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Tämä kandidaatintutkielma käsittelee organisaation arvoja ja sitä, miten ne välittyvät 

kohdeyrityksen asiakkaille. Tutkielma on Kymenlaaks on Osuuspankille suunnattu 

CASE-tutkimus, jonka empiirinen osio koostuu viiden puolistrukturoidun 

asiakashaastattelun analysoinnista sisällönanalyysin menetelmin. 

 

Ennen empiiristä osuutta työssä perehdytään tutkimuksen kannalta oleellisimpiin 

arvoteorioihin ja -viitekehyksiin sekä tarkastellaan aiempaa tutkimusta arvojen 

kommunikoinnista ja yhteensopivuudesta. Aineistonanalyysissä verrataan 

kohdeyrityksen virallisia arvoja – ihmisläheisyyttä, vastuullisuutta ja yhdessä 

menestymistä – haastateltavien näkemykseen kohdeyrityksen palvelukokemuksen ja 

viestinnän edustamista arvoista. Tätä haastateltavien arvokokemusta verrataan lisäksi 

haastateltavien omaan arvomaailmaan ja tarkastellaan näin haastateltavien ja 

kohdeyrityksen arvojen yhteensopivuutta. Koettuja arvoja ja yhteensopivuutta 

analysoimalla pyritään tuottamaan kohdeyritykselle informaatiota siitä, miten asiakkaat 

kokevat organisaation arvot ja miten kohdeyritys on onnistunut niitä toiminnallaan 

välittämään. 

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että kohdeyritys on onnistunut välittämään kolmesta 

perusarvostaan kahta, ihmisläheisyyttä ja vastuullisuutta, riittävissä määrin 

asiakkailleen. Sen sijaan kolmannen virallisen arvonsa, yhdessä menestymisen, 

kommunikoinnissa yrityksellä on vielä parantamisen varaa. Tulokset osoittavat myös, 

että haastateltavien oma arvomaailma käy suhteellisen hyvin yhteen yrityksestä 

syntyneen ihmisläheisen ja vastuullisen kuvan kanssa.  
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This bachelor’s thesis focuses on organizational values and how they are perceived 

by the customer. The thesis is a CASE study for Kymenlaakson Osuuspankki, a 

Finnish regional bank part of the OP Financial Group. The empirical section of this 

thesis consists of analyzing five semi-structured interviews using content analysis 

methods. 

 

Before the empirical section the main value theories and frameworks important to the 

study as well as prominent previous studies in value communication and value fit are 

presented. The empirical part of the study consists of comparing the organization’s 

official values – humaneness, accountability and collaborative success – to those 

perceived by the interviewees as representative of the company’s service experience 

as well as its communication. This ”perceived value experience” is then compared to 

the values embodied by the interviewees themselves, and the fit between these two 

value sets is analyzed. By examining this value-fit and the values perceived by the 

interviewees, the thesis strives towards producing valuable customer information to 

the company on how it has managed to convey its official values and how its values 

are perceived by the customer. 

 

The results show that the company has indeed managed to convey two of its main 

values, namely humaneness and accountability, to its customers at least adequately. 

Furthermore, from the results of the study it seems evident that the company needs to 

put more emphasis on communicating its third official value, collaborative success. 

Finally, the results also indicate that the fit between the interviewees’ own personal 

values and the humane and accountable image the target company exhibits seems 

relatively strong.  



 
 

SISÄLLYS 

 

1. JOHDANTO ......................................................................................................... 1 

1.1. Tutkimuksen tausta .......................................................................................... 1 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelma ..................................... 2 

1.3. Kirjallisuuskatsaus............................................................................................ 3 

1.4. Teoreettinen viitekehys .................................................................................... 5 

1.5. Keskeiset käsitteet ........................................................................................... 6 

1.6. Tutkimuksen rakenne ....................................................................................... 7 

2. TEOREETTINEN TAUSTA ..................................................................................... 9 

2.1. Arvot käsitteenä ............................................................................................... 9 

2.2. Arvojen kommunikoinnin hyödyt .................................................................... 10 

2.3. Arvojen kommunikoinnin kanavat .................................................................. 12 

2.4. Yksilön arvot .................................................................................................. 13 

2.4.1. Kohdeyrityksen arvot ............................................................................... 15 

2.5. Arvojen luokittelu ............................................................................................ 15 

2.6. Arvojen yhteensopivuus ................................................................................. 18 

2.7. Intention-behavior gap ................................................................................... 19 

3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO ............................................................. 22 

3.1. Sisällönanalyysi ............................................................................................. 22 

3.2. Aineistonhankinta ........................................................................................... 24 

3.3. Haastateltavat ................................................................................................ 25 

4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET .......................................................... 28 

4.1. Haastateltavien kuva yrityksestä, sen palvelusta ja arvoista .......................... 28 

4.2. Haastateltavien kuva kohdeyrityksen viestinnästä ......................................... 31 

4.3. Haastateltavien ja kohdeyrityksen arvojen yhteensopivuus ........................... 33 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................. 37 



 
 

LÄHDELUETTELO ................................................................................................... 40 

 

LIITTEET 

Liite I. Facebook-julkaisu 

Liite II. Hippo-kisat -tiedote 

Liite III. Omistaja-asiakas tekee hyvää! -mainos 

Liite IV. Instagram-julkaisu 

Liite V. Sijoitusilta-tiedote 

Liite VI. Tervetuloa glögille konttoreihimme 22.12. -verkkotiedote 

Liite VII. Verkkoviesti 

Liite VIII. Viestintäesimerkkien pelkistetyt ilmaukset sekä yhdistävät alaluokat



1 
 

1. JOHDANTO  

    

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee yrityksen arvoja ja niiden välittymistä asiakkaille 

yrityksen toiminnan ja viestinnän kautta. Tutkielma alkaa johdantokappaleella, joka 

koostuu tutkimuksen taustan, tavoitteiden, rajausten ja tutkimusongelman esittelystä. 

Tämän jälkeen kappaleessa siirrytään pintapuolisesti tarkastelemaan aiheen tiimoilta 

aiemmin tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta, ja kappaleen lopuksi kuvataan vielä työn 

rakennetta sekä tutkimuksen kannalta keskeisimpiä käsitteitä. Tutkimuksen empiirinen 

osuus koostuu asiakashaastattelujen analysoinnista. 

 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Yritystoiminnan sekä yleisemmin koko yhteiskunnan arvopohja on noussut viime 

vuosina entistä ajankohtaisemmaksi. On puhuttu arvokadosta, veroparatiiseista, 

eettisestä kulutuksesta ja yritystoiminnan sekä valtionhallinnon korruptiosta. 

Kuluttajien valveutuneisuus on lisääntynyt, ja moderni yhteiskunnallisesti tietoinen 

asiakas vaatii rahalleen yhä enenevissä määrin myös jonkinlaista moraalista vastinetta 

(Fourcade & Healy 2007, 305; Bray, Johns & Kilburn 2010, 597). Tämä eettisyyden 

käsite ei jää vain hyvien aikeiden tasolle vaan näkyy myös kuluttajien 

käyttäytymisessä. Vuoden 2012 Ethical Consumer Markets Report osoitti eettisen 

kulutuksen kasvaneen Iso-Britanniassa jopa yli 30 % vuosina 2007–2012 useiden 

toimialojen samalla kärsiessä globaalin finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta (The 

Co-operative Group, 2012). Vaikka luottamus finanssisektoria kohtaan onkin 

keskimäärin noussut vuoden 2008 talouskriisin jälkeen, pitävät kuluttajat kuitenkin 

toimialavertailussa finanssialaa kaikista epäluotettavimpana (Edelman 2016, 11). 

Panama-paperien nostattaman kohun myötä suurennuslasi on nyt entistä enemmän 

kotimaisen pankkialan yllä, ja toiminnan eettisyys ja vastuullisuus ovat nousseet 

kilpailuvalteiksi (Brännare 2016). Vahvasta arvopohjasta ei kuitenkaan ole 

liiketoiminnallista hyötyä, jos yritys ei onnistu kommunikoimaan sitä asiakkailleen. 
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Organisaation arvoja pidetään usein vain kauniina puheina ja idealistisina 

lausahduksina, joilla pyritään pönkittämään toiminnan uskottavuutta ja hyveellisyyttä. 

Monien muiden yritysten tavoin myös OP-ryhmä pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan 

vahvan arvopohjansa perusteella, mutta välittyvätkö nämä arvot myös asiakkaille vai 

jäävätkö ne vain johtoportaan sanahelinäksi? Tämä kandidaatintutkielma käsittelee 

organisaation arvoja ja niiden välittymistä asiakkaille. Työ lähestyy ilmiötä 

asiakasnäkökulmasta – toisin sanoen tutkimuksen painopiste on siinä, miten arvot 

välittyvät asiakkaille yrityksen toiminnan ja viestinnän kautta, eikä niinkään siinä, miten 

arvoja pyritään tuomaan esiin. 

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelma 

 

Tämä kandidaatintutkielma on Kymenlaakson Osuuspankille (johon tässä työssä 

viitataan paikoin myös nimellä OP Kymenlaakso) suunnattu CASE-tutkimus, jonka 

ensisijaisena tavoitteena on käytännönläheisen ja hyödyllisen asiakasinformaation 

tuottaminen kohdeyritykselle. Tutkielma toimii osana suurempaa 

markkinatutkimuskokonaisuutta, jonka perusteella yritys kartoittaa nykyistä 

markkinointikyvykkyyttään sekä pyrkii paikallistamaan mahdollisia puutteita ja 

parannuskohteita. 

   

Tutkielman tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle kattava kuva siitä, miten se on 

nykyisen toimintansa kautta onnistunut välittämään organisaationsa arvoja 

asiakkailleen. Tutkimuksen varsinainen päätutkimuskysymys on: ”Miten asiakkaat 

kokevat kohdeyrityksen arvot?”. Tutkimuksen teoreettista taustaa käsittelevässä 

pääluvussa kaksi esitellään havaintoja, joiden perusteella arvojen voidaan tässä 

yhteydessä katsoa välittyvän asiakkaille sekä palvelukokemuksen että yrityksen 

viestinnän kautta. Luvussa esitellään myös tutkimuksia, jotka osoittavat arvojen 

yhteneväisyyden olevan tärkeässä asemassa muun muassa asiakassuhteiden 

kehittymisen kannalta, joten tutkimuksessa tarkastellaan palvelukokemuksen ja 

viestinnän lisäksi myös asiakkaiden ja kohdeyrityksen arvomaailmojen 

yhteensopivuutta. Näin tutkimukselle saadaan kolme alatutkimuskysymystä, jotka ovat 

yhdessä päätutkimuskysymyksen kanssa esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkielman päätutkimuskysymys ja kolme alatutkimuskysymystä 

Päätutkimuskysymys Miten asiakkaat kokevat kohdeyrityksen arvot? 

Alatutkimuskysymykset Mitä arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen 

toiminnan edustavan? 

 

Mitä arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen 

viestinnän edustavan? 

 

Miten asiakkaiden kuva kohdeyrityksen arvoista sopii 

yhteen heidän omien arvojensa kanssa? 

 

 

Alatutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia ja niiden tuottamia tuloksia verrataan 

kohdeyrityksen virallisiin arvoihin ja tarkastellaan sisällönanalyysin menetelmin, miten 

yritys on onnistunut välittämään arvojaan asiakkailleen. Viestinnän osalta on tehtävä 

rajaus paikallisen ja ryhmätasoisen viestinnän välillä. Vaikkakin suurin osa 

Osuuspankkien markkinoinnista toteutetaan ryhmätasolla, viestivät myös paikalliset 

Osuuspankit asiakkailleen muun muassa paikallislehdissä, sosiaalisen median 

kanavissaan sekä verkkoviestien ynnä muiden tiedotteiden välityksellä. Koska 

tavoitteena on päätöksentekoa hyödyttävän informaation tuottaminen juuri 

Kymenlaakson OP:lle, keskitytään tutkielmassa tarkastelemaan yksinomaan pankin 

paikallista viestintää jättäen ryhmätason viestinnän käsittelyn ulkopuolelle. Viestinnän 

osalta ei myöskään pystytä tarkastelemaan yrityksen koko viestinnän kirjoa 

organisatoorisesta viestinnästä PR:ään ja tiedotustoimintaan. Tarkasteluun on 

kuitenkin pyritty valikoimaan mahdollisimman kattava otos saatavilla olevasta 

viestinnästä. 

  

 

1.3. Kirjallisuuskatsaus 

 

Teoreettisena käsitteenä arvoja on tutkittu lukuisista eri näkökulmista. Osa 

arvoteorioista pohjautuu enemmän yksilön fyysisiin, psykologisiin ja sosiologisiin 

tarpeisiin, kun taas jotkut tutkijat korostavat kulttuurin ja ympäristön merkitystä arvojen 
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muodostumisessa. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa hyödynnetty arvojen 

teoreettinen tarkastelu ja luokittelu sekä kohdeyrityksen ja asiakkaiden 

arvomaailmojen vertailu pohjautuvat erityisesti Aaltosen & Junkkarin (1999) 

esittämään arvojen nelikenttään, joka on rakennettu arvotutkimuksen uranuurtajan, 

Shalom Schwartzin arvoteorian sekä Maslow’n (1970) tarvehierarkian pohjalle. 

 

Yritysmaailmassa arvotutkimus on keskittynyt enimmäkseen arvojen sisäiseen, 

organisatooriseen vaikutukseen. Esimerkiksi Jonsen, Galunic, Weeks & Braga (2015) 

tutkivat yrityksen omaksumien arvojen vaikutusta sisäiseen koheesioon, ja Fitzgerald 

& Desjardins (2004) puolestaan tarkastelivat yrityksen ja työntekijöiden välisten 

jaettujen arvojen ja tehokkuuden suhdetta. Myös arvojen kommunikoinnista löytyy 

jonkin verran aiempaa tutkimusta, joskin runsaasti sisäistä vaikutusta vähemmän. De 

Chernatony, Cottam & Sehal-Horn (2006) tutkivat arvojen viestintää palvelualoilla sekä 

sisäisen että ulkoisen viestinnän kautta, kun taas Gupta & Pirsch (2006) sekä Lee, 

Park, Rapert & Newman (2011) keskittyivät tutkimuksissaan arvojen merkitykseen 

yhteiskuntavastuullisessa markkinoinnissa. Myös arvojen vaikutusta yrityksen 

tuloksellisuuteen ja suorituskykyyn on tutkittu. Fullerton (2003) tarkasteli asiakkaan ja 

yrityksen välisten yhteisten jaettujen arvojen vaikutusta asiakasuskollisuuteen, kun 

taas Hallowell (1995) perehtyi uskollisuuden ja kannattavuuden väliseen suhteeseen. 

 

Kuten arvotutkimus muutenkin, on myös aiempi tutkimus arvojen yhteensopivuudesta 

keskittynyt lähinnä yritysten sisäisiin, työntekijä-yritys-suhteisiin (esim. Moynihan & 

Pandey 2007; Cennamo & Gardner 2008). Koska kolmas alatutkimuskysymys 

keskittyy yksilön ja yrityksen arvomaailman yhtenevyyteen, luodaan teorialuvussa 

tiivistetty katsaus myös yksilön arvomaailmaan ja etenkin suomalaisille tyypillisiin 

arvoihin. Tässä hyödynnetään Helkaman (2015) esittämää Helsingin yliopiston 

vuodesta 1975 asti Pyhtäältä keräämää arvobarometria.  

   

Tutkimuksen pääaihe – miten arvot välittyvät asiakkaille – vaikuttaa olevan 

entuudestaan melko tutkimaton ilmiö. Edeltävät arvotutkimukset keskittyvät lähinnä 

arvojen sisäiseen tai ulkoiseen vaikutukseen jättäen varsinaisen arvojen ilmenemisen 

ja välittymisen tyystin tarkastelun ulkopuolelle. Toisin sanoen aiempi tutkimus keskittyy 
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siihen, miksi arvoja ilmaistaan ja kommunikoidaan, eikä niinkään siihen, miten ne 

asiakkaille välittyvät. Aiempi arvotutkimus ja arvoihin liittyvä teoriakirjallisuus luovat 

kuitenkin vankan teoreettisen pohjan tälle tutkimukselle, ja niitä on hyödynnetty muun 

muassa teoreettisen viitekehyksen ja haastattelurungon muodostamisessa, 

alatutkimuskysymysten tarkemmassa kohdentamisessa sekä varsinaisen empiirisen 

aineiston tulkinnassa. 

 

 

1.4. Teoreettinen viitekehys 

 

Kuviossa yksi ilmenevä tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu Aaltosen & 

Junkkarin (1999) esittämän arvojen nelikentän mukaiseen yrityksen arvojen 

analysointiin ja lajitteluun sekä edellä mainittuihin aiempiin tutkimuksiin arvojen 

kommunikoinnista ja vaikutuksesta. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

 

Organisaation 
arvot

•Järki

•Eettisyys

•Moraali

Kommunikointi 
asiakkaille

•Palvelukokemus

•Viestintä

Asiakkaan oma 
tulkinta

•Asiakkaan 
omat arvot

Asiakas-
uskollisuus

•Arvojen 
yhteneväisyys
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Viitekehys alkaa OP Ryhmän virallisten arvojen, ihmisläheisyyden, vastuullisuuden 

ja yhdessä menestymisen taustalla piilevistä perusmotiiveista (OP 2016a). OP 

Ryhmän arvot pohjautuvat Aaltosen arvoavaruutta mukaillen erityisesti eettisyyteen, 

järkeen ja moraaliin (Aaltonen & Junkkari 1999, 65–82). Arvot välittyvät asiakkaille 

kahden kanavan, palvelukokemuksen ja viestinnän kautta, ja jos asiakas kokee oman 

arvomaailmansa vastaavan yrityksen toiminnassa ilmeneviin arvoihin, johtaa tämä 

lisääntyneeseen asiakasuskollisuuteen (De Chernatony et al. 2006; Lee et al. 2011). 

Arvojen onnistuneessa kommunikoinnissa on tärkeää muistaa johdonmukaisen 

kokonaisuuden luominen: ideaalitilanteessa kaikkien asiakaskontaktien tulisi luoda 

asiakkaalle samankaltainen kuva yritysten arvoista (De Chernatony et al. 2006). 

Jokainen asiakas kuitenkin toimii yksilöllisesti, ja samanlainen asiakaskontakti voi 

herättää eri tunteita ja reaktioita eri asiakkaissa. 

 

 

1.5. Keskeiset käsitteet 

 

Tässä alaluvussa esitellään lyhyesti tutkielman oleellisimmat käsitteet, jotta lukijalle 

syntyy parempi kokonaiskuva varsinaisesta tutkimuksesta ja sen osa-alueista. Monille 

esitellyistä käsitteistä löytyy lukuisia eri määritelmiä riippuen kirjoittajan senhetkisistä 

tarpeista ja tavoitteista. Tässä yhteydessä esitellyt määritelmät on valikoitu sen 

mukaan, miten hyvin ne tukevat tätä tutkimusta ja sopivat sen tavoitteisiin. 

  

Arvot = Asiat ja päämäärät, joita pidämme tärkeämpinä kuin toisia ja joiden pohjalle 

kulttuuri rakentuu (Aaltonen & Junkkari 1999, 60; Schein 1990) 

 

Keskittäjäasiakas = OP-ryhmän asiakas, joka on osuuskunnan asiakasomistaja ja 

jolla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri vakuutustuoteryhmästä (OP 2016a).  

 

Palvelukokemus = Asiakkaan käytännöllinen ja emotionaalinen arvio yrityksen 

palvelun asiakkaalle tuottamasta kokemuksesta. Palvelukokemus koostuu asiakkaan 

interaktioista palveluntarjoajan fyysisten ja affektiivisten komponenttien, kuten 

palveluympäristön sekä palvelun laadun ja koetun helppouden kanssa. (Wong 2013, 

92) 
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Yrityksen maine = Ajan saatossa yrityksen ominaisuuksien pohjalta rakentuva 

arvokäsitys, joka muotoutuu yrityksen johdonmukaisen toiminnan perusteella ja jota 

vahvistaa yrityksen tehokas kommunikointi (Gray & Balmer 1998, 697). 

 

Yrityskuva = Kokonaiskuva, joka yksilöille on muodostunut jostain yrityksestä ja joka 

vaikuttaa joko negatiivisesti tai positiivisesti kuluttajien suhtautumiseen tätä yritystä 

kohtaan (Nguyen & Leblanc 2001, 228; Spector 1961, 47). 

 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman ensimmäinen luku tarkastelee tutkimuksen taustaa, tavoitteita ja 

tarpeellisuutta. Luvussa käydään lyhyesti läpi, mikä tekee tutkielmasta relevantin sekä 

esitellään alustavasti aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta ja aiempaa tutkimusta. 

Kappaleen lopuksi havainnollistetaan tutkimuksen kannalta oleellisimpia termejä ja 

käsitteitä. 

 

Varsinainen teoriapohjainen kirjallisuuskatsaus sekä aiempien tutkimustulosten 

läheisempi tarkastelu suoritetaan luvussa kaksi. Luvussa esitellään tarkemmin 

teorioita, joille empiria pohjautuu, sekä tarkastellaan, miten aiemmat tutkimukset 

vaikuttavat tämän työn etenemiseen ja aineistonhankinnassa tehtyihin valintoihin.  

Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä käsitellään muun muassa, mitä arvot ovat, miten 

niitä voidaan luokitella sekä miksi ja miten yritykset pyrkivät hyödyntämään arvoja 

liiketoiminnassaan. Luvussa esitellään myös arvojen yhteensopivuuteen liittyvää 

teoriaa ja tarkastellaan lyhyesti, miten arvot vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen. 

 

Kolmannessa luvussa esitellään työhön valittu analyysimenetelmä, sisällönanalyysi, 

sekä tarkastellaan, miten varsinainen analyysiprosessi etenee vaihe vaiheelta. 

Kappaleessa esitellään myös tutkimuksessa käytetty aineistonhankinnan menetelmä, 

puolistrukturoitu haastattelu sekä kuvaillaan aineistonkeruun viisihenkistä 

kohderyhmää. 

 

Neljäs pääluku koostuu empiirisen tutkimuksen tuloksista, jotka käydään läpi siinä 

järjestyksessä, missä ne ovat työn alatutkimuskysymyksissä ilmaistu. Ensin 
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tarkastellaan asiakkaille syntynyttä yrityskuvaa ja käsitystä yrityksen arvoista, tämän 

jälkeen analysoidaan asiakkaiden näkemystä yrityksen viestinnästä ja lopuksi 

tarkastellaan asiakkaiden arvomaailman ja kohdeyrityksestä koettujen arvojen 

yhteensopivuutta. 

 

Lopulliset vastaukset alatutkimuskysymyksiin ja päätutkimuskysymykseen sekä 

mahdolliset jatkotutkimusaiheet esitellään tutkielman viimeisessä, Yhteenveto ja 

johtopäätökset -luvussa. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Tutkimuksen keskeisinä käsitteinä toimivat yrityksen arvot ja niiden välittyminen 

asiakkaille. Tässä tutkielman teoreettista taustaa käsittelevässä kappaleessa 

esitellään ensin tutkimuksen kannalta oleellinen arvojen käsitteellinen määrittely, 

minkä jälkeen tarkastellaan arvojen kommunikointiin liittyvää aiempaa tutkimusta. 

Koska kolmas alatutkimuskysymys pureutuu yksilön ja yrityksen arvojen 

yhteensopivuuteen, tarkastellaan luvussa myös suomalaisille tyypillisiä arvoja sekä 

esitellään kohdeyrityksen viralliset arvot tarkemmin. Arvojen luokittelussa ja 

yhteensopivuuden mallintamisessa hyödynnetään Aaltosen & Junkkarin (1999) 

luomaa viitekehystä, arvojen nelikenttää, joka osottautui kirjallisuuskatsauksen 

perustella parhaaksi mahdolliseksi työkaluksi arvomaailmojen yhteneväisyyden 

analysointiin. Pääluvun lopuksi tarkastellaan vielä niin kutsuttua intention-behavior 

gapia, eli sitä, missä määrin yksilön arvomaailma todellisuudessa vaikuttaa hänen 

kulutuskäyttäytymiseensä.  

 

 

2.1. Arvot käsitteenä 

 

Kirjallisuudessa arvoja on määritelty ja kuvailtu moneen otteeseen lukuisin eri tavoin. 

Aaltosen & Junkkarin (1999, 60) mukaan arvot muun muassa edustavat asioita ja 

päämääriä, joita pidämme tärkeämpinä ja parempina kuin toisia. Yritystason arvoista 

puhuttaessa Jabe (2011) mainitsee niiden olevan periaatteita, jotka ohjaavat valintoja 

ja rakentavat yrityskulttuurin perustan. Myös MIT:n Edgar Schein (1990) määrittelee 

arvot yhdeksi kolmesta kulttuurin tasosta. Yrityskulttuuria taas voidaan Aaltosta & 

Junkkaria (1999, 101) sekä Hampden-Turneria (1991, 9) mukaillen pitää itsestään 

selvien sääntöjen ja oletusten järjestelmänä, joka antaa epävarmuustilanteissa 

perusteet ratkaisuille, ja joiden pohjalta muodostetaan käsitys organisaation sisäisistä 

suhteista sekä sopivista käyttäytymismalleista. Yrityksen arvoilla on siis 

perustavanlainen vaikutus lähes kaikkiin organisaation toiminnan aspekteihin 

päätöksenteosta ja käyttäytymismalleista työilmapiiriin. Aiempi tutkimus on löytänyt 

noin kuusikymmentä eri yksilöllistä arvoa, joita voidaan luokitella erilaisiin ryhmiin 

(Aaltonen & Junkkari 1999, 63). Yksi tunnetuimmista ryhmittelytavoista on Schwartzin 
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(2012, 4-7) arvoteorian mukainen arvojen lajittelu kymmeneen eri kategoriaan: 

autonomia, virikkeet, hedonismi, saavutukset, valta, turvallisuus, 

samankaltaisuus, perinteet, hyväntahtoisuus, ja universaalit arvot.  

 

Kaikki arvot eivät kuitenkaan ole yhtä tärkeitä – esimerkiksi yksilön 

itsemääräämisoikeutta ja turvallisuutta pidetään yleisesti ottaen tärkeämpinä kuin 

vaikkapa saavutuksia tai perinteitä. Myös lainsäädäntö heijastaa tätä näkemystä. Ehkä 

tunnetuin tapa luokitella eri arvokategorioita eräänlaiseen tärkeysjärjestykseen on 

Maslow’n (1970) tarvehierarkia, joka on esitetty kuviossa kaksi. Vaikka Maslow’n 

hierarkia usein rinnastetaan lähinnä motivaatiotutkimukseen, sitä voidaan käyttää 

myös arvojen hierarkisessa tarkastelussa. Useat tutkijat kuitenkin korostavat kulttuurin 

ja ympäristön vaikutusta arvojen muodostumisessa, ja Maslow’n teoriaa onkin kritisoitu 

liian voimakkaasta keskittymisestä yksilön tarpeisiin (Aaltonen & Junkkari 1999, 68). 

 

 

Kuvio 2. Maslow’n (1970) tarvehierarkia mukaillen Aaltonen & Junkkari (1999, 67) 
käännöstä. 

 

 

2.2. Arvojen kommunikoinnin hyödyt 

 

Siems, Bruton & Moosmayer (2010, 69) toteavat mm. Gummessonia (1987) ja 

Reichheld & Sasseria (1991) mukaillen, että etenkin palvelualalla jo olemassaolevien 

asiakassuhteiden säilyttäminen on noussut tärkeäksi menestystekijäksi. Siems et al. 

jatkavat mainiten luottamuksen ja sitoutuneisuuden olevan elinehtoja toimivan ja 

Itseilmaisun tarve

Arvostuksen tarve

Sosisaaliset tarpeet

Turvallisuuden tarve

Fysiologiset tarpeet
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kestävän asiakassuhteen luomisessa viitaten Chen, Chen & Tsungiin (2007), 

Christopher, Payne & Ballantyreen (1991) ja Sheth, Gardner & Garrettiin (1988). 

Hallowellin (1995, 36) pankkialan henkilöasiakastoimintoihin kohdistama tutkimus 

myös puoltaa näitä näkemyksiä osoittaen selvän yhteyden asiakasuskollisuuden ja 

tuottavuuden kasvun välillä. Fullerton (2003, 333) puolestaan tarkasteli 

tutkimuksessaan asiakasuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä, ja huomasi yrityksen ja 

asiakkaan yhteisillä jaetuilla arvoilla olevan positiivinen vaikutus asiakasuskollisuuteen 

ja -sitoutuneisuuteen. Myös Siems et al. (2010, 80) huomasivat finanssialan 

suhdemarkkinointia tutkiessaan, että aitojen henkilökohtaisten suhteiden lisäksi pankin 

edustamien eettisten arvojen markkinointi on tärkeä asiakasuskollisuuteen vaikuttava 

tekijä. Aiemmat tutkimukset siis osoittavat yhteisten arvojen vaikuttavan positiivisesti 

asiakasuskollisuuteen ja -sitoutuneisuuteen, joilla puolestaan on merkittävä vaikutus 

kilpailukykyyn finanssialalla. OP Ryhmä panostaa etenkin 

henkilöasiakastoiminnassaan keskittäjäasiakashankintaan, mikä myös itsessään kielii 

asiakassitoutuneisuuden ja -uskollisuuden suuresta merkityksestä toimialalla. 

 

Asiakkaan ja kohdeyrityksen arvojen yhteneväisyys vaikuttaa siis positiivisesti 

asiakassitoutuneisuuteen, mutta arvot voivat tuottaa yritykselle kilpailuetua myös 

yritysidentiteetin kautta. Yrityksen omaksumat arvot vaikuttavat sen filosofiaan ja 

yrityskulttuuriin, jotka puolestaan muodostavat pohjan yritysidentiteetille. Tässä 

yhteydessä yritysidentiteetillä tarkoitetaan organisaatiolle tyypillisiä ja uniikkeja 

piirteitä, jotka vaikuttavat sekä yrityskuvaan että yrityksen maineeseen. Posiitivinen 

yrityskuva ja arvostettu maine puolestaan voivat tuottaa yritykselle kilpailuetua 

markkinoilla kohonneen brändiarvon muodossa. (Gray & Balmer 1998, 696) 

Yrityskuvan ja yrityksen maineen hallinnoinnin operationaalinen malli on 

havainnollistettu kuviossa kolme. 

 

Kuvio 3. Yrityskuvan ja yrityksen maineen hallinnoinnin operationaalinen malli. 
Yritysidentiteetti vaikuttaa yrityskommunikaation kautta yrityskuvaan ja yrityksen 
maineeseen, jotka puolestaan ulkopuolisista faktoreista riippuen voivat johtaa 
kilpailuetuun. Mukaillen Gray & Balmer (1998, 696). 

Yritys-
identiteetti

Yritys-
kommunikaatio

Yrityskuva ja 
yrityksen maine

Kilpailuetu
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2.3. Arvojen kommunikoinnin kanavat 

 

De Chernatonyn et al. (2006, 824) mukaan yritykset viestivät arvojaan kuluttajille 

palvelukokemuksen ja markkinointiviestinnän lisäksi organisaationaalisen 

kommunikaation, kuten PR:n ja tiedotustoiminnan kautta. De Chernatony et al. 

toteavat, että vaikka palvelualalla arvojen välittymisen pääväylänä toimii 

palvelukokemus, tulee silti jokaisen asiakaskontaktin (tapahtui se sitten 

markkinointiviestinnän välityksellä tai henkilökohtaisesti) vahvistaa yrityksen arvoja 

asiakkaan mielessä. Kaikkien asiakaskontaktien tulee siis rakentaa kuluttajan 

mielessä yksi yhtenäinen kuva yrityksestä ja sen edustamista arvoista. 

 

Erityisen tärkeää arvojen kommunikointi tuntuu olevan cause-related marketingissa 

t.s. markkinointikampanjoissa, joissa yritys lahjoittaa osan myyntivoitoistaan johonkin 

tiettyyn hyväntekeväisyyskohteeseen (Chang & Cheng 2015, 337). Ilmiötä tutkiessaan 

Gupta & Pirsch (2006, 323) huomasivat yrityskuvan vaikuttavan merkittävästi 

asiakasosallistumiseen. Jos asiakkaat kokevat oman identiteettinsä ja 

arvomaailmansa olevan ristiriidassa yrityksen identiteetin kanssa, tai jos yrityksen 

identiteetti puolestaan nähdään ristiriitaisena hyväntekeväisyyskohteen kanssa, lisää 

tämä asiakkaiden skeptivismiä ja vähentää osallistumisastetta. Cause related 

marketing -kampanjat ovat olennainen osa Osuuspankkien markkinointitoimintaa, ja 

paikalliset pankit pyrkivät niiden kautta tuomaan esiin vastuullisuuttaan ja paikallista 

identiteettiään.  

 

Arvojen johdonmukainen viestintä on tärkeässä roolissa myös edelliseen käsitteeseen 

läheisesti liittyvän yhteiskuntavastuun kommunikoinnissa. OP Ryhmä pyrkii 

panostamaan vastuulliseen brändikuvaan merkittävästi, ja konsernin verkkosivuilla 

todetaankin vastuullisuuden olevan ”keskeinen osa OPn arvoja ja strategiaa” (OP 

2016d). Lee et al. (2011, 1560–1561) huomasivat yritysten yhteiskuntavastuuta 

tutkiessaan, että asiakkaan arvomaailman ja yrityksen yhteiskunnallisen toiminnan 

edustamien arvojen yhteneväisyys lisää asiakassitoutumista ja -uskollisuutta. 
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Aiempien tutkimusten pohjalta voidaan todeta seuraavaa: yhteisten arvojen 

onnistuneella kommunikoinnilla on positiivinen vaikutus etenkin rahoitusalalla tärkeään 

asiakasuskollisuuteen, arvoja kommunikoidaan pääasiallisesti palvelukokemuksen, 

mutta myös markkinointiviestinnän ja organisatoorisen viestinnän kautta, tärkeintä 

arvojen kommunikoinnissa on johdonmukaisuus ja erityisen merkittävää arvojen 

kommunikointi on vastuullista yrityskuvaa edistävässä markkinoinnissa. Aiemmat 

tutkimukset toimivat hyvänä pohjana tälle työlle ja auttavat paremmin kohdistamaan 

aineistonkeruuta etenkin palvelukokemuksen ja johdonmukaisuuden tarkasteluun 

sekä viestinnän osalta edellä mainittuihin arvojen välittymisen kannalta kriittisiin 

”vastuullisen markkinoinnin” muotoihin. 

 

 

2.4. Yksilön arvot 

 

Yrityksen ja asiakkaiden arvojen yhteensopivuutta tarkasteltaessa nousee oleelliseen 

osaan myös yksilön arvojen teoreettinen tarkastelu. Koska tutkielman pääpainona on 

kuitenkin yrityksen arvot ja niiden kommunikointi ja välittyminen kuluttajille, 

paneudutaan yksilön arvoihin tässä alakappaleessa vain pintapuolisesti. Tavoitteena 

on luoda alustava kuva etenkin suomalaisille tyypillisistä arvoista, jota voidaan 

hyödyntää empiirisen aineiston tulkinnassa. 

 

Schwartz (1992, 3-4) määrittelee arvot käsitteenä niiden viiden eri ominaisuuden 

kautta. Hänen mukaansa arvot ovat (1) konsepteja tai uskomuksia, jotka (2) liittyvät 

johonkin haluttuun lopputilaan tai käyttäytymiseen, ovat (3) tilanteesta riippumattomia, 

(4) ohjaavat käyttäytymisen ja tapahtumien arviointia ja valintoja sekä (5) ovat 

järjestettävissä niiden suhteellisen tärkeyden perusteella. Suomalaisten arvoja 

tutkittaessa Pyhtää on toiminut Helkaman (2015, 81) mukaan eräänlaisena 

”soasiaalipsykologisena laboratoriona” – pienessä kymenlaaksolaiskunnassa on 

vuodesta 1975 asti tutkittu arvojen tärkeysjärjestystä ja mahdollisia muutoksia tässä 

järjestyksessä. Helkama (2015, 81-82) mainitsee Pyhtään aseman johtuvan muun 

muassa kunnassa vuosien saatossa tapahtuneista Suomen taloudellista kehitystä 

kokonaisuudessaan hyvin kuvaavista rakennemuutoksista sekä kunnan muulle 

Suomelle tyypillisistä äänestystottumuksista. Pyhtään keskeinen rooli suomalaisessa 

arvotutkimuksessa ja informaation runsaus kuntalaisten arvoista lisää tämän 
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tutkimuksen luotettavuutta: empiirisessä aineistonkeruussa esiin nousevia 

haastateltavien arvoja voidaan verrata näihin Pyhtäältä kerättyihin aineistoihin. 

Pyhtään ollessa pieni, melko tyypillinen kymenlaaksolainen kunta, voidaan olettaa 

kuntalaisten arvomaailman vastaavan melko hyvin kymenlaaksolaisten 

arvonäkemyksiä yleensä, ja täten toimivan myös hyvänä haastattelujen 

vertailuaineistona. Pyhtääläisten päätearvot vuosina 1975 ja 2007 on havainnollistettu 

taulukossa kaksi. 

 

Taulukko 2. Pyhtääläisten päätearvot 1975 ja 2007, mukaillen Helkama (2015, 83). 

Päätearvojen tärkeysjärjestys 1975 Päätearvojen tärkeysjärjestys 2007 (muutos) 

Perheen turvallisuus Perheen turvallisuus                                                0 

Maailmanrauha Sisäinen tasapaino                                                 +1 

Sisäinen tasapaino Vapaus                                                                     +4 

Onni Tosi ystävyys                                                           +2 

Mielihyvä Itsekunnioitus                                                         +7 

Tosi ystävyys Maailmanrauha                                                      -4 

Vapaus Kansallinen turvallisuus                                         +1 

Kansallinen turvallisuus Onni                                                                          -4 

Kypsä rakkaus Tasa-arvo                                                                +1 

Tasa-arvo Kypsä rakkaus                                                         -1 

Viisaus Viisaus                                                                       0 

Itsekunnioitus Kauneus                                                                   +3 

Tunne, että on saanut aikaan jotain pysyvää Tunne, että on saanut aikaan jotain pysyvää      0 

Mukava elämä Mielihyvä                                                                  -9 

Kauneus Mukava elämä                                                        -1 

Pelastus, iankaikkinen elämä Pelastus, iankaikkinen elämä                                 0 

Jännittävä elämä Jännittävä elämä                                                      0 

Yhteiskunnallinen arvostus Yhteiskunnallinen arvostus                                     0 

 

 

Taulukossa esitellyissä arvoissa on selvästi huomattavissa erilaisia muutoksia ja 

trendejä. Perheen turvallisuus on pysynyt vuosien saatossa listan kärjessä, mikä kielii 

suomalaisten vahvasta perheorientoituneisuudesta ja lähipiirin tärkeydestä. Kuitenkin 

jyrkkä nousu itsekunnioituksen ja vapauden kaltaisten käsitteiden arvostuksessa viestii 
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eräänlaisen individualistisen ajattelumaailman noususta; suomalaiset tuntuvat 

nykyään arvostavan yhä enenevissä määrin perhearvojen lisäksi myös 

yksilönvapautta ja itseilmaisua. Mielenkiintoista on huomata, kuinka useiden 

hedonistisiksi miellettävien arvojen, kuten mielihyvän, onnen ja mukavan elämän 

tärkeys ovat laskeneet paikoin jopa hämmästyttävän paljon. 

 

 

2.4.1. Kohdeyrityksen arvot 

 

OP Ryhmän, ja samalla kaikkien paikallisten Osuuspankkien virallisesti tunnustamat 

arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen (OP 2016a). 

Ryhmä pyrkii välittämään itsestään yhteiskunnan ja yhteisön hyvää edistävän toimijan 

kuvan nojaten vähemmän yritysmaailmassa perinteisesti vallitseviin, markkinataloutta 

ja kilpailua ihannoiviin arvoihin. Yrityksen arvopohja käy käsi kädessä sen 

osuustoiminnallisen luonteen kanssa – onhan osuuskunnan tehtävänä ensisijaisesti 

toiminnan harjoittaminen ”jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi”, eikä 

esimerkiksi osakeyhtiön tavoin omistajien varallisuuden kartuttamiseksi 

(Osuuskuntalaki 421/2013).  Näitä arvoja verratessa taulukossa kaksi esitettyyn 

pyhtääläisten arvomaailmaan yksi nousee selvästi ylitse muiden. Ihmisläheisyys on 

vahvasti näkyvillä pyhtääläisten arvoissa muun muassa perheen turvallisuuden ja tosi 

ystävyyden muodossa, kun taas vastuullisuudella ja yhdessä menestymisellä ei 

vaikuta olevan yhtä suoraa yhteyttä listan kärkipäähän. 

 

 

2.5. Arvojen luokittelu 

 

Edellisessä alaluvussa esiteltiin suomalaisille tyypillisiä arvoja sekä listattiin 

kohdeyrityksen viralliset arvot. Jotta arvomaailmojen yhteensopivuutta voidaan 

vertailla, tulee niitä kuitenkin myös pystyä kategorisoimaan jollain tapaa. 

Teoriakatsauksen alussa esiteltiin arvotutkimuksen kannalta oleellinen teoreettinen 

viitekehys, Maslow’n (1970) tarvehierarkia. Aaltosen & Junkkarin (1999, 68-69) 

mukaan erilaiset arvoryppäät voidaan tämän teoreettisen mallin pohjalta luokitella 

janaan, jonka vasen puoli koostuu perustarpeisiin vastaavista arkiarvoista ja oikea 
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puoli eettisistä arvoista, jotka vastaavat itseilmaisun kaltaisiin tarpeisiin ”olla jotakin”. 

Aaltonen & Junkkari (1999, 71) ehdottavat tähän perusluokitteluun vielä toisen 

ulottuvuuden, pystyakselin, jolla arvot luokitellaan järki- ja tunneperusteisiin, 

lisäämistä. He ovat näin luoneet Maslow’n hierarkiaan ja Schwartin (2012) 

arvoluokitteluun pohjautuen kuviossa neljä havainnollistetun oman teoreettisen 

mallinsa: arvojen nelikentän.  

 

Kuvio 4. Aaltosen arvoavaruus-nelikenttä (mukaillen Aaltonen & Junkkari 1999, 98) 

 

Luokittelun mukaan vaaka-akselin vasen puoli koostuu toiminnallisista, käytännön 

arvoista, jotka vastaavat kysymykseen ”Mikä on käytännöllistä?”, kun taas oikean 

laidan eettiset arvot koostuvat esimerkiksi kysymyksiin ”Mikä on oikein?” tai ”Mikä on 

hyvää?” vastaavista sivistysarvoista ja esteettisistä arvoista. Jako järki- ja 

tunnepohjaisiin puolestaan perustuu siihen, täyttääkö arvo järki- vai tunneperusteisen 

tarpeen – onko kyseessä laki tai sääntö vai moraali- tai kasvatuspohjainen arvo. 

(Aaltonen & Junkkari 1999, 65-74) Seuraavaksi tarkastellaan, miten suomalaisille 
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tyypilliset arvot ja kohdeyrityksen virallisesti tunnustamat arvot asettuvat tälle 

nelikentälle. 

 

Tehokkuuskenttä koostuu Aaltosen & Junkkarin (1999, 82) mukaan perinteisistä, 

toiminnallisista ja arkisista liike-elämän ”kovista arvoista”. Näillä arvoilla yritykset 

huolehtivat järjestelmien toimivuudesta ja tuloksellisuudesta; tyypillisiä 

tehokkuuskentän arvoja ovat mm. suoriutuminen, menestys, saavutukset ja 

auktoriteetti. OP:n (2016a) virallisista arvoista yhdessä menestyminen edustaa jossain 

määrin tehokkuuskentälle tyypillisiä piirteitä, mutta huomioi myös menestymisen 

yhteisöllisen aspektin pelkän kilpailun ihannoinnin sijaan. Aaltonen & Junkkari (1999, 

84-85) huomauttavatkin, että jos yritys nojaa liialti tehokkuuskentän arvoihin, voi tämä 

johtaa epäeettiseen toimintaan ja työilmapiirin heikkenemiseen. Kärjistetysti pelkällä 

tehokkuuskentällä toimivat yritykset keskittyvät yksinomaan tuloksen tekoon 

ympäristöstä, työntekijöistä ja kilpailijoista piittaamatta. Edellisessä alaluvussa esitellyt 

Helkaman (2015, 83) suomalaisille tyypilliset arvot eivät niinkään painotu 

tehokkuuskenttään. Taulukon kaksi arvoista esimerkiksi tunne, että on saanut aikaan 

jotain pysyvää viittaa jossain määrin tehokkuuskentälle tyypillisiin saavutuksiin ja 

suoriutumiseen, mutta on vuodesta toiseen pysytellyt vertailun häntäpäässä. 

  

Edellisen kategorian tavoin Aaltonen & Junkkari (1999, 85) luokittelevat myös 

periaatekentän arvot nojaavan järkeen tunneajattelun sijaan, mutta toisin kuin 

tehokkuuskentällä, nämä arvot painottavat käytännöllisyyden sijaan eettisyyttä. 

Periaatekenttä on yleensä perustana valtiovallan toiminnalle ja sieltä käsin hoidetaan 

mm. järjestystä ja kansallista turvallisuutta. Aaltonen & Junkkari (1999, 87-88) 

kuvaavat karikatyyristä periaatekentän yhtiötä vakaaksi ja eettiseksi toimijaksi, joka 

voidaan kuitenkin nähdä vanhanaikaisena, liiallisen vakavana ja muutoskyvyttömänä. 

OP:n (2016a) arvoista vastuullisuus voidaan luokitella periaatekenttään kuuluvaksi, ja 

suomalaisten tyypillisistä arvoista periaatekenttää puolestaan edustavat muun muassa 

kansallinen turvallisuus ja tasa-arvo (Helkama 2015, 83). 

 

Arvot idealismin kentällä painottuvat Aaltosen & Junkkarin (1999, 88) luokittelussa 

etiikan lisäksi etenkin estetiikkaan. Kentän yritykset arvostavat päätöksenteossa myös 

tunnepuolta, ja erityisesti aatteelliset yhdistykset ja hyväntekeväisyysjärjestöt voidaan 

luokitella tähän kenttään kuuluviksi. Käsitteet kuten suvaitsevaisuus, kohteliaisuus, 
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rehellisyys ja huolenpito ovat korkeassa arvossa. Tyypillinen idealismin kentän yritys 

ruokkii innovatiivisuutta ja hyvää työilmapiiriä, muttei välttämättä ole kovin tuloksellinen 

tai taloudellisesti kannattava. OP:n (2016a) kolmesta pääarvosta ihmisläheisyys 

kuuluu selvästi tähän kenttään. Helkaman (2015, 83) tuloksista ilmenee, että 

idealismin kentän arvot ovat suomalaisille selvästi tärkeimpiä: käsitteet, kuten perheen 

turvallisuus, sisäinen tasapaino ja tosi ystävyys ovat vuodesta toiseen hallinneet listaa. 

 

Luokittelun viimeisellä, yksilökentällä, vallitsevat perustarpeet sekä arkiset ja 

toiminnalliset arvot: kenttä pohjautuu muita vahvemmin primitiivisiin elämän 

perusarvoihin ja korostaa muun muassa mielihyvää, rohkeutta ja omaa etua (Aaltonen 

& Junkkari 1999, 91). Aaltonen & Junkkari kuvaavat tyypillistä yksilökentän arvoihin 

nojautuvaa yritystä luovaksi ja työympäristöltään viihtyisäksi, mutta tätä vastoin 

yrityksen suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys ja taloudenpito kärsivät. OP:n (2016a) 

arvot eivät juurikaan edusta yksilökentälle tyypillisiä piirteitä, ja samoin myös 

Helkaman (2015, 83) tutkimuksissa yksilökentän arvot, kuten jännittävä elämä, 

mukava elämä ja mielihyvä pitävät nykyään listan häntäpäätä, joskin mielihyvän 

arvostus on aiemmin ollut paljon korkeampaa. 

 

 

2.6. Arvojen yhteensopivuus 

 

Aaltosen & Junkkarin nelikentän kautta tarkasteltuna OP:n arvot keskittyvät siis lähinnä 

mallin oikeaan laitaan nojaten enemmän eettisiin arvoihin kuin käytännöllisiin ja 

toiminnallisiin arkiarvoihin. Ihmisläheisyys voidaan Aaltosta mukaillen luokitella 

idealistiseksi, huolenpitoa ja toisten huomioonottamista korostavaksi arvoksi, 

vastuullisuus nähdään tyypillisenä periaatekentän arvona ja yhdessä menestyminen 

puolestaan yhdistelee idealismin kentän ja tehokkuuskentän piirteitä. Pääpaino 

yrityksen arvoissa on siis idealismin kentässä. Myös Helkaman (2015) tutkimuksissa 

ilmenneet suomalaisten perusarvot keskittyvät vahvasti idealismin kenttään ilmentäen 

osin myös periaatekentän piirteitä. Yksilö- ja tehokkuuskenttien arvot eivät puolestaan 

niinkään näy suomalaisten arvomaailmassa. 
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Kolmannessa alatutkimuskysymyksessä tarkastellaan kuluttajien ja kohdeyrityksen 

arvojen yhteensopivuutta. Arvojen yhteneväisyys on tärkeässä roolissa etenkin 

kulttuuritutkimuksessa, muun muassa maahanmuuttajien ja kohdemaan kulttuurien 

yhteensopivuutta tutkittaessa (esim. Schiefer, Möllering & Daniel 2012). Aiempi 

liiketoiminnallinen tutkimus aiheen tiimoilta on keskittynyt lähinnä työntekijän ja 

organisaation arvojen yhteneväisyyteen, jonka on huomattu vaikuttavan mm. 

työtyytyväisyyteen sekä työntekijöiden sitoutuneisuuteen organisaatiota kohtaan 

(Moynihan & Pandey 2007, 214-215). Kristof (1996, 5-6) määrittelee tämän 

yhteensopivuuden esiintyvän neljällä eri tasolla: yksilö-organisaatio-, yksilö-ammatti-, 

yksilö-ryhmä- ja yksilö-työnkuva-tasolla. Tämän tutkimuksen osalta oleellisin on yksilö-

organisaatio-yhteensopivuus, jonka Cennamo & Gardner (2008, 893) toteavat 

määräytyvän sen mukaan, miten hyvin yksilön arvot vastaavat organisaation arvoja – 

toisin sanoen miten samankaltaiseksi yksilö kokee organisaation edustamat arvot 

omien arvojensa kanssa. 

 

Vaikka tätä yksilö-organisaatio -yhteensopivuutta tai -fittiä onkin aiemmin tutkittu 

lähinnä työntekijä-organisaatio -näkökulmasta, voidaan määritelmää hyödyntää myös 

kuluttaja-organisaatio-tasolla. Alaluvussa 2.2. esitellyt tutkimukset (Fullerton 2003, 

Siems at al. 2011) osoittavat, että kuluttajan ja organisaation arvojen yhteensopivuus 

tai fit ilmenee lisääntyneenä asiakasuskollisuutena ja -sitoutuneisuutena, jotka voidaan 

rinnastaa työntekijä-organisaatio -tasolla arvo-fitin toteutuessa lisääntyneeseen 

työpaikkasitoutuneisuuteen. 

 

 

2.7. Intention-behavior gap 

 

Edellisissä luvuissa arvojen yhteneväisyyttä on käsitelty sillä oletuksella, että yksilön 

arvoilla on vaikutus hänen kulutuskäyttäytymiseensä. Sheeranin mukaan (2002, 1) 

useat sosiaalipsykologiset mallit olettavatkin yksilön käyttäytymisen olevan jokseenkin 

ennustettavissa: ihmiset tekevät sitä, mitä aikovat ja eivät tee sitä, mitä eivät aio tehdä. 

Tutkimustulokset aiheen tiimoilta kuitenkin osoittavat toista: meta-analyysien 

perusteella kuluttajien aikomukset, jotka kumpuavat muun muassa arvoista, selittävät 

vain 28 % tulevan ostokäyttäytymisen varianssista, ja tulosten mahdolliset virhearviot 
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ja häiriöt huomioiden ero aikomusten ja käyttäytymisen välillä on silti merkittävä 

(Sheeran 2002, 29). 

 

Carrington, Neville & Whitwell (2014, 2759) mainitsevat tämän mm. intention-behavior 

gapiksi nimetyn ilmiön ymmärryksen olevan vielä melko alkeellisella tasolla, mutta ovat 

tutkimuksessaan löytäneet ilmiön taustalta neljä erilaista vaikuttavaa tekijää: eettisten 

huolenaiheiden priorisoinnin primaareihin ja sekundaareihin, suunnitelmien ja 

tottumusten muodostamisen, sitoutuneisuuden ja uhrautuvaisuuden sekä 

ostoskäyttäytymisen. Carrington et al. kuvaavat prosessia seuraavanlaisesti: 

kuluttajalle tärkeät eettiset huolenaiheet johtavat suunnitelmallisuuteen ja lisäävät 

kuluttajien uhrautuvaisuutta ja sitoutuneisuutta eettiseen kulutukseen. Nämä teot 

puolestaan helpottavat eettisesti-suuntautuneiden ostokäyttäytymismallien syntyyn, ja 

eettisestä ostokäyttäytymisestä tulee automaattista ja vaivatonta. Tätä vastoin, jos ko. 

eettinen huolenaihe tai dilemma ei ole kuluttajalle tärkeä, ei hän myöskään tällöin tutki 

aihetta sen tarkemmin tai muodosta sen osalta tietoisia ostosuunnitelmia laventaen 

täten eettisen kulutuksen intention-behavior gapia. (Carrington et al. 2014, 2765) 

Carringtonin et al. muodostama intention-behavior gapiin vaikuttavien tekijöiden 

teoreettinen malli on havainnollistettu kuviossa viisi. Primaari- ja sekundaarijanojen 

väliset nuolet havainnollistavat eettisen päätöksenteon monimutkaisuutta: 

sekundaariset huolenaiheet voivat ajoittain vaikuttaa eettiseen päätöksentekoon, kun 

taas joissain tapauksissa myös primaarihuolenaiheet saatetaan unohtaa tai asettaa 

sivuun. 
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Kuvio 5. Eettisen kulutuksen aikomusten muuntuminen varsinaiseksi käyttäytymiseksi 
(Carrington et al. 2014, 2766). 

 

Edellä mainittu tutkimus keskittyy pitkälti kulutusmarkkinoihin eikä niinkään 

finanssisektorilla vallitsevien pitkien asiakassuhteiden arviointiin.  Carrington et al. 

(2014, 2763) mainitsevat mallissa esiintyvien eettisiin ostopäätöksiin liittyvien 

uhrausten koostuvan usein esimerkiksi tavallista korkeammasta hintatasosta. 

Kulutusmarkkinoilla asiakkaat voivat olla valmiita maksamaan yksittäisistä eettisistä 

tuotteista hieman enemmän, mutta sama uhrautuvaisuus ei välttämättä näyttäydy 

pitkäaikaista sitoutuneisuutta vaativissa palveluissa. Intention-behavior gapia ei 

juurikaan ole tutkittu finanssipalvelujen kontekstissa, mutta voidaan olettaa 

pidempiaikaiseen asiakassuhteeseen sitoutumisen vaativan kuluttajilta runsaasti 

vahvempaa arvosuuntautuneisuutta kuin pelkän yksittäisen eettisiä arvoja edustavan 

kulutustuotteen ostamisen. Täten se, että finanssialan yritys perustaa kilpailuetunsa 

vain eettisiin arvoihin tuskin riittää houkuttelemaan asiakkaita, vaan yrityksen on 

pysyttävä kilpailukykyisenä myös esimerkiksi kustannuksissa sekä tuotevalikoimassa. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan hyödyntäen kvalitatiivisen, eli laadullisen 

tutkimuksen menetelmiä. Alasuutari (2011, 38) määrittelee kvalitatiivisen analyysin 

aineiston tarkasteluksi kokonaisuutena. Hän kuvaa laadullista tutkimusta prosessina, 

jonka tavoitteena on valottaa jonkin ”singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen 

kokonaisuuden rakennetta”. Alasuutarin määritelmän mukaan laadullinen tutkimus 

eroaa tilastollisesta tutkimuksesta siten, että se vaatii eräänlaista absoluuttisuutta. 

Kaikki selvitettävään ilmiöön liittyvät seikat tulee kyetä yhdistämään esitettyyn 

tulkintaan, kun taas kvantitatiivisessa tutkimuksessa poikkeukset havaintojen välillä 

sallitaan. Kvalitatiivinen analyysi pyrkii Eskolan & Suorannan (2000, 19–20) mukaan 

etenemään aineiston pohjalta mahdollisimman vähin ennakko-oletuksin. Tuomi & 

Sarajärvi (2006, 16) puolestaan toteavat laadullisen tutkimuksen määritelmän olevan 

vaikeaselkoinen ja vaihtelevan teoksittain kirjoittajan näkökulmasta ja taustasta 

riippuen. Käytännössä laadullista tutkimusta voidaan kuitenkin pitää hypoteesittomana 

tutkimusmuotona, jonka tavoitteena on aineiston syvällisen ja perinpohjaisen 

tarkastelun ja tulkinnan avulla ymmärtää kohdeilmiötä paremmin.  

 

 

3.1. Sisällönanalyysi 

 

Tässä tutkielmassa arvojen välittymistä tarkastellaan sisällönanalyysin avulla. Tuomi 

& Sarajärvi (2006, 105) kuvaavat sisällönanalyysia systemaattisena ja objektiivisena 

tapana tutkia mitä tahansa kirjalliseen muotoon saatettua materiaalia. Tuomi & 

Sarajärvi jatkavat huomauttaen, että siinä missä sisällön erittelyllä tarkoitetaan 

sanallisen aineiston muuntamista ja tarkastelua kvantitatiivisena, pyrkii 

sisällönanalyysi pikemminkin kuvaamaan aineistoa ja sen sisältämiä käsitteitä ja 

merkityksiä sanallisesti. 

  

Tutkimuksen analysoitava aineisto kerätään asiakashaastatteluin. Haastattelut 

nauhoitetaan, jonka jälkeen kerättyä aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin 

menetelmin. Miles ja Huberman (1984) kuvaavat varsinaista analyysia 

kolmivaiheiseksi prosessiksi, joka koostuu aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, 
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aineiston klusteroinnista eli sen ryhmittelystä ja lopuksi aineiston abstrahoinnista – 

teoreettisten käsitteiden luomisesta. Prosessissa aineistosta tehtyjä havaintoja 

yleistetään ja luokitellaan yhä abstraktisimpiin yläkäsitteisiin, jotka yhdistävät 

havaintoja ja näin ollen selittävät tarkasteltavaa ilmiötä. Eskolan & Suorannan (2000, 

137) mukaan analyysiprosessin tavoitteena on tiivistää aineistoa ja luoda siihen 

selkeyttä kuitenkaan kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin etenemisprosessi on havainnollistettu kuviossa kuusi. 

 

 

Kuvio 6. Sisällönanalyysin eteneminen mukaillen Tuomi & Sarajärvi (2002, 111) 

 

Perinteisestä prosessista poiketen tämän tutkimuksen sisällönanalyysissä ei 

kuitenkaan laajuuteen ja ajankäyttöön kohdistuvista rajoitteista johtuen aukikirjoiteta 

haastatteluja. Aineiston haastattelut nauhoitetaan ja näistä nauhoituksista etsitään 

listaten pelkistettyjä ilmauksia, joiden yhteneväisyyksien ja erilaisuuksien pohjalta 

aineistoa yhdistäviä ja kohdeilmiötä selittäviä käsitteitä pyritään löytämään. 

 

 

 

Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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3.2. Aineistonhankinta 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto kerätään yksilöhaastatteluin. Eskolan & 

Suorannan (2000, 85) mukaan haastattelu on yleisin Suomessa käytetty tapa kerätä 

laadullista aineistoa, ja sen tavoitteena on selvittää haastateltavan mielipiteitä, 

ajatuksia ja motiiveja. Hirsjärvi & Hurme (1980, 41) kuvaavat haastattelua ennalta 

suunniteltuna, haastattelijan alulle panemana ja ohjaamana luottamuksellisuuteen 

perustuvana prosessina. Barriball & While (1994, 329) mainitsevat Richardsonia, 

Dohrenwendia & Kleinia (1965) sekä Smithiä (1975) mukaillen yhdeksi 

yksilöhaastattelujen hyödyistä mm. niiden soveltuvuuden juuri arvojen ja asenteiden 

tarkasteluun. Haastattelut ovat myös aineistonkeruutapana suhteellisen helposti 

toteutettavissa, mikä soveltuvuuden lisäksi johti yksilöhaastattelujen valintaan tässä 

tutkimuksessa. Kaikki haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti. 

 

Haastattelutyyppejä voidaan jakaa useisiin eri kategorioihin. Eskolan & Suorannan 

(2000, 86) mukaan yleisin ja yksinkertaisin tapa jaotella haastattelumuotoja on niiden 

luokittelu kysymysten ”kiinteyden” ja haastattelutilanteen jäsennyksen pohjalta. Tässä 

tutkimuksessa haastattelut suoritetaan puolistrukturoitua mallia käyttäen. Fylan (2005, 

65) kuvaa puolistrukturoitua haastattelua keskusteluna, jossa haastattelijalla on jo 

käsitys siitä, mitä hän haluaa haastateltavilta tietää. Fylanin mukaan puolistrukturoidun 

haastattelun keskustelumuotoisuus jättää kuitenkin varaa vaihtelulle, ja haastattelujen 

väliset poikkeamat ja muutokset diskurssin kulussa ovat odotettavissa. Tämä 

puolistrukturoidun haastattelumuodon ”vapaamuotoisuus” johtaa Barriballin & Whilen 

(1994, 330) mukaan tiedonkeruun syventymiseen mahdollistamalla selventävien 

kysymysten ja jatkokysymysten esittämisen. 

 

Tämän tutkimuksen haastattelurunko alkaa kyselemällä haastateltavilta heidän 

omasta arvomaailmastaan kysymyksin: ”Millaisia asioita pidät sinulle tärkeinä?” tai 

”Miten kuvailisit arvomaailmaasi?”. Vastausten mukaan tämän aihealueen tiimoilta 

voidaan esittää lisäkysymyksiä, kunnes koetaan, että tarpeeksi kattava kuva vastaajan 

arvomaailmasta on saatu. Asiakkaan oman arvomaailman tarkastelun jälkeen 

siirrytään käsittelemään asiakkaalle syntynyttä ennakkokäsitystä yrityksen 

edustamista arvoista. Tässä hyödynnetään haastattelukysymyksiä: ”Mitä sinulle tulee 

mieleen OP Kymenlaaksosta?”, ”Miten kuvailisit palvelukokemustasi OP 
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Kymenlaaksossa?” ja ”Mitä arvoja koet OP Kymenlaakson edustavan?”. Näiden 

asiakkaan ja yrityksen arvomaailmaa kartoittavien kysymysten jälkeen haastateltavaa 

pyydetään itse vertailemaan oman arvomaailmansa yhteensopivuutta yrityksen 

edustamien arvojen kanssa. Edellä mainittujen kysymysten perusteella pyritään 

vastaamaan ensimmäiseen ja kolmanteen alatutkimuskysymykseen: ”Mitä arvoja 

asiakkaat kokevat kohdeyrityksen toiminnan edustavan?” ja ” Miten asiakkaiden kuva 

kohdeyrityksen arvoista sopii yhteen heidän omien arvojensa kanssa?”. 

 

Yrityskuvan ja asiakkaan omien arvojen kartoituksen jälkeen siirrytään käsittelemään 

yrityksen viestintää. Kullekin haastateltavalle esitetään sama ennaltamääritetty ja 

tutkimuksen puitteet huomioon ottaen mahdollisimman edustava ja tyypillinen otos 

yrityksen viestinnästä sisältäen mm. sosiaalisen median julkaisuja, lehtimainoksia, 

verkkoviestejä ja tiedotteita. Jokaisen viestinnän muodon kohdalla haastateltavaa 

pyydetään analysoimaan, millaisia arvoja viesti hänen mielestään edustaa ja millaisia 

ajatuksia se haastateltavassa herättää. Näin pyritään saamaan vastaus toiseen 

alatutkimuskysymykseen: ”Mitä arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen viestinnän 

edustavan?”. Tähän alatutkimuskysymykseen saatuja tuloksia voidaan verrata 

ensimmäisen alatutkimuskysymyksen (”Mitä arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen 

toiminnan edustavan?”) tuloksiin, ja tarkastella, onko kohdeyrityksen viestinnän ja 

asiakkaille syntyneen yrityskuvan välillä minkäänlaista ristiriitaa. Edellisessä luvussa 

esitellyn kirjallisuuskatsauksen perusteella arvojen johdonmukainen kommunikointi on 

erityisen tärkeää cause-related marketingissa, joten suuri osa aineistonkeruussa 

hyödynnetyistä viestintäesimerkeistä liittyy tavalla tai toisella tämänkaltaisiin 

markkinointikampanjoihin. Haastatteluissa hyödynnetyt viestintämateriaalit löytyvät 

liitteistä I-VII. 

 

 

3.3. Haastateltavat 

 

Aineistonkeruuseen valittiin viisi haastateltavaa eri ikäryhmistä ja eri taustoista. 

Haastateltavia pyrittiin myös valikoimaan mahdollisimman kattavasti eri 

asiakasryhmistä: osalla haastateltavista on useita eri palveluja, ml. vakuutuksia ja 

sijoituspalveluja Kymenlaakson Osuuspankista, kun taas kahdella haastateltavista ei 
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ole lainkaan pankin asiakkuutta. Kaikki haastatteluihin osallistuneet ovat kuitenkin 

olleet aiemmin kohdeyrityksen asiakkaita ja ovat syystä tai toisesta asioineet jollain 

Kymenlaakson Osuuspankin konttoreista viimeisen vuoden aikana. Näin voidaan 

olettaa, että kaikilla haastateltavista on kohtuullinen käsitys yrityksen toiminnasta ja 

sen tarjoamista palveluista. Yhdellä haastatteluihin osallistuneista asiakkaista on 

henkilöasiakkuuden lisäksi myös pienimutotoista yritystoimintaa, jonka pankkipalvelut 

on hankittu kohdeyrityksen kautta. Valikoimalla haastateltavia eri ikä- ja 

asiakasryhmistä pyritään saamaan mahdollisimman edustava ja kattava otos yrityksen 

asiakkaista, jolloin voidaan paremmin tarkastella mahdollisia eroavaisuuksia arvojen 

välittymisessä eri asiakasryhmien välillä. Kahden ei-asiakkaan haastatteluja voidaan 

lisäksi hyödyntää eräänlaisena vertailuaineistona, ja näin tarkastella, nouseeko 

aineistosta esiin erilaisuuksia eri asiakasryhmien lisäksi myös asiakkaiden ja ei-

asiakkaiden välillä. Haastateltavista kaksi voidaan luokitella nuoriksi, kaksi keski-

ikäisiksi ja yksi senioriksi. Haastateltavien keski-ikä on noin 49 vuotta, ja otos koostuu 

kahdesta miehestä sekä kolmesta naishenkilöstä. Kaikki haastattelut on suoritettu 

yksilöhaastatteluina haastateltavien kodeissa. Haastattelut on nauhoitettu ja 

tärkeimmät esiinnousseet huomiot aukikirjoitettu. Haastateltavat, heidän 

asiakassuhteidensa laatu, ja tärkeimmiksi koetut demografiset tekijät on listattu 

taulukkoon kolme. 
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Taulukko 3. Haastateltavien sukupuoli, ikä ja asiakassuhteen laatu. 

Haastateltava Sukupuoli Ikä Asiakassuhteen laatu 

A M 22 Keskittäjäasiakas: päivittäispalvelut, 

vakuutukset, lainaa. 

B M 62 Ei-asiakas: asioinut kuitenkin viimeisen 

vuoden aikana Kymenlaakson OP:n 

konttoreissa. 

C N 57 Omistaja-asiakas, ei keskittäjä. Osuuspankki 

ei ole pääasiallinen henkilökohtainen pankki, 

mutta haastateltava kuitenkin pyörittää 

toiminimensä yritystoimintaa Osuuspankin 

kautta. 

D N 81 Keskittäjäasiakas: päivittäispalvelut, 

vakuutukset, sijoituspalveluja. 

E N 21 Ei-asiakas: asioinut viimeisen vuoden aikana 

Kymenlaakson OP:n konttoreissa. 
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4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa käsitellään ja analysoidaan edellä kuvatun 

aineistonkeruuprosessin tuottamia tuloksia. Kappaleen runko etenee johdannossa 

mainittujen alatutkimuskysymysten perusteella alkaen asiakkaiden käsityksestä 

kohdeyrityksen edustamista arvoista. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan, 

minkälaisia arvoja haastateltavat kokevat yrityksen viestinnän edustavan, ja lopuksi 

analysoidaan haastateltavien ja kohdeyrityksen arvomaailmojen yhteneväisyyttä. 

Varsinaiset vastaukset alatutkimuskysymyksiin sekä niiden perusteella muodostettu 

näkemys päätutkimuskysymyksestä esitellään tutkielman viimeisessä pääluvussa. 

 

 

4.1. Haastateltavien kuva yrityksestä, sen palvelusta ja arvoista 

 

Ensimmäistä alatutkimuskysymystä pyritään avaamaan haastattelukysymysten ”Mitä 

sinulle tulee mieleen OP Kymenlaaksosta?”, ”Miten kuvailisit palvelukokemustasi OP 

Kymenlaaksossa?” ja ”Mitä arvoja koet OP Kymenlaakson edustavan?” avulla. Kahden 

ensimmäisen kysymyksen tavoitteena on kartoittaa haastateltaville aiempien 

kokemusten perusteella syntynyttä yrityskuvaa, jota verrataan kolmannessa 

kysymyksessä ilmeneviin tuloksiin. Näin voidaan tarkastella, vastaako haastateltavien 

ennakkokäsitys yrityksestä ja sen palvelusta siihen, minkälaisia arvoja he kokevat 

yrityksen edustavan, vai onko havaittavissa ristiriitaa koettujen ja oletettujen arvojen 

välillä. 

 

Näistä kolmesta ensimmäisen haastattelukysymyksen tarkoituksena on kartoittaa 

haastateltaville syntynyttä ennakkokäsitystä kohdeyrityksen toiminnasta ja 

yrityskuvasta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta yrityskuvaan vaikuttavan 

yrityksen filosofian ja yrityskulttuurin, jotka puolestaan juontavat juurensa yrityksen 

omaksumista arvoista (Gray & Balmer 1998). Haastateltaville syntynyttä yrityskuvaa 

tutkimalla saadaan siis alustava näkemys siitä, miten yritys on onnistunut tuomaan 

arvot esiin päivittäisessä toiminnassaan ja kommunikoinnissaan. Yrityskuvaa 

tutkittaessa haastatteluissa ilmeni pitkälti samankaltaisia asioita: käsitteet kuten 

paikallisuus, yhteisöllisyys ja ihmisläheisyys nousivat esiin kaikissa vastauksissa. 
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Palvelukokemusta kuvaavalla haastattelukysymyksellä pyrittiin selvittämään, 

näkyvätkö kohdeyrityksen arvot sen tavassa palvella asiakkaitaan. De Chernatony et 

al. (2006, 824) huomasivat palvelukokemuksen olevan ensisijaisessa asemassa 

arvojen kommunikoinnissa palvelualan yrityksissä, ja yrityksen palvelutyyliin 

puolestaan vaikuttaa muun muassa arvojen muovaama yrityskulttuuri (Aaltonen & 

Junkkari 1999, 101; Hampden-Turneria 1991, 9). Arvot siis linkittyvät oleellisesti myös 

asiakaspalveluun. Palvelukokemuksen osalta haastattelut eivät tuottaneet yhtä 

yksijakoista kuvaa. Vastauksissa oli huomattavissa jonkinasteisia eroavaisuuksia mm. 

asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä, mikä olikin odotettavissa. Ei-asiakkaat korostivat 

palvelun toimivuutta ja tehokkuutta, kun taas asiakkaiden haastatteluissa nousivat 

esiin toimivuuden lisäksi mm. ystävällisyys, avuliaisuus ja asiakkaan huomiointi. 

Haastateltava A:n vastauksiin vaikutti huomattavasti aiempi negatiivinen 

palvelukokemus pankin sijoitusneuvonnasta, jonka osalta hän koki tulleensa 

”huijatuksi”. Vaikka haastateltavan palvelukokemus oli muuten ollut täysin positiivista, 

vaikutti tämä yksittäinen kömmähdys kuitenkin kokonaiskuvaan melko oleellisesti. 

Myös haastateltava A painotti vastauksissaan tästä huolimatta toiminnan tehokkuutta 

ja ”perusasioiden hoitumista”, mutta ei-asiakkaiden tavoin palvelun ihmisläheiset 

aspektit jäivät huomiotta. 

 

Kolmannessa haastattelukysymyksessä haastateltavia pyydettiin miettimään, millaisia 

arvoja he kokevat kohdeyrityksen edustavan. Ensimmäisen kysymyksen tavoin myös 

tässä tapauksessa vastaukset olivat melko yhteneväisiä. Asiakaslähtöisyys ja 

asiakkaan huomioiminen nousivat esiin jossain muodossa lähes kaikissa 

vastauksissa. Haastateltava A ei varsinaisesti kommentoinut kohdeyrityksen 

asiakaslähtöisyyttä, mutta sen sijaan mainitsi mm. junioritoiminnan kautta ilmenevän 

vastuullisuuden yhdeksi yrityksen ilmeisistä arvoista. Haastateltavat A, B ja E kokivat 

kohdeyrityksen myös jossain määrin vastuulliseksi käyttäen termejä kuten ”vakaa”, 

”turvallinen” ja ”luotettava”. Haastateltavista vain B kommentoi kohdeyrityksen 

taloudellista menestystä. Näiden vastausten perusteella voidaan todeta 

haastateltavien kokevan kohdeyrityksen edustavan ihmisläheisyyttä asiakkaiden 

huomioinnin ja heistä huolehtimisen kautta sekä vastuullisuutta yrityksen vakauden ja 

turvallisuuden kautta.  
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Kolmen edellämainitun haastattelukysymyksen vastausten perusteella voidaan todeta, 

että haastateltaville on syntynyt etenkin ihmisläheinen kuva kohdeyrityksestä, sen 

palvelusta ja sen edustamista arvoista. Ihmisläheisyys nousi käsitteenä esiin 

jokaisessa kolmesta haastattelukysymyksestä, joskin eroavaisuuksia 

palvelukokemuksen onnistumisen ja asiakassuhteen laadun mukaan oli havaittavissa. 

Yrityksen asiakkaat, jotka eivät kokeneet saaneensa epäonnistunutta palvelua, 

korostivat vastauksissaan yksimielisesti kohdeyrityksen ihmisläheisyyttä. Sen sijaan 

ei-asiakkaiden ja huonon asiakaspalvelukokemuksen omaavan asiakkaan, 

haastateltava A:n, vastauksissa ihmisläheisyys nousi esiin yrityskuvan ja yrityksen 

arvojen osalta, mutta ei palvelukokemusta tarkasteltaessa. Tästä voidaan päätellä 

kohdeyrityksen ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin olevan siltä osin onnistunutta, että 

vähäisestä tai huonosta palvelukokemuksesta huolimatta yritys nähdään silti 

ihmisläheisenä. Kunkin haastattelukysymyksen kohdeilmiöt, vastauksista ilmenneet 

pelkistetyt ilmaukset sekä niitä yhdistävät alaluokat on listattu taulukkoon 4. 

 

Taulukko 4. Haastateltavien näkemys kohdeyrityksestä, sen palvelukokemuksesta ja 
sen edustamista arvoista. 

Kohdeilmiö Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka 

Yrityskuva ”paikallinen”, ”yhteisöllinen”, 

”joustava”, ”saatavuus”, 

”lämminhenkinen” 

ihmisläheisyys 

Palvelukokemus ”ystävällistä”, ”huolehditaan 

asiakkaista”, ”huomioidaan”, 

”hyvä ja avulias”, ”toimiva”, 

”ammattimainen” 

ihmisläheisyys, 

tehokkuus 

Yrityksen arvot ”asiakaskeskeisyys”, 

”asiakkaan huomiointi”, 

”asiakaslähtöisyys”, 

”rehellisyys”, ”turvallisuus”, 

”vastuullisuus” 

ihmisläheisyys, 

vastuullisuus 
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4.2. Haastateltavien kuva kohdeyrityksen viestinnästä 

 

Seuraavassa alatutkimuskysymyksessä siirrytään käsittelemään sitä, miten arvot 

välittyvät asiakkaille kohdeyrityksen viestinnän kautta. Haastateltaville esiteltiin 

seitsemän erilaista viestintäesimerkkiä, joiden koettiin sekä sisällöltään että 

ulkoasullisesti kattavasti kuvaavan kohdeyritykselle tyypillistä viestintää. Liitteistä I-VII 

löytyvien esimerkkien valinnassa asetettiin kirjallisuuskatsaukseen (Gupta & Pirsch 

2006; Lee et al.  2011) perustuen erityistä painoarvoa niin kutsuttuun cause-related 

marketingiin sekä hyväntekeväisyystoimiin. Kunkin viestintäesimerkin kohdalla 

haastateltavia pyydettiin kertomaan, minkälaisia tuntemuksia ja mietteitä ko. 

viestintämateriaali heissä herättää, ja tämän pohjalta pyrittiin löytämään vastauksista 

yhdistäviä tekijöitä sekä niiden taustalla mahdollisesti piileviä arvoja. Kukaan 

haastateltavista ei muistanut nähneensä aiemmin haastattelussa käytettyjä 

viestintäesimerkkejä. 

 

Tarkasteltaessa cause-related marketingiin ja yritysvastuuseen liittyviä 

viestintäesimerkkejä (liiteet I, III ja VII) haastateltavat esittivät melko samankaltaisia 

näkemyksiä. Ihmisläheisyys, vastuullisuus ja paikallisuus nousivat esiin lähes kaikissa 

vastauksissa. Selvästi positiivisimman reaktion herätti liitteessä I esitelty Facebook-

julkaisu, jonka haastateltavat kokivat edustavan muun muassa paikallisuutta, 

vastuullisuutta ja huolehtivaisuutta. Haastateltavat A ja B kehuivat myös sitä, miten 

kohdeyritys tekee ”enemmän kuin on tarve”, ja erottuu näin kilpailijoistaan 

vastuullisempana toimijana. Myös liitteessä III esitelty cause-related marketing -

mainos herätti pääosin positiivisia tuntemuksia haastateltavissa. Mielenkiintoinen 

huomio oli kuitenkin vastausten kaksijakoisuus iän perusteella: haastateltavat A ja E 

eivät vastauksissaan tuoneet esiin minkäänlaisia negatiivisia tuntemuksia, kun taas 

vanhempia ikäluokkia edustavat haastateltavat B, C ja D kritisoivat kampanjan 

tuottoaspektia – t.s. sitä, että lahjoitettava summa riippuu täysin myynnistä. Pienen 

otoskoon vuoksi tätä kaksijakoisuutta on turha tulkita sen tarkemmin, mutta se voi 

indikoida cause-related marketing -kampanjoiden paremmasta vastaanotosta 

nuorempien kuluttajaryhmien keskuudessa. Liitteessä VII esitelty verkkoviesti tuotti 

puolestaan päinvastaisen reaktion: vanhemmat haastateltavat suhtautuivat tähän 

viestintäesimerkkiin positiivisemmin kuin nuoremmat. Haastateltavat B, C ja D kehuivat 

viestissä ilmenevää hyväntekeväisyyslahjoitusta sekä pitivät siitä, että asiakkaat 
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tuodaan osallisiksi lahjoituskohteen valintaan. A- ja E-haastateltavat puolestaan 

kritisoivat viestintäkanavaa ja pitivät molemmat pankin verkkoviestejä huonona tapana 

tavoittaa asiakkaita tällaisella asialla. Myös näissä kahdessa haastattelussa ilmeni, 

että osallistavaa aspektia arvostetaan, mutta viestintäkanavan valinnasta johtuen 

varsinainen sisältö tuntui jäävän toissijaiseksi. Jälleen pieni otoskoko huomioiden tästä 

kaksijakoisuudesta ei tule vielä vetää mitään definitiivisiä johtopäätöksiä, mutta 

vastausten perusteella suhtautumisessa pankin markkinoinnillisiin verkkoviesteihin 

saattaa olla eroavaisuuksia eri ikäluokkien välillä. 

 

Liitteessä II esitelty Hippo-kisat -tiedote tuotti poikkeuksetta positiivisia vastauksia 

haastateltavilta: kaikissa haastatteluissa kehuttiin tiedotteen edustamaa paikallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja perheläheisyyttä. Liitteen VI verkkotiedote glögitarjoilusta edusti 

myös haastateltavien mielestä ihmisläheisiä arvoja, kuten inhimillisyyttä ja 

yhteisöllisyyttä. Jälleen nousi kuitenkin esiin eroavaisuuksia ikäryhmien välillä: 82-

vuotias haastateltava C muisteli vastaavanlaisia tapahtumia lämmöllä, kun taas 

nuoremmat haastateltavat A ja E kokivat tiedotteen melko yhdentekeväksi. Liitteen IV 

Instagram-julkaisu ei sekään herättänyt suuria tunteita etenkään nuoremmissa 

haastateltavissa. Haastateltavat B, C ja D pitivät julkaisun edustamasta 

yhteiskuntavastuullisuudesta ja nuorison tukemisesta, kun taas A ja E puolestaan 

kokivat sen ”turhaksi” ja ”tykkäysten kalasteluksi”. 

 

Liitteessä V esitelty sijoitusilta tuotti sekin enimmäkseen positiivisia mielleyhtymiä: 

tapahtumaa kehuttiin siitä, että se levittää informaatiota ”tavallisille ihmisille”, mikä 

voidaan jokseenkin rinnastaa vastuullisuuteen. Haastateltavat B ja C kokivat 

tapahtuman edustavan myös avoimuutta. Haastateltavista vain A nosti esiin 

negatiivisia tuntemuksia tästä viestintäesimerkistä johtuen aiemmasta huonosta 

palvelukokemuksesta juuri sijoituspalveluiden osalta. Haastateltava A epäili oman 

kokemuksensa pohjalta myös tiedotteessa ilmoitetun tapahtuman eettisyyttä ja 

mahdollista eturistiriitaa. 

 

Haastateltavien näkemykset eri viestintäesimerkeistä on pituutensa vuoksi listattu 

taulukkoon liitteessä VIII. Kuten taulukossa esitellyistä alaluokista huomaa, 

ihmisläheisyys korostuu kaikissa viestintäesimerkeissä. Tämän lisäksi haastateltavat 
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kokevat viestintäesimerkeistä kolmen edustavan ihmisläheisyyden lisäksi myös 

vastuullisuutta.  

 

 

4.3. Haastateltavien ja kohdeyrityksen arvojen yhteensopivuus 

 

Kirjallisuuskatsauksessa huomattiin asiakkaiden ja yrityksen arvojen 

yhteensopivuuden tai fitin vaikuttavan positiivisesti mm. asiakasuskollisuuteen ja -

sitoutuneisuuteen (Fullerton 2003; Siems at al. 2011), jotka puolestaan toimivat 

etenkin palvelualalla tärkeinä yrityksen menestystekijöinä (Gummesson 1987; 

Reichheld & Sasseria 1991). Arvojen välittymisen yhteydessä on siis myös syytä 

tarkastella haastateltavien ja kohdeyrityksen arvojen yhteensopivuutta.  

 

Alaluvussa 2.4. tarkasteltiin suomalaisille tyypillisiä arvoja ja niiden muutoksia vuosien 

saatossa. Tämän tutkimuksen haastattelut aloitettiin kysymällä haastateltavilta heidän 

omasta arvomaailmastaan ja asioista, joita he pitävät tärkeinä. Kaikissa 

haastatteluissa ensimmäisinä esiin nousivat perhe ja lähipiiri. Osa haastateltavista 

ilmaisi perheen tärkeyden itsessään, kun taas toisilla se nousi esiin lähipiirin 

hyvinvoinnin ja terveyden kautta. Tämä vastaa hyvin e.m. alaluvun taulukossa kaksi 

esitettyjä suomalaisille tyypillisiä arvoja: perhe ja läheiset ovat vuosien saatossa 

pysyneet listan kärjessä muista muutoksista huolimatta.  Haastateltavien 

arvomaailmoissa oli huomattavissa eroavaisuuksia mm. sukupuolen perusteella: 

haastateltavat C, D ja E (naiset) välittivät vastauksissaan lähes yksinomaan 

perinteisesti melko feminiiniseksi tulkittuja, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kuvaavia 

arvoja, kun taas miehet (A ja B) mainitsivat näiden lisäksi arvoja kuten ahkeruus, 

periksiantamattomuus ja itsensä toteuttaminen.  

 

Haastateltavan B vastauksissa esiin nousseet esimerkiksi tunnollisuutta kuvaavat 

arvot Rokeach (1973) nimeää välinearvoiksi (Tuulik, Ounapuu, Kuimet & Titov 2016, 

154). Helkama (2015, 85) toteaa yleiskielessä näitä välinearvoja kutsuttavan myös 

hyveiksi, ja vuosien saatossa esimerkiksi rehellisyys ja vastuuntunto ovat pysyneet 

Pyhtäältä kerätyn välinearvotilaston kärkisijoilla. Tästä huolimatta haastateltava B:n 

vastauksista kuitenkin huokuu eräänlainen vanhoillisuus: esimerkiksi haastateltavan 

mainitsema periksiantamattomuus ja sisu voidaan rinnastaa itsekuriin, joka oli vielä 
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vuonna 1975 pyhtääläisten välinearvoissa sijalla kolme, kun taas vuonna 2007 

toistetussa kyselyssä se oli tippunut sijalle 14.  Toinen mieshaastateltava, 

haastateltava A, puolestaan nosti esiin perinteisten perhearvojen lisäksi itsensä 

toteuttamisen tärkeyden, mikä puolestaan kielii Helkaman arvokyselynkin 

heijastamasta individualismin ja itseilmaisun tarpeen noususta. Nuorista 

haastateltavista toinen, haastateltava E, ei osoittanut samanlaista individualistista 

suuntautumista. Haastateltavien vastauksista esiin nousseet pelkistetyt ilmaukset on 

havainnollistettu taulukossa viisi. 

  

Taulukko 5. Haastateltavien vastaukset arvoistaan, sekä niitä yhdistävät alaluokat. 

Haastateltava Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka 

A ”Hyvinvointi”, ”Perhe ja ystävät”, ”Omien 

unelmien ja tavoitteiden saavuttaminen” 

Perhe, 

hyvinvointi, 

saavutukset 

B ”Perhe”, ”Ahkeruus”, 

”Periksiantamattomuus”, ”Tunnollisuus”, 

”Rehellisyys” 

Perhe, 

rehellisyys, 

vastuuntunto, 

itsekuri 

C ”Hyvinvointi” ”Läheiset ja heidän 

hyvinvointinsa” 

Hyvinvointi, 

perhe 

D ”Henkinen ja fyysinen terveys”, ”Oma ja 

läheisten hyvinvointi” 

Hyvinvointi, 

perhe 

E ”Perhe”, ”Ystävät”, ”Hyvinvointi”, 

”Turvallisuus” 

Perhe, 

hyvinvointi, 

turvallisuus 

 

Kuten taulukosta huomaa, vastaukset ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia. 

Naishaastateltavien vastauksista ei nouse esiin oman ja lähipiirin hyvinvoinnin lisäksi 

muita arvoja. Mieshaastateltavista 22-vuotias A mainitsi lisäksi itseilmaisun tärkeyden, 

kun taas 62-vuotiaan haastateltava B:n arvoihin kuului myös useita perinteisiksi 

koettuja välinearvoja. Alaluvussa 4.1. esiteltiin haastateltavien kuvaa kohdeyrityksestä 

ja sen edustamista arvoista: haastateltavat kokivat kohdeyrityksen edustavan 

ihmisläheisyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta. Perheen ja lähipiirin kannalta 
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haastateltavien ja yrityksen arvomaailmat tuntuvat yhtenevän: perheen ja läheisten 

hyvinvointi voidaan yhdistää melko suoraviivaisesti ihmisläheisyyteen, jota 

haastateltavat kokivat yrityksen toiminnan edustavan kaikissa muodoissaan. 

Kohdeyrityksen oletetuista arvoista kysyttäessä haastateltavat kokivat yrityksen 

edustavan mm. vastuullisuutta, luotettavuutta sekä turvallisuutta, jotka voidaan 

yhdistää haastateltava B:n esittämiin välinearvoihin rehellisyydestä ja vastuuntunnosta 

sekä haastateltava E:n mainitsemaan turvallisuuteen. Luotettavuudella ja 

turvallisuudella lienee myös jonkinasteinen yhteys kaikissa haastatteluissa 

esiintyneeseen perheen hyvinvointiin. 

 

Miten nämä arvot sitten sopivat yhteen kohdeyrityksen virallisten arvojen – 

ihmisläheisyyden, vastuullisuuden ja yhdessä menestymisen – kanssa? Teoria-

alaluvussa 2.5. OP:n arvot asetettiin Aaltosen arvojen nelikentälle ja niiden huomattiin 

kumpuavan etenkin järjestä, eettisyydestä ja moraalista. Samoin myös suomalaisille 

tärkeimmät arvot huomattiin juontavan juurensa eettisyydestä ja moraalista. Aaltosen 

viitekehystä mukaillen myös haastateltavien arvot voidaan asettaa arvojen 

nelikentälle. Kaikissa haastatteluissa esiin noussut perhe ja läheisten hyvinvointi 

voidaan Aaltosta & Junkkaria (1999, 89) mukaillen luokitella kuuluvan idealismin 

kenttään ja painottuvan etiikan lisäksi tunneperusteisiin motiiveihin. Idealismin kenttä 

käsittää Aaltosen & Junkkarin mukaan sellaisia arvoja kuin ”lähimmäisenrakkaus”, 

”toisen huomioonottaminen” ja ”huolenpito”, joihin perheen hyvinvoinnin voidaan myös 

olettaa liittyvän. Toinen haastatteluissa yleisesti esiin noussut arvo, terveys tai 

hyvinvointi, voidaan niin ikään yhdistää Aaltosen nelikentän idealistisiin arvoihin 

linkittyen kentälle tyypilliseen ”sisäisen harmonian” käsitteeseen. Tällä perusteella 

haastateltavien C ja D arvomaailma painottuu siis eritoten idealismin kenttään. Myös 

haastateltavan E arvomaailma ilmentää enimmäkseen idealistisia piirteitä, joskin 

tämän vastauksissa ilmennyt turvallisuuden arvostus kuuluu periaatekentän arvoihin. 

Haastateltavan E arvot ovat siis yhdistelmä periaate- ja idealismikenttiä ja kumpuavat 

eettisyydestä, tunteista ja järjestä. Haastateltava A on otoksesta ainoa, jonka 

arvomaailma ilmentää myös tehokkuuskentän piirteitä. Haastateltavan mainitsema 

”omien unelmien ja tavoitteiden saavuttaminen” viestii tehokkuuskentälle tyypillisestä 

”saavutuksien” ja ”menestyksen” arvostuksesta. Haastateltavan B vastaukset 

puolestaan jakautuvat idealismi-, tehokkuus- ja periaatekenttien välille: perhe ja 
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rehellisyys ilmentävät idealistisia piirteitä, itsekuri lukeutuu tehokkuusarvoihin ja 

vastuuntunnon voidaan puolestaan katsoa kuuluvan eritoten periaatekenttään. 

 

Haastateltavia pyydettiin myös antamaan oma mielipiteensä oman ja kohdeyrityksen 

arvomaailman yhteneväisyydestä. Haastateltavat B, C, D ja E kokivat omien arvojensa 

olevan jossain määrin yhteneväisiä kohdeyrityksen arvojen kanssa, kun taas 

haastateltava A ei kokenut minkäänlaista huomattavaa yhteyttä. Kohdeyrityksen 

kanssa yhteneviksi arvoiksi haastateltava B mainitsi rehellisyyden, haastateltava C 

nosti esiin ihmisläheisyyden ja haastateltava E mainitsi turvallisuuden lisäksi myös 

perhearvot, joiden hän koki ilmentyvän yrityksen toiminnassa asiakaskeskeisyyden ja 

viestinnän kautta. Mielenkiintoinen huomio oli haastateltava D:n tässä yhteydessä 

esiin nostama maininta siitä, kuinka on ”asiakkaan etu, kun pankki voi hyvin”, mikä oli 

ainoa haastattelujen tuottama suoranainen viittaus kohdeyrityksen kolmanteen 

viralliseen arvoon, yhdessä menestymiseen. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten kohdeyritys, Kymenlaakson OP, on 

toiminnallaan onnistunut välittämään virallisia arvojaan – ihmisläheisyyttä, 

vastuullisuutta ja yhdessä menestymistä –  asiakkailleen. Alaluvussa 4.1. esitellyillä 

tuloksilla pyrittiin etsimään vastausta ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen: ”Mitä 

arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen toiminnan edustavan?”. Haastatteluissa kävi 

ilmi, ettei yksikään haastateltavista ollut entuudestaan tietoinen OP Ryhmän virallisista 

arvoista, mikä lisää tulosten luotettavuutta. 

 

Asiakkaiden suhtautumista kohdeyritykseen pyrittiin tässä yhteydessä tarkastelemaan 

kolmen ulottuvuuden: yrityskuvan, palvelukokemuksen ja oletettujen arvojen kautta. 

Tuloksissa oli jonkin verran eroavaisuuksia näiden kolmen osa-alueen välillä. 

Yrityskuvaa tutkittaessa haastateltavat nostivat esiin pelkkiä ihmisläheisiä arvoja, kun 

taas palvelukokemuksen osalta yrityksen edustamat ”pehmeät arvot” välittyivät 

parhaiten sen varsinaisille asiakkaille. Ei-asiakkaat puolestaan korostivat palvelun 

tehokkuutta ja toimivuutta. Yrityksen varsinaiset asiakkaat siis tuntuvat kokevan 

palvelun ihmisläheisemmäksi kuin ei-asiakkaat, mikä olikin odotettavissa. Oletettuja 

arvoja tarkasteltaessa asiakkaat nostivat esiin ihmisläheisyyden lisäksi myös 

vastuullisuuden. Näiden tulosten perusteella vastaus ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen on: ”Asiakkaat kokevat OP Kymenlaakson toiminnan 

ihmisläheiseksi, tehokkaaksi ja luotettavaksi”. 

 

Toisessa alatutkimuskysymyksessä tarkastelun keskiössä on yrityksen viestintä. 

Kaikille haastateltaville esitettiin sama otos kohdeyrityksen tyypillisestä viestinnästä eri 

kanavissa ja haastateltavia pyydettiin tämän jälkeen arvioimaan, minkälaisia asioita 

kukin viestintäesimerkki heidän mielestään edustaa. Näin pyrittiin saamaan vastaus 

kysymykseen ”Mitä arvoja asiakkaat kokevat kohdeyrityksen viestinnän edustavan?”. 

Liitteessä VIII esiteltyä vastausten yhteenvetoa tarkasteltaessa huomataan, että 

ihmisläheisyys huokuu toiminnan lisäksi myös kohdeyrityksen viestinnästä lähes 

poikkeuksetta. Pienemmissä määrin myös vastuullisuus tuntuu välittyvän asiakkaille 

viestintäesimerkeistä. Tuloksissa esiintyy jonkin verran eroavaisuuksia muun muassa 

haastateltavien iän perusteella, mutta kaiken kaikkiaan kokonaiskuva viestinnästä on 
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melko samanlainen iästä huolimatta. Tulosten perusteella on selvää, että ”Asiakkaat 

kokevat OP Kymenlaakson viestinnän edustavan ihmisläheisyyttä ja vastuullisuutta.”  

 

Kolmas alatutkimuskysymys ”Miten asiakkaiden kuva kohdeyrityksen arvoista sopii 

yhteen heidän omien arvojensa kanssa?” vaati paneutumista yrityksen arvojen lisäksi 

myös haastateltavien omaan arvomaailmaan. Haastattelutuloksista ilmenee, että 

haastateltavat edustavat kohtuullisen tyypillisiä suomalaisia perusarvoja, ja käsitteet 

kuten ”perheen hyvinvointi” ja Helkaman (2015) tutkimusten ”sisäiseen tasapainoon” 

yhdistettävissä oleva ”terveys” nousivat esiin lähes kaikissa haastatteluissa. 

Kohderyhmän arvomaailma tuntuu siis kuvastavan melko hyvin suomalaisille tyypillisiä 

arvoja. Aaltosen & Junkkarin (1999) nelikentän kautta tarkasteltuna haastateltavien 

arvot pohjautuvat ensisijaisesti idealismin kenttään mieshaastateltavien osoittaessa 

suurempaa poikkeamaa idealistisista arvoista kuin naisten. Haastateltavien arvot siis 

nojaavat pääasiassa etiikkaan ja tunteisiin, vähemmissä määrin järkeen ja 

mieshaastateltavien osalta myös osittain arkiarvoihin. Alaluvussa 2.5. osoitettiin OP 

Ryhmän virallisten arvojen asettuvan myös näille kolmelle kentälle: idealistisiin 

arvoihin, periaatteellisiin arvoihin ja tehokkuusarvoihin. Haastateltavien vastauksissa 

idealismin kenttä on kuitenkin suuremmassa roolissa kuin kohdeyrityksen virallisissa 

arvoissa. 

 

Haastateltavien näkemyksen mukaan kohdeyrityksen toiminta – samoin kuin sen 

viestintä – edustaa ihmisläheisyyttä ja vastuullisuutta. Toiminta ja viestintä ovat siis 

tuottaneet melko yhtenevän kuvan haastateltavien mielessä, ja haastateltavien omat 

arvot tuntuvat sopivan hyvin yhteen tämän käsityksen kanssa. Myös haastateltavien 

omat arviot arvomaailmojen yhteneväisyydestä tukevat tätä käsitystä: idealistisiin 

arvoihin painottuvat haastateltavat kokivat kohdeyrityksen edustavan heidän kanssaan 

etenkin inhimillisiä, perheläheisiä arvoja, kun taas enemmän periaatekenttään nojaava 

haastateltava B mainitsi rehellisyyden yhteiseksi tekijäksi. Mielenkiintoista oli 

tehokkuuskentän piirteitä havainnollistavan yhdessä menestymisen lähes täysi 

puuttuminen vastauksista, mikä viestii siitä, ettei kohdeyritys toiminnallaan ole 

onnistunut tuomaan tätä arvoa esiin. Tämä todennäköisesti vaikutti osin myös siihen, 

ettei tehokkuuskentän arvoja osin edustava haastateltava A kokenut kovin suurta 

yhteyttä kohdeyrityksen ja oman arvomaailmansa välillä. Tulosten perusteella voidaan 

todeta seuraavaa: ”Asiakkaiden ja kohdeyrityksen arvomaailmat ovat jokseenkin 
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yhtenevät asiakkaiden arvojen painottuessa enemmän idealistisiin arvoihin kuin 

kohdeyrityksen.” 

 

Alatutkimuskysymysten perusteella pyrittiin saamaan vastaus 

päätutkimuskysymykseen: ”Miten asiakkaat kokevat kohdeyrityksen arvot?”. Edellä 

mainittujen tulosten perusteella voidaan todeta, että haastateltavien keskuudessa 

kohdeyritys on onnistunut välittämään itsestään ensisijaisesti ihmisläheisen kuvan. 

Tämän lisäksi myös vastuullisuus on välittynyt asiakkaille, joskin hieman heikommin. 

Tutkimuksen perusteella kohdeyrityksellä on vielä parantamisen varaa kolmannen 

virallisen arvonsa, yhdessä menestymisen, kommunikoinnissa. Tulokset osoittavat, 

että käsitteen yhteisöllinen puoli välittyy asiakkaille, mutta varsinainen saavutuksiin ja 

menestykseen nojautuva, tehokkuuskentän arvoihin lukeutuva aspekti ei. 

Kirjallisuuskatsauksessa mainittiin arvojen kommunikoinnissa johdonmukaisuuden ja 

yhtenäisen kokonaiskuvan tärkeys. Vaikka menestykseen rinnastettava tehokkuus 

osittain nousikin esiin muun muassa palvelukokemusta tarkasteltaessa, eivät muut 

analyysin osa-alueet juurikaan tukeneet tätä huomiota. Täten käsite ei myöskään 

leimautunut yhtä vahvasti haastateltavien mieleen ja jäi puuttumaan muodostuneesta 

kokonaisyrityskuvasta. Haastateltavien oma arvomaailma sopii kuitenkin kohtuullisen 

hyvin yhteen näiden koettujen arvojen kanssa, ja jos yrityksen onnistuu kommunikoida 

myös kolmatta pääarvoaan paremmin, voi tämä yhteys vahvistua entisestään johtaen 

mahdollisesti lisääntyneeseen asiakassitoutuneisuuteen. Tuloksia tarkasteltaessa 

tulee kuitenkin pitää mielessä teoriakatsauksessa esiin noussut intention-behavior 

gapin vaikutus ja ilmiön vähäinen ymmärrys etenkin pitkissä asiakassuhteissa. 

 

Pienestä kohderyhmästä johtuen edellä mainitut tutkimustulokset ovat vain viitteellisiä, 

ja yleistettävempien tulosten saavuttamiseksi tutkimus olisi hyvä toistaa suuremmalla 

ja kattavammalla otoksella. Tutkimustuloksissa on huomattavissa eroavaisuuksia 

viestintäkanavien välillä, joten mahdollinen jatkotutkimus voisi perehtyä esimerkiksi eri 

viestintäkanavien vertailuun arvojen välittäjänä. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös 

intention-behavior gapin ilmenemisestä ja vaikutuksesta finanssialalle tyypillisissä 

pitkäaikaista sitoutumista vaativissa asiakassuhteissa.   
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Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka 

Facebook-julkaisu ”paikallinen”, ”yhteisöllinen”, 

”joustava”, ”saatavuus”, 

”lämminhenkinen” 

ihmisläheisyys 

Hippo-kisat -tiedote ”paikallisuus”, 

”perinteisyys”, ”lapsille 

mukavaa”, 

”jatkuvuus”, ”sosiaalisuus”, 

”perhe” 

ihmisläheisyys, 

perinteisyys 

Omistaja-asiakas tekee 

hyvää! -mainos 

”perhe”, 

”yhteisöllisyys”, 

”työn ohessa hyvään 

tarkoitukseen”, 

”tehdään enemmän kuin on 

tarve”, 

”paikalliset lahjoitukset” 
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”avoimuus”, 

vastuullisuus, 

avoimuus 

Tervetuloa glögille                 

-verkkotiedote 

”ihmisläheisyys”, 

”siellä tapas tuttuja”, 

”lämmin”, 

”ollaan mukana” 

ihmisläheisyys 



 

Verkkoviesti ”ihmisten osallistaminen”, 

”osallistava, mutta väärä 

kanava”, 

”jotkut voisivat ehkä 

pahoittaa mielensä 

tällaisesta” 

ihmisläheisyys, 

osallistavuus 

 


