikeista 

mahdollisuuksista tuote-markkinaulottuvuuden ja kasvuvektorin alalta. Se on 

kilpailuetu. Se yrittää identifioida yksilöllisiä tuotemarkkinoiden ominaisuuksia, jotka 

luovat yritykselle vahvan kilpailuaseman.”(Ansof 1965, 110) Kuten monissa 

nykyisissäkin määritelmissä, määritelmä muodostuu kilpailuedun lähteiden mukaan 

eikä määritelmä suoraan kerro, mitä kilpailuetu itsessään on (Sigalas ja Economou 

2013, 63). Ma (1999, 709) määrittelee kilpailuedun epäsymmetriaksi yrityksen 

piirteissä tai ulottuvuudessa, joka mahdollistaa sen, että yritys voi paremmin palvella 

asiakkaitaan ja näin ollen luomaan parempaa arvoa asiakkailleen.  

 

Vaikka moni tutkija määrittelee kilpailuedun sen lähteen/lähteiden kautta, myös 

toisenlaisia lähestymistapoja on olemassa. Esimerkiksi South (1981, 15) 

määrittelee kilpailuedun filosofisesti kilpailuareenojen valinnaksi niin, että valitaan 

vain areenoita, joissa voitot ovat selkeästi saavutettavissa. Myös Porter (1985, 1) 

määrittelee kilpailuetua pohdiskelevasti muotoillen sen olevan suosiollisten 

kilpailuasetelmien etsintää fundamentaalisella areenalla, jossa kilpailua esiintyy.  

 

Kilpailuedusta puhuttaessa voi toisistaan erottaa kilpailuedun ja kestävän 

kilpailuedun (O’Shannassy 2008, 175-176). Barneyn (1991, 102) mukaan yrityksellä 

voidaan sanoa olevan kestävä kilpailuetu kun se harjoittaa arvoa lisäävää 

strategiaa, jota yksikään nykyinen tai potentiaalinen kilpailija ei hyödynnä samaan 

aikaan ja kun muut yritykset ovat kykenemättömiä kopioimaan kyseisen strategian 

hyötyjä. Kestävän kilpailuedun määritelmästä ja kestosta on useampi näkemys. 

Esimerkiksi Jacobsenin (1988, 428) mukaan yrityksellä on kestävä kilpailuetu kun 

keskimääräistä paremmat tuotot jatkuvat ajallisesti riittävän kauan. Barneyn (1991, 

102-103) mukaan taas kestävä kilpailuetu ei ole kiinni edun kestosta vaan siitä, onko 

kilpailijoiden mahdollista kopioida kilpailuedun lähde. Hän myös tuo esille, että 

kilpailuetu voi kestää ajallisesti kauan ilman, että kyseessä on kestävä kilpailuetu. 

Toisaalta Dubey, Goel ja Sahu (2013,531) ovat todenneet, että kilpailuedun ja 

kestävän kilpailuedun käsitteiden välillä ei välttämättä ole lainkaan eroa, sillä 
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kilpailuedusta on mahdollista jalostaa kestävää kilpailuetua, jolloin määritelmien 

eroa voidaan pitää häilyvänä ja tiukkaa erottelua käsitteellisesti jopa tarpeettomana. 

 

Kilpailuetua on koitettu siis määritellä monin eri tavoin ja jopa todettu, että sen 

määritteleminen on mahdotonta. Kuitenkin useammassa kilpailuedun 

määritelmässä yhdistetään kilpailuetu ja yrityksen taloudellinen suorituskyky sekä 

menestys. Erityisesti Besanko et al. (2013, 367) onnistuvat kiteyttämään 

kilpailuedun menestykseksi kilpailijoihin nähden. Onkin luonnollista olettaa, että 

kilpailuetu ei voi olla irrallinen ominaisuus muusta maailmasta, sillä jokainen 

määritelmä yhdistää kilpailuedun ja hyvän taloudellisen suorituksen. Tällöin on 

syytä miettiä, voiko yrityksellä katsoa olevan kilpailuetua, mikäli se suoriutuu 

taloudellisesti erinomaisesti tilanteessa, jossa kaikki muutkin samalla alalla toimivat 

yritykset suoriutuvat vahvasti? Onko tällöin mahdollista puhua, että kaikilla alalla 

toimivilla yrityksillä voisi olla kilpailuetua? Besanko et al. (2013, 367) ja Barneyn 

(1991) kilpailuedun määritelmän mukaisesti näin ei voisi olla, sillä yrityksellä voi olla 

kilpailuetua vain jos se suoriutuu paremmin kuin kilpailijansa.  

 

2.2 Kilpailuetu ja sen saavuttaminen 

 

Kilpailuedun lähteenä voi olla ainutlaatuinen osaaminen ja/tai ainutlaatuiset 

resurssit. Jotta osaaminen tai resurssit voivat olla kilpailuedun lähteitä, tulee niiden 

olla hankalasti kilpailijoiden kopioitavissa. (Bharadwaj, Varadarajan and Fahy 1993, 

83-84) Kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi resurssin tai osaamisen tulee olla 

niukka ja epätäydellisen liikkuva (Besanko et al. 2013, 369-369). Kilpailuetua voi 

tavoitella kehittämällä mahdollisten kilpailuetujen lähteitä.  

 

Jotta kilpailuetua voi syntyä resurssien pohjalta, on resurssien oltava arvokkaita, 

harvinaisia, jäljittelemättömiä ja korvaamattomia. Kuitenkaan pelkkä resurssien 

omistaminen ei riitä kilpailuedun syntymiseen vaan resursseja täytyy kyetä 

hyödyntämään kumuloimalla ja yhdistelemällä niitä. Saavuttaakseen täydellisen 
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hyödyn olemassa olevista resursseista, täytyy niitä osata johtaa oikein. (Sirmon, 

Hitt, Ireland, Gilbert 2011, 1390-1391) Arvokkaiden ja harvinaisten resurssien 

omistaminen ja/tai mahdollisuus käyttää niitä on edellytys kilpailuedulle. Mikäli 

resursseja ei osata hyödyntää, ei kilpailuetua ole olemassa. (Sirmon, Gove, Hitt 

2008, 919)  

 

Kilpailuetua tutkittaessa yrityksen resursseilla voidaan tarkoittaa ainoastaan 

vahvuuksia, joita yritys voi kehittää ja implementoida strategiaansa. Käsitettä voi 

myös laajentaa käsittämään kaikki vahvuudet, kyvykkyydet, organisaation 

prosessit, yrityksen ominaisuudet, informaatio, tieto ja kaikki muut resurssit, joita 

yritys kontrolloi ja joilla on vaikutusta yrityksen (taloudelliseen) suorituskykyyn. 

Resursseja on perinteisesti jaettu kolmeen kategoriaan: 1, fyysiset 

pääomaresurssit, joka tarkoittaa muun muassa kaikkea yrityksessä olemassa 

olevaa teknologiaa, varusteita ja pääsyä raaka-aineisiin, 2, ihmisiin liittyvät 

pääomaresurssit, joka tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden ja johdon koulutusta, 

kokemusta ja älykkyyttä sekä 3, organisaatioon liittyvät pääomaresurssit tarkoittaen 

muun muassa yrityksen muodollisen raportointijärjestelmän muotoa, virallista ja 

epävirallista suunnittelua sekä tiedonkulkua yrityksen sisällä. (Barney 1991, 101) 

 

Resursseja voi myös luokitella sen mukaan, kuinka resurssit muuttuvat, kun niihin 

kohdistetaan toimenpiteitä. Tämän luokittelun mukaa kilpailuedun lähteet, resurssit, 

voidaan jakaa tuotannollisiin (productive) ja hallinnollisiin (administrative) 

resursseihin, jossa tuotannolliset resursseilla tarkoitetaan perinteisesti kilpailuedun 

lähteiksi tunnistettuja resursseja ja hallinnollisilla tarkoitetaan resurssien käyttöön 

liittyviä hallinnollisia päätöksiä sekä niiden laatua. Hallinnolliset resurssit voivat 

sisältää yrityksessä jo olevien resurssien uudelleen suunnittelua ja muokkausta, 

uusien resurssien lisäystä, nykyisten hylkäämistä tai näiden kaikkien yhdistelmiä. 

Hallinnolliset resurssit vaikuttavat yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen. 

Kilpailuedun saavuttamisen kannalta tärkeintä ei olekaan mitä resursseja yrityksellä 

on vaan kuinka olemassa olevia resursseja käytetään. (Hansen, Perry, Reese 2004, 

1280) 
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Monissa tutkimuksissa (Dubey et al. 2013; Hall 1980; Carey 2008) kilpailuedun 

lähteiksi kuvataan muun muassa omalaatuisuus, arvon luonti, strategia, sen 

toimeenpano ja johtaminen, tietämys, henkilöstöhallinto, tietotekniikka ja 

asiakasorientoituneisuus. Kestävän kilpailuedun lähteiksi usein kuvataan 

esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet, erinomaiset resurssit, yrityksen 

orientoituminen, suhteiden kehittäminen ja organisaation oppiminen. (Dubey et al. 

2013 , 524, 527)  

 

2.3 Kilpailuedun lähteet 

 

Omalaatuisuus syntyy usein erilaistumisen pohjalta. Omalaatuisuudellaan 

kilpailijoistaan erottuvat yritykset useimmiten kasvavat nopeammin, niillä on 

korkeammat hinnat ja marginaalit, joilla voi kustantaa mainonnat, tutkimuksen ja 

muut palveluihin liittyvät kustannukset. Toisaalta yritykset, jotka eivät ole 

erilaistuneet toimivat useimmiten matalammalle teholla korkeimmilla kustannuksilla 

ja pienemmillä marginaaleilla. Vaikka erilaistumista ei voi pitää automaattisesti 

menestykseen johtavana tekijänä, on se kuitenkin yksi kilpailuedun lähde, joka 

onnistuessaan mahdollistaa jopa johtoaseman yrityksen omalla kilpailukentällä. 

(Hall 1980, 80, 85) Omalaatuisuutta voi saavuttaa esimerkiksi tiedon jakamisen ja 

johtamisen kautta. Kun yrityksessä palkitaan työntekijöitä tiedon jakamisesta ja 

uuden oppimisesta, on mahdollista saavuttaa jatkuvan oppimisen ja tiedon 

jakamisen kautta omalaatuisuutta erilaistumalla, mikä voi johtaa lopulta 

kilpailuetuun muihin nähden. (Zack, McKeen, Singh 2009, 397) 

 

Tutkimusten lisäksi myös kilpailuedun määritelmä nostaa arvonluonnin yhdeksi 

kilpailuedun lähteeksi. Barneyn (1991) mukaan kilpailuetu on arvoa lisäävän 

strategian hyödyntämistä kun taas Besanko et all.(2013) määrittelevät kilpailuedun 

kilpailijoita paremman taloudellisen suoriutumisen kautta. Yritysten ei ole 

mahdollista saavuttaa kilpailijoita parempaa tuottoa ilman arvon luomista. Arvon 

luonti on mahdollista joko niin, että asiakas arvostaa yrityksen palvelua enemmän 

kuin kilpailijoiden tuottamia palveluita tai niin, että yritys tuottaa palvelunsa 
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pienemmin kustannuksin kuin kilpailijansa, jolloin samoilla palveluhinnoilla on 

mahdollista saavuttaa suuremmat tuotot (Dubey et al. 2013, 522). 

 

Myös strategia on nähty yhtenä kilpailuedun lähteenä. Kilpailuedun katsotaan 

syntyvän yrityksen omaaviin resursseihin kohdistuvien strategisten päätösten 

pohjalta. Näiden päätösten tavoitteena on luoda asiakkaille enemmän arvoa kuin 

kilpailijat kykenevät luomaan ja näin ollen luomaan kilpailuetua muihin toimijoihin 

nähden. Kilpailuedun luominen on siis prosessi, jossa koitetaan implementoida 

strategia, jonka avulla resursseista voidaan luoda kilpailuetua. (Ojeda-Gomez, 

Simpson, Kohn, Padmore 2007, 291) Strategia ja strategian onnistunut 

toteuttaminen ovat molemmat avainasemassa kilpailuedun suhteen, sillä pelkkä 

hyvä strategia luo kilpailuetua. Hyvä strategian toimeenpano edellyttää myös 

taitavia johtajia, jotka osaavat yhdistellä olemassa olevia resursseja luodakseen 

parhaan mahdollisen yhdistelmän, vaikka yksittäiset resurssit eivät olisikaan 

parhaita (Carey 2008,142).  

 

Prosessiorientoituneen johtamisen tavoitteena on kilpailuedun saavuttaminen ja 

arvonluominen ja sitä pidetään hyvänä johtamistapana kilpailuetua tavoittelevan 

strategian toimeenpanossa. Johtamistapaa kuvataan resurssien portfolion 

hallinnaksi, jonka tavoitteena on lopulta saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuedun 

saavuttamiseksi resursseja tulee hankkia, kumuloida ja tarvittaessa poistaa. 

Resursseja täytyy myös yhdistää, jotta niistä voi syntyä kyvykkyyksiä sekä 

syntyneet kyvykkyydet täytyy ottaa käyttöön.(Sirmon et al. 2008, 922) Vaikka 

jokainen prosessi ja resurssi on itsessään tärkeä,  on arvon ja kilpailuedun luonnissa 

tärkeintä kyseisten prosessien synkronointi (Sirmon et al. 2011 1391) 

 

Myös tieto, tietäminen ja tiedon johtaminen eli tietojohtaminen voivat olla 

kilpailuedun lähteitä. Tietoon kilpailuetuna vaikuttavat muun muassa johtoportaan 

rooli: kuinka he määrittelevät oman ja työntekijöiden roolit sekä kuinka he kehittävät 

yrityksen sisäisiä mahdollisuuksia työntekijöille kehittää taitojaan ja yhteistyötään 

keskenään. Myös työntekijöiden taidot ja osaaminen ovat mahdollisia kilpailuedun 
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lähteitä. (Van den Bosch, Baaij, Volberda 2005, 32) Tietojohtaminen itsessään on 

myös nähty kilpailuedun lähteenä, sillä tietojohtamisella pyritään kehittämään muun 

muassa tuote- ja palveluinnovaatioita, laatua, asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä 

tehokkuutta, joilla jokaisella on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua (Zack et al.  

2009, 397). Kilpailuedun lähteenä oleva tieto voi eksplisiittistä eli tietoa, jonka voi 

kirjoittaa täsmällisesti, tai hiljaista tietoa, jonka ihminen omaa, mutta jota ei voi 

määritellä sanoin. Eksplisiittinen tieto voi jakamisen helppouden takia olla vain 

lyhytaikainen kilpailuedun lähde kun taas hiljainen tieto voi olla kestävän 

kilpailuedun lähde. (Johannessen ja Olsen 2003, 279) 

 

Henkilöstöhallinto voi olla osa kilpailuetua mahdollistamalla yrityksen kyvykkyyksien 

kehittämisen ja hyödyntämisen. Toisaalta henkilöstöhallinto voi olla myös 

kilpailuedun saavuttamisen kannalta heikkous, mikäli siihen ei panosteta. (Lado ja 

Wilson1994, 719) Vaikka henkilöstöhallinto on yksi kilpailuedun lähde, ei sen 

yksittäiset toimenpiteet tai käytännöt voi olla kestävän kilpailuedun lähteitä niiden 

helpon kopioitavuuden takia. Henkilöstöhallintoa voi myös pitää työkaluna, jolla voi 

ohjailla kilpailuedun lähteitä eli työntekijöitä ja heidän osaamistaan. (Wright, 

McMahan ja McWilliams 1994, 304) Työntekijöiden yritysspesifin tietopääoman 

luominen ja työntekijöiden huomioon ottaminen on eräs kilpailuedun perusta, sillä 

yrityksen kilpailuedun saavuttamisen kannalta on olennaista antaa myös 

työntekijöille ääni yrityksessä, jotta he jatkossakin haluavat keskittää osaamisensa 

kyseiselle yritykselle (Royer, Waterhouse, Brown, Festing 2008, 243). 

 

Myös yrityksen orientoitumisen suunta on nähty yhtenä kilpailuedun lähteenä, sillä 

orientoitumisella markkinoille on todettu olevan positiivinen vaikutus yrityksen 

suoriutumiseen. Markkinointiorientoituneisuudella tarkoitetaan tässä kaikkea 

yrityksellä olevaa markkinointitietoa ja sen käyttöä; nykyiset ja tulevat asiakkaiden 

tarpeet, tiedon jakaminen osastojen välillä sekä yrityksen kyky käyttää olemassa 

olevaa tietoa hyväksi. Markkinointiorientoituneisuutta on kuvattu myös abstraktiksi 

resurssiksi, jossa huomioidaan sekä asiakkaat että kilpailijat (Dubey et. al 2013, 

527). Prosessit, joissa lisätään ja levitetään tietoa sekä reagointikyky markkinoinnin 
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kannalta tärkeälle tiedolle, vaikuttavat konflikteihin ja yhteistyöhön yrityksessä, sen 

ulkopuolella ja näiden suhteeseen keskenään. Kaikki osaaminen ja resurssit, jotka 

vähentävät konflikteja ja lisäävät yhteistyön mahdollisuuksia, parantaa 

markkinointiorientoituneisuuden implementointia sekä onnistumista ja lopulta 

parantaa yrityksen kilpailukykyä ja suoritusta. (Sussan ja Johnson 2003 46,50)  

 

2.4 Kestävän kilpailuedun lähteet 

 

Tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet voivat olla kestävän kilpailuedun lähde, 

silloin kun ne eroavat kilpailijoiden tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista 

asiakkaiden mielestä positiivisella tavalla. Ominaisuudet, jotka ovat kaikilla samat, 

eivät voi olla kilpailuedun lähde. Jos asiakas huomaa hänelle merkittävän eron 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksissa verrattuna kilpailijoiden tuotteeseen tai 

palveluun, voi kyseinen ominaisuus muuttua kilpailueduksi. Ominaisuus voi muuttua 

kestäväksi kilpailueduksi, mikäli eroavaisuus johtuu yritysten välisestä 

osaamiserosta, jonka voi ennustaa jatkuvan kauan. Mikäli osaamisero on 

kurottavissa umpeen, jää kilpailuetu lyhytaikaiseksi. (Coyne 1986, 55)  

 

Erinomaiset resurssit voivat olla kestävän kilpailuedun lähteitä, mikäli neljä 

olosuhdetta toteutuu: 1, resurssit ovat erilaisia ja ylivoimaisesti alan parhaita 2, 

kilpailussa on alalle tulon esteitä 3, resurssien liikkuvaisuus on epätäydellistä ja 4, 

kilpailussa on alalta lähtemisen esteitä. Mikäli jokin olosuhde ei toteudu, ei 

erinomaisilla resursseilla voi saavuttaa kestävää kilpailuetua. (Peteraf 1993, 180-

185) Erinomaisen resurssin täytyy myös olla  arvokas, harvinainen yrityksen ja sen 

kilpailijoiden näkökulmasta, vaikeasti kopioitava ja hankalasti toisella resurssilla 

korvattavissa oleva (Barney 1991, 105, 106). Kuitenkin erinomaiset resurssit voivat 

olla kilpailuedun lähde ainoastaan, mikäli asiakkaat arvostavat kyseisiä resursseja 

ja antavat niille arvoa hankkiessaan kyseisen tuotteen tai palvelun (Bharadwaj et 

all. 1993, 93). 
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Kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi yrityksen tulee orientoitua asiakkaisiin päin, 

sillä asiakasuskollisuuden kasvattaminen ja asiakkaiden tarpeiden jatkuva seuranta 

ja tarpeisiin reagoiminen ovat merkittäviä osa-alueita kilpailuedun saavuttamiseksi. 

(Oliver 1997, 709-710) Myös Seo ja Lee (2007) nostavat asiakkaiden tarpeiden 

seuraamisen tärkeäksi, sillä asiakkaiden tarpeet ovat muuttavia ja mikäli näitä 

muutoksia ei yrityksen sisältä seurata, ei niihin voida myöskään reagoida. 

Muuttuvien asiakastarpeiden ymmärtäminen on yksi kilpailuedun lähde, sillä 

asiakastarpeiden muuttuessa kilpailuetu ei pysy muuttumattomana. (Seo ja Lee 

2007, 56) Asiakasorientoitunut yritys voi saavuttaa kilpailuetua ymmärtämällä 

asiakkaiden tarpeet ja kehittämällä toimintaansa jatkuvan innovoinnin kautta 

vastaamaan asiakkaiden toiveita (Zhou, Brown ja Dev 2009, 1069). 

 

Suhteiden kehittäminen yrityksen ulkopuolisien, yrityksen toiminnan kanssa 

tärkeiden, toimijoiden kanssa on yksi mahdollinen kilpailuedun lähde. Kilpailuedun 

lähteenä on tällöin kehittynyt yhteistyöverkosto yritysten välillä. Epäonnistuessaan 

yritysten välinen yhteistyö voi olla kuitenkin kilpailuhaitta. (Thorelli 1986, 48) 

Yrityksen ulkoisien suhteiden kehittämisen lisäksi myös yrityksen sisäisien 

suhteiden kehittäminen on nähty kilpailuedun lähteenä. Kilpailuedun lähteenä voi 

olla myös luova lähestymistapa yritykseen ja yrityksen sisäisiin suhteisiin.  

Suhteiden kehittäminen myös asiakkaisiin päin voi olla kilpailuedun lähde, mikäli 

yritys onnistuu luomaan hyvät ja luottamusta herättävät asiakassuhteet. (Ojeda-

Gomez et al. 2007, 299-301) 

 

Organisaation oppiminen voi olla kilpailuetu, sillä tiedonsiirrolla yrityksen sisällä on 

positiivinen vaikutus kilpailuedun syntymiseen. Tiedon siirrolla uusille ja vanhoille 

työntekijöille on positiivinen vaikutus kyseisten työntekijöiden suorituksiin. Tietoa 

siirtäessä työntekijältä toiselle voi sekä jakaa tietoa, että samalla tiedon 

kumuloituessa luoda uutta, kilpailuetua mahdollistavaa tietoa ja osaamista.  (Liao ja 

Hu 2007, 408).  Tiedon jakamisen ja kumuloitumisen ansiosta on siis mahdollista, 

että jo olemassa olevasta tiedosta tai prosesseista syntyy uusia resursseja, jotka 

mahdollistavat kestävän kilpailuedun. (Barney 1991, 110,111) 
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3. KILPAILUEDUN HYÖDYNTÄMINEN MARKKINOINNISSA  

 

Pankkien tehtävänä on siirtää rahoitusta ylijäämäisiltä taloudenpitäjiltä alijäämäisille 

taloudenpitäjille. Rahoituksen siirron voi järjestää myös arvopaperimarkkinoiden 

kautta, mutta pankkien kautta rahoituksen siirtämistä pidetään riskittömämpänä. 

Pankeilla on myös olennaisia tehtäviä muun muassa kotitalouksien luotottamisessa 

ja maksuliikenteen hoitamisessa. Suomen talletus- ja investointipankkitoiminta on 

mannermaiseen tapaan hyvin pankkikeskeistä, angloamerikkalainen tavassa 

arvopaperimarkkinat taas ovat suuremmassa osassa kuin mannermaisessa. 

Suomessa luototuksen lisäksi myös asiakkaiden sijoitustoiminta on keskittynyt 

pankkeihin. Pankkeihin sijoittaessa asiakkaat saavat riskittömämmän sijoituksen 

kuin suoraan arvopaperimarkkinoille tehdyissä sijoituksissa. Suomessa oleva 

pankkitalletusten talletussuoja 100 000 euroon saakka yhdessä pankissa, tekee 

suorista pankkitalletuksista riskittömiä niin kauan kuin niiden kokonaismäärä kuuluu 

talletussuojan piiriin (Finanssialan keskusliitto 2016). (Pohjola et al. 2007, 98-99) 

 

Vuoden 2014 lopussa Suomessa toimi yhteensä 291 luottolaitosta. Näiden joukossa 

oli kotimaisia talletuspankkeja, ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä ja 

tytäryhtiöitä sekä investointipankkeja. Luottolaitoksia ovat talletuspankit sekä muut 

luottolaitokset, jotka eivät ota vastaan talletuksia. Muita luottolaitoksia ovat 

esimerkiksi rahoitusyhtiöt, luottokorttiyhtiöt, kiinnitysluottopankit ja Kuntarahoitus 

Oyj. Suomessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1204 pankkikonttoria, joista 1128 

oli suomalaisten pankkikonsernien konttoreita ja 76 ulkomaisten talletuspankkien 

sivuliikkeiden pankkikonttoreita. (Finanssialan keskusliitto 2015) 

 

Finanssikriisin seurauksena tällä hetkellä on vireillä monia EU-tason, kansainvälisiä 

ja kansallisia sääntelyhankkeita. Uudet sääntelyt tulevat vaikuttamaan sekä 

finanssialan yrityksiin että niiden asiakkaisiin. Sääntelyn vaikutusten arviointi ja 

tulosten huomioiminen on jatkossa tärkeää sekä finanssialan yritysten että niiden 

asiakkaiden toiminnan kannalta. (Finanssialan keskusliitto 2016)  
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Esimerkiksi vuonna 2018 voimaan tuleva EU:n asettama uusi maksupalveludirektiivi 

pakottaa pankit tarjoamaan asiakastiliensä rajapinnat ulkopuolisien käyttöön. 

Muutosta perustellaan EU:n maksumarkkinoiden korkeilla hinnoilla ja markkinoiden 

hajanaisuudella. Uuden direktiivin nähdään edesauttavan verkko- ja 

mobiilimaksumarkkinoiden kasvua, jotta niistä tulisi edullinen vaihtoehto 

korttimaksuille, joista kertyy siirtohintoja aiheuttaen kauppiaille korkeita 

kustannuksia. Muutoksen nähdään edesauttavan kuluttajahintojen laskemista. 

(Euroopan komissio 2013) Pankeille muutos tarkoittaa maksujen kilpailun 

vapauttamista. Tällöin ulkomaiset toimijat kuten puhelinvalmistajat voisivat kehittää 

puhelimilleen mobiilisovelluksia, jotka olisivat suoraan yhteydessä asiakkaan 

pankkitiliin, joilla voisi maksaa ostokset kaupassa. Tällä hetkellä vastaavanlaiset 

sovellukset vaativat yhdistämisen maksukorttiin, jolloin pankit saavat jokaisesta 

maksusta samanlaisen korvauksen kuin kortilla maksaessa. Uusi direktiivi 

mahdollistaa korttimaksuvälivaiheen pois jättämisen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa 

saisivatko pankit kyseisistä suoraan tililtä tapahtuvista maksuista lainkaan 

korvauksia, vai olisi tilanne sellainen, jossa pankki ei saisi maksuista lainkaan tuloja 

mutta tilien ylläpitäminen ja niistä muodostuvat kustannukset jäisivät pankeille 

maksettaviksi. Muutoksen on myös nähty etäännyttävän pankkeja asiakkaistaan, 

sillä pankki olisi kyseisissä maksusovelluksissa ainoastaan taustalla. 

(Lassila/Helsingin Sanomat 2016) 

 

EPSI Ratingin vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan noin 75% suomalaisista 

oli tyytyväisiä pankkiinsa, pankkikohtaisien erojen ollessa 82% ja 70% 

tyytyväisyysasteella. Muissa Pohjoismaissa tyytyväisyys pankkiin oli noin 70%. 

Tutkimuksessa selvisi myös, että vaikka moni haluaa pankkien ja niiden palveluiden 

siirtyvän enemmän verkkoon, eivät kaikki ole digitaalisaation suuntaukseen 

tyytyväisiä. Osa asiakkaita on tyytyväisimpiä silloin, kun he saavat asioida 

lähikonttorissaan henkilökohtaisesti.  (EPSI Rating 2015) Finanssialan keskusliiton 

teettämän kyselyn mukaan kuitenkin vain 5 % asiakkaista vaihtoi pankkia vuoden 

2014 aikana. Syynä alhaiseen vaihtoprosenttiin pidetään sitä, että yli puolet 15-70 
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–vuotiaista suomalaisista on useamman kuin yhden pankin asiakas. (Finanssialan 

Keskusliitto 2015) 

 

3.1 Kilpailuetu pankkialalla 

 

Viime vuosina pankkiala on kokenut suuria muutoksia ja kasvavaa kilpailua. 

Muutoksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi pankkipalveluiden ja pankin tarjoamien 

tuotteiden laajentunut tarjonta, suuret erot asiakkaiden vaatimuksissa sekä 

kehittyneen teknologian mahdollistamat sovellukset. (Marinkovic ja Obradovic 2015, 

243) Teknologian kehittyminen on tuonut pankeille kilpailijoiksi myös muiden kuin 

pankkialan toimijoita, mikä on johtanut kilpailuun tuottavista asiakkaista (Gupta, 

Czernik ja Sharma 2001, 775) 

 

Finanssialalla yksi tärkeä kilpailuedun lähde on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelua   

on mahdollisuus määritellä jakamalla se osioihin. Esimerkiksi 

asiakaspalvelukokemuksen voi jakaa työntekijöiden pätevyyteen, pankin 

luotettavuuteen, tuotteiden innovatiivisuuteen, hinnoitteluun, niin että asiakas kokee 

saavansa vastinetta rahoilleen, fyysiseseen evidenssiin sekä pankin fyysisen 

sijainnin sopivuuteen (Gounaris, Stathakopoulos ja Athanassopoulos 2003, 173) 

Asiakaspalvelukokemukseen voi myös vaikuttaa vuorovaikutuksen laatu, 

ympäristön laatu, lopputuloksen laatu, verkostojen laatu sekä lainanannon laatu 

(Gan, Clemes, Wei ja Kao 2011, 70). Asiakaspalvelu on tärkeä kilpailuedun lähde, 

sillä se voi onnistuessaan aikaansaada tyytyväisiä ja pankilleen uskollisia 

asiakkaita, mikä johtaa korkeampaan tuottavuuteen ja pankin parempaan 

taloudelliseen menestykseen. (Marinkovic ja Obradovic 2015,  243-245) 

 

Asiakastyytyväisyys on asiakaspalveluun läheisesti liittyvä kilpailuedun lähde 

finanssialalla. Asiakastyytyväisyys lisää asiakkaiden uskollisuutta pankilleen 

samalla vähentäen pankin kustannuksia, sillä olemassa olevien asiakkaiden 

palveleminen on edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Koska kaikki 
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asiakkaat eivät tule koskaan olemaan tyytyväisiä pankkiinsa, voi kilpailuetua 

saavuttaa ainoastaan niiden asiakkaiden avulla, jotka ovat herkemmin tyytyväisiä 

pankkiinsa ja sen palveluihin. Mikäli pankki pyrkii saamaan kaikki asiakkaansa 

tyytyväisiksi pankkipalveluihinsa, menettää se kilpailuetunsa, sillä hankalasti 

tyydytettävien asiakkaiden tyytyväiseksi saaminen vie paljon pankin resursseja. 

(Hallowell 1996, 36-38) Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa muun muassa pankin 

henkilökunta, tuotteet ja palvelut, mielikuva pankista, palvelun osa-alueet ja pankin 

helppo saatavuus (Sayani 2015, 354). 

 

Pitkäkestoiset ja kokonaisvaltaiset asiakassuhteet ovat myös kilpailuedun lähde. 

Pitkäkestoisissa suhteissa on mahdollisuus oppia tuntemaan asiakas, jolloin 

asiakkaalle on mahdollisuus tarjota häntä kiinnostavia palveluita. Myös asiakkaan 

asioinnin laajuus on kilpailuedun lähde. Asiakkaat, joilla on pankilta useita palveluita 

käytössä, ovat tuottavampia pankille. (Guo et al. 2013, 28-30) 

 

Myös yrityksen brändi voi olla finanssialalla kilpailuetu. Brändin muodostuttua 

kilpailueduksi se on melko pysyvä kilpailuetu, sillä kilpailijoiden on hankala imitoida 

brändiä, sillä brändin kehittäminen tapahtuu pitkän ajan aikana. Ei ole kuitenkaan 

olemassa vain yhtä yrityskuvaa vaan yrityskuva riippuu ihmisryhmistä sekä heidän 

kontaktistaan ja kokemuksista kyseisestä yrityksestä ja brändistä. Yrityskuva on 

kokoelma asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia yrityksestä. (Flavián, Guinalíu ja 

Torres 2005, 448-449) Pankkien brändi koostuu käytännöllisestä sekä tunteellisesti 

puolesta. Käytännöllinen puoli koostuu konkreettisista ja mitattavista elementeistä 

ja tunteellinen puoli koostuu psykologisista aspekteista kuten asiakkaan 

kokemuksista ja mielikuvasta pankkia kohtaan. (Amin, Isa ja Fontaine 2013, 82) 

Pankkialalla kilpailuedun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi on pankin johtajien 

tärkeä puuttua esiintyviin imago-ongelmiin. (Marinkovic ja Obradovic 2015, 246) 

 

Brändin lisäksi myös pankin eettisyys on mahdollinen kilpailuetu. Pankin eettisellä 

toiminnalla, asiakkaiden tyytyväisyydellä ja pankin taloudellisella menestyksellä on 

havaittu yhteys toisiinsa. Koska tavallisilla pankin asiakkailla ei ole mahdollisuutta 
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tai pätevyyttä ymmärtämää pankin liiketoimia, on asiakkaiden luottamus pankkiin 

tärkeää. Pankin asiakkaissa herättämä luotettavuus ja eettisyys ovat tärkeitä myös, 

koska pankkitoiminta on monimutkaista eivätkä asiakkaat voi saada täydellistä 

tietoa pankin toiminnasta. Pankin eettinen toiminta myös houkuttelee ihmisiä 

eettisesti toimivien pankkien asiakkaiksi. Eettisellä toiminnalla on myös 

mahdollisuus vähentää pankin kuluja, sillä eettisesti toimiessa pankin ei tarvitse 

maksaa toiminnastaan sakkoja tai kärsiä imagovahingoista. (Chowdhury 2011, 110-

111, 119) 

 

Myös älyllinen pääoma on yksi kilpailuedun lähde pankkialalla. Älyllisen pääoman 

attribuutteja ovat muun muassa työntekijöiden luovuus, työntekijöiden 

omistautuminen työlleen, koulutus, kokemus ja työntekijöiden innovatiivisuus ja 

asenne. (Chahal ja Bakshi 2015, 392-393) Älyllinen pääoma voidaan jakaa ihmisen, 

suhteiden ja organisaation pääomaan, jossa ihmisen pääoma käsittää sen 

pääoman, jonka yksittäinen ihminen tuo yritykseen. Suhteiden pääomassa uutta 

pääomaa syntyy ihmisten välillä ja organisaation pääomassa käsitellään sitä, miten 

työntekijät kommunikoivat keskenään yrityksessä ja mitä pääomaa työntekijä jättää 

yritykseen lähtiessään. (Kamukama, Ahiauzu ja Ntayi 2011, 153-154) 

 

Koska pankkipalvelut ja pankkien tuotteet eroavat pohjimmiltaan vain vähän 

toisistaan, on kilpailuedun lähteenä pidetty näiden tuotteiden ja palveluiden 

kehittäminen ja tarjoaminen mahdollisimman laadukkaasti.(Lopez, Kozloski ja 

Rampersad 2007, 261) Pankkipalveluiden laatua voi nostaa esimerkiksi 

parantamalla palveluiden saatavuutta konttoreiden määrää ja sijaintia parantamalla, 

verkko- ja mobiilipankin käyttömahdollisuuksia kehittämällä sekä rahan nostamisen 

helpottamisella.  Myös parantamalla konttoreiden ulkonäköä ja viihtyvyyttä sekä 

samassa konttorissa tarjottavien pankkipalveluiden lisäämisellä on mahdollisuus 

erottautua laadukkaammilla pankkipalveluilla muista kilpailijoista. Myös 

henkilökunnan kouluttaminen on nostettu esille palveluiden laadun parantajana. ( 

Sayni 2015, 352) 
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Finanssialalla kilpailuetua tuotteissa ja palveluissa ei välttämättä synny sille 

pankille, joka tuo ensimmäisenä tarjolle uudenlaisen tuotteen tai palvelun. Sen 

sijaan kilpailuetu syntyy niille toimijoille, jotka aktiivisesti innovoivat pidemmälle 

tuotteita ja palveluita, jotka sen kilpailijat ovat jo tuoneet markkinoille. Yhdistämällä 

ja parantelemalla kilpailijoiden tuotteita tai palveluita luoden niistä uusia palveluita, 

voi pankki hyötyä palvelun tuttuudesta asiakkaille. Kilpailuetua voi tosin syntyä 

uusista tuotteista ja palveluista myös niiden alkuperäiselle markkinoille tuojalle, 

mikäli kyseiset tuotteet tai palvelut ovat vaikeasti jäljiteltäviä. Finanssialalla kuitenkin 

tuotteet ja palvelut ovat yleensä helposti imitoitavissa. (Roberts ja Amit 2003, 117-

119)  

 

3.2 Markkinointi ja kilpailuetu brändin luomisessa 

 

Yrityksen voivat luoda itsestään mielikuvia erilaisten markkinointistrategioiden 

avulla. Markkinoinnin avulla on mahdollista luoda yrityksen haluamista 

ominaisuuksista positiivisia mielikuvia, riippumatta siitä ovatko ominaisuudet 

todellisuudessa olemassa, ja näin vaikuttaa myös asiakkaiden uskomuksiin 

yrityksestä ja sen ominaisuuksista. Erilaisilla markkinointistrategioilla on myös 

mahdollista vaikuttaa yrityksen brändin arvoon, asiakkaiden uskollisuuteen ja 

tyytyväisyyteen sekä vaikuttaa potentiaalisten asiakkaiden valintaan palveluiden 

tarjoajastaan. (Amini, Darani, Afshani ja Amini 2012, 202)  

 

Globaalissa maailmassa pankkien ainoana mahdollisuutena saavuttaa kilpailuetua 

muihin pankkeihin nähden pidetään brändin kehittämistä. Brändiä kehittäessä 

mainonnan avulla, pankit pyrkivät vaikuttamaan siihen, kuinka niiden asiakkaat 

mieltävät pankit. Pankit voivat saavuttaa kilpailuetua muihin pankkeihin nähden 

nostamalla mainonnassa esille kilpailuetuna pitämiään ominaisuuksia ja näin 

luoden itselleen suotuisaa brändiä. Vaikka pankeilla olisi olemassa kilpailuetua, ei 

pankkialalla kilpailuedusta ole välttämättä hyötyä ellei sitä tuoda asiakkaiden 

tietoisuuteen markkinoinnin ja brändin luomisen avulla. Brändin luonnissa 

tavoitteena on luoda pankkisuhteissa tärkeänä ominaisuutena pidettyä luottamusta 
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asiakkaan ja pankin välillä sekä vähentää asiakkaan halukkuutta siirtyä toisen 

pankin asiakkaaksi. (Ohnemus 2009, 186-188) 

 

Pankkialan nopean muutoksen takia pankit ovat ryhtyneet omaksumaan erilaisia 

markkinointistrategioita erottuakseen kilpailijoista. Tehokkaalla mainonnan kautta 

luodulla brändillä, pankit luovat itselleen uniikin identiteetin, mikä erottaa ne 

asiakkaiden silmissä kilpailijoista. Pankit luovat siis mainonnalla mielikuvaa 

eroistaan muihin pankkeihin. Mielikuvia pankeista luodessa on tärkeää ymmärtää 

millaisilla markkinointikeinoilla on mahdollista saavuttaa asiakkaiden mielissä 

vahvimmat ja positiivisimmat mielikuvat pankista. Erilaisten assosiaatioiden 

hyödyntäminen markkinoinnissa on havaittu toimivaksi keinoksi luoda vahvaa ja 

kilpailijoista erottuvaa brändiä. Asiakkaiden tunnistaessa brändin, pitäessä kyseistä 

pankkia suotuisana vaihtoehtona sekä erottaessa pankin vahvuudet ja 

ainutlaatuiset ominaisuudet muista kilpailijoista, voi markkinointia pitää 

onnistuneena. (Keller 1993, 2-3) 

 

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen pankkien asiakkaiden tarve toimia luotettavien 

pankkien kanssa on kasvanut. Pankkien pitää vaikuttaa luottamuksen arvoisilta ja 

asiakkaat seuraavat pankkien brändejä tiiviimmin. Pankkien luotettavuuden 

arvostaminen asiakkaiden keskuudessa voi johtaa epäluotettavina pidettyjen 

pankkiryhmien asiakkaiden vähenemiseen, kun asiakkaat vaihtavat pankkinsa 

luotettavammalta vaikuttavaan pankkiin. (Ohnemus 2009, 187) 

 

 

 

 

Jotta asiakkaat voivat olla tyytyväisiä palveluun ja tuotteisiin, heillä täytyy olla oikeaa 

tietoa niistä. Markkinointi on yksi keino lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä, sillä 

markkinoinnilla on mahdollisuus saattaa asiakkaiden tietoon yrityksen 
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ominaisuuksia ja laatutekijöitä, jotka eivät muuten näy asiakkaille. Tätä yhteyttä on 

esitetty esimerkiksi asiakastyytyväisyysketjun avulla, jossa markkinoinnin tehtävä 

on saada asiakkaat tietoisiksi yrityksen ominaisuuksista ja luoda näin 

asiakastyytyväisyyttä. On myös esitetty, että markkinoinnin tehtävä olisi 

nimenomaan selvittää asiakkaiden tarpeita, jotta palveluita olisi mahdollista 

muokata enemmän asiakkaita miellyttäviksi. (Cravens 1988, 26-27) 

 

Asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi yksi keino on onnistuneen 

markkinointistrategian luominen. Markkinointistrategian tulee olla kohderyhmän 

mukainen ja tavoitellusta kohderyhmästä riippuen markkinoinnissa tulee huomioida 

erilaisia näkökulmia. Markkinoinnin lähtökohta on siis tavoiteltu kohderyhmä – 

vanhuksille tai nuorille suunnatussa markkinoinnissa on huomioitava erilaiset 

tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Markkinoinnissa tulee nostaa juuri kohderyhmää 

kiinnostavia näkökulmia ja yrityksen ominaisuuksia esille ja esittää kohderyhmää 

kiinnostavia hyötyjä, jotka voivat olla esimerkiksi edullisimmat hinnat tai 

yhteiskuntavastuullisuus. Kohderyhmästä riippuen markkinoinnissa esitetään 

kilpailuetuna pidettyjä ominaisuuksia, josta juuri tavoiteltu kohderyhmä voisi 

kiinnostua. (Cravens 1988, 27-29) 

 

Vaikka markkinoinnin merkitys asiakastyytyväisyydessä ja kilpailuetuna pidettyjen 

ominaisuuksien esittämisessä tunnustetaankin, ei markkinointia pidetä välttämättä 

itsessään kilpailuedun lähteenä. Vaikka markkinoinnilla voi luoda näennäisesti 

kilpailuetua, ei ainoastaan markkinoinnilla ilman todellisia kilpailuedun lähteitä voi 

saavuttaa kilpailuetua. Markkinointi nähdäänkin hyödyllisenä nimenomaan siinä, 

että sen kautta on mahdollista esittää asiakkaalle asiakkaiden vaatimusten mukaisia 

kilpailijoita parempia ominaisuuksia, jotka voivat itsessään olla myös kilpailuedun 

lähteitä. Etenkin palveluissa on kuitenkin tärkeää tuoda myös esille nämä 

kilpailuedun lähteet myös markkinoinnissa, jotta asiakkaat tulevat näistä tietoisiksi 

ja voivat perustaa palveluntarjoajansa valinnan näihin ominaisuuksiin. (Morgan ja 

Piercy 1996, 233) Kilpailuedun lähteet onkin yleisesti hyväksytty lähtökohta 

markkinointistrategian laatimiselle (Morgan ja Piercy 1996, 232). 
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Markkinointia voi pitää myös yhtenä yrityksen kriittisimpänä tehtävänä, sillä 

markkinoinnin avulla yritys voi onnistua tai epäonnistua. Jos markkinoinnissa ei 

onnistuta huomioimaan asiakkaiden tai markkinoiden vaatimuksia, toiveita tai 

tarpeita, voi yritys kokea taloudellisia tappioita tai jopa tuhoutua. Vaikka yrityksellä 

olisikin olemassa asiakkaiden toivomia palveluita tai ominaisuuksia, ei palveluiden 

olemassaolo yksinään riitä, sillä ne täytyy tuoda myös asiakkaiden tietoon 

markkinoinnin avulla. On siis mahdollista, että epäonnistunut tai huonosti 

kohdennettu markkinointi tuhoaa yrityksen kilpailuedun kautta saaman hyödyn. 

(Lazarevic-Moravcevic, Brnjas ja Belopavlovic 2013, 253) 

 

Perinteisen markkinoinnin rinnalle on viime vuosina noussut myös entistä 

kohdennetumpaa markkinointia ”database marketing”. Siinä yritykset analysoivat 

asiakkaista olemassa olevaa dataa ja näin selvittävät, millaisista asioista mitkäkin 

asiakasryhmät ovat kiinnostuneita. Tämä mahdollistaa tarkemman ja 

kohdennetumman mainonnan esimerkiksi yritysten nettisivuilla niin, että asiakkaat 

saavat juuri heidän kohderyhmälle kohdennettuja mainoksia. Jos esimerkiksi 

asiakas on käynyt useamman kerran tutkimassa lainalaskuria, alkaa hänellä näkyä 

mainoksia asuntolainoista. Tämä mahdollistaa erilaisen tavan luoda markkinoinnin 

avulla asiakkaalle arvoa. Onnistuessaan asiakasdatan analysointi myös 

mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden ennakoinnin ja täyttämisen. (Guarda, Augusto 

ja Silva 2011, 1-4) 
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4. ANALYYSI KILPAILUEDUN HYÖDYNTÄMISESTÄ 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka S-Pankki, OP ja Nordea pyrkivät 

markkinoinnin avulla luomaan mielikuvaa kilpailuedustaan muihin pankkeihin 

verrattuna. Tutkimuksen pankkiryhmät on valittu niin, että ne palvelevat koko 

Suomea: niillä on konttoreita/asiointipisteitä koko Suomessa ja niillä on laaja 

asiakaspohja. Aineiston keräämisen kannalta oli myös kiinnitettävä huomiota siihen, 

että pankit päivittivät Facebook-sivujaan sellaisilla julkaisuilla, joissa käsitellään 

markkinoinnissa esille nostettuja eroja muihin pankkeihin nähden. Viimeisenä 

valintakriteerinä on käytetty pankkien näkyvyyttä medioissa sekä pankkien 

tunnettavuutta tavoitteena valita tutkittavat pankkiryhmät niin, että ne ovat 

suomalaisille tuttuja. 

 

4.1 Valitut pankit 

 

Tutkimuksessa asetettujen kriteereiden mukaisesti tutkimukseen valikoituivat 

Nordea, OP ja S-Pankki. 

 

4.1.1 Nordea 

 

Nordea on Pohjoismaiden suurin finanssikonserni, joka toimii Suomessa, 

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nordea toimii myös Pohjoismaiden ulkopuolella 

Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.  Nordean pääkonttori on Ruotsissa. 

Nordea tarjoaa pankkipalveluita henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaile. Vuoden 2014 

lopussa Nordealla oli noin 700 konttoria, joista 149 Suomessa. Nordealla on 

Suomessa toimivista pankeista toisiksi eniten konttoreita. (Finanssialan Keskusliitto 

2015). Konttoreiden palvelut ja aukioloajat vaihtelevat paikkakunnittain. Nordean 

konttoreista lähinnä suurimmat konttorit käsittelevät rahaa ja pienemmät konttorit 

tarjoavat neuvontapalveluita sekä kassapalveluita ilman käteisen käsittelyä. 

(Nordea 2016) 
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Nordea on julkinen osakeyhtiö, jonka suurimmat osakkeenomistajat ovat Sampo Plc 

(21,3 %), Nordea Fonden (3,9%), Swedbank Robur Funds (2,6%), Alecta (2,1%) ja 

AMF Insurance & Funds (1,8%). Nordean osakkeista 56,2% on pienempien (alle 

0,6%) sijoittajien hallinnassa. Yhtiömuodon takia Nordean toimintaan vaikuttaa 

pankkitoiminnan säädösten lisäksi myös pörssiyhtiöille säädetyt vaatimukset. 

(Nordea 2016) 

 

4.1.2 S-Pankki 

 

S-Pankki on osakeyhtiö, jonka omistavat S-ryhmä (75%), LähiTapiola-ryhmä 

(23,5%) ja Elo (1.5%). S-ryhmän omistus jakautuu tasan SOKn ja S-ryhmän 

osuuskauppojen kesken. S-ryhmän osuuskaupat ovat osuuskuntia, joiden omistus 

on asiakasomistajilla. LähiTapiola-ryhmän muodostavat LähiTapiola 

Vahinkovakuutus ja sen alueyhtiöt, LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Varainhoito 

sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. (S-Pankki 2016) Vaikka S-ryhmä on 

osuuskunta, on S-Pankki osakeyhtiö. S-ryhmän kauppojen omistajilla on välillisesti 

vaikutusmahdollisuus S-Pankin toimintaan S-ryhmän osuuskauppojen omistuksen 

kautta. Kuitenkin kyseinen vaikutusmahdollisuus jää laskennalliseksi pieneksi, joten 

käytännössä S-Pankki ei toimi osuuskuntaperiaatteella toisin kuin S-ryhmä. (S-

Pankki 2016) 

 

S-Pankki tarjoaa osuuskauppojen asiakasomistajille etuja pankkipalveluistaan. 

Jokaisella osuuskaupan asiakasomistajalla on bonustili, joka on käytännössä S-

Pankin käyttötili, eli jokainen osuuskaupan asiakasomistaja on myös S-Pankin 

tiliasiakas. S-ryhmän kaupoissa toimiva bonuskortti toimii samalla myös 

pankkikorttina kyseiselle käyttötilille. S-ryhmä tarjoaa myös S-bonuskortilla 

maksavalle asiakkaalle maksutapaetuna alennusta ostoksistaan S-ryhmän 

toimipisteissä. S-ryhmällä on myös bonusjärjestelmä S-ryhmässä asioinnista, jossa 

ostojen volyymin pohjalta annetaan jälkikäteisalennusta (=bonusta), joka 

maksetaan asiakasomistajan bonustilille eli S-Pankin käyttötilille. (S-Pankki 2016) 
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S-Pankki toimii ainoastaan Suomessa ja se on suunnannut pankkipalvelunsa 

pääosin osuuskaupan asiakasomistajille tarjoamalle heille edullisempia 

pankkipalveluita kuin henkilöille, joilla omistajuutta ei ole. Vuoden 2014 lopussa S-

Pankilla oli 55 konttoria, 6. eniten kaikista Suomessa toimivista pankkiryhmistä 

(Finanssialan Keskusliitto 2015). S-Pankin asiakkaat voivat kuitenkin hoitaa 

pankkiasioitaan myös S-ryhmän kaupoissa, palveluiden laajuus riippuu 

toimipisteestä. Monet S-Pankin konttorit sijaitsevat S-ryhmän toimipisteiden 

yhteydessä ja moni konttori noudattelee kyseisten kauppojen aukioloaikoja myös 

viikonloppuisin. (S-Pankki 2016) 

 

4.1.3 OP 

 

OP Ryhmän muodostaa noin 180 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama 

keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Yksittäiset osuuspankit 

omistaa pankin omistajuuden lunastaneet yksityiset henkilöt. Osuuspankeissa on 

mahdollista olla omistajana myös ilman asiakassuhdetta, sillä omistajuus ei pääty 

automaattisesti asiakkuuden loppumiseen. Vaikka OP näyttäytyy yhtenä ryhmänä, 

ovat osuuspankit todellisuudessa itsenäisiä pankkeja eli käytännössä toisiensa 

kilpailijoita. (OP 2016) 

 

OP Ryhmänä on Suomen suurin toimija pankkialalla. OP Ryhmällä ei ole 

pankkitoimintaa muualla kuin Suomessa. Konttoreita OP Ryhmällä oli vuoden 2014 

lopussa 459, enemmän kuin kolmella seuraavaksi eniten konttoreita omaavalla 

pankkiryhmällä yhteensä (Finanssialan keskusliitto 2015). OP Ryhmän konttoreiden 

aukioloajat, neuvontapalvelut ja kassapalveluiden aukioloajat vaihtelevat 

paikkakunnittain mutta kaikissa konttoreissa käsitellään edelleen käteistä rahaa 

ainakin osan päivästä. (OP 2016) 

 

OP tarjoaa etuja pankki- ja vakuutusasiointiin omistaja-asiakkailleen pankki- ja 

vakuutusasioinnin euromääräisen volyymin mukaan niin, että kaikki yhteenlaskettu 
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asiointi kerryttää bonusta. OP-bonuksilla voi maksaa pankki- ja vakuutusmaksuja 

OP:n sisällä mutta niitä ei voi saada rahana. Bonukset kertyvät pankkikohtaisesti, 

joten asiointia muissa kuin osuuspankissa, jossa asiakkaalla on omistus, ei lasketa 

mukaan bonuksiin. Bonusta kertyy siis ainoastaan pankkiasioinnista (esimerkiksi 

säästöt ja lainat) siinä osuuspankissa, jonka omistaja asiakas on. (OP 2016)  

 

 

4.2 Menetelmä 

 

Tutkimus toteutetaan diskurssianalyysina. Diskurssianalyysissa tutkitaan sitä, 

kuinka kieli toimi eri tilanteessa ja miten se vaikuttaa käyttäjäänsä ja kuulijaansa. 

Merkitykset eivät ole pysyviä totuuksia vaan ne syntyvät aina uudelleen 

kommunikoinnissa, joten diskurssien avulla on mahdollisuus muokata maailmaa ja 

siitä välittyvää kuvaa. Diskurssi käsitteenä viittaa sekä lauseeseen, sitä suurempiin 

kokonaisuuksiin että varsinaiseen kielenkäyttöön tilanteessa (Pietikäinen ja 

Mäntynen 2009, 24-25). Diskursseja tutkiessa ei ole niinkään merkitystä sillä, mikä 

on ”totuus” tai ”oikein” vaan sillä, kuinka asiat ilmaistaan, mitkä merkitykset ovat 

vallalla ja mitkä merkitykset ovat vähäisiä tai puuttuvat kokonaan. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 11–14; Wood & Kroger 2000, 10) 

 

Käytettävä menetelmä diskurssitutkimuksen sisällä on tulkitseva diskurssianalyysi, 

jossa pyritään tunnistamaan sellaisia yleisempiä diskursseja, joissa tuotetaan ja 

ylläpidetään jaettuja merkityksiä ja tulkintoja. Kyseisessä analyysissa tavoitteena on 

nimenomaan diskurssien tulkitseminen valitun lähestymistavan kautta aineistoon 

pohjautuen. Analyysissa ikään kuin keskustellaan aineiston ja tausta-aineiston 

kanssa. Vaikka aineistoa on mahdollisuus tulkita monella tapaa, täytyy tulkinnan 

kuitenkin kummuta aineistosta. Analyysi pohjautuu vahvasti aineistoon ja tulkinnan 

perusta on kyettävä löytämään aineiston pohjalta. (Siltaoja ja Vehkaperä 2011, 213–

218 ; Juhila 1999, 212–213). Tulkitseva diskurssianalyysi pohjautuu omien 

tutkimuskysymysten ja tulkinnan lisäksi myös vahvasti muihin teksteihin 

(intertekstuaalisuus). Tavoitteena on sijoittaa tutkimus myös osaksi muita 
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diskursseja (interdiskursiaalisuus) sekä osaksi diskurssia. (Heracleous 2004, 176). 

Diskurssianalyysin tasot ja niiden erottamattomuus toisistaan on esitetty kuviossa 

1. 

 

 

Kuvio 1. Kontekstin tasot 

 

 

 

4.3 Aineisto 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään analyysin aineistona markkinoinnissa kilpailuetuun 

liittyviä S-Pankin, Nordean ja OP:n vuoden 2015 aikana julkaisemia mainoksia ja 

uutisia omilla verkkosivuillaan sekä Facebookissa. Tutkimukseen on nostettu 

tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja julkaisuja aikaperusteisesti niin, että 

tarkasteluun on valittu ensimmäiset julkaisut, jotka täyttävät valintakriteerit. 

 

Yhteiskunnallinen, 

poliittinen, 

historiallinen, 

kulttuurinen

Diskurtiiviset
käytänteet

Tilanne

Tutkijan oma
konteksti
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4.4 Analyysi 

 

Etsiessä tutkimuksen kannalta relevanttia aineistoa valittujen pankkien Facebook-

sivustoilta pankkien erilainen Facebook-käyttäytyminen tuli ilmeiseksi. S-Pankin 

Facebook-sivustolla oli tutkimukseen soveltuvaa aineistoa runsaasti, joten 

tutkimuksen aineiston tasapainon takia aineistoa täytyi rajata koskemaan vain 

ilmeisimmin tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja julkaisuja. Myös OP:n 

Facebook-sivustolla oli runsaasti aineistoksi sopivia julkaisuja, vaikka määrällisesti 

niitä oli S-Pankin sivustoa vähemmän. Nordean Facebook-julkaisut poikkeavat 

merkittävästi S-Pankin ja OP:n julkaisuista, sillä Nordea julkaisee lähinnä 

artikkeleita Nordean asiakkaita mahdollisesti kiinnostavista aiheista eikä niinkään 

markkinoi itseään. Vaikka Nordean julkaisut eroavat tyyliltään OP:n ja S-Pankin 

julkaisuista, oli myös Nordean aineisto helppo koostaa. Aineistosta on rajattu 

tyyliltään ja sisällöltään samankaltaiset julkaisut pois ja pyritty tuomaan esille 

toisistaan keskenään eroavia julkaisuja ja näkökulmia. Kun analyysissa viitataan, 

että pankin julkaisuissa ei ole mainintaa jostain kilpailuedun teemasta, tarkoittaa 

viittaus kaikkia vuoden 2015 aikana julkaistua aineistoa eikä ainoastaan muutamaa 

esille nostettua julkaisua.  

 

Verratessa S-Pankin, Nordean ja OP:n julkaisuja toisiinsa, löytyy jokaisen pankin 

aineistosta viittauksia asioinnin helppouteen. S-Pankin julkaisuissa korostetaan S-

Pankissa asioimisen helppoutta nostamalla esille ominaisuuksia, jotka eroavat 

OP:sta ja Nordeasta. 

S-Tiliin liitetyllä S-Etukortilla voit nostaa tai tallettaa käteistä useimpien S-ryhmän 

kauppojen kassoilla ympäri kesä-Suomen. Muut pankkiasiat hoituvat 

asiakaspalvelupisteissämme ilman ajanvarausta tai sitten verkkopankissa ja S-

mobiilissa. / Vaivatonta kesää 

Esille nostetaan mahdollisuus toimia käteisellä ympäri Suomea, mikä eroaa etenkin 

Nordean asiakkaiden mahdollisuuksista käteisen nostamiseen. Myös asioinnin 

helppouden esille nostaminen niin, että S-Pankeissa ei tarvitse varata aikaa 

konttorissa asioimiseen eroaa Nordean ja OP:n käytännöistä, sillä molemmissa 
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pankeissa pankkiasiointiin täytyy yleensä varata aika asiantuntijalle eikä palvelua 

välttämättä saa ilman ajanvarausta. Vaikka käytännössä S-Pankissa ei ole 

mahdollista hoitaa kaikkia pankkiasioita ilman ajanvarausta, esitetään asia 

markkinoinnissa kuitenkin niin, että mainoksesta jää mielikuva siitä, että kaikki 

asiointi on mahdollista ilman ajanvarausta. Vaikka mainoksessa käytetty ilmaisu luo 

mielikuvaa kaikkien pankkiasioiden hoitamisen mahdollisuudesta ilman 

ajanvarausta, ei mainos luultavasti aiheuta asiakkaissa petetyksi tulemisen 

tunnetta, sillä esimerkiksi asuntolainaneuvotteluja ei asiakkaiden yleensä tarvitse 

kovin usein käydä. Mikäli asiakkailla ei ole päivittäisasiointia merkittävämpää 

pankkiasiaa, ei heille välttämättä edes paljastu, että kaikki pankkiasiointi ei ole 

mahdollista ilman ajanvarausta.  

 

”Panostukset helppouteen alkavat kantaa hedelmää” 

Lauseessa kerrotaan S-Pankin hyvästä taloudellisesta tuloksesta. Lauseessa 

yhdistetään S-Pankin hyvä taloudellinen tulos sekä pankkipalveluiden helppous 

asiakkaille ja vihjataan taloudellisen menestyksen olevan seurausta asioinnin 

helppoudesta. Lauseella pyritään luomaan mielikuvaa siitä, että asioinnin 

helppouden parantaminen lisää pankin taloudellista tulosta, mikä tarkoittaisi sitä, 

että S-Pankki tulee jatkossakin omien taloudellisten intressien takia lisäämään 

asioinnin helppoutta. Taloudellisen tuloksen ja helppouden yhdistäminen luo myös 

asiakkaissa mielikuvaa siitä, että S-Pankki on heitä varten, sillä nimenomaan 

panostukset heidän asioinnin helppouteen lisää S-Pankin menestystä. Tällainen 

tulkinta luo helposti asiakkaille mielikuvaa siitä, että kyseinen pankki jatkaa edelleen 

asioinnin helpottamista – sehän vain lisää pankin taloudellista menestystä. Monesti 

hyvän taloudellisen menestyksen mainitseminen herättää asiakkaissa kysymyksiä 

siitä, onko taloudellinen menestys saavutettu heidän kustannuksellaan. Kuitenkin 

tässä lauseessa näin ei käy, sillä oivasti muotoiltu lause voi saada asiakkaat jopa 

hieman ylpeiksi siitä, että heidän pankkinsa tekee asioita heidän hyväksi ja samalla 

myös menestyvät taloudellisesti. Hyvän taloudellisen tuloksen esille tuomisella on 

myös mahdollisesti vaikutusta henkilöihin, jotka eivät ole S-Pankin asiakkaita. S-

Pankki on suhteellisen tuore pankki, jota kohtaan ihmisillä voi olla epäluuloja. 

Tuomalla esille pankin hyvän taloudellisen tilanteen, sekä kasvavan tuloksen, 
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vahvistaa S-Pankki myös asemaansa niiden silmissä, jotka epäilevät kauppapankin 

mahdollisuuksia toimia vakavavaraisena ja taloudellisesti menestyvänä pankkina. 

 

Myös OP nostaa asioinnin helppouden esille julkaisuissaan: 

Auttavaiset chat-asiakaspalvelijamme kertovat lisää eduista ja opastavat sinua 

oikeiden vakuutuksien valitsemisessa! Klikkaa alla olevaa linkkiä ja kohta 

olet #vakuutettuna  ” 

Mainoksessa esille nostettu mahdollisuus kysyä neuvoa chat-asiakaspalvelijoilta 

luo kuvaa helposta asioinnista verkon kautta ilman, että asiakkaan tarvitsee käydä 

konttorilla tai soittaa asiakaspalveluun. Mainos on suunnattu nuorille ja etenkin 

monelle nuorelle toimiminen internetin välityksellä on luonnollisempaa kuin käynti 

konttorissa tai puhelinsoitto asiakaspalveluun. Siksi nuorille suunnatussa 

mainoksessa mahdollisuus olla tapaamatta tai keskustelematta ääneen kenenkään 

kanssa on merkki helppoudesta vaikka toiselle mainoksen kohderyhmälle vaikutus 

voisikin olla päinvastainen. Koska OP näkyy vahvasti katukuvassa näkyvien 

kylttiensä ja joka paikkakunnalla sijaitsevien konttoreidensa takia, voi moni nuori 

mieltää OP:n helposti perinteisiä konttoripalveluja tarjoavaksi pankiksi, jossa iäkkäät 

asiakkaat asioivat henkilökohtaisesti konttorissa. Mainos luo hyvin erilaista kuvaa 

OP:sta nimenomaan nuorille ja vaikka kaikki asiakkaat eivät välttämättä 

tunnistakaan omaa lähipankkiaan mainoksesta, eivät he myöskään ole mainoksen 

kohderyhmä. Mainos myös nostaa esille sen, että OP pyrkii tarjoamaan myös 

nuorille sellaisia palveluja kuin he haluavat ja mainoksen tarkoitus lienee tavoittaa 

sellaisia henkilöitä, jotka haluavat hoitaa pankkiasiointinsa kodistaan. Mainoksessa 

pyritään myös esittämään etäasiointi niin, että vaikka asiointi hoidetaankin etänä, 

on OP:n asiakaspalveluiden apu silti saatavilla. Mainokseen on myös saatu 

yhdistettyä eduista kertominen, mikä voi herättää joidenkin asiakkaiden 

kiinnostuksen.  

Kaikki kattosi alle yhden katon alta. #loksahdus www.op.fi/kotiin 

Mainoslauseessa viitataan siihen, kuinka OP:n omistaman 

kiinteistönvälitysyrityksen (OP-Kiinteistökeskus) kautta on mahdollista löytää 

toivottu asunto, johon on mahdollista hankkia asunto-, remontti- ja/tai kulutusluottoa 

https://www.facebook.com/hashtag/vakuutettuna?source=feed_text&story_id=882281638516608
https://www.facebook.com/hashtag/loksahdus?source=feed_text&story_id=811671998910906
http://www.op.fi/kotiin


36 
 

OP:lta. Asunto taas on mahdollista vakuuttaa OP:n Pohjola-vakuutuksilla. 

Mainoslauseessa luodaan mielikuvaa siitä kuinka hankkimalla kaikki palvelut 

samasta finanssitalosta asunnonhankkiminen on helppoa ja asiat vain ”loksahtavat 

paikoilleen”. Mainos luo mielikuvan siitä, että kaikki OP:n palvelut ovat 

saumattomasti kytköksissä toisiinsa, sekä siitä, kuinka palvelut ovat konkreettisesti 

saatavilla samasta rakennuksesta. Vaikka mainoksessa pyritään luomaan 

mielikuvaa asioinnin helppoudesta, kun kaikki palvelut hankitaan samasta 

finanssitalosta, ei todellisuudessa asiointi ole välttämättä täysin saumatonta. Tämä 

ei kuitenkaan vaikuta mielikuvaan siitä, että samasta paikasta hankittuna palvelut 

olisivat helpommin saatavilla. Mainoksessa onnistutaan myös mainostamaan useita 

palveluita yhdellä mainoksella ja samalla luodaan eroa muihin asuntolainan 

tarjoajiin muistuttamalla asiakkaita OP:n tarjoamista palvelumahdollisuuksista. 

Mainos myös luo lämmintä mielikuvaa OP:sta.  Etenkin internetlinkin tarkenne 

’kotiin’ tuo monelle vahvoja mielleyhtymiä omasta kodista, sen lämmöstä ja 

turvallisuudesta. Mainoksessa yhdistetäänkin asiakkaiden tunnelmat omasta 

kodista pankin tarjoamiin palveluihin, mikä tekee mainoskampanjasta varmasti 

monen asiakkaan mielessä lämpimän ja turvallisen oloisen. 

 

Myös Nordean julkaisuissa käsitellään mielikuvaa asioinnin helppoudesta: 

Asiakaspalvelumme auttaa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä 

Julkaisussa luodaan mielikuvaa asioinnin helppoudesta tuomalla esille sen, että 

Nordean asiakaspalvelu on aina auki. Myös julkaisussa käytetty ilmaisu ’auttaa’ luo 

mielikuvaa siitä, kuinka Nordealta asiakkaat saavat aina tarvittaessa apua oikeilta 

ihmisiltä. Jos julkaisussa ilmoitettaisiin asiakaspalvelun olevan auki vuoden 

jokaisena päivänä, ei lause viestisi samalla tavalla asiakasläheisyyttä kuin verbin 

auttaa käyttäminen. Mainoksessa myös nostetaan esille mahdollisuus saada apua 

pankkiasioiden suhteen juuri sillä hetkellä kun asiakkaat haluavat. Kun 

pankkiasioinnissa on kyse asiakkaiden omista raha-asioista, voi monen mieltä 

helpottaa mahdollisuus soittaa asiakaspalveluun mihin aikaan tahansa. Vaikka 

harvalla luultavasti on tarvetta keskustella asiakaspalvelun kanssa kovinkaan usein, 

mielletään pankkiasiointi yleensä niin tärkeäksi, että niihin liittyvät ongelmat eivät 
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voi odottaa asiakaspalvelun aukeamista. Monelle riittänee pelkkä tieto 

mahdollisuudesta soittaa asiakaspalveluun milloin tahansa luomaan tyytyväisyyden 

ja turvallisuuden tunteen pankkiasioiden suhteen. Myös auttamisen korostaminen 

asiakaspalvelun yhteydessä luo luultavasti monelle mielenrauhaa 

pankkipalveluidensa suhteen. Aina auki oleva asiakaspalvelu myös viestittää 

asiakkaille, että heidän mahdollisia ongelmatilanteita pidetään tärkeinä ja ne 

halutaan hoitaa mahdollisimman nopeasti. Tämä luo mielikuvaa pankista, jolle 

asiakkaat ovat tärkeitä. 

 

Nordea on laajentanut pankkipalveluidensa aukioloaikoja vastaamaan asiakkaiden 

toiveita. Nyt myös lauantai on pankkipäivä. 

Julkaisussa korostetaan asioinnin helppoutta tuomalla esille asiakkaiden 

mahdollisuus hoitaa pankkiasioitaan myös yleisesti vapaapäiväksi miellettynä 

lauantaina. Mainoksessa korostetaan myös sitä, että pankki on auki lauantaina 

nimenomaan asiakkaiden toiveesta. Ottamalla asiakkaiden toiveet näin vahvasti 

huomioon, Nordea viestittää asiakkaiden olevan heille tärkeitä ja heidän 

kuuntelevan tarkasti asiakkaiden toiveita. Mainoksesta tulisi aivan erilainen, mikäli 

siinä vain todettaisiin Nordean laajentaneen aukioloaikojaan lauantaihin. 

Nostamalla esille asiakkaiden toiveet ja niihin vastaamisen luodaan mielikuvaa 

asiakkaiden ja pankin vuorovaikutuksesta. Vaikka todelliset syyt lauantain 

aukioloajoille voivat olla jotain muuta, nostamalla syyksi asiakkaiden toiveet 

saadaan nostettua asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen suurimmaksi aukioloaikojen 

laajentamisen tavoitteeksi ja nostettua asiakkaat ja heidän toiveensa keskiöön 

Nordean toiminnassa.  

 

S-Pankki korostaa kilpailuetunaan myös erilaisia asiakkaille tarjoamiaan etuja. 

”Ilmaisen S-mobiili-sovelluksen avulla hoidat raha-asiat, näet kertyneen Bonuksen, 

löydät lähimmät S-ryhmän toimipisteet ja keräät sinulle suunnatut edut.” 

S-Pankin julkaisussa kehotetaan keräämään asiakkaalle kuuluvat edut. Etujen 

kerääminen on mainoksen mukaan mahdollista S-mobiilissa, S-Pankin 
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mobiilipankkisovelluksessa. Sama mobiilipankin toiminto olisi voitu myös ilmaista 

esimerkiksi ”näet omistaja-asiakkaan edut” mutta ilmaisemalla asia niin, että se 

mahdollistaa asiakkaan keräämään hänelle kuuluvat edut, saadaan lauseeseen 

aktiivinen toiminto mukaan. Mainos kehottaa aktiivisen verbin käytöllä tutustumaan 

etuihin sekä toimimaan niin, että asiakas voi myös hyödyntää edut. Etuja ei 

mainosteta siis ainoastaan niin, että ne ovat olemassa vaan mainoksen 

sanavalinnat kehottavat myös aktiivisesti keräilemään asiakkaalle kuuluvia etuja. 

Mainoksessa mainitaan myös mobiilipankkipalvelun olevan ilmainen, mikä 

luultavasti on asiakkaiden mielestä linjassa myös S-Pankin ilmaisena mainostamien 

päivittäispalveluiden kanssa. Mainoksessa luodaan mielikuvaa siitä, että 

mobiilipalvelulla on mahdollisuus hoitaa pankkiasioita laajasti mutta sen lisäksi 

hyödyntämään sitä myös kauppa-asioinnissa, sillä sovelluksella voi nähdä lähimmät 

S-ryhmän toimipisteet – ei S-Pankin toimipisteet. Myös bonusten tarkastelun 

yhdistäminen pankkiasiointisovellukseen, luo mielikuvaa aidosta mahdollisuudesta 

hoitaa sekä pankki- että kauppa-asiointia samojen toimipisteiden lisäksi myös 

samalla mobiilisovelluksella. Yhdistämällä sovellukseen sekä kauppaan että 

pankkiin liittyviä ominaisuuksia, S-Pankki luo vahvaa mielikuvaa aidosta 

kauppapankista. Mainos luo mielikuvan myös mobiilisovelluksen 

monipuolisuudesta, mitä monet asiakkaat luultavasti arvostavat. Sen lisäksi, että 

asiakkaat voivat hoitaa pankki- ja kauppa-asioitaan monipuolisesti S-ryhmän 

toimipisteissä, he voivat hoitaa niitä monipuolisesti myös mobiilisovelluksessa. 

Tämä kaikki lisää mielikuvaa asioinnin helppoudesta.  

 

Myös OP:n julkaisussa pyritään saamaan asiakas tietoiseksi hänelle kuuluvista 

eduista. 

 Varaa aika ja kerromme sinulle lisää. Samalla varmistamme, että sinulla on jo kaikki 

muut edut käytössäsi .  

Myös tämä lause pyrkii saamaan asiakkaissa aikaan toimintaa, sillä julkaisussa 

pyydetään varaamaan aika konttorille, jotta asiakkaan kanssa voidaan käydä läpi 

kaikkien etujen käytössä oleminen. Mainoksessa ei yksilöidä etuja mutta kerrotaan, 

että asiakastapaamisessa ne selviävät. Julkaisu jättää lukijalleen kysymyksiä siitä, 
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mitä kyseiset edut voisivat olla. Lauseessa viitataan monikossa asiakkaan etuihin, 

mikä luo mielikuvaa siitä, että OP:n asiakkaan on mahdollisuus saada useita etuja 

verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät ole OP:n asiakkaita. Mainoksessa myös 

käytetään hymynaamaa, mikä lisää viestin välittömyyttä ja rentoutta. Mainos on 

melkein kuin ystävän kutsu kahville, sillä se on melko lyhyt, ystävällinen ja 

informatiivinen. Mainos luo mielikuvaa pankista, jonne on helppo pistäytyä 

ainoastaan juttelemaan eduista ilman että asioinnille tarvitsee olla mitään 

varsinaista syytä. Mainoksessa kehotetaan nimenomaan varaamaan aika, vaikka 

asiakas ei sitä välttämättä omasta mielestään edes tarvitsisi. Mainos 

mahdollisuudesta käydä pankissa ilman lainaneuvottelua tai sijoittamiskeskustelua 

luo mielikuvaa asiakasta lähellä olevasta pankista, joka on kiinnostunut 

asiakkaastaan myös muissa elämäntilanteissa ja joka on kiinnostunut asiakkaan 

varojen lisäksi myös asiakkaasta. Vaikka moni ei halua tulla tutuksi pankkinsa tai 

sen henkilökunnan kanssa, arvostaa vielä moni henkilökohtaisia suhteita omaan 

lähipankkiin ja näitä suhteita luodaan nimenomaan tapaamisissa, joilla ei 

välttämättä ole suurta agendaa. Tietenkin pankin näkökulmasta jokainen 

tapaaminen on mahdollisuus myyntiin, mutta kaikki asiakkaat eivät välttämättä 

miellä asiaa niin vaan he ainoastaan ilahtuvat mahdollisuudesta tulla 

keskustelemaan eduistaan. 

 

Myös OP:n toisessa julkaisussa korostetaan etujen hyödyntämistä. 

Jos et ole vielä hyödyntänyt huikeita nuorten etuja vakuutuksissasi. 

Lauseessa etujen hyvyyttä korostetaan kehumalla niitä huikeiksi.  Adjektiivi on rento 

ja nuorekas valinta ja koko mainos on myös suunnattu nuorille. Mainoksessa 

kehotetaan hyödyntämään etuja, eikä mainoksessa oteta niinkään kantaa siihen, 

että edut kuuluisivat asiakkaalle toisin kuin S-Pankin vastaavassa mainoksessa. 

Etujen käyttäminen esitetään kuitenkin niin, että niiden käyttöönotosta olisi 

asiakkaalle hyötyä, sillä niitä pitäisi hyödyntää. Julkaisussa viitataan OP:n 

asiakkaiden mahdollisuuteen saada etuja myös vakuutuksista, mikä luo mielikuvaa 

siitä, että asiakkaan kannattaa keskittää pankki- ja vakuutusasiansa OP:hen. 

Lauseessa myös viitataan siihen, että edut tulee hyödyntää jossain vaiheessa, sillä 



40 
 

se on muotoiltu ”jos et vielä”, millä yleensä viitataan tilanteisiin, joissa jokin asia tulee 

joka tapauksessa tapahtumaan. Myös nostamalla esille sen, että kyseessä on 

nuorten edut luodaan asiakkaille mielikuvaa siitä, että edut kannattaa ottaa heti 

käyttöön ennen kuin ei enää kuulu kohderyhmään nuoret. Lauseessa viitataan siis 

siihen, että kyseiset edut ovat vain rajoitetun ajan käytössä, eikä niitä tule enää sen 

jälkeen saamaan. 

 

OP:n julkaisussa käsitellään myös pankin omistajajäsenyyttä. 

Osuuspankin asiakasomistajuus on arvokas ja erilainen lahja. / Asiakasomistaja 

omistaa osan pankkiaan ja hyötyy keskittämiseduistamme. 

 Mainoksessa kerrotaan asiakasomistajuuden olevan arvokas lahja, sillä 

asiakasomistaja omistaa osan pankkiaan. Julkaisussa painotetaan omistajuuden 

tarkoittavan konkreettisesti pankin omistajuutta. Omistajuus myös yhdistetään 

mahdollisuuteen hyödyntää keskittämisedut. Vaikka julkaisussa on myös mainittu 

keskittämisedut, on julkaisu kuitenkin pääosin asiakasomistajuuden esittelyä ja sen 

kerrotun arvokkuuden perustelua. Asiakasomistajuuden esittäminen mahdollisena 

lahjana luo siitä tavaraan verrattavan mielikuvan, sillä jos omistajuuden voi antaa 

lahjaksi sen mieltää konkreettiseksi asiaksi. Nostamalla omistajuuden lahjaksi 

luodaan mielikuvaa siitä, että pankin omistajuus on asia, mikä on hieno jakaa myös 

omien tuttavien kanssa. Vaikka pankkiasioista ei yleensä keskustella keskenään tai 

oteta kantaa minkä pankin asiakas kukakin on, luo mainos mielikuvaa siitä, että 

asiakasomistajuus tiettyyn pankkiin on hyväksyttävä lahja. Sitä ei myöskään 

luultavasti mielletä ihmisten pankkiasioihin puuttumisena, mikäli omistajuus 

ostetaan lahjaksi. Omistajuutta ja asiakkuutta ei välttämättä mielletä samaksi 

asiaksi ja siksi omistajuuden lahjoittamista ei välttämättä ajatella samalla tavalla 

kuin pankki sen ajattelee – mahdollisuutena saada uusia sitoutuneita asiakkaita. 

Vaikka omistajuuden lahjoittaminen on käytännössä pankin markkinointia omille 

tuttaville, ei tätä luultavasti mielletä näin vaan omistajuutta pidetään ihan tavallisena 

lahjana.  
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Nordean julkaisu eroaa muista aineiston julkaisuista tyyliltään ja tarkoitukseltaan, 

sillä se on kannanotto julkisuudessa kohua herättäneeseen Kilpisjärven koululaisten 

tapaukseen, jossa koulun tulipalon takia koululaiset menettivät leirikoulurahansa.  

Facebookissa on levinnyt Kilpisjärven koululaisia koskeva tarina. Olemme 

pahoillamme koululaisia kohdanneesta epäonnesta ja siksi olemme päättäneet 

avustaa leirikoululaisia 4 000 eurolla. Toivotamme heille mukavia leirikoulupäiviä 

Rovaniemellä 

Julkaisulla Nordea osoittaa seuraavansa julkista keskustelua Nordeasta pankkina 

ja lahjoittaa koululaisille leirikoulurahat. Julkaisussa Nordea ilmaisee olevansa 

pahoillaan koululaisia kohdanneesta epäonnesta, mutta Nordea ei ota osavastuuta 

tapahtumasta, vaikka sitä pidettiinkin syyllisenä ainakin osittain erityisesti opettajan 

toimesta. Julkaisu on muotoiltu osaaottavaksi lahjoitukseksi. Vaikka julkaisussa ei 

suoraan kehuta Nordeaa tai tuoda esille mitään kilpailuedun kannalta olennaista 

suhteessa muihin pankkeihin, on julkaisu osoitus siitä, että Nordea osaa ottaa 

kantaa nopeasti julkisuudessa Nordeasta liikkuvaan keskusteluun. Lahjoittamalla 

puuttuvat leirikoulurahat keskustelu tapahtuneesta loppui nopeasti. Julkaisu 

edustaa julkisivun hallinnan taitoa. Julkaisu myös luo mielikuvaa asiakkaita varten 

olevasta pankista, joka on valmis auttamaan asiakkaita taloudellisen hädän 

hetkellä. Myös mielikuva siitä, että Nordea pahoittelee sitä, ettei heille ole helppoa 

tuoda käteistä talletettavaksi pehmentää varmasti monien silmissä Nordean jopa 

hieman kovaa imagoa. 

 

S-Pankki käsittelee julkaisussa pankin vaihtamisen helppoutta ja pankin 

vaihtamiseen johtavia tapahtumia.  

”Pankkia vaihtaessa on hyvä kiinnittää huomiota palvelumaksujen lisäksi myös 

muihin asioihin. Toiselle ovat tärkeitä monipuoliset sijoitusinstrumentit, toinen 

arvostaa ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Ällin listalla korkealla on myös 

asioinnin helppous.” 

Julkaisussa nostetaan pankin vaihtamisen kriteereiksi nousevat palvelumaksut 

sekä palveluiden huono sujuvuus. Julkaisussa esitetään, että asiakkaiden tulee 

tarkkailla oman pankkinsa kohdalta samoja ominaisuuksia, joilla S-Pankki 
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mainostaa itseään eli palvelumaksuja sekä asioinnin sujuvuutta. Pankin 

vaihtamisen syiksi esitetään S-Pankin aineiston perusteella vahvuuksiksi nostamat 

ominaisuudet. Julkaisu siis pyrkii tuomaan muiden pankkien asiakkaat tietoisiksi 

siitä, kuinka S-Pankin palvelumaksut ovat edulliset sekä saatavuus 

”kauppapankkina” helpompi verrattuna muihin Suomessa toimiviin pankkeihin. 

Julkaisussa luodaan mielikuvaa siitä, että S-Pankki on kaikilla osa-alueilla erittäin 

hyvä pankki, sillä oli pankin vaihtajan arvostamat asiat mitä hyvänsä, niitä löytyy S-

Pankista. Julkaisussa myös luodaan mielikuvaa siitä, että edullisten hintojen lisäksi 

S-Pankissa palvelu on avointa ja ystävällistä ja että pankki on lähellä asiakasta niin 

fyysisesti kuin tunnetasolla.  

 

S-Pankin julkaisuissa mainitaan S-mobiilin mahdollistavan pankkiasioinnin 

kaikkialta.  

Pankki mukaan soutureissulle. 

Muut pankkiasiat hoituvat asiakaspalvelupisteissämme ilman ajanvarausta tai sitten 

verkkopankissa ja S-mobiilissa 

Julkaisuissa korostetaan sitä, että mobiilipankissa asioiminen on todellista 

pankkiasiointia, sillä lauseet viittaavat siihen, että mobiilisovelluksessa 

pankkiasiointi on kuin koko pankki olisi mukana asioinnissa. Lauseet luovat 

mielikuvaa, että kaikki pankkiasiat olisi mahdollista hoitaa mobiilipankeissa, mikä ei 

tietenkään ole totta mutta kyseessä onkin mielikuvien luonti. Julkaisussa myös 

korostetaan sitä, että pankkiasioita on mahdollisuus hoitaa myös perinteisesti 

kasvotusten ilman ajanvarausta. Tämä on vastine sille, että sekä OP:n että Nordean 

asiakkaiden täytyy usein varata aika pankin asiantuntijoille, mikäli kyseessä ovat 

muut kuin päivittäisasiat. Vaikka todellisuudessa S-Pankissa ei ole mahdollista 

myöskään hoitaa muita kuin päivittäisiä asioita ilman ajanvarausta, luo mainoslause 

mielikuvaa juuri siitä, että tämä olisi mahdollista. Luultavasti moni S-pankinkaan 

asiakas ei tule tarvitsemaan asiantuntijaneuvoja kovin useasti, joten moni tyytynee 

siihen olettamukseen, että tämä olisi mahdollista. Myös ajatus siitä, että 

pankkiasioita voi hoitaa soudellessa, luo mielikuvaa pankkiasioiden hoitamisen 

mutkattomuudesta. 
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4.5 Tulokset 

  

Pankkien julkaisujen perusteella vaikuttaa siltä, että jokainen tutkittu pankki luo 

mainonnallaan mielikuvaa siitä, että niiden kilpailuetu muihin pankkeihin nähden 

olisi helppous. Tarkastelluissa julkaisuissa korostetaan helppoutta esimerkiksi 

pankkien sovellusten käyttämisessä tai asiointipisteverkoston laajuudessa. 

Vaikuttaa siltä, että pankeissa ajatellaan ihmisten arvostavan helppoutta, sillä 

jokainen tutkituista pankeista tuo asiakkailleen tarkoitetuissa julkaisuissa esille 

palveluiden käyttämisen helppouden. Helppous on jopa nostettu esille pankin 

taloudellisen menestyksen lähteenä. Finanssialan keskusliiton (2015) mukaan 

asiakkaat arvostavat pankin palveluiden ja palveluiden käyttöön tarkoitetuissa 

sovelluksissa helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä, joten helppouden mielikuvan 

korostaminen ei ole ainoastaan pankkien olettamus asiakkaiden toiveesta vaan 

asiakkaiden oikea vaatimus. Helppouden korostamisen tarkoituksena saattaa olla 

myös tavoite pienentää asiakkaiden mahdollisia pelkoja uusien digiajan palveluiden 

käyttöönotossa, sillä pankeista myönnetään, että niillä on paineita 

pankkipalveluiden muokkaamiseen kehittyvässä digitaalimaailmassa ja kehityksen 

mukana pysymisessä. Jotta pankkien on mahdollisuus pysyä digitaalisaation 

perässä, täytyy sen saada myös asiakkaansa käyttämään uusia palveluitaan 

nykyisien palvelumahdollisuuksien lisäksi ja lopulta niiden tilalla. Mikäli asiakkaita ei 

saada käyttämään uusia palvelumalleja, tulee niiden kehittämiseen käytetyistä 

resursseista uponneita kustannuksia, mikä voi hankaloittaa uusien 

kehityshankkeiden toteuttamista joko resurssien tai mielenkiinnon vähyyden takia. 

Myös asiakkaiden ristiriitaiset toiveet pankkipalveluiden digitalisoitumisesta (EPSI 

Ratings 2015, Finanssialan keskusliitto 2015) voi vaikuttaa pankkien tarpeeseen 

korostaa ennen kaikkea palveluidensa helppoutta tapauksesta riippuen joko 

digitaalisissa palveluissa tai henkilökohtaisessa toimipisteasioinnissa.   

 

Konttori- ja asiointipisteiden laajuus on nostettu esille pankkien mainonnassa 

laajalti. Konttori- ja asiointipisteiden laajuus mahdollistaa aidot ja henkilökohtaiset 

tapaamiset pankin henkilöstön ja asiakkaiden välillä, joten laaja konttoreiden määrä 

tarjoaa laajat mahdollisuudet asioida pankissa henkilökohtaisesti. Monen 
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pankkiryhmän konttoriverkoston supistuttua viime vuosina (Finanssialana 

keskusliitto 2015) erityisesti S-Pankki korostaa mainonnassaan mahdollisuutta 

hoitaa pankkiasioita henkilökohtaisesti kaupoissa sijaitsevissa S-Pankin 

toimipisteissä. S-Pankki kuvaa itseään myös kauppapankiksi korostaen samalla 

mahdollisuutta hoitaa pankkiasioita henkilökohtaisesti kauppareissulla. Vahva 

markkinointi laajalla palveluverkolla erottaa S-Pankin pankkiryhmistä, jotka 

vähentävät konttoreitaan. Vaikka OP:lla on Suomen kattavin konttoriverkosta, se ei 

markkinoi konttoriverkostoaan ja henkilökohtaisia pankkitapaamisia yhtä 

voimakkaasti kuin S-Pankki. Sen sijaan OP mainostaa asiakkaiden mahdollisuutta 

hoitaa pankkiasiat etänä. S-Pankilla ja OP:lla vaikuttaa olevan erilainen strategia 

asiakkaiden saamiseksi, sillä S-Pankin korostaessa mahdollisuutta asioida pankin 

asiakaspisteissä henkilökohtaisesti paikan päällä, korostaa OP mahdollisuutta 

hoitaa pankkiasiat etänä digitalisaation ansiosta. 

 

Helppous on nostettu mainonnassa kilpailuetuna esille myös mahdollistamalla 

muiden asiointien yhdistämisen pankkiasiointiin. S-Pankki mainostaa 

mahdollisuutta hoitaa pankki- ja kauppa-asiat samalla kerralla ja OP mainostaa 

pankki-, vakuutus- ja kiinteistövälitysasioinnin hoitamista samassa paikassa. S-

Pankin mainostaminen vetoaa jokapäiväisen pankkiasioinnin helppouteen kun OP 

taas korostaa elämän suurien asioiden hoitamisen helppoutta samassa paikassa. 

Mielikuva helppoudesta nostetaan siis kilpailuetuna esille myös monien muiden 

kilpailuetuna esitettyjen ominaisuuksien tai palveluiden rinnalla. Kuitenkaan 

Nordean mainonnassa ei korosteta mahdollisuutta yhdistää esimerkiksi pankki ja 

vakuutuspalvelut, mikä voi kertoa siitä, että Nordea haluaa profiloitua ainoastaan 

asiantuntevana pankkipalveluiden tarjoajana. 

 

Mainonnassa kilpailueduksi on nostettu myös pankkien yhtiömuoto. 

Osuustoiminnan mahdollistama omistajajäsenyys on nostettu esille sekä S-

Pankissa että Osuuspankissa. Pankin omistajajäsenyyttä on mainostettu muun 

muassa mahdollisuutena vaikuttaa pankin toimintaan sekä erilaisilla omistajille 

suunnatuilla eduilla. Myös pankin olemassaolo omistajia ja heidän 
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pankkipalveluitaan varten on ollut mainoskampanjoiden teemana. Korostamalla 

omistajuuden merkitystä pankit voivat pyrkiä sitouttamaan asiakkaitaan myös 

tunnetasolla kyseiseen pankkiin. Molemmat pankit korostavat omistajuuden olevan 

arvokas asia itsessään, joka myös tuo lisäetuja sellaisiin asiakkaisiin nähden, jotka 

eivät ole omistajia. Koska osuuskuntatoiminnan tarkoitus on tuottaa palveluita ja 

hyvinvointia omistajilleen, ellei säännöissä muuta määrätä (Patentti- ja 

Rekisterikeskus 2016) on osuuspankeissa määritelty omistaja-asiakkaiden ja 

muiden asiakkaiden palveluihin ja palveluiden hinnoitteluun eroja. Pankit 

mainostavat asiakkaidensa pääsevän osallisiksi omistajille varattuihin etuihin 

liittymällä oman pankin omistajiksi. Koska Nordean yhtiömuoto poikkeaa S-Pankista 

ja OP:sta ei se nosta mainonnassaan esille yhtiömuotoaan. 

 

Myös keskittämisetuja esitetään mainonnassa kilpailuetuna. Keskittämisetuihin on 

oikeutettu sekä pankin sisäisiin palveluihin että yhteistyökumppaneiden palveluihin 

keskittäessä. Mainonnassa on nostettu erityisesti esille pankki- ja vakuutusasioiden 

keskittämisestä saadut hyödyt, edut ja alennukset. Myös keskittämisetujen 

nostamisella kilpailueduksi pyritään sitouttamaan asiakasta taloudellisesti tietyn 

pankin (ja vakuutusyhtiön) palveluihin. Tarjoamalla keskittämisetuja voi pankki 

tehdä asiakkaan kannalta jopa mahdottomaksi vaihtaa palveluntarjoajiaan 

esimerkiksi vakuutusten kohdalla, mikäli asiakkaalla on suuri asuntolaina pankista. 

Vaikka asiakas saa alennusta kyseisien toimijoiden palveluista, voi 

palvelukokonaisuuden yksittäisratkaisut olla huonompia tai kalliimpia kuin 

tilanteessa, jossa asiakas voisi vapaasti valita kaikki palvelunsa markkinoilta. 

Kuitenkin keskittämisetuja esitetään mainonnassa kilpailuetuna hinnan lisäksi myös 

helppouden kautta. Pankit mainostavat, että asiakkaan on edullisuuden lisäksi 

helppo asioida, kun on mahdollista saada useita palveluita samasta paikasta. 

 

Myös pankin tavoitettavuus muuten kuin henkilökohtaisesti pankissa käyden 

nostettiin pankkien mainonnassa esille. Esille nostettiin mahdollisuus tavoittaa 

pankin palvelut paikasta ja kellonajasta riippumatta. Pankit esittelivät sekä 

puhelinasiakaspalvelunsa että mobiili- ja verkkopalveluidensa saatavuutta 
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kilpailuetuna. S-Pankki mainostaa paljon myös mahdollisuutta henkilökohtaiseen 

tapaamiseen muiden palvelumahdollisuuksien lisäksi kun taas OP ja Nordea 

esittelivät ennen kaikkea mahdollisuutta tavoittaa pankkipalvelut muuten kuin 

paikan päällä käyden. Pankin tavoitettavuus ei välttämättä ole yhteydessä 

konttoriverkoston laajuuteen, sillä esimerkiksi puhelinasiakaspalvelut toimivat 

konttoreista erillään ja erilaisilla aukioloajoilla. Tavoitettavuus myös vastaa eri 

tarpeisiin kuin konttoreiden määrä, sillä varsinkin akuuteissa kysymyksissä 

pankkipalveluista asiakkaan on usein helpointa soittaa suoraan asiakaspalveluun 

kuin käydä pankkikonttorissa henkilökohtaisesti.  

 

Pankkipalveluiden kehittäminen digitaalisiksi on mainonnassa nostettu yhdeksi 

kilpailuedun lähteeksi, vaikka kaikki asiakkaat eivät kaipaakaan pankkipalveluihinsa 

muutoksia (EPSI Ratings 2015). Iso osa asiakkaista haluaa tulevaisuudessa 

pankkiasioiden hoitamisen olevan helppoa ja henkilökohtaista, ilman vaatimusta 

konttorissa vierailusta (Finanssialan keskusliitto 2015). Pankit mainostavatkin 

erilaisia kehittämiään sovelluksia, esimerkiksi mobiilipankkia ja 

tunnuslukusovellusta, ahkerasti ja pyrkivät luomaan uusia sovelluksia ja 

toimintatapoja. Pankit myös mainostavat mahdollisuutta hoitaa pankkiasioita 

henkilökohtaisesti etänä esimerkiksi videoneuvottelun avulla. Kaikissa pankeissa 

videoneuvottelu ei kuitenkaan ole ainakaan vielä käytössä. Omien palveluiden 

kehittäminen vastaamaan paremmin tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita herättää 

kysymyksen siitä, miten pankin tulisi huomioida asiakkaiden erilaiset tarpeet. 

Pankkien tulee ratkaista missä suhteessa ne pyrkivät vastaamaan palveluillaan 

digitalisaatioon ja missä suhteessa ne haluavat tarjota asiakkailleen mahdollisuutta 

asioida henkilökohtaisesti konttoreissa. Verkkopalvelun tarjoamat mahdollisuudet 

hoitaa laskujen maksaminen itse verkko- tai mobiilipankissa on vähentänyt monen 

asiointia konttorissa päivittäispalveluiden parissa. Kuitenkaan kaikki eivät ole 

ottaneet verkkopalvelua käyttöön, sillä Finanssialan keskusliiton 

verkkopankkitunnuksia koskevan tutkimuksen (2016) mukaan noin 98% täysi-

ikäisistä suomalaisista oli verkkopankkitunnukset. Kuitenkin analyysin mukaan 

pankkien sisältä myönnetään olevan haastavaa tietää tarkalleen millaisia uusia 

palveluita asiakkaat arvostavat ja millaisia palveluita he haluavat käyttää. Vaikka 
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digitalisaatio on haaste pankeille, luo se myös mahdollisuuden luoda uutta 

kilpailuetua muihin pankkeihin nähden onnistuessaan.  

 

Analyysin mukaan vaikuttaa myös siltä, että asiakkaita pyritään ohjaamaan 

pankkipalveluiden käyttöön etänä ja mainonnassa nostetaankin esille pankkien 

tarjoamia mahdollisuuksia hoitaa pankkiasiat internetin tai puhelimen välityksellä. 

Vaikka S-Pankki mainostaa myös mahdollisuutta kasvotusten asiointiin, myös sen 

mainoksissa korostetaan mobiiliasioinnin helppoutta ja ilmaisuutta. Vaikka 

julkisuudessa ei useinkaan lausuta, kuinka tärkeää pankkien on luoda 

mahdollisuuksia asiointiin etänä ja kuinka pankkiasiointi on siirtymässä kohti 

digiajan asiointia, ohjataan varsinkin nuoria jo nykyisin vahvasti etäkanavien pariin. 

Analyysin pohjalta vaikuttaa siltä, että varsinkin OP tutustuttaa nuoret asiakkaansa 

asioimaan jo nyt lähinnä verkossa. Tällöin viimeistään luonnollisten syiden takia 

jossain vaiheessa OP:lla on olemassa asiakaskunta, joka ei ole tottunut asioimaan 

konttorilla eikä siksi vaadi konttoreiden olemassa oloa. Tietenkin tämä on vielä tässä 

vaiheessa vahvaa spekulaatiota ja kaukana tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä 

vaikuttaa siltä, että digitalisaatio tulee vähentämään konttoreiden tarvetta. Voi 

oikeastaan pitää luonnollisena, että nuoria ei edes ohjata enää konttorille 

asioimaan, sillä heidän on helppo oppia toimimaan etänä.  

 

Analyysissa on mielenkiintoista myös huomata, mitä asioita mainonnassa ei ole 

korostettu. OP eikä Nordea kumpikaan korosta mainonnassaan asiakkaiden 

mahdollisuutta hoitaa päivittäisasioita henkilökohtaisesti konttorilla, vaikka 

molemmilla pankeilla tämä mahdollisuus on. Tämä kertoo siitä, että mahdollisuutta 

ei mielellään haluta kertoa niille henkilöille, jotka eivät jo tällä hetkellä hoida 

päivittäisasiointiaan pankissa. Syy voi olla esimerkiksi se, että päivittäispalveluiden 

tarjoamista konttoreissa ei haluta lisätä vaan siitä pyritään mahdollisuuksien 

mukaan irtaantumaan. Tästä on esimerkkinä se, että monessa Nordean konttorissa 

ei enää käsitellä lainkaan käteistä ja päivittäispalvelut ovat saatavilla vain rajoitetun 

ajan. Rajoitetut ajat ovat käytössä myös monessa OP:n konttorissa mutta 

toistaiseksi käteistä kuitenkin käsitellään kaikissa OP:n konttoreissa. 
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Päivittäisasioinnissa S-Pankilla on aivan toisenlainen mainostamistapa, sillä se tuo 

esille asiakkaiden mahdollisuuden päivittäisasioiden hoitoon henkilökohtaisesti. 

Tällä S-Pankki luultavasti haluaa erottua Nordeasta ja OP:sta ja saada niiden 

päivittäispalveluihin tyytymättömät asiakkaat siirtymään S-Pankin asiakkaiksi. 

Yhtenä syynä S-Pankin innokkuuteen tarjota päivittäispalveluita konttoreissaan 

voinee pitää sitä, että S-Pankin päivittäisasiointi on monesti järjestetty kaupoissa 

kassojen yhteyteen. Tällöin koulutetut kaupan kassat hoitavat asiakkaiden 

päivittäisiä pankkiasioita kaupan kassalla työskentelyn ohessa, mikä tekee S-

Pankin päivittäispalveluista kustannustehokkaammat kuin OP:lla ja Nordealla. 

OP:lla ja Nordeassa asiakkaiden päivittäiset pankkiasiat hoitaa pankin oma 

henkilökunta pankin konttoreiden aukioloaikojen mukaan. Koska päivittäispalvelut 

on järjestetty eri tavalla, voi olla, että S-Pankki pyrkii pitämään niitä kilpailuetunaan 

OP:hen ja Nordeaan nähden jatkossakin. 

 

Analyysin mukaan mainonnassa kilpailueduksi voi nostaa myös vastuullisuuden. 

Erityisesti OP:n asunnonlyhennyskampanja on esimerkki vastuulliseksi esitetyn 

toimen vaikutuksesta ulkopuolisien mielipiteisiin. OP esittäytyy 

mainoskampanjassaan erityisen vastuullisena sekä Suomen kansantalouden että 

OP:n nykyisten asuntolainaajien näkökulmasta. Kyseinen markkinointikampanja sai 

positiivisen vastaanoton valitun uutisen lisäksi myös muissa medioissa. OP:n 

kampanja nähtiin uutisessa vastuullisena tekona Suomen heikossa taloudellisessa 

tilanteessa. Myös osuuskuntatoiminta sekä OP:n että S-Pankin kohdalla antaa 

mahdollisuuden nostaa mainonnassa vastuullisuuden kyseisten pankkien 

kilpailueduksi osuuskunnan tarkoituksen perusteella. Vastuullisuus kilpailuetuna ei 

välttämättä hyödytä pankin asiakkaita suoraan mutta antaa vastuullisen kuvan 

pankista ja sen toiminnasta. 

 

Analyysin mukaan vaikuttaa myös siltä, että markkinointia suunniteltaessa on 

tärkeää myös huomioida se, kuinka paljon mitäkin kohderyhmää kannattaa 

tavoitella. Luultavasti ei ole järkevää markkinoida laajasti ja kalliisti pienelle 

kohderyhmälle suunnattuja etuuksia vaan laajemmat markkinointikampanjoilla 
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kannattanee tavoitella myös suurta yleisöä. Vaikka Facebookissa tapahtuvassa 

mainonnassa nämä kustannuserot eivät sinänsä ole erityisen suuria, ei kalliita 

mainoskampanjoita kannata toteuttaa ellei niillä voida vedota mahdollisimman 

suureen osaan väestöä. Tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että vaikka 

kohderyhmämarkkinointi nähdään tärkeänä osana markkinointia, ei 

markkinoinnissa kannata keskittyä ainoastaan erilaisiin kapeisiin kohderyhmiin vaan 

pankkien tulee löytää ominaisuuksia, joiden markkinoinnilla voidaan vedota 

mahdollisimman suureen asiakaskuntaan positiivisessa mielessä. Tutkimuksen ja 

analyysin mukaan erityisesti luotettavuus ja vastuunkato vaikuttaa olevan yksi 

pankkien ominaisuuksista, jota iso osa asiakkaista pitää tärkeänä.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu sitä, kuinka pankkien kilpailuetuna pitämiä 

ominaisuuksia hyödynnetään markkinoinnissa. Tässä kappaleessa esitellään lyhyt 

yhteenveto sekä johtopäätökset. Pohditaan myös tutkimuksen rajoitteita sekä 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka pankit hyödyntävät kilpailuetuna 

pitämiään ominaisuuksia mainonnassaan. Kysymystä selvitettiin aluksi 

teorialähtöisesti tutkimalla kilpailuetua käsitteenä, kuinka sitä voi saavuttaa ja miten 

sitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Koska kilpailuetua syntyy erilaisista 

resursseista, joissa yritys onnistuu muita paremmin, voi kilpailuetua saavuttaa 

hyödyntämällä ja kehittämällä kilpailuedun lähteitä. Tämän havainnon takia 

tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan sitä, kuinka pankit pyrkivät hyödyntämään 

markkinoinnissa kilpailueduiksi mieltämiään ominaisuuksia.  

 

Vahvasta kilpailuedun taustastaan huolimatta teoreettisessa osuudessa havaittiin 

kilpailuedun käsitteenä olevan haastava. Sillä ei ole tutkijoiden yleisesti 

hyväksymää määritelmää eivätkä kaikki tutkijat tunnusta kilpailuedun 

olemassaoloa. Suurin osa tutkijoista kuitenkin tunnustaa kilpailuedun. Tutkimuksen 

kannalta kilpailuedun tarkka määritelmä ei ollut tärkeää, joten kilpailuetu määriteltiin 

asiaksi, joka mahdollistaa kilpailijoita paremman taloudellisen menestyksen alalla.   

 

Kilpailuedun havaittiin myös olevan joko kestävää tai väliaikaista. Yritys voi siis 

kadottaa saavuttamansa kilpailuedun joko niin, että sen kilpailijat onnistuvat 

kopioimaan yrityksen kilpailuedun tai niin, että kilpailuedun lähde katoaa. 

Kilpailuedun ja kestävän kilpailuedun lähteiden havaittiin myös olevan osittain 

toisistaan poikkeavat. Tutkimuksessa havaittiin myös, että varsinkin pankkialalla 
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kestävän kilpailuedun saavuttaminen on melkein mahdotonta, sillä useimmat 

kilpailuedun lähteet ovat kilpailijoiden kopioitavissa.  

 

Kilpailuedun lähteeksi kuvattiin resurssit, jotka mahdollistavat kilpailijoita paremman 

menestyksen alalla. Kilpailuedun mahdollistavien resurssien havaittiin olevan 

erilaisia valmistavilla teollisuuden aloilla ja palvelualoilla. Valmistavassa 

teollisuudessa kilpailuedun lähteenä voi olla esimerkiksi kustannustehokas 

valmistusprosessi tai pääsy raaka-aineisiin, joita muut alalla toimijat eivät voi 

käyttää. Palvelualalla kilpailuedun lähteet ovat usein osaamispohjaisia tai 

saatavuuteen liittyviä resursseja eivätkä esimerkiksi raaka-aineisiin tai patentteihin 

liittyviä resursseja. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa kilpailuedun mahdollisiksi lähteiksi 

palvelualoilla osoittautuivat muun muassa omalaatuisuus, arvon luonti, strategia ja 

sen toimeenpano ja johtaminen, tietämys, henkilöstöhallinto, tietotekniikka sekä 

asiakasorientoituneisuus. Kestävän kilpailuedun mahdollisiksi lähteiksi 

osoittautuivat tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet, erinomaiset resurssit, 

yrityksen soveltuva orientoituminen, suhteiden kehittäminen ja organisaation 

oppiminen.  

 

Teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin myös jo olemassa olevia tutkimuksia 

kilpailuedun saavuttamisesta pankeissa. Osiossa havaittiin, että pankeissa 

kilpailuedun saavuttaminen tuotteiden ominaisuuksilla on lähes mahdotonta, sillä 

finanssialan luonteen vuoksi pankkien tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat melko 

samanlaisia. Havaittiin myös, että alalla kilpailijoiden on helppo kopioida muiden 

toimijoiden tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia. Tämän havainnon takia 

tutkimuksessa päädyttiin tutkimaan sitä, kuinka pankit hyödyntävät 

markkinoinnissaan kilpailuetuina pitämiään ominaisuuksiaan ottamatta kantaa 

siihen, ovatko kyseiset ominaisuudet aidosti kilpailuedun lähteitä vai ei. 
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Pankkialalla kilpailuedun lähteet koostuvat asiakaspalvelukokemuksesta, pankin 

brändistä ja laadukkuudesta. Asiakaspalvelukokemukseen kuuluvat muun muassa 

pankkipalveluiden saatavuus, asiakaspalvelun ystävällisyys, osaaminen ja laatu 

sekä asiakkaan odotusten täyttäminen. Pankkialan luonteen takia myös pankin 

luotettavuus on tärkeässä asemassa asiakaspalvelukokemuksessa. Myös 

asiakasuskollisuus sekä asiakastyytyväisyys ovat osa asiakaspalvelukokemusta ja 

kilpailuedun lähteitä finanssialalla. Pankkialan toimijoilla myös luotettava ja eettinen 

brändi on kilpailuedun lähde. Brändi on myös hankalasti kopioitavissa oleva 

kilpailuedun lähde, joten sitä voi pitää arvokkaana kilpailuedun lähteenä. Myös 

tuotteiden ja palveluiden laadukkuus on nostettu kilpailueduksi, sillä tuotteiden ja 

palveluiden ollessa hyvin samankaltaisia, voi niissä erottua ainoastaan 

laadukkuudella. 

 

Koska pankkialalla pankkien on hankala erottautua kilpailijoistaan pelkästään 

kilpailuedun olemassaolon takia, tutkittiin tässä tutkimuksessa sitä, kuinka näitä 

kilpailuedun lähteitä käytetään hyväksi markkinoinnissa. Markkinoinnin 

tarkoituksena on nimenomaan tuoda asiakkaiden tietoisuuteen se, kuinka pankit 

eroavat positiivisesti toisistaan. Markkinoinnin avulla voidaan luoda asiakkaille 

mielikuvaa pankkien hyvistä ominaisuuksista, vaikka kyseiset ominaisuudet eivät 

välttämättä olisi todellisia kilpailuedun lähteitä. Esittelemällä näitä ominaisuuksia 

positiivisesti markkinoinnissa, niistä muodostuu asiakkaille kuitenkin kilpailuetuja, 

sillä markkinointi luo mielikuvia yrityksestä ja sen ominaisuuksista. Se, onko 

kyseiset ominaisuudet aidosti kilpailuedun lähteitä, ei ole lopulta merkittävää, sillä 

nimenomaan markkinoinnin luomilla mielikuvilla on vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden näkemykseen pankeista. Markkinointi ei voi 

kuitenkaan perustua täysin valheellisiin ominaisuuksiin tai hyveisiin, sillä myös 

markkinoinnissa esille nostetuilla ominaisuuksilla täytyy olla totuuspohjaa, jotta 

asiakkaat voivat olla aidosti tyytyväisiä palveluihin ja yritykseen. Jos markkinointi 

perustuu valheellisiin ominaisuuksiin tai resursseihin, voi tämä esille tullessaan 

heikentää yrityksen brändiä ja luotettavuutta. Pankit ovatkin omaksuneet erilaisia 

markkinointistrategioita erottuakseen kilpailijoistaan.  
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Tässä tutkimuksessa aihetta tarkasteltiin kolmen Suomessa toimivan pankin eli S-

Pankin, OP:n ja Nordean kautta. Aihetta tutkittiin diskurssianalyysin avulla, missä 

tutkittiin pankkien markkinoinnissa käyttämää diskurssia sekä sitä, kuinka pankkien 

kilpailuetuna pitämät ominaisuudet esiintyivät markkinoinnissa. Tutkimuksessa 

havaittiin yhtäpitävästi teoriaosuuden kanssa, että kilpailuedun lähteenä pidettyjä 

ominaisuuksia esitettiin myös markkinoinnissa kun taas pankkien heikompia osa-

alueita ei nostettu markkinoinnissa esille. Tutkimuksessa huomattiin myös, että 

pankit nostivat keskenään eriäviä ominaisuuksia esille markkinoinnissa ja pyrkivät 

näin erottautumaan kilpailijoistaan. Tutkimuksessa huomattiin myös, että pankit 

hyödynsivät kohderyhmämarkkinointia, sillä pankkien mainosten tyyli vaihteli sen 

mukaan tavoiteltiinko mainoksella nuoria vai aikuisempaa väkeä. Myös tämä 

kohderyhmän mukaisen markkinoinnin merkitys nousi esille myös teoriassa. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka pankit hyödyntävät kilpailuetuna 

pitämiään ominaisuuksia markkinoinnissaan. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka 

pankit voisivat saavuttaa kilpailuetua toisiinsa nähden, ei kilpailuetu välttämättä 

konkretisoidu kasvaneena taloudellisena tuloksena ellei kilpailuetua saateta 

asiakkaiden tietoisuuteen. Tämä johtunee siitä, että pankit ovat palvelualalla sekä 

siitä, että asiakkaat valitsevat pankin usein muiden kuin hintaan perustuvien 

asioiden takia. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden pankkivalinnoissa korostuu 

luotettavuus sekä brändi – ei niinkään edullisin hinta. Luotettavuus korostui myös 

siksi, että pankkipalvelut ovat monesta monimutkaisia, eivätkä kaikki ymmärrä niitä. 

Tällöin on tärkeää, että asiakas luottaa pankkiinsa sekä sen henkilökuntaan. Koska 

pankkipalveluissa luotettavuus on tärkeässä ominaisuudessa, on pankkien brändin 

luominen tärkeää – ja yksi tehokas tapa brändin luomiseen on markkinointi. 

Markkinoinnin lisäksi brändi muovautuu myös asiakkaiden kokemuksista mutta 

koska kaikki asiakkaat eivät voi olla kaikkien pankkien asiakkaita, täytyy brändiä 

muovata myös markkinoinnin avulla. 
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Tutkimuksen mukaan markkinointistrategian lähtökohtana voi pitää yrityksen 

kilpailuedun lähteitä. Tämän tutkimuksen analyysin mukaan myös tutkitut pankit 

vaikuttavat käyttävän markkinointistrategiansa lähtökohtana niiden kilpailueduiksi 

nostamia ominaisuuksia. Pankit pyrkivät erottautumaan kilpailijoistaan nostamalla 

markkinoinnissaan esille juuri niitä ominaisuuksia, jotka eroavat kilpailijoista 

positiivisessa hengessä. Pankit eivät mainosta ominaisuuksiaan, jotka ovat 

heikommat kuin kilpailijat vaan markkinointi keskittyy positiivisiin asioihin. Tätä 

lähestymistä voi pitää loogisena, sillä luultavasti ei ole kannattavaa tuoda esille 

asioita, joita asiakkaat voivat pitää negatiivisena. Yksi hyvä esimerkki tästä on se, 

kuinka pankeista Nordea ja OP pyrkivät ohjaamaan markkinoinnillaan asiakkaitaan 

kohti digitaalisia palveluita kun taas S-Pankki korosti tapaamisia konttoreissaan. 

Tämä johtunee siitä, että sekä OP että Nordea vähentävät konttoreitaan ja 

panostavat vahvasti digitaalisten palveluiden luomiseen. Taas S-Pankki ei panosta 

yhtä vahvasti digitaalisiin palveluihin vaan pitää asiakaspisteitä esimerkiksi 

kauppojen yhteydessä ympäri Suomen. Tämä esimerkki konkretisoi sen, kuinka 

pankit pyrkivät markkinoimaan vahvuuksikseen ja kilpailueduikseen mieltämiään 

ominaisuuksia ja jättävät markkinoinnissa vähemmälle huomiolle ominaisuudet, 

joita ne eivät pidä yhtä vahvoina tai joita eivät halua kehittää edelleen vahvemmiksi 

osa-alueiksi. 

 

Tutkimuksen mukaan pankit myös hyödynsivät erilaisten ominaisuuksien 

esittelemistä markkinoinnissa riippuen siitä, mitä kohderyhmää pankki 

mainoksellaan tavoitteli. Tämä kohderyhmän mukaisen markkinoinnin tärkeys nousi 

esille myös tutkimuksen teoria osuudessa. Tutkimuksen mukaan vaikuttaakin siltä, 

että samanlaista markkinointia ei voi täysin soveltaa erilaisille kohderyhmille, sillä 

kohderyhmillä on keskenään erilaisia tarpeita – asuntoa ostava nuori pari ja 

eläkkeelle jäänyt leski kaipaavat pankiltaan erilaisia palveluita ja useasti he myös 

arvostavat erilaisia ominaisuuksia pankiltaan. Vaikka osa markkinoinnista voikin olla 

yleispätevää ja lähestulkoon kaikille pankin asiakkaille suunnattua, on kilpailijoista 

hankala erottua ainoastaan yleistasoisella mainonnalla. Jos kilpailijat mainostavat 

nuorille suuntaamiaan kohde-etuja ja toinen pankki mainostaa ainoastaan 

olemassaoloaan, on moni nuori kiinnostuneempi heille kohdennetuista mainoksista 
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ja näin tämä mainostajapankki saa heidän huomion. Tutkimuksessa havaittiin myös, 

että kohderyhmästä riippuen pankit esittelivät mainoksissaan erilaisia 

ominaisuuksia. 

 

Tutkimuksessa käy ilmi myös se, kuinka markkinoinnilla voi luoda mielikuvaa 

asiakasta lähellä olevasta pankista. Esimerkissä, jossa Nordea kertoi laajemmista 

aukioloista, syyksi kerrottiin asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen. Vaikka 

aukioloaikojen laajentamisen syyt ja taustat ovat luultavasti monitahoisemmat kuten 

kasvavaan kilpailuun vastaaminen aukiolojen suhteen, on viestin asettelulla suuri 

merkitys mielikuvaan pankista ja sen syistä. Vaikuttaa siltä, että asiakkaiden 

silmissä positiivisista muutoksista voi saada vielä vahvemmin positiivisia liittämällä 

asiakkaiden toiveisiin vastaamisen muutoksen syyksi. Asiakkaiden vaatimuksiin 

vastaamisella voi luultavasti perustella useita muitakin muutoksia esimerkiksi 

digitalisaatioon liittyen, sillä asiakkaiden on hankala todella tietää, ovatko asiakkaat 

vaatineet kyseisiä muutoksia. Vaikuttaa siltä, että muutosten perusteleminen 

asiakkaiden vaatimuksella luo muutoksesta riippumatta positiivista mielikuvaa 

pankista, sillä moni asiakas kaipaa heidän tarpeisiinsa vastaamista. Vaikka kyseiset 

muutokset eivät välttämättä olisi yksittäiselle asiakkaalle mieleisiä tai tarpeellisia, on 

yksittäisen asiakkaan hankala – jopa mahdoton – väittää, että muutokset eivät lähde 

asiakkaiden toiveista.  

 

Tutkimuksessa nousee esille myös hyvän taloudellisen tuloksen esittäminen 

asiakkaista johtuvaksi. Tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että pankit voivat 

esittää hyvää taloudellista menestystään ylpeästi ilman, että asiakkaat kokevat 

pankkien tuloksen johtuvan liian korkeista palvelumaksuista tai muuten asiakkailta 

liian paljon palveluista veloittamisesta. Tämä on mielenkiintoinen havainto, sillä 

monesti liian hyvä taloudellinen menestyminen kirvoittaa asiakkaissa kysymyksiä 

siitä, olisiko yrityksen varaa laskea hintoja. Tämä pankkien hyvän taloudellisen 

tuloksen hyväksyminen – jopa toivominen – saattaa johtua siitä, että nykyisessä 

taloudellisessa tilanteessa ihmisillä on pieniä pelkoja siitä, riittääkö oman pankin 

taloudellinen kantokyky ja ovatko omat varat turvassa. Pankin asiakkaat luottavat 
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pankille omat varansa ja ottavat asuntolainansa pankeista, jolloin pankin hyvä 

taloudellinen menestys on järkevän ihmisen mielestä toivottavaa. Tällöin voi tulkita, 

että hyvän taloudellisen menestyksen esittäminen markkinoinnissa ei ainakaan 

vahingoita pankin mainetta asiakkaiden silmissä.  

 

Tutkimuksessa on noussut ilmi myös laajat palveluajat niin verkossa kuin 

konttoreissa kilpailuedun lähteinä markkinoinnissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka uusi toimija voi luoda uusia normeja. Ennen S-Pankin vahvaa 

markkinointikampanjaa laajojen aukioloaikojen puolesta, ei muut pankit juurikaan 

tarjonneet pankkipalveluita toimistoaikojen ulkopuolelta. Vaikka luultavasti myös 

tällöin asiakkaat ovat kaivanneet pankkiasiointimahdollisuuksia muinakin aikoina, 

mutta aukioloaikoja on luultavasti pidetty sinä aikana enemmänkin yleisesti 

hyväksyttyinä normeina, joista suurin osa pankeista ei poikennut. Tällöin kenenkään 

ei ollut tarpeellista muuttaa aukioloaikojaan. S-Pankin aloittaessa vahvan 

markkinoinnin laajoista aukioloistaan, on muidenkin pankkien täytynyt laajentaa 

aukioloaikojaan, sillä asiakkaat ovat voineet ryhtyä vaatimaan sitä. Kuitenkin pankit 

mainostavat aukioloaikojensa muutosta asiakaslähtöiseksi – sitä se toki on, mutta 

asiakkaiden vaatimukset luultavasti kumpuavat S-Pankin tarjoamista aukioloajoista. 

Tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että pankit ovat onnistuneet markkinoimaan 

aukioloaikamuutoksensa haluksi palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, 

vaikka vaikuttaa siltä, että syy on halu vastata S-Pankin asettamaan kilpailuun. 

 

Tutkimuksessa havaittiin myös digitalisaation tuomat muutokset pankkien 

palveluihin. Pankkialan todettiin olevan murroksessa eikä kukaan voi ennustaa, 

millaisia ovat pankit Suomessa 10 vuoden kuluttua. Vaikka tällä hetkellä monelle 

asiakkaalle tulevaisuuden diginä toimivat konttorit voivat tuntua utopistisilta, on 

tekniikan kehitys tällä hetkellä niin nopeaa, että villitkin skenaariot voivat teknisesti 

olla mahdollisia. Luultavasti tekniikan kehitystä suuremmaksi haasteeksi 

muodostuu kuitenkin asiakkaat, sillä pankkialaa pidetään varsin perinteikkäänä ja 

moni asiakas suosii vielä tällä hetkellä perinteistä konttorissa asiointia, eikä edes 

omista esimerkiksi verkkopalvelusopimusta.  
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Tutkimuksen mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että palvelut ovat siirtymässä 

konttoreista internetiin ja mobiiliin. Tällä hetkellä pankit mainostavat kilpailuetunaan 

mahdollisuutta pankkiasioiden hoitamiseen etänä ja trendi on luultavasti jatkuva. 

Etänä toimimista mainostetaan etenkin nuorille asiakkaille, jotka ovat tottuneet 

toimimaan diginä myös muissa asioissa. Tämä voi johtaa siihen, että tulevina 

vuosina pankit joutuvat tasapainoilemaan täysin erilaisten palveluvaatimusten 

kanssa – nuorten halutessa hoitaa kaikki pankkiasiat asuntolainat mukaan lukien 

etänä ja konttoreissa asiointiin tottuneiden halutessa maksaa laskunsa ja nostaa 

rahansa edelleen henkilökohtaisesti palveltuina konttorissa. Vaikka nuoret ovat 

tulevaisuuden asiakaskuntaa ja palvelut vaikuttavat siirtyvän kohti digiä, ei pankkien 

luultavasti kannata hylätä valtavaa osaa iäkkäistä asiakkaistaan, jotka tulevat 

käyttämään palveluita vielä monia vuosia. Tämä voi johtaa ristiriitaisiin tilanteisiin, 

kun rajallisia resursseja tulee kohdentaa asiakkaiden silmissä oikeudenmukaisesti 

täysin vastakkaisten toiveiden palvelemiseen.  

 

Tutkimus osoittaa kuinka pankit hyödyntävät kilpailuetuinaan pitämiään 

ominaisuuksiaan vahvasti markkinoinnissa. Tutkimuksesta voi myös huomata, että 

pankit mainostavat keskenään melko samanlaisilla ominaisuuksilla kuten asioinnin 

helppoudella, etänä toimimisen mahdollisuudella sekä aukioloajoillaan. On siksi 

myös syytä miettiä, millainen vaikutus pankin markkinoinnilla on asiakkaiden pankin 

valintaan, sillä tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että kilpailuedut markkinoinnissa 

ovat kaikilla pankeilla keskenään samankaltaiset. Tutkimus herättää kysymyksen 

siitä, onko markkinoinnilla ja kilpailueduilla lopulta kovinkaan suurta merkitystä 

asiakkaiden pankin valintaan vai muodostuvatko valintakriteerit jostain muualta. 

Yhtenä mahdollisuutena voi pitää sitä, että kilpailuedun markkinoinnin ainoa syy ei 

välttämättä ole uusien asiakkaiden houkutteleminen vaan jo olemassa olevien 

asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen ja lisäasiointimahdollisuuksien kasvattaminen. 

Luultavasti on helpompaa markkinoida jo olemassa oleville asiakkaille uusia 

palveluita ja tuotteita, joiden avulla asiakas saadaan lisäämään asiointinsa volyymia 

jo olemassa olevassa asiointipankissaan kuin houkutella aivan uusia asiakkaita 

ainoastaan asioinnin helppouden takia.   
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Onko kilpailuedun käyttämisestä markkinoinnissa lopulta hyötyä, on 

mielenkiintoinen kysymys, sillä mitä muuta markkinoinnissa voi hyödyntää kuin 

kilpailuetuna pitämiä ominaisuuksia? Luultavasti ei kannata markkinoida 

ominaisuuksia, jotka eivät vastaa kilpailijoiden tasoa tai jotka ovat kilpailijoiden 

kanssa identtiset. Jos palataan kilpailuedun määritelmään resursseista tai 

ominaisuuksista, jotka mahdollistavat kilpailijoita paremman taloudellisen 

menestyksen, voi ajatella jopa, että kaikki onnistuneessa markkinoinnissa 

hyödynnetyt ominaisuudet voivat olla rinnastettavissa kilpailuetuun. Ajatus on 

uskalias, mutta kilpailuetua ei ole edelleenkään onnistuttu määrittelemään 

tyhjentävästi, joten jos markkinoinnissa esille nostettu ominaisuus mahdollistaa 

yrityksen keskimääräistä paremman tuloksen, eikä silloin kyseessä ole kilpailuetu 

muihin nähden? 

 

5.3 Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tutkimuksen rajoitukset liittyvät tutkimuksen uskottavuuteen eli validiteettiin ja 

reliabiliteettiin. Tutkimuksen validiteetti käsittelee sitä vastaako tutkimus asetettuun 

tutkimuskysymykseen eli tutkitaanko tutkimuksessa sitä mitä on tarkoitus. Koska 

tutkimuksessa vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin siitä, miten kilpailuetuna 

pidettyjä ominaisuuksia hyödynnetään markkinoinnissa Suomessa pankkialalla, on 

tutkimus validi. Tutkimuksen reliabiliteetilla taas tarkoitetaan tutkimuksen 

toistettavuutta. Tutkimus on mahdollista toistaa samalla aineistoilla kuin tutkimus on 

alun perin toteutettu. Aineiston perusteella myös todennäköisesti päädytään 

samoihin tuloksiin kuin tässä tutkimuksessa, joten tutkimuksella on reliabiliteettia.  

 

Tutkimukseen liittyy myös rajoitteita, koska kyseessä on tapaustutkimus. Koska 

tutkittavia pankkeja oli ainoastaan kolme, ei tuloksia voi yleistää koskemaan kaikkia 

pankkeja Suomessa. Myös aineiston rajaaminen koskemaan ainoastaan yhtä 

vuotta sekä aineiston rajaaminen koskemaan ainoastaan tiettyä sosiaalista mediaa, 

heikentää aineiston yleistettävyyttä. Myös rajaus siitä, että tutkitut pankit olivat kaikki 
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suuria toimijoita Suomessa heikentää tutkimustulosten laajentamista koskemaan 

pieniä toimijoita pankkialalla Suomessa. 

 

5.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Koska tässä tutkimuksessa tutkittiin kilpailuedun hyödyntämistä markkinoinnissa 

ainoastaan valittujen, Suomen mittakaavassa suurien pankkien kohdalta, on 

aiheessa tarvetta jatkotutkimukselle. Tutkimuksen aiheena voisi olla esimerkiksi 

kilpailuedun hyödyntäminen markkinoinnissa pienillä Suomessa toimivilla pankeilla, 

joilla ei ole mahdollisuutta hyötyä pankkiryhmän mahdollistamasta laajasta 

näkyvyydestä. Jatkotutkimuksessa voisi myös tutkia pankkien ja vakuutusyhtiöiden 

yhteistyön mahdollistaman kilpailuedun hyödyntäminen markkinoinnissa.  

 

Aihetta voisi tutkia myös kilpailuetulähtöisemmin tutkimalla sitä, kuinka tärkeäksi 

pankit kokevat kilpailuedun lähteiden esille tuomisen markkinoinnissa. Aihetta voisi 

myös tutkia siitä näkökulmasta, kuinka paljon pelkällä markkinoinnilla on 

mahdollista saavuttaa kilpailuetua muihin nähden ja onko tämä ylipäätään 

mahdollista.  

 

Aihetta olisi mahdollisuus tutkia kvalitatiivisen tutkimuksen lisäksi myös 

kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa voisi selvittää esimerkiksi kuinka 

paljon pankit nostavat esille kutakin kilpailuetuna pidettyä ominaisuutta suhteessa 

toisiinsa. Kvalitatiivisella tutkimuksella olisi myös mahdollisuus laajentaa tutkittavien 

pankkien määrää, jolloin olisi mahdollisuus selvittää laajemmin kilpailuedun 

tavoittelun esille tuomista pankkien markkinoinnissa.   
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Hinta ratkaisee palveluiden valinnassa 1.7.2015 saatavilla: 

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Hinta_ratkaisee_palveluiden_valinnas

sa.aspx 

Henkilökohtaista palvelua, kiitos. 1.4.2015 saatavilla: 
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http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Henkilokohtaista_palvelua_kiitos.aspx 

 

Helsingin Sanomat: 

Suomalaisten pankkien kauhukuva uhkaa toteutua: Apple saattaa kaapata 

pankkitoiminnankin 24.02.2016 saatavilla:  http://www.hs.fi/talous/a1456202868497 

S-Pankki:  

Pankin vaihtaminenko vaivalloista? 27.08.2015 saatavilla: https://www.s-

pankki.fi/fi/artikkelit/2015/pankin-vaihtaminenko-vaivalloista/   

S-Pankki loisti jälleen edullisuudellaan Suomen rahatiedon vertailussa 28.09.2015 

saatavilla: https://www.s-pankki.fi/fi/tiedotteet/2015/s-pankki-loisti-jalleen-

edullisuudellaan-suomen-rahatiedon-vertailussa/      

Taloussanomat: 
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Finanssialan keskusliitto (2015) Verkkopankkien käyttö 2015. Saatavilla: 

www.finanssiala.fi/materiaalit/Verkkopankin_kaytto_2015.pptx 

EPSI Rating (2015) Suomen pankit 2015. Saatavilla: http://www.epsi-

finland.org/toimialaraportit/ 

 

Pankkien kotisivut ja sosiaalisen median sivut: 

www.nordea.fi 

www.facebook.fi/NordeaSuomi 

www.op.fi 

www.facebook.fi/OP 

www.s-pankki.fi 
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Muut lähteet: 

Euroopan komissio 2013, saatavilla: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

730_fi.htm 

Patentti- ja Rekisterihallitus 2016, saatavilla: 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta.html 

 


