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1 Johdanto 

 

”Asiakas on laadun tulkitsija ja laatua tulisikin aina 

tarkastella asiakkaan näkökulmasta. Vain asiakas voi 

kertoa, onko laatu hyvä vai huono, eli vastaako laatu 

sitä mitä asiakas odottaa (Ylikoski 1999, S. 118)”. 

 

Asiakaspääoma vaikuttaa kaikkeen yrityksessä, sillä asiakkaat mahdollistavat 

yrityksen toiminnan. Hyvä asiakaspalvelu, palvelun laatu ja asiakkaan 

kunnioittaminen saavat asiakkaan asioimaan yrityksessä uudelleen ja saavat 

aikaan asiakasuskollisuutta. Nykyaikaisessa palvelukulttuurissa yritysten 

ydinpalvelut ovat hyvin samankaltaisia, joten palvelun laatu on lähes ainoa tapa, 

jolla yritys voi erottua kilpailijoistaan (Ylikoski 1999). Ylikoski (1999, s. 119) kirjoittaa, 

että ollakseen asiakaskeskeinen täytyy yrityksen katsoa palvelun laatua asiakkaan 

silmin, ymmärtää, että erilaisilla ihmisillä on erilaisia käsityksiä hyvästä palvelusta ja 

selvittää, mitä yrityksen asiakkaikseen tavoittelemat ihmiset palvelultaan haluavat.   

 

Asiakaspääoma on myös yksi vaikeimmin mitattavista aineettoman pääoman 

muodoista, koska asiakaspääoma on käytännössä kokonaan yrityksen ulkopuolella 

(Bontis 2000, s. 67). Inhimillistä pääomaa voi mitata esimerkiksi 

henkilöstötutkimuksilla ja koska henkilöstö on yrityksen sisällä, on se myös 

helpommin hallittavissa kuin asiakkaan toiminta. Yritys voi itse vaikuttaa myös 

rakennepääomaan esimerkiksi yrityksen sisäisten ja ulkoisten prosessien, 

organisaation rakenteen, organisaatiokulttuurin tai omistamiensa patenttien kautta.  

 

Tämän tutkimuksen taustalla on halu ymmärtää asiakasta paremmin ja löytää uusia 

tapoja kuunnella ja palvella asiakasta tavalla, joka saa asiakkaan entistä 

tyytyväisemmäksi ja on samalla kestävää yrityksen tuloksen kannalta. Yritysten 

fuusioituessa on hyvä tilaisuus selvittää, miten yritykset näkevät aineettoman 

pääoman ja sen tärkeyden. Sen lisäksi fuusioituminen on hyvä tilaisuus kysyä 

asiakkaalta, miten hän kokee laadun ja mistä hän saa lisäarvoa 

asiakaskokemukseensa. Tietämällä aineettoman pääoman tilan ja asiakkaan 

mielipiteen asiakaspääoman arvoon vaikuttavista tekijöistä molemmissa yrityksissä, 
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voi fuusioitunut yritys hyödyntää tätä tietoa parantaakseen asiakaskokemusta, 

koska Ylikosken (1999) sanoin; ” Asiakas on se, joka määrittää mitä hyvä laatu on”.  

 

Tutkimus on tehty haastattelemalla ensin kahden fuusioituvan finanssialan yrityksen 

merkittäviä asiakkuuksia hoitavia henkilöitä ja yrityksen johtoa puolistrukturoidulla 

haastattelulla ja sen jälkeen asiakkaita vastaavista asiakkuutta ja asiakaspääomaa 

koskevista asioista lomakekyselyllä.  

 

Onko tutkimuksella merkitystä? Kaikella sellaisella tutkimuksella on, mikä auttaa 

asiakasta saamaan parempaa ja laadukkaampaa palvelua ilman, että se heikentää 

yrityksen kykyä tehdä vakaata tulosta. Ilman asiakasta ei ole yritystä, eikä yritys voi 

tarjota asiakkailleen kestäviä palveluja ilman vakaata taloudellista pohjaa. 

Tutkimuksella on merkitystä, kun se auttaa ymmärtämään paremmin niitä asiakkaan 

toiveita ja tarpeita, jotka tukevat asiakasuskollisuutta.  

  

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Finanssiala on valtavan murroksen keskellä sekä digitalisaation että lakien ja 

vaatimusten muuttumisen myötä. Euroopan Unionin uudistettu 

maksupalveludirektiivi Payment Services Directive 2 (PSD2) velvoittaa pankkeja 

avaamaan sähköisten tietojärjestelmiensä rajapinnat kaikille toimijoille Open 

Application Programming Interface (Open-API) ideologian mukaisesti (Majaniemi 

2018). API on ohjelmointirajapinta, jossa dataa vaihdetaan kahden eri ohjelman tai 

sovelluksen kesken. Kyseessä on siis tekniikka, jonka avulla palveluita voidaan 

ikään kuin liittää yhteen (Alfame 2019). PSD2:n mukanaan tuoma "Access to 

account" tarkoittaa, että pankkien on mahdollistettava asiakkaalleen tilitietojensa 

käyttäminen myös muiden palvelujentarjoajien kautta (Majaniemi 2018). ”Direktiivin 

tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut entistä laajemmin sääntelyn piiriin 

sekä samalla saattaa maksupalvelujen sääntely vastaamaan markkinoilla 

tapahtunutta kehitystä” (Finanssivalvonta 2019). Tämä tarkoittaa, että kuluttajille 

syntyy useita erilaisia sovelluksia talousasioiden hoitamista varten, esimerkiksi 

mahdollisuus yhdistää eri pankeissa olevien tilien tilitietoja samaan sovellukseen. 

Perinteisille finanssipalveluita tarjoaville yrityksille tämä voi olla mahdollisuus. 
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Perinteinen finanssilaitos voi yhtä lailla tarjota muita paremman sovelluksen, joka 

yhdistää esimerkiksi eri pankkien palveluita yhteen asiakkaan tarpeen mukaan.  

Perinteisellä finanssilaitoksella on valmiiksi asiakkaan luottamus, kaikilla uusilla 

toimijoilla sitä ei ole. Tästä syystä yrityksen on tärkeä tietää millaista hyvä palvelu ja 

laatu asiakkaan mielestä ovat.  

 

Tässä työssä on tutkittu kahden fuusioituvan finanssialan toimijan asiakaspääomaa. 

Asiakaspääoman tutkimiseksi selvitettiin ensin millä tavoin aineeton pääoma 

tunnistetaan yrityksissä. Tutkimuksen tarkoitus oli löytää kahden yrityksen 

vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet asiakaspääoman tunnistamisessa ja 

mahdollisessa hyödyntämisessä, jotta fuusioitunut yritys saa mahdollisimman 

kattavasti yritysten asiakaspääoman käyttöönsä. Samalla saatiin tietoa siitä, 

eroavatko kahden eri yrityksen asiakkaiden näkemykset asiakaspääomasta 

toisistaan. Tämä on tärkeää yrityksen fuusioituessa. Aineettoman pääoman tilan 

tunnistaminen on tehty Bernard Marrin (2009) ohjekirjan ”Management Accounting 

Guideline. Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital” 

mukaan. Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitettiin asiakaskyselyllä aineettoman 

pääoman tilaa asiakkaan näkökulmasta. Kyselyssä asiakkaan haluttiin ottavan 

kantaa asiakastyytyväisyyteen, luottamukseen ja asiakasuskollisuuteen erilaisissa 

tilanteissa, esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa. 

 

1.2 Tutkimuksen kohde 

 

Tutkittavat yritykset ovat kaksi finanssialalla pitkään toiminutta yritystä, joilla 

molemmilla on vahva omavaraisuusaste ja laaja vakiintunut asiakaskunta. Uudessa 

fuusioituneessa yrityksessä asiakkaita on yli 150.000 ja työntekijöitä yli 200. 

Aineettoman asiakaspääoman tutkiminen sopii hyvin yritysten vuoden 2019 

strategiaan, sillä viidestä strategiapainopisteestä ”paras asiakaskokemus” on yksi.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

 

Miten asiakaspääoman arvo tunnistetaan fuusioituvissa finanssialan yrityksissä? 

 



12 
 

Apukysymyksiä, joiden avulla pääkysymykseen on haettu tukea ovat:  

 

”Millainen aineettoman pääoman tunnistamisen tila yrityksissä on ennen fuusiota?” 

”Miten eri asiakasryhmät kokevat asiakaspääoman?” 

”Miten asiakaspääoman käyttämistä taloudellisen tuloksen parantamisessa voi 

kehittää?” 

 

1.3 Aiheen rajaus 

 

Tutkimus keskittyy asiakaspääoman tutkimiseen. Muut aineettoman pääoman osa-

alueet jäävät tutkimuksen ulkopuolelle, elleivät ne varsinaisesti kosketa tai vaikuta 

asiakaspääomaan. Tutkimuksen pohjaksi tehty selvitys yritysten aineettoman 

pääoman tilasta keskittyy aineettomaan pääomaan yleisesti, mutta tutkimuksesta 

saatuja tuloksia on käytetty tukimateriaalina asiakaspääomaa selvittävään 

tutkimukseen. 

  

Asiakaspääomaa mitataan asiakkaan kokemuksen kautta, ei rahallisessa arvossa. 

Erilaisia tapoja rahallisen arvon mittaamiseen on useita, kuten asiakassuhteen 

kannattavuus tai asiakkuuden taloudellinen lisäarvo. Nämä mittaustavat jäivät 

tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Kaplan & Norton (1992, s. 72) esittelivät 

mallin, jossa yrityksen aineetonta pääomaa tutkitaan yhdistämällä 

asiakasnäkökulma (Miten asiakkaat näkevät meidät), taloudellinen näkökulma 

(Miten osakkeen omistajat näkevät meidät?), sisäisten prosessien näkökulma ja 

oppimisen ja innovaatioiden näkökulma (Voimmeko edelleen nostaa ja luoda 

arvoa?) (Kaplan ym. 1992. s.72).   

  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen alku keskittyy teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen aineettoman 

pääoman ja asiakaspääoman ympärille. Aineettoman pääoman teoriaa on selvitetty 

siten, että se tukee mahdollisimman hyvin asiakaspääoman tutkimista.  
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Varsinainen tutkimus on tehty kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin 

yritysten aineettoman pääoman tilan tuntemusta laadullisilla haastatteluilla. 

Asiakaspääoma on osa aineetonta pääomaa. Pääoman tilaa kartoitettiin 

haastattelemalla kahden fuusiotuvan yrityksen esimies- ja johtotason henkilöitä ja 

yrityksen asiakasjohtajatason henkilöitä. Tämä tutkimusosuus toteutettiin 

teemahaastatteluina ja sen tuloksia käytettiin apuna varsinaisessa tutkimuksessa, 

joka toteutettiin toisessa vaiheessa lomakekyselynä. Toisessa vaiheessa kysyttiin 

asiakkaiden mielipiteitä siitä, miten asiakaspääoma muodostuu heidän mielestään. 

Pääteemoina olivat laatu, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, pankin 

toiminnan merkitys asiakasuskollisuuden syntymisessä ja asiakastyytyväisyyden 

muodostuminen.  

 

1.5 Käsitteet  

 

Asiakaspääoma olisi ollut vielä muutaman vuosikymmen sitten Edvinssonin ja 

Malonen (1997. s, 36) mukaan ”a truly alien notion to book keepers”. He jatkavat, 

että asiakaspääoma on silti ollut aina olemassa esimerkiksi ”goodwillina”. Yrityksen 

myydessä enemmän kuin sen kirjanpitoarvo on, sanotaan erotuksen olevan 

asiakaspääoman arvoa. Edvinsson ym. (1997. s, 37) sanovat asiakaspääoman 

olevan siellä, missä kassavirta alkaa, ei kirjanpitäjän toimistossa, niin kuin monet 

johtajat haluaisivat ajatella. Saint-Onge (1996, s. 11) kirjoittaa, että 

asiakaspääomassa hiljainen tieto on asiakkaiden yksilöllinen ja kollektiivinen 

ajattelutapa, joka kuvaa heidän käsitystään tarjotun tuotteen tai palvelun arvosta. 

 

Laatu on Ylikosken (1999, s. 118) mukaan asiakkaan muodostama yleinen näkemys 

tuotteen tai palvelun onnistuneisuudesta. Laatu on asiakkaan asenne yritystä ja sen 

tarjoamia palveluita kohtaan. Asiakas on yrityksessä laadun tulkitsija ja laatua 

tulisikin aina tarkastella asiakkaan näkökulmasta. Laatukokemus syntyy siitä, mitä 

asiakas palvelun lopputuloksena saa, kuin myös siitä, miten palveluprosessi etenee. 

Asiakkaan palvelukokemus syntyy myös siitä, millainen mielikuva asiakkaalla on 

organisaatiosta. Ylikoski (1999, s. 118) jatkaa, että yrityksen imago toimii 

laatukokemuksen suodattimena ja, koska asiakkaat määrittävät laadun ja yritystä ei 
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ole ilman asiakasta, on asiakaspääoma yrityksen suuri voimavara ja yrityksen tulisi 

toimia kaikin tavoin kasvattaakseen asiakaspääomansa arvoa.  

 

Asiakastyytyväisyys on laatua laajempi käsite. Asiakastyytyväisyyttä voidaan 

parantaa etsimällä sellaisia palvelun ominaisuuksia, jotka tuottavat asiakkaalle 

tyytyväisyyden kokemuksen. Palveluorganisaatio haluaa vaikuttaa palvelunsa 

laatutekijöihin, koska ne tuottavat asiakastyytyväisyyttä. Laatutekijöitä ovat 

luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatia ja palveluympäristö 

(Ylikoski, 1999, s.149 - 152; Zeithaml, V & Bitner, M. 1996, s. 123). 

Asiakastyytyväisyys luo mahdollisuuden asiakasuskollisuudelle, joka on edellytys 

pitkän asiakassuhteen kehittymiselle. Asiakas pysyy uskollisena, jos hän uskoo 

saaneensa ylivoimaista lisäarvoa kilpailijoihin verrattuna, ja jos hän on ollut 

tyytyväinen saamaansa palveluun (Ylikoski, 1999, s. 173). 

 

2 Teoreettinen näkökulma 

 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön on tarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen (L 

21.7.2006/624, 5 §). Osuuskuntalaki (L. 14.6.2013/421, 5 §) toteaa, että 

osuuskunnan toiminnan tarkoitus on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 

tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen 

osuuskunnan tarjoamia palveluita. Yritystoiminnan tarkoitus yhtiömuodosta 

riippumatta on pääsääntöisesti tuottaa voittoa ja/tai etuja osakkeen tai osuuden 

omistajille. Se millä tavoin yritys toimii tuottaakseen voittoa, on muuttunut viimeksi 

kuluneina vuosikymmeninä huomattavan paljon. Kianto (2007) kirjoittaa, Druckeria 

(1988) lainaten, että nykyaikaisessa yhteiskunnassa tieto on korvannut maan, 

työvoiman ja fyysisen pääoman tärkeimpänä tekijänä tuotannossa ja jatkaa, että 

kyky hoitaa ja luoda aineetonta pääomaa on tullut pääosaan yrityksen 

kilpailukyvyssä. 

 

Tämä sama kehitys huomataan, kun tutkitaan sadan vuoden aikana tapahtunutta 

muutosta johtamisesta. Taylorismi on yksi tunnetuimmista johtamisen malleista ja 

se kumpusi 1900-luvun alun vahvasta teollistumisesta ja tarpeesta tehostaa ja 
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organisoida työtä. Tämä näkyi varsinkin teollisuudessa, joka kasvoi ennen 

näkemättömällä vauhdilla. Taylor (Frederick Taylor 1856-1915) halusi tutkia tarkasti 

työtä ja kehittää sen pohjalta uusia malleja tehokkaampaan työskentelyyn ja hylätä 

vanhat tottumukset, joiden mukaan työtä tehtiin ennen teollistumisen yleistymistä. 

J.J Sederholmin (1915, s. 5) suomennoksessa Taylorin kirjasta The Principles of 

Scientific Management esitetään seuraavanlainen ajatus työntekemisestä;  

 

”Teollisen ja inhimillisen toiminnan tarkoitus on saada työ tehtyä niin tehokkaasti ja 

efektiivisesti kuin mahdollista, ja saada aikaan mahdollisimman suuret tulokset 

mahdollisimman vähällä ponnistelulla, koska työkalujen ja koneiden tehtävä on säästää 

ihmisen tekemää työtä ja tehdä se samalla vaikutuksellisemmaksi.” 

 

Tämä teollisen ja inhimillisen toiminnan tarkoitus ei ole muuttunut sadassa 

vuodessa, itse työ ja tapa tehdä työtä ovat sen sijaan muuttuneet täysin.  Tästä 

syystä myös työn tehokkuuden ja tuottavan työntekotavan tutkimus ovat 

muuttuneet. Inkinen, H., Kianto, A., Vanhala, M. & Ritala, P. (2017) kirjoittavat, että 

arvon luominen on muuttunut näkyvistä tuotannontekijöistä (tangible factors), kuten 

esimerkiksi taloudellinen pääoma, maa, koneet ja kalusto, näkymättömiin tuotannon 

resursseihin (intangible resources), kuten esimerkiksi tietoon (knowledge). Tämä 

muutos näkyy myös Abernethyn (2003) tutkimuksessa, jossa hän kuvaa 

teollisuuden kehitystä aina 1770-luvulta asti. 1800-luvun lopulta alkanut 

terästeollisuuden kehitys jatkui 1900-luvulla energiateollisuuden kehitykseen ja 

1990-luvulla mikroelektroniikan kehitykseen. Tämä teollisuuden ja talouden kehitys 

on muuttanut maailmaa ja ihmisten tapaa tehdä työtä (Abernethy ym. 2003, s. 29). 

Lönnqvist, A., Kujansivu, P. & Antola, J. (2005, s. 62-63.) kirjoittavat, että juuri 

muuttunut tapa tehdä työtä on kasvattanut aineettoman pääoman merkitystä. 

Tekniikan kehitys on poistanut ihmisen tarpeen fyysisen työn tekemiseen monella 

alalla, mutta samaan aikaan osaamisen ja erityisasiantuntijatyön merkitys ja tarve 

ovat kasvaneet.  

 

Globaali kilpailu ja asiakkaan kasvaneet ja monipuolistuneet mahdollisuudet valita 

tuotteet ja palvelut haluamastaan paikasta ovat muuttaneet myös yrityksen 

suhtautumista asiakkaisiin. Ylikoski (1999, s. 44-45.) kirjoittaa Paynea (1993) 



16 
 

lainaten erilaisista suhtautumistavoista asiakkaaseen. Finanssialalla todellinen 

asiakaskeskeisyys on vasta viime vuosina noussut merkitykselliseen rooliin 

samalla, kun ala on luopunut tuote- ja itsekeskeisyydestä. Tutkittavan yrityksen 

vuosistrategiassa 2019 asiakas ja asiakaskokemus nostetaan esille aivan uudella 

tavalla, samalla kun henkilöstä koulutetaan pois tuotekeskeisyydestä ja 

tuotemyynnistä. Tämä on tarkoitus korvata asiakaskeskeisyydellä ja keskittymällä 

pitkän asiakassuhteen ja asiakasuskollisuuden luomiseen ja vaalimiseen yrityksen 

strategian mukaisesti. Alla olevassa kuviossa 1 Ylikoski (1999, s. 43-44.) on 

esittänyt erilaisia suhtautumistapoja asiakkaaseen asiantuntijapalveluissa. Hän 

myös kuvaa hyvän palvelukulttuurin olevan sellaista, jossa yrityksen koko henkilöstö 

yrityksen johdosta lähtien on sitoutunut hyvään palveluun ja haluaa työskennellä 

asiakkaiden parhaaksi. Palvelukulttuurissa organisaation perusoletus on toimia 

asiakkaan edun mukaisesti. Asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri toimii kuin 

kirjoittamaton toimintaohje ja asiakaslähtöisyys toimii läpi koko organisaation. 

(Ylikoski. 1999.)    

 

 

Kuvio 1 Erilaisia suhtautumistapoja asiakkaaseen (Ylikoski 1999, s. 44).    

                        

 

 

Suhtautumistapa
Suhtautumiseen liittyvät 

asenteet

Tuotekeskeisyys

Palvelumme ovat niin hyviä, että 

ne myyvät itse itsensä. Asiakkaat 

tulevat aina tarvitsemaan 

palveluitamme.

Reagointikeskeisyys
Vastaamme kaikkiin 

tiedusteluihin.

Ammattikeskeisyys

Meidän ammattitaitomme on 

korkeinta mahdollista tasoa, 

siksi asiakkaat ovat i lman muuta 

kiinnostuneita meistä.

Itsekeskeisyys
Yritys on olemassa tuottaakseen 

osakkaille taloudellista hyötyä.

Lammasmaisuus
Teemme perässä kaiken sen, mitä 

kilpaili jat tekevät. 

Asiakaskeskeisyys

Asetamme tavoitteemme 

asiakkaidemme syvällisen 

ymmärtämisen pohjalta. 
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2.1 Laatu, asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus 

 

Kotler & Armstrong (2018, s. 30) kirjoittavat, että ensimmäinen asia, joka yrityksen 

täytyy ymmärtää, on asiakkaan tarpeiden ja halujen ymmärtäminen. Tämä on 

pakollista, jotta yritys voi kohdentaa palvelut halutuille asiakkaille. Kun yritys tuottaa 

asiakkaille heidän haluamaansa arvoa, tuottaa asiakas vastineeksi arvoa (tuottoa) 

yritykselle.  Samoin toteaa Ylikoski (1999, s. 117), että pystyäkseen toimimaan 

asiakaskeskeisesti ja tuottaakseen hyvää asiakaspalvelua, yrityksen täytyy tietää, 

millaista palvelua asiakas haluaa. Asiakas nimittäin odottaa saavansa hyvää 

palvelua, silloin kun hän käyttää yrityksen palveluita. Ylikoski (1999, s. 117) jatkaa, 

että palvelun tuottajalla on oma käsitys siitä, millaista hyvä palvelu on. Yrityksen 

täytyy ensin selvittää, millaisia asiakkaita se haluaa saada ja sen jälkeen millaista 

palvelua nämä asiakkaat haluavat saada. Kaksi yritystä voivat tarjota täysin 

samalaista palvelua, toinen itsepalvelua ja toinen henkilökohtaista palvelua. Näiden 

yritysten asiakkaat voivat silti olla yhtä tyytyväisiä, koska palvelu on sellaista kuin 

asiakas haluaa (Ylikoski, 1999, s. 117). Tämä sama asia voi toistua yrityksen sisällä. 

Esimerkiksi pankin täytyy ymmärtää, ketkä sen asiakkaista haluavat itsepalvelua ja 

ketkä henkilökohtaista palvelua. Kohdentamalla palvelun asiakkaan odotuksen 

mukaan syntyy asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet tulee selvittää 

ja sitten ne täytyy muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi.  

 

Laatu tarkoittaan Ylikosken (1999, s. 118; Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 

(1999, s. 491) mukaan yleisesti ottaen sitä, miten hyvin tuote tai palvelu vastaa 

asiakkaan odotuksia tai vaatimuksia. Grönroos (1990, s. 62; Buzzel & Gale 1987) 

kirjoittaa, että laatu on mitä tahansa asiakkaat sanovat sen olevan, ja tietyn tuotteen 

tai palvelun laatu on mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee. Tämä tarkoittaa sitä, 

että asiakas muodostaa näkemyksen siitä, mitä laatu on ja Ylikosken (1999, s. 118) 

mukaan vain asiakas voi kertoa onko laatu hyvä vai huono, eli vastaako laatu sitä 

mitä asiakas odottaa. Ylikoski (1999, s. 118) jatkaa Grönroosia (1990) lainaten, että 

yrityksen imago toimii laatukokemuksen suodattimena. Alla kuviossa 2 kuvattuna 

malli palvelun laadun osatekijöistä.  
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Kuvio 2 Palvelun laadun osatekijät (Ylikoski 1999, s. 119; Grönroos 1990, s. 38) 

 

Asiakkaan kokemus laadusta muotoutuu kolmen asian mukaan. Siitä mitä asiakas 

palvelun lopputuloksena saa ja millä tavoin varsinainen palveluprosessi sujui. Nämä 

laadun osatekijät ovat nimeltään tekninen, eli lopputulos ja toiminnallinen eli 

prosessilaatu. Kolmas laadun osatekijä on asiakkaan mielikuva organisaatiosta, eli 

imago. Hyvä imago kestää myös pieniä kolhuja, koska imago toimii 

laatukokemuksen suodattimena. Asiakas näkee teknisen ja toiminnallisen laadun 

yrityksen imagon suodattimen läpi. (Ylikoski 1990; Grönroos 1990, s. 62-64) 

 

Finanssialalla imagon vaikutusaika on pitkä. Joskus vakuutusasiakas voi pitää 

tarjottua yhtiötä huonona, jopa sen takia, että vanhempi sukulainen on saanut 

huonon korvauspäätöksen vuosikymmeniä sitten, eli imagon menetys tiettyä yhtiötä 

kohtaan voi jatkua jopa sukupolven yli ja siihen kytkeytyy henkilökohtaista tunnetta. 

Sama asia toimii myös käänteisesti, eli usein asiakassuhteet kestävät sukupolvesta 

toiseen. Tämä voi olla suojaava tekijä pankkien rajapintojen auetessa. 

Pankkitoiminta perustuu luottamukseen. Kun finanssilaitokset tuottavat olemassa 

oleville (ja uusille) asiakkailleen sellaista palvelua, kuin asiakkaat haluavat, voi 

lisääntynyt kilpailu olla tuottavuutta lisäävä tekijä, ja kilpailuetu olemassa oleville 

isoille finanssilaitoksille. Uusien palveluntarjoajien täytyy rakentaa ensin luottamus 

asiakkaisiinsa, olemassa olevilla finanssialan yrityksillä tämä luottamus on jo 

olemassa.  

EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2018 tutkimuksessa kysytään asiakkaiden 

luottamusta pankkitoimialaan. 2017 luottamus on ollut nousussa ja 2018 vuonna 

IMAGO:
kokemusten suodatin  

Palvelun tulos, eli 
tekninen laatu: 
Mitä asiakas saa?

Koettu kokonaislaatu

Palveluprosessi, eli 
toiminnallinen laatu. 
Miten asiakasta palvellaan?
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laskussa. Tutkimuksessa on kysytty myös asiakkaiden luottamusta omaan 

pankkiinsa. Se on edelleen korkea, noin 80 indeksipistettä, vaikka luottamus 

toimialaan yleisesti on laskussa. Pisteindeksi tutkimuksessa on 0-100. 

Henkilöasiakkailla luottamus on ollut 2018 73,8 ja yritysasiakkailla 75,9. (EPSI 

Rating 2018) Luottamus on yksi tärkeimpiä asioita, tai jopa tärkein, jotta 

luottamukseen perustuva finanssiala voi toimia.  

 

2.1.1 Asiakkaan odotukset 

 

”Laadukas palvelu muodostuu mielestäni siitä, että asiat hoituvat kerralla, että ei tarvitse 

useaan otteeseen käydä pankissa (Lomakekysely asiakkaille Yritys 2. 2019).”  

 

Asiakkaalle syntyy tuotteen tai palvelun ostamista miettiessä odotuksia siitä, 

millaista palvelu tulee olemaan. Nämä odotukset koskevat muun muassa palvelun 

lopputulosta, palveluprosessin laatua, hintaa ja palveluympäristöä (Ylikoski, 1999, 

s. 119.; Solomon, Suprenant & Czepiel, 1985.) Odotukset ovat sekä ennakoivia että 

normatiivisia. Ennakoivia odotukset ovat silloin, kun jokin tietty palvelu valitaan 

ensimmäistä kertaa ja normatiivisia silloin, kun asiakas on käyttänyt palvelua, 

muodostanut kuvan siitä ja odottaa palvelun olevan tasoltaan samanlaista 

jatkossakin (Ylikoski 1999, s. 120.; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1993). 

Asiakkaan käsitys palvelusta perustuu odotusten ja kokemuksen vertailuun. 

Yleisesti ottaen asiakkaat toivovat ja haluavat perusasioita, eivät esimerkiksi liian 

hienoja toimitiloja (Maksanko asiakkaana hienon toimitilan liian korkeana hintana?).  

Asiakkaan laatuodotuksiin vaikuttaa kahdeksan tekijää Ylikosken (1999) mukaan: 

 

1. Asiakkaan tarpeet vaikuttavat siihen, mitä hän odottaa palvelulta. Asiakkaan 

ominaisuudet, kuten ikä ja koulutustaso vaikuttavat siihen, mitä hyötyä hän 

palvelulta odottaa ja siihen, mitä hän pitää hyvänä palvelutasona.  

2. Palvelun hinta vaikuttaa siihen, mitä asiakas odottaa. Mitä, korkeampi hinta/ 

puitteet/ olosuhteet palvelulla on, sitä parempaa palvelua asiakas odottaa. 

Asiakkaan odotus ei välttämättä muutu hinnan noustessa, mutta hyväksyttävän 

palvelun alue saattaa kaventua.  

3. Asiakkaan aikaisemmat kokemukset yrityksestä vaikuttavat odotuksiin.  
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4. Asiakkaan kokemukset kilpailevista yrityksistä vaikuttavat odotuksiin. 

Kilpailevien yritysten tarjoamat palvelut vaikuttavat asiakkaan yleiseen 

odotukseen siitä, millaista palvelu on.  

5. Mainonnassa annetut lupaukset vaikuttavat suoraan asiakkaan odotuksiin, siitä 

riippumatta ovatko mainonnassa annetut lupaukset konkreettisia vai 

kuvainnollisia.   

6. Muiden ihmisten suositukset yrityksestä tai palvelusta.  

7. Asiakkaan oma panostus palveluun. Esimerkiksi itsepalvelu tai vaivan 

näkeminen palvelun saamiseksi. 

8. Tilannetekijät. Poikkeukselliset tilanteet joko nostavat tai laskevat asiakkaan 

odotusta. (Ylikoski 1999, s. 123-125; Zeithaml ym. 1993) 

 

2.1.2 Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyys on laajempi käsite kuin laatu. Palvelun laatu on yksi osa-alue 

asiakastyytyväisyydestä (Ylikoski 1999. s, 149; Zeithaml ym. 1996, s. 277-286). 

Palvelun laadun osatekijät ovat siis palveluprosessi, palvelun tulos ja yrityksen 

imago, joka suodattaa asiakkaan kokemuksen (Ylikoski 1999; Grönroos 1990, s. 

65). Palveluorganisaatio pyrkii vaikuttamaan palvelun laatutekijöihin, jotka on 

esitetty alla kuviossa 3. Luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatia ja 

palveluympäristö yhdessä tuottavat palvelun laadun. Lisäksi asiakastyytyväisyyteen 

vaikuttavat palvelun/tuotteen hinta ja palveluun liittyvät tilanne- ja yksilötekijät. 

Asiakas kohtaa jokaisessa vuorovaikutustilanteessa kaikki yllä mainitut palvelun 

laatutekijät. Ylikoski (1999, s. 155; Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. 1994, 

s. 111-124) jatkaa, että asiakkaan tyytyväisyyttä voidaan tarkastella sekä 

kokonaisuutena että yksittäistä palvelutapahtumaa koskien. Asiakas voi siis olla 

tyytymätön esimerkiksi edelliseen pankissa olleeseen tapaamiseen, mutta silti 

kokonaisuutena tyytyväinen yritykseen.    
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Kuvio 3 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät (Ylikoski, 1999, s. 152; Zeithmal & Bitner                                     
(1996, s. 123) 

                       

  

2.1.3 Asiakasuskollisuus  

 

”Asiakas pysyy uskollisena, jos hän kokee saavansa ylivoimaista lisäarvoa kilpailijoihin 

verrattuna, ja jos hän on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun” (Ylikoski 1999, s. 173).  

 

Asiakasuskollisuutta kuvataan usein sen mukaan, kuinka usein asiakas käyttää 

yrityksen palvelua, eli yleensä ostaa yrityksestä jotakin ja kuinka kauan hän on 

yrityksen palvelua käyttänyt. Tällöin ollaan usein kiinnostuneita siitä, kuinka usein ja 

kuinka kauan asiakas on tiettyä palvelua käyttänyt. (Ylikoski 1999, s. 173)  

 

Asiakasuskollisuudessa on erilaisia tasoja. Jakamaton asiakasuskollisuus 

tarkoittaa, että asiakas käyttää vain tietyn yrityksen palvelua. Tällöin hän on 

esimerkiksi keskittänyt kaikki pankkipalvelunsa yhteen pankkiin. Asiakkaan 

asiakasuskollisuuden ollessa jaettu, on asiakas hajauttanut palvelunsa esimerkiksi 

kahteen eri pankkiin. Asiakkaan ollessa opportunisti tai välinpitämätön, ottaa hän 

edut sieltä mistä saa halvimmalla. (Ylikoski 1999, s. 174; Peter, P & Olson, J 1993, 

s. 582-586.) Reichheld (1993) kirjoittaa, että sellaiset asiakkaat, jotka ostavat 

tuotetta omasta aloitteesta, ovat usein uskollisempia kuin sellaiset, jotka ostavat 

mainoksen houkuttelemina. 

 

Luotettavuus

Reagointialttius

Palveluvarmuus

Empatia

Palveluympäristö 

(ja muut konkreettiset asiat)

Palvelun 

laatu

Tavaroiden 

laatu

Hinta

Asiakas-

tyytyväisyys

Yksilötekijät

Tilannetekijät
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”Pitkäaikaiset työntekijät ovat tärkeitä, koska asiakkaat rakentavat luottamuksen 

työntekijään, eivät yrityksen johtoon (Reichheld 1993).” 

 

Monet yritykset tekevät paljon töitä asiakasuskollisuuden eteen, mutta vain harvat 

ovat todella saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Niin teollisuudessa kuin 

palveluissakin markkinajohtajat tuntuvat tietävän intuitiivisesti, että kun 

asiakasuskollisuus nousee, nousevat myös yrityksen tuotot. Jotta todellista 

asiakasuskollisuutta voi syntyä, täytyy yrityksen keskittää koko liiketoiminnan ajatus 

asiakasuskollisuuden ympärille. Ymmärtämällä millaisia vaikutuksia tuloihin ja 

kustannuksiin tulee, asiakasuskollisuuden markkinajohtajat voivat uudelleen 

investoida rahoja saadakseen korkealaatuisia asiakkaita ja työntekijöitä. Tämän 

itseään ruokkivan systeemin johtaminen ja suunnittelu on avain uskomattomaan 

asiakasuskollisuuteen (Reichheld 1993, s.64). Reichheld (1993) jatkaa, että tämä 

kierre ruokkii itseään. Paremmat tuotot antavat mahdollisuuden maksaa parempaa 

palkkaa halutuille työntekijöille ja he taas tuottavat entistä parempaa palvelua 

asiakkailleen. Pitkäaikaiset työntekijät ovat tärkeitä, koska asiakkaat rakentavat 

luottamuksen työntekijään, eivät yrityksen johtoon. Kun vanha ja turvallinen 

työntekijä lähtee, katkeaa luottamuksellinen suhde. Hän myös painottaa, että 

yrityksen täytyy löytää ne asiakkaat, joita he haluavat, ei välttämättä helpoimpia tai 

helpoiten saatavia asiakkaita. Usein toimivan asiakasuskollisuusohjelman 

rakentaminen vie vuosia eikä tämä näy kirjanpidossa. Johtajilla on usein vuoden tai 

kahden vuoden tavoitteita, joihin pitäisi päästä. Tämä tarkoittaa usein hintojen 

nostamista ja kulujen karsimista. Asiakkaille tämä taas näkyy palvelun 

huononemisena ja usein parhaat asiakkaat ovat niitä, jotka lähtevät ensimmäisenä 

kilpailijalle. Asiakkuususkollisuudesta syntyy kolme lisävaikutusta; 1) Tuotot 

kasvavat, koska ostokerrat lisääntyvät. 2) Kulut pienenevät, pienempien 

hankintakulujen ja tehokkaamman palvelun takia, koska palveltavat asiakkaat ovat 

harjaantuneita käyttäjiä. 3) Työntekijöiden vaihtuvuus pienenee, koska työntekijät 

tuntevat ammattiylpeyttä ja heidän tyytyväisyytensä kasvaa. Lisäksi koulutuskulut 

pienenevät. (Reichheld 1993, s. 64-71)    
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2.2 Aineellinen ja aineeton pääoma 

 

Laatu, asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus kuuluvat asiakaspääomaan 

aineettoman pääoman osa-alueista, mutta ne voivat muodostua useista eri asioista, 

kuten tyytyväisestä henkilökunnasta, joka palvelee asiakkaita hyvin ja 

ammattitaidolla. Asiakastyytyväisyys voi syntyä myös yrityksen hyvistä teknisistä 

laitteista ja ohjelmista. Kaikki aineettoman pääoman osa-alueet ovat jollain tavoin 

liitoksissa toisiinsa, eikä lisäarvoa voi saada ilman, että kaikki aineettoman pääoman 

osa-alueet ovat kunnossa. (Edvinssonin ja Malone 1997, s. 146) 

 

Pääoman voi jakaa fyysiseen pääomaan, johon kuuluvat muun muassa 

rakennukset, koneet ja tehtaat, taloudelliseen pääomaan, johon kuuluvat muun 

muassa osakkeet ja aineettomaan pääomaan, johon kuuluvat muun muassa 

yrityksen verkostot, henkilöstö ja organisaatiot.  Aineeton pääoma jaetaan usein 

kolmeen osaan, jotka ovat suhdepääoma, rakennepääoma ja inhimillinen pääoma 

(Lönnqvist ym. 2005, s. 23.). Aineettoman pääoman mittaaminen voi olla vaikeaa, 

koska se ei ole samalla tavoin näkyvää ja konkreettista kuin esimerkiksi yrityksen 

koneet tai varasto. Aineeton pääoma ei ole myöskään välttämättä yrityksen 

omaisuutta, koska esimerkiksi henkilöstö voi vaihtaa työpaikkaa ja asiakkaat voivat 

siirtyä toisen yrityksen asiakkaiksi. Aineettomaan pääomaan kuuluu kuitenkin kaikki 

yrityksen ei-fyysiset voimavarat niiden luonteesta riippumatta, tai siitä omistaako 

yritys ne vai ei (Roos, Fernström, Piponius & Rastas 2006, s. 13). Alla kuviossa 4 

on kuvattuna pääoman lajittelu Marrin (2009, s. 8) mukaisesti.  
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Kuvio 4 Erilaiset pääomalajit (Marr. 2009, s. 8) 

 

2.3 Aineeton pääoma 

 

Erilaisia malleja aineettomasta pääomasta on tehty lukuisia. Mallista riippumatta 

niissä toistuvat samankaltaiset asiat ja aineeton pääoma koostuu useasta eri 

osasta. Lönnqvist ym. (2005, s. 24.) kuvaavat, että erilaiset aineettoman pääoman 

jaottelua kuvaavat mallit auttavat organisaatiota ymmärtämään, mitä aineettomalla 

pääomalla tarkoitetaan ja erilaisten mallien avulla organisaatio voi löytää ne 

aineettomat resurssit, jotka ovat olennaisia oman organisaation kannalta.  

 

Aineettomassa pääomassa toistuvat perustermit kuten osaaminen, ydinosaaminen, 

organisaatio-osaaminen, henkilöstön ominaisuudet (luovuus, motivaatio, luottamus, 

asenne, koulutus) ja tieto. Tiedolla tarkoitetaan Lönnqvist ym. (2005, s. 36) mukaan 

kokemuksen, arvojen, informaation ja oivallusten sekoitusta. Suhdepääomaan 

kuuluu suhteet asiakkaisiin, asiakastyytyväisyys, suhteet muihin sidosryhmiin ja 

maine. Rakennepääomaa ovat arvot, kulttuuri ja aineettomat oikeudet.     

 

 

 

TALOUDELLINEN PÄÄOMA Raha, investoinnit, lainat, rahoitus ym.

INHIMILLINEN PÄÄOMA
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Tieto, koulutus, tekninen tieto, taidot, tieto-

taito, asenne, asiantuntijuus, motivaatio, 

sitoutuminen, luovuus ym.

Asiakassuhteet, tavarantoimittaja suhteet, 

maine, imago, luotettavuus, sopimussuhteet, 

tieto, l i itot, suhteet valvojiin, 

yhteistyökumppaneihin ym.

Prosessit, hiljaiset rutiinit, organisaation 

rakenne, johdon toimintatavat, 

organisaatiokulttuuri,  sosiaalinen pääoma, 

jaettu  identiteetti, patentit, brändi, 

julkaisuoikeudet, kodifioitu informaatio, 

tieto, data ym.

Omaisuus, tehtaat, rakennusten sijainti, 

informaatio ja kommunikaatio tekniikka, 

koneet, varusteet, luonnonvarat, toimistojen 

ulkoasut
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2.3.1 Edvinsson & Malone. Arvoalusta 

 

”Vain tuottava yritys voi toimittaa palvelua asiakkaalle (Edvinssonin 

& Malone 1997).” 

 

Yritys ei voi toimia, jos sen ainoa tavoite on vain paras mahdollinen 

asiakaskokemus. Saadakseen hyvän asiakaskokemuksen täytyy kaikkien pääoman 

osa-alueiden olla kunnossa. Yrityksen tavoitteissa täytyy olla vakavaraisuus ja 

osakeyhtiölain mukainen tavoite tuloksen tekemisestä, ellei kyseessä ole 

yleishyödyllinen yritys. Yrityksellä täytyy olla hyvä inhimillisen pääoman taso, koska 

vain hyvinvoiva henkilöstö voi palvella asiakkaita hyvin ja saada tukea toimilleen 

organisaatiossa. Yrityksen suhdepääoman täytyy olla kunnossa myös muihin 

tahoihin kuin asiakkaaseen. Näitä ovat esimerkiksi verottaja ja tavarantoimittajat. 

Kaikkien pääomien osa-alueiden täytyy olla kunnossa, jotta yritys voi tuottaa 

toimillaan lisäarvoa asiakkaalle ja olla todellisen palvelukulttuurin omaava toimija. 

Edvinsson ja Malone (1997, s. 145-146) kirjoittavat, että on tärkeää huomata, ettei 

yrityksen arvo tule mistään yksittäisestä aineettoman pääoman osa-alueesta, vaan 

siitä, kuinka kaikki osa-alueet yhdistetään. Kun kaikki osa-alueet ovat vahvoja 

syntyy haluttu lopputulos ja yritys saa aineettoman pääoman hyödyntämisestä 

taloudellista arvoa. Ei riitä, että organisaatio on vahva esimerkiksi kahdella 

aineettoman pääoman osa-alueista, jos kolmas osa-alue on heikko, tai mikä vielä 

pahempaa, harhaan ohjattu, esimerkiksi asiakaskunta on väärä. Tässä tilanteessa 

yrityksellä ei ole mahdollisuutta hyödyntää yrityksen aineetonta pääomaa, siten että 

se saisi siitä taloudellista lisäarvoa. Alla kuviossa 5 on kuvattuna aineettoman 

pääoman arvoalusta. (Edvinssonin ja Malone 1997, s. 145-146.) 
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Kuvio 5 Aineettoman pääoman arvoalusta (Edvinsson & Malone 1997, s. 146). 

 

 

2.4 Asiakaspääoman huomioivat mallit aineettoman pääoman kuvaamiseen 

 

Erilaisia malleja aineettoman pääoman kuvaamiseen on kymmeniä. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään asiakaspääomaan, joten sitä varten on etsitty malleja, 

jotka mainitsevat asiakkaat omana, tai tärkeänä osana mallia, ei pelkästään 

suhdepääomaan kuuluvana osiona.  

 

2.4.1 Inkinen, Kianto, Vanhala & Ritala. Aineettoman pääoman seitsenjako 

 

Aineettoman pääoman kolmijako on ollut pitkään perinteinen malli. Inkinen, Kianto, 

Vanhala & Ritala (2017, s. 1162-1163) ovat tutkineet artikkelissaan ”Structure on 

Intellectual Capital - an International Comparision” aineettoman pääoman 

ulottuvuuksia ja tulleet siihen tulokseen, että kolmijakoinen malli aineettomasta 

pääomasta antaa liian karkean kuvan aineettoman pääoman ulottuvuuksista. 

Suhdepääoma on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen suhdepääomaan. Lisäksi 

aineettoman pääoman muotoina nähdään luottamuspääoma (Trust capital), 

uudistuva pääoma (Renewal capital) ja yrittäjämäinen pääoma (Entrepreneurial 

capital). Nämä lisäykset aineettomaan pääomaa sopivat finanssisektorille. Koko 

alan toiminta perustuu luottamukseen, lisäksi sisäiset ja ulkoiset suhteet on hyvä 

erottaa toisistaan yhtä tärkeinä. Tutkittavissa yrityksissä kiinnitetään samaan aikaan 

yhtä paljon huomiota asiakkuuksien kehittämiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen 

        Inhimillinen

             pääoma

   Suhde-

   pääoma

        ARVO 

        Rakennepääoma
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asiakaslähtöisemmäksi. Samoin henkilöstön viihtyvyys on yksi tutkittavien yritysten 

strategian elementeistä. Haastatteluissa selvinneen mukaan työntekijöiden 

haluttaisiin nähdä myös entistä enemmän toimivan sisäisen yrittäjyyden 

periaatteiden mukaan.  

 

2.4.2 Edvinsson, L. Skandia-malli 

 

Tämän tutkimuksen perusajatuksen ja kiinnostuksen aiheen tutkimiseen synnytti 

Leif Edvinssonin Skandia- malli. Mallissa yrityksen markkina-arvo muodostuu 

taloudellisesta pääomasta ja älyllisestä pääomasta. Älyllinen pääoma (Intellectuel 

capital) jakautuu inhimilliseen pääomaan (Human capital) ja rakenteelliseen 

pääomaan (Structural capital). Inhimilliseen pääomaan kuuluvat esimerkiksi 

työntekijöiden ja johtajien taidot ja innovatiivisuus. Rakenteellinen pääoma jakautuu 

edelleen kahteen osaan. Nämä ovat asiakaspääoma (Customer capital) ja 

organisationaalinen pääoma (Organizational capital). Asiakaspääomaa ovat muun 

muassa asiakkaiden uskollisuus ja asiakassuhteen kestävyys (Lönnqvist ym. 2005). 

Organisatorinen pääoma jakautuu edelleen kahteen osaan, jotka ovat 

innovaatiopääoma (Innovation capital) ja prosessipääoma (Process capital). 

Innovaatiopääomaa ovat muun muassa patentit ja tuotemerkit ja prosessipääomaa 

ovat organisaation prosessit ja tekniikka. (Edvinsson 1997). Alla Kuviossa 6 on 

kuvattu Edvinssonin Skandia-malli. Tässä mallissa asiakaspääoman arvo 

tunnistetaan omana tekijänä yrityksen markkina-arvon muodostumisessa.   
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Kuvio 6 Aineettoman pääoman Skandia-malli (Edvinsson 1997, s. 369). 

 

2.4.3 Sveiby, K-E. Sveibyn- malli 

 

Myös Sveibyn mallissa huomioidaan asiakaspääoma. Mallissa aineettoman 

pääoman muodostavat ulkoinen rakenne, sisäinen rakenne ja työntekijöiden 

pätevyys. Ulkoiseen rakenteeseen kuuluvat asiakassuhteet ja immateriaalioikeudet, 

jotka Skandia-mallissa kuuluvat innovaatiopääoman alle. Sisäiseen rakenteeseen 

kuuluvat organisaatiokulttuuri ja työntekijöiden pätevyys, joka pitää sisällään 

toimintakyvyn, koulutuksen ja kokemuksen. (Lönnqvist ym. 2005, s 26; Sveiby 

1997.) Sveiby (2001, s.346) jatkaa ulkoisesta rakenteesta, että se sisältää 

asiakassuhteet, tavarantoimittajasuhteet ja yrityksen maineen (imagon). Näiden 

voimavarojen arvo on ensisijaisesta siinä, kuinka hyvin yritys ratkaisee 

asiakkaidensa ongelmat ja tämä rakenne sisältää aina mahdollisuuden 

epävarmuuteen ja ennakoimattomuuteen. Maine voi olla hyvä tai huono ja sen voi 

myös muuttua ajan saatossa.    
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2.4.4 Kianto, A. Staattinen ja dynaaminen malli 

 

Käynnissä olevan finanssialan toistaiseksi ehkä suurimman murroksen myötä, pitää 

myös aineetonta pääomaa miettiä usealta eri kannalta. Rahoitusalalla on totuttu 

siihen, että kaikki on, tai täytyy olla, helposti mitattavaa ja arvotettavaa eksplisiittistä 

tietoa. Aino Kianto tutkii artikkelissaan “What do we really mean by the dynamic 

dimension of intellectual capital?” dynaamista aineetonta pääomaa. Staattinen 

lähestymistapa sopii menneeseen pankkimaailmaan. Siellä tieto ja aineeton 

pääoma ymmärrettäisiin staattiseksi omaisuudeksi, resurssiksi ja eksplisiittiseksi 

tiedoksi, jonka tarkoitus on identifioida ja arvottaa olemassa olevat aineettomat 

hyödykkeet. Dynaaminen lähestyminen tarkoittaa, että tieto ymmärretään 

muotoutuvaksi ja sosiaalisesti rakentuvaksi prosessiksi. Tieto on hiljaista ja sen 

tärkein tarkoitus on mahdollisuus käyttää, kehittää ja muokata aineettomia varoja. 

Alla kuviossa 7 on kuvattu staattinen ja dynaaminen lähestymistapa aineettomaan 

pääomaan.  

 

 

Kuvio 7 Staattinen ja dynaaminen lähestymistapa aineettomaan pääomaan (Kianto 2007).  

         

 

Staattinen lähetysmistapa Dynaaminen  lähestymistapa

Tieto ymmärretään Staattinen varallisuus, resurssi Muotoutuva ja sosiaalinen rakentuva 

prosessi

Tiedon pääasiallinen muoto Eksplisiittinen, know-what Hiljaista tietoa, potentiaalista, know-

how

Päätarkoitus Olemassa olevan aineettoman 

varallisuuden tunnistaminen ja 

arvotus

Mahdollisuus käyttää, kehittää ja 

muokata aineettomia asioita.

Teoreettinen fokus Sijoitukset, aineettoman 

omaisuudet oikeudet, 

inhimillinen pääoma, 

rakenteellinen pääoma, 

suhdepääoma

Yrityksen mahdollisuus saada ja 

kehittää tietoa.

Johdon fokus Lisävoimaa olemassaoleviin 

varoihin

Mahdollisuuksien luominen ja 

kehittäminen

Juuret Talous ja kirjanpito Organisaation tutkimus/tiede ja 

strateginen johto

Mittaamisen fokus Olemassaoleva staattinen data 

tai henkilöt

Sosiaalinen prosessi ja 

organisaation ominaisuudet

Mittauskohteet määrittäminen Helppoa Vaikeaa
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2.4.5 Aineettoman pääoman investoinnit 

 

Lentjushenkova & Lapina (2014) ovat kehittäneet mallin aineettoman pääoman 

investoinnista. Tämä malli on esitetty kuviossa 8. Mallissa aineettoman pääoman 

investoinnit on jaettu luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Myös tässä 

mallissa toistuvat yrityksen prosessit, johtaminen, organisaatiokulttuuri, henkilöstön 

taidot, asiakasuskollisuus ja uusi tieto. Nämä samat asiat nousivat esiin myös 

selvitettäessä fuusioituvien yritysten aineettoman pääoman tilaa. Yrityksessä 1 

arvonluontikartassa tärkeimmiksi kolmeksi asiaksi nousivat henkilökunnan 

osaamisen varmistaminen, asiakassuhteiden hallinta ja yrityksen imagon 

ylläpitäminen. Yrityksessä 2 nämä asiat olivat toimivat sisäiset prosessit, 

asiakaskokemus ja henkilöstön hyvinvointi. 

 

 

  

Kuvio 8 Aineettoman pääoman investoinnit (Lentjushenkova ym. 2014, s. 56). 
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2.5 Asiakaspääoma 

 

Asiakaspääomatutkimuksissa esiin alkavat nousta tietynlaiset toistot tai 

pääsuuntaviivat. Asiakaspääoma nähdään vaikeana tai vaikeimpana aineettoman 

pääoman lajina, jota tutkia. Sen mittaaminen on vaikeaa, koska yritys ei omista 

asiakaspääomaa ja se on yrityksen ulkoinen tekijä. Siitä huolimatta yrityksen 

toiminta perustuu asiakkaisiin (Bontis 2000, s. 67). Lönnqvist ym. (2005, s. 38) 

kirjoittaa suhdepääomasta, että asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä 

suhdepääoman tekijöistä. Asiakastyytyväisyys on se suhde, joka syntyy asiakkaan 

odotusten ja saamansa palvelun laadun välillä. Jos asiakas on tyytymätön, hän 

menee muualle. Samalla asiakaspääoman määrä ja yrityksen tuotot laskevat. 

Asiakastyytyväisyys liittyy asiakasuskollisuuteen, joka on vielä tärkeämpää. 

Uskollinen asiakas palaa uudelleen ja ostaa. Lönnqvist ym. (2005 s, 38) jatkaa, että 

asiakaspääomalla on suora suhde yrityksen taloudellisiin resursseihin ja tulokseen.     

 

Yksi teorioissa toistuva asia on niiden asiakkaiden löytäminen, joita yritys haluaa 

palvella ja sen selvittäminen, mitä nämä asiakkaat haluavat. Kun tämä saadaan 

selville, pitäisi osata kohdentaa tähän haluttuun asiakasryhmään oikeanlaista 

markkinointia. Sen jälkeen pitäisi päättää, miten ei haluttavista asiakkaista saataisiin 

haluttavia. Markkinointi kohdentuu eri asiakkaisiin eri tavoin. (Lönnqvist ym. 2005)  

 

2.5.1 Duffy, J. Measuring customer capital 

 

”Jokaisen, jonka tehtävä on kohdata asiakas, on 

myös tunnistettava asiakas ja asiakkaan etusija 

muihin toimintoihin nähden (Duffy 2000).” 

 

Duffy (2000) kirjoittaa asiakassuhteista ja pääomasta, jonka brändi luo. Sana 

“relationship” viittaa muutoksen, joka on käynnissä. Mitä lähempänä yritys on 

asiakastaan, sitä mieluummin asiakkaat jakavat tietoa itsestään. Järjestely, jossa 

yritys tuottaa tai antaa asiakkaalle hyödyllistä näkemystä ja tietoa yrityksen 

liiketoiminnasta, tuotteista ja palveluista kehittyy siten, että yritys saa hyödyllistä 

tietoa asiakkaasta. Mitä enemmän asiakas ja yritys tietävät toisistaan, sitä 
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rikkaammaksi suhde tulee ja sitä paremmat mahdollisuudet asiakkaalla ja yrityksellä 

on liiketoiminnalle toistensa kanssa Duffy jatkaa. Asiakassuhde on tapa, jolla 

organisaatio toimittaa oman sitoumuksensa suhteeseen asiakkaalle. Jokainen 

kohtaaminen asiakkaan kanssa on mahdollisuus vahvistaa tätä sitoumusta. Mitä 

miellyttävämpi kohtaaminen on asiakkaalle sitä todennäköisemmin hän ostaa ja 

ostaa taas. Jotta tämä olisi tehokasta on jokaisen, jonka tehtävä on kohdata 

asiakas, myös tunnistettava asiakas ja asiakkaan etusija muihin toimintoihin 

nähden. Asiakaspääoman pääomittaminen on asiakassuhteen kehittämisen tavoite. 

(Duffy 2000) 

 

Tällöin on tunnistettava parhaat asiakkaat ja ne tuotteet ja palvelut mitä heille 

tuotetaan. Tämä ryhmä täytyy kohdentaa tärkeimmäksi kohderyhmäksi 

asiakassuhteen luomisessa. Tästä kirjoitti myös Kotler & Armstrong (2018, s. 30), 

että ensimmäinen asia, joka yrityksen täytyy ymmärtää, on asiakkaan tarpeiden ja 

halujen ymmärtäminen. Tämä on välttämätöntä, jotta yrityksessä voidaan 

kohdentaa palvelut halutuille asiakkaille. Kun yritys tuottaa asiakkaille heidän 

haluamaansa arvoa, tuottaa asiakas vastineeksi arvoa (tuottoa) yritykselle. Täytyy 

myös päättää mitä tehdä vähemmän haluttavien asiakkaisen kanssa. Vaihtoehtoja 

ovat erilaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, kuin halutuille asiakkaille, 

erilaiset palvelukanavat ja tämän vähemmän halutun ryhmän ostamistottumuksen 

muuttaminen siten, että heistä tulee haluttavia asiakkaita (Kotler ym. 2018). Brändi 

taas edustaa asiakkaille tunnistettavaa laatua, tyytyväisyyttä, tuotteen tiettyjä 

fyysisiä ominaisuuksia ja mielikuvia, jotka on usein liitetty asiakassuhteeseen. 

Brändin suurin etu on luvattu arvo asiakkaalle. Kun asiakassuhdetta on vaalittu, 

asiakkaan sitoutuminen ja lojaalius kasvavat ja asiakaspääoma kasvaa. Sekä 

brändin että asiakaspääoman arvo kasvaa samaan aikaan. (Duffy 2000)   
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2.5.2 Chan & Wang. The causal relationships between aspects of customer capital.  

 

Chang ja Wang (2012, s. 852-853) tutkivat yhteyttä kuuden eri asiakaspääoman 

osa-alueen välillä. Nämä ovat:  

 

     1) Haluttujen asiakkaiden tunnistaminen (kohdeasiakkaat). 

     2) Kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet.  

     3) Asiakaspalvelun kapasiteetti/kyvykkyys. 

     4) Asiakastietojärjestelmän rakentaminen ja johtaminen 

     5) Markkinoiden vaikutus/voimakkuus (Market intensity) ja 

     6) Asiakasuskollisuus.  

 

Lisääntyvä kilpailu ja monipuolistuneet asiakkaiden vaatimukset näyttävät laskevan 

asiakasuskollisuutta. Tästä syystä yritys ei voi enää luottaa pelkkään tuotemyyntiin. 

Jos yritys ei onnistu herättämään asiakkaan kiinnostusta, on kaikki sen tuotteeseen 

ja mainostamiseen käytetty vaiva hyödytöntä. Asiakaslähtöisessä maailmassa 

yrityksen tuoton takana on asiakas, ei yrityksen tuottama tuote.  

Rajalliset resurssit pitäisi kohdistaa asiakaspääomaan tehokkaasti ja löytää 

avainindikaattorit, jolla se tehdään.  

 

Nykyisenä tiedon aikakautena ydinarvo ja avainresurssit täytyy luoda siten, että ne 

synnyttävät kilpailuetua. Aineeton pääoma, kuten tieto, on tärkeässä roolissa 

kilpailukykyä luodessa ja sen myötä parantaessaan yrityksen arvoa. Tästä syystä 

aineeton pääoma on kilpailukyvyn arvokkain etu. (Chang & Wang; Edvinsson & 

Malone, 1997; van Buren, 1999).         

 

Chang & Wang (2012) kuvaavat, miten yllä mainitut asiakaspääoman osa-alueet 

ovat yhteydessä toisiinsa. Kohdeasiakkaan tunnistaminen vaikuttaa kykyyn 

identifioida asiakkaan tarpeet sekä kykyyn rakentaa sopivanlainen 

asiakastietojärjestelmä. Kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet vaikuttaa positiivisesti 

asiakaspalvelun kyvykkyyteen sekä vaikuttaa positiivisesti asiakasuskollisuuteen. 

Asiakastietojärjestelmän toimivuus vaikuttaa positiivisesti asiakaspalvelun laatuun. 

Asiakaspalvelijan tai asiakaspalvelun kyvykkyys vaikuttaa positiivisesti 
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asiakasuskollisuuteen ja markkinoiden voimakkuuteen. Tutkimuksen tulokset 

tukevat ennakko-odotuksia syy-yhteydestä eri asiakaspääoman osa-alueiden 

välillä. Kohdeasiakkaiden tunnistaminen vaikuttaa yrityksen kykyyn tunnistaa 

asiakkaiden tarpeet ja rakentaa sopivanlainen asiakastietojärjestelmä. Nämä kaksi 

asiaa vaikuttavat suoraan asiakaspalvelun kyvykkyyteen, mikä vaikuttaa 

asiakasuskollisuuteen ja markkinoiden voimakkuuteen. (Chang & Wang 2012) 

 

2.5.3 Bontis N. Aineettoman pääoman käsitteellistäminen 

 

Nick Bontis (1998, s. 67) kirjoittaa asiakaspääomasta artikkelissaan Intellectual 

capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models. Bontisin mukaan 

tieto erilaisista markkinointikanavista ja asiakassuhteet ovat avainasia 

asiakaspääomassa. Hän jatkaa, että markkinajohtaja ymmärtää kilpailijoitaan 

paremmin, mitä asiakkaat haluavat palvelulta tai tuotteelta. Asiakaspääoman 

kehittäminen on myös vaikeinta verrattuna inhimilliseen pääomaan ja 

rakennepääomaan, koska se on eniten irrallaan yrityksestä. Asiakaspääoman ydin 

on tieto yhdistettynä yrityksen ulkoisiin suhteisiin. Asiakaspääoman kodifiointi on 

vaikeaa sen ulkoisen luonteen takia. Bontis jakaa aineettoman pääoman alla olevan 

kuvion 9 mukaisesti inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja 

asiakaspääomaan. Siinä asiakaspääoman olemus tulee markkinasuhteista ja sen 

laajuus on organisaation ulkopuolella. Bontis jatkaa, että mitä pidempiaikainen 

asiakaspääoma on, sitä arvokkaammaksi se käy ja kuten yllä mainittiin, on 

asiakaspääoma myös vaikeinta kodifioida.       
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Kuvio 9 Aineettoman pääoman käsitteellistäminen (Bontis, 1998, s. 66) 

 

 

2.5.4 EPSI Rating 2018 Pankki- ja Rahoitustutkimus. Luottamuksen vaikutus 

asiakaspääomaan 

 

Brändi/imago ja luottamus ovat varsinkin finanssialalla ehdottoman tärkeitä, koska 

finanssitoiminta perustuu luottamukseen. Asiaa tutkitaan vuosittain ja EPSI- Rating 

Pankki- ja Rahoitustutkimus, palvelulaatu 2017-2018 kyselyssä kerrotaan, että 

imagon lisäksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa eniten palvelun ja tuotteiden laatu. 

Erityisesti yritysasiakkaiden mielestä palvelun laatu on laskenut. Pankkiala on 

keskittynyt viime vuosina paljon toimintojen parantamiseen, mutta tutkimus osoittaa, 

ettei asiakassuhteiden hoitoa pitäisi sen vuoksi unohtaa. Rahoitusalan haaste onkin 

yhdistää hyvät tekniset palvelut henkilökohtaiseen palveluun. Asiakkaat ovat 

erityisen tyytymättömiä etenkin pankkien tavoitettavuuteen ja aloitteellisuuteen. 

Tutkimuksessa on mitattu merkittäviä aineettoman pääoman asioita: imagoa, 

odotuksia, tuotelaatua ja palvelulaatua. Tuloksissa nousee esiin 

asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus. 
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2.5.5 Asiakaspääoma ja imago 

 

Asiakaspääoman ja yrityksen imagon/brändin suhde on selkeä. Jos yrityksen imago 

on huono, menee potentiaalinen asiakas mieluummin luotettavammaksi 

kokemaansa yritykseen asiakkaaksi. Yhtä lailla asiakkaan on helpompi vaihtaa 

yritystä, jota hän käyttää, jos hän kokee yrityksen imagon huonoksi. Imagon 

kolauksia tapahtuu jatkuvasti eri yrityksissä ja eri toimialoilla. Esimerkiksi 

finanssialalla 2008 DanskeBankin ja Sampo Pankin fuusioita seurasi suuret 

tietojärjestelmien ongelmat (Tivi 2008). Silloin DanskeBank suututti monet 

asiakkaansa paitsi siksi, että tietojärjestelmissä oli pitkään ongelmia, mutta myös 

siksi, että Sampon edeltäjä Postipankki oli ollut monelle asiakkaalle tuttu 

suomalainen toimija. Toisaalta pankki on palvelua tarjoava yrityksenä sellainen, että 

pankkia ei välttämättä lähdetä ihan helposti vaihtamaan. MTV-Uutiset olivat 

haastatelleet vuonna 2008 toimitusjohtaja Ilkka Hallavuota, joka kertoi, että 

tietojärjestelmäongelmat maksoivat Sampo Pankille noin puolen prosenttiyksikön 

markkinaosuuden menetyksen. Tämä tarkoitti 30.000 asiakasta. Esimerkiksi Sampo 

Pankin osuus Suomen lainamarkkinoista laski 14,5 prosentista 14,1 prosenttiin. 

(MTV Uutiset 2008). DanskeBankin osuus markkinoista on mennyt kymmenessä 

vuodessa selkeästi alaspäin. Suomen Pankin mukaan pankin markkinaosuus on 

ollut 31.12.2018 yhdeksän prosenttia (Suomen Pankki 2019). Toinen esimerkki 

brändin saamasta kolauksesta viime vuosina on DanskeBankin Viron yksikön 

rahanpesusotkut (Taloussanomat 2018).   

 

3 Yhteenveto teoriasta 

 

Ensimmäinen kehä 

Asiakas on kaiken yrityksen toiminnan keskiössä. Tästä kirjoittaa Ylikoski 1999, s. 

44; Payne. 1993, s. 235) puhuessaan suhtautumistavasta asiakkaaseen ja siitä, 

miten tavoitteiden asettaminen syntyy asiakkaan syvällisen ymmärtämisen pohjalta.  

Koska asiakas määrittää sen mitä yrityksen laatu on, on laatu, sitä seuraava 

asiakastyytyväisyys ja sitä seuraava asiakasuskollisuus asiakkaan ympärillä. Vain 

asiakas voi määrittää sen mitä hyvä laatu on (Ylikoski 1999, s. 118). Laatu myös 
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muuttuu sen mukaan, mitä asiakas haluaa. Käsitys hyvästä laadusta voi olla 

kahdelle saman yrityksen asiakkaalle aivan erilainen (Ylikoski, 1999, s. 117).  

 

Toinen kehä 

Toisella kehällä on niitä asioita, jotka yrityksen täytyy suorittaa hyvin, jotta sisemmän 

kehän laatu, asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus täyttyvät. Kotler & Armstrong 

(2018, s. 30) kirjoittavat, että yrityksen täytyy ymmärtää asiakkaan halut ja tarpeet, 

jotta palvelut voidaan kohdistaa niille asiakkaille, joita yritys haluaa. Voidakseen 

toimia asiakaskeskeisesti yrityksen täytyy tietää millaista palvelua asiakkaat 

haluavat (Ylikoski 1999, s. 117). 

 

Kolmas kehä 

Kolmas kehä on yritys itse ja voidakseen palvella asiakkaitaan paremmin kuin 

kilpailijat, täytyy yrityksen olla palveluyritys. Kun halutun asiakkaan tarpeet ja toiveet 

tiedetään, täytyy yrityksen pohtia, onko kannattavaa toteuttaa asiakkaan odotukset, 

eli saako asiakas tästä hyötyä ja onko hyödyn tuottaminen taloudellisesti 

kannattavaa yritykselle, koska osakeyhtiölain mukaan yrityksen tarkoitus on tuottaa 

voittoa omistajilleen (L 21.7.2006/624, 5 §). Yrityksen ymmärrys sisäisten 

prosessien ja ulkoisten prosessien tärkeydestä toistuu monessa yllä mainituissa 

teorioissa muun muassa Sveibyn mallissa. Sen lisäksi vain hyvinvoiva henkilöstö 

voi palvella asiakkaita paremmin kuin kilpailijat (Reichheld 1993).  Asiakkaan 

ympärillä olevat kehät on kuvattu kuviossa 10.  
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Kuvio 10 Teorian yhteenveto. Asiakaspääoman kolme kerrosta.  

 

4 Tutkimusmenetelmät 

 

Koska aineiston keruussa täytyy olla tarkka ja huolellinen, täytyy päättää ja selvittää 

onko aineisto riittävän laaja ja luotettava, jotta analyysi kuvaa tutkittavaa ilmiötä. 

Karl Erik Michelsen (2018) esitti Maisterin osaamisportfolio kurssilla, että täytyy 

miettiä, miten aineistoa käsitellään ja miten muut tutkijat ovat tehneet. On tärkeää, 

ettei tutkimus kuvaa vain millaista aineisto on, vaan tutkii aineiston syy- 

seuraussuhteita. Pelkkä aineiston kuvaus on selvitystä, tutkimus on seuraava vaihe. 

Kriittinen analyysi ilmaisee, mitä aineisto kertoo tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen 

vaiheet täytyy dokumentoida huolellisesti ja tehdä niin luotettava analyysi kuin 

mahdollista. Haastatteluaineistoa käsiteltäessä tulee olla tarkka, ettei siteeraa liikaa 

haastateltavia. Tieteessä pitää päästä aineiston yläpuolelle, jotta aineiston 

merkitystä ja syy-seuraussuhteita tutkittavan kysymyksen osalta voidaan 

analysoida. Aineistoa käsiteltäessä täytyy myös miettiä, onko se luotettavaa, onko 

aineisto esimerkiksi kerätty oikein (vääristyykö lopputulos) ja onko sitä tarpeeksi. 

(Michelsen 2018) 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tarkoitus, tutkimusmenetelmät ja se 

miten kaksiosainen tutkimus toteutettiin. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 

fuusioituvien yritysten aineettoman pääoman tilan tuntemus Marrin menetelmällä. 
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Sen jälkeen tehtiin lomakekysely tutkittavien yritysten asiakkaille, tarkoituksena 

saada selville millainen asiakkaiden kokemus tutkittavien yritysten laadusta on.   

 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2016, s. 137) kirjoittavat, että tutkimuksella on aina 

joku tarkoitus tai tehtävä ja tutkimuksen tarkoitus ohjaa tutkimusstrategian valintoja. 

He jatkavat, että tutkimuksen tarkoitus luonnehditaan yleensä neljän piirteen 

perusteella. Tutkimus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava (Hirsjärvi 

ym. 2016, s. 138). Tämä tutkimus oli kartoittava, koska siinä pyrittiin selvittämään 

yritysten aineettoman pääoman tilaa ja laadun, asiakastyytyväisyyden ja 

asiakasuskollisuuden ja sen myötä asiakaspääoman arvoa ja tilaa. Tarkoitus oli 

löytää uusia näkökulmia ja löytää uusia ilmiöitä tutkittavasta asiasta.   

Tutkimuskysymys oli: ”Miten asiakaspääoman arvo tunnistetaan fuusioituvissa 

finanssialan yrityksissä?” Tutkimus oli myös selittävä, koska se etsi selitystä 

tilanteeseen tai ongelmaan. Tutkimuksessa tutkittiin, miten fuusioituvien yritysten 

asiakaspääomaa voisi hyödyntää paremmin. Metsämuuronen (2011, s. 96) 

kirjoittaa, että tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen 

metodologian tiedonhankinnan strategiaksi, koska lähes kaikki laadullinen tutkimus 

on lähestymistavaltaan tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu 

myös, että tapauksesta pyritään keräämään tietoja monipuolisesti ja monella 

tavalla. Tässä tutkimuksessa tietoa kerättiin sekä haastattelemalla työntekijöitä että 

asiakkaita.        

Tutkimusaineistoa on käyty läpi teemoittain, jolloin sieltä on pyritty hahmottamaan 

aineistossa toistuvia aiheita. Teemoittelu etenee teemojen muodostamisesta ja 

ryhmittelystä niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. (Jyväskylän yliopisto 

2016)    
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4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Hirsjärvi ym. (2016, s.164) ovat kirjassaan Tutki ja Kirjoita keränneet yhteen 

kvalitatiivisen tutkimuksen peruspiirteitä. Heidän mukaansa laadullinen tutkimus on; 

 

     1) Kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa ja 

     todellisissa tilanteissa.  

     2) Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina, 

     jolloin tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa, kuin mittausvälineillä 

     hankittuun tietoon.   

     3) Tutkijan pyrkimys on paljastaa odottamattomia seikkoja tutkimuksesta. 

     Tarkoitus on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu.  

     4) Tarkoitus on käyttää keinoja, joissa tutkittavan näkökulma pääsee esille 

     esimerkiksi erilaisten haastattelumetodien kautta.  

     5) Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on valita kohdejoukko 

     tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaismenetelmällä.  

     6) Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan 

     joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti.  

     7) Tapaus käsitellään ainutlaatuisena ja aineisto tulkitaan sen mukaisesti.   

     (Hirsjärvi ym. 2016, s. 164) 

 

4.2 Aineiston käsittely osa 1. Aineeton pääoma. Henkilökunnan haastattelut 

 

Hirsjärvi ym. (2016, s. 134) kirjoittavat tapaustutkimuksen olevan tutkimusta, jossa 

haetaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa jostakin yksittäisestä tapauksesta. 

Tapaustutkimuksen tyypilliset piirteet ovat Hirsjärvi ym. (2016, s. 135) mukaan, että 

valitaan jokin yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Kohde voi olla 

esimerkiksi ryhmä tai yhteisö ja kiinnostuksen kohteena voi olla prosessi tai jokin 

yksittäistapaus, joka on yhteydessä ympäristöönsä. Aineistoa voi kerätä usealla 

keinolla, esimerkiksi havainnoin tai haastattelemalla.   

 

Tutkimuksen ensimmäisen osan haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. 

Hirsjärvi ym. (2016, s. 208) kirjoittavat, että teemahaastattelu on lomake-, ja 
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avoimen haastattelun välimuoto. Tyypillinen piirre teemahaastattelulle on, että 

aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

puuttuvat. Haastattelussa oli mukana myös piirteitä lomakehaastattelusta, mutta 

haastattelut etenivät enemmän aihepiirien, kuin lomakkeen kysymysten ja väitteiden 

muodon tai määrätyn etenemisjärjestyksen mukaan.  

 

Koska suurin osa haastatteluista tehtiin kasvotusten, aineisto litteroitiin. Litteroinnin 

voi tehdä joko koko kerätystä aineistosta, tai aihealueittain. Yksiselitteistä ohjetta 

litteroinnin tarkkuudesta ei ole, mutta ennen litteroinnin aloittamista pitää tietää 

minkälainen analyysi aineistosta aiotaan tehdä (Hirsjärvi ym. 2016, s. 222). Hirsjärvi 

ym. (2016) opastaa, että analyysiin on hyvä ryhtyä mahdollisimman pian aineiston 

keräämisen jälkeen. Haastattelut tehtiin yritysten toimitiloissa ja äänitettiin. 

Sähköpostihaastattelua ei litteroitu, koska se oli jo valmiiksi kirjallisessa muodossa. 

Skype haastattelun tärkeimmät asiat kirjoitettiin ylös haastattelun aikana. 

 

Aineettoman pääoman tilan kartoittaminen tehtiin Bernard Marrin (2009) 

kirjoittaman ohjekirjan ”Management Accounting Guideline. Impacting Future Value: 

How to Manage your Intellectual Capital” mukaisesti. Yrityksen 1 haastattelut 

toteutettiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä. Yrityksen 2 haastattelut 

toteutettiin huhtikuussa 2019. Marr ohjeistaa, että haastateltavia pitäisi olla 

vähintään viisi ja toisessa vaiheessa, kun tulokset esitellään vähintään kolme.  

Haastattelussa käytettiin lomakepohjaa (LIITE1), joka oli tehty teemojen mukaan 

Marrin (2009) ohjeen mukaan. Lomake oli kaikilla haastateltavilla sama. 

Haastatteluiden tarkoitus oli kerätä tietoa yrityksen perustehtävästä, 

ydinkompetensseista ja tärkeimmistä resursseista, niin aineettomista kuin 

aineellisistakin, sen mukaan miten haastatellut asia kokivat. Haastateltavat valittiin 

Marrin ohjeen mukaisesti mahdollisimman erilaisista tehtävistä, jotta tutkimukseen 

saatiin kattava näkemys yritysten aineettoman pääoman tilasta. Haastatteluissa oli 

työntekijöitä yritysten eri toiminnoista muun muassa yritys- ja henkilöasiakkaisiin 

keskittyvistä yksiköistä. Aineiston keruuseen kuului myös tutustuminen yritysten 

toimintaan. Kahden eri yrityksen välillä haastateltavat valittiin mahdollisimman 

samankaltaisista tehtävistä, jotta yritysten tulokset olisivat mahdollisimman 
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yhdenvertaiset, esimerkiksi molemmista yrityksistä haastateltiin tietyn 

liiketoimintalinjan johtajia.     

 

Yrityksessä 1 neljä haastatteluista toteutettiin kasvokkain noin 

kolmestakymmenestä minuutista tuntiin kestäneiden haastatteluiden aikana ja 

viides toteutettiin aikatauluongelmien vuoksi sähköpostilla. Sähköpostihaastattelu 

jäi selkeästi vähemmän informatiiviseksi, kuin kasvotusten tehdyt haastattelut. 

Haastatteluissa saatu tieto raportoitiin Yrityksessä 1 kahdelle johtotason henkilölle 

ryhmähaastattelussa ja tällä tavoin saatiin johdon näkemys ensimmäisen kierroksen 

haastattelujen validiteetista ja hyödyllisyydestä. Apuna toisen kierroksen 

haastatteluissa käytettiin lomaketta (LIITE 2).  

 

Yrityksessä 2 oli tarkoitus toteuttaa neljä haastattelua yhden päivän aikana ja 

viimeinen haastattelu jonain toisena päivänä. Yksi haastateltavista oli sairastunut 

haastattelupäivä aamuna ja tämä haastattelu jäi tekemättä. Ensimmäisenä päivänä 

toteutettiin kolme noin tunnin mittaista haastattelua. Neljäs haastattelu toteutettiin 

Skypen välityksellä. Skype-haastattelu oli yllättäen kaikkein tehokkain tapa toteuttaa 

haastattelu, koska siinä oli vaivatonta keskittyä haastattelun asioihin, eikä 

keskustelu rönsyillyt. Kaikki haastateltavat saivat kysymykset etukäteen itselleen 

tutustumista varten. Tulokset annettiin aikatauluongelmien vuoksi luettavaksi vain 

yhdelle johtotason henkilölle Yrityksessä 2. Hänen vastauksensa perusteella saatiin 

kuva ensimmäisen kierroksen haastattelujen validiteetista.  

 

Haastatteluiden pohjalta tehty raportti selvitti yritysten aineettoman pääoman tilan 

kokonaistilannetta ja tuntemusta. Saatua tietoa käytettiin apuna tutkimuksen 

toisessa osassa, kun asiakkailta kysyttiin asiakastyytyväisyyden tilaa ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Koska aineettoman pääoman tilan selvittämistä käytettiin pohja-

aineistona asiakaspääoman tutkimista varten, saatiin tutkimuksen tuloksista myös 

tietoa teoreettisen viitekehyksen suunnittelua varten. Esimerkiksi luottamus ja 

luottamuksen tärkeys nousivat useaan otteeseen esille haastatteluissa.  
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4.3 Aineiston käsittely, osa 2, Asiakaspääoman tila. Lomakekysely asiakkaille  

 

Survey-tutkimus on sellainen kysely, jossa aineisto kerätään standardoidusti ja 

jossa kohdehenkilöt muodostavat näytteen tietystä perusjoukosta. Kyselylomake on 

tehokas tapa kerätä tietoa. Heikkous kyselytutkimuksessa on, ettei tutkija voi tietää 

kuinka vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet vastaamiseen, kuinka onnistuneita 

vastausvaihtoehdot ovat, ovatko vastaajat selvillä kysyttävästä asiasta tai 

esimerkiksi kuinka suureksi vastaamattomuus nousee. Strukturoitu haastattelu, eli 

lomakehaastattelu tehdään lomaketta apuna käyttäen. Lomakkeessa kysymysten 

ja väittämien muoto on määrätty. Haastattelu on kohtuullisen helppo tehdä sen 

jälkeen, kun kysymykset on saatu laadittua ja järjestettyä. (Hirsjärvi ym. 2016, s. 

103-195. s. 208) 

 

Selvittääkseen mitä asiakkaat haluavat, asiakkaan täytyy kertoa, mitä hän haluaa 

saavuttaa. Tämä saattaa kuulostaa helpolta, mutta siinä on kaksi ongelmaa. 

Ensinnäkin asiakkaat eivät välttämättä tiedä mitä he haluavat, joten yrityksen täytyy 

tietää asiakkaan maku, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, jotta se voi ennakoida, ja 

sen jälkeen hyvällä onnella ohjata asiakkaidensa kysyntää. Toiseksi yritys voi saada 

asiakkaaltaan vain sen verran tietoa, mitä asiakas on halukas antamaan. Tiedon 

antaminen vaatii taas valtavaa määrää luottamusta. Tästäkin syystä asiakkaan 

luottamuksen herättäminen on ensiarvoisen tärkeää. (Edvinsson ym. 1997, s. 91-

92). 

 

Lomakekysely toteutettiin 15.7.2019 – 12.8.2019. Haastattelut toteutettiin siten, että 

vastaajista ei jäänyt mitään sellaista tietoa, joka olisi ollut yhdistettävissä 

vastaajaan. Esimerkiksi puhelin- tai sähköpostihaastattelu olisi kerännyt 

asiakkaasta yksilöitävää tietoa. Lomaketta jaettiin ajanvarausasiakkaille ja 

yrityksessä asioineille asiakkaille molempien yritysten toimipisteissä, enimmäkseen 

molempien yritysten päätoimipisteissä. 

 

Asiakaspääoman arvoa tutkivan osion tarkoitus oli selvittää asiakkaan näkemys 

siitä, mitä ovat laatu, asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus, koska asiakkaan ja 
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yrityksen käsitys näistä voivat erota toisistaan ja asiakkaan tunne on se, joka nostaa 

tai laskee asiakaspääoman arvoa. Asiakkaan näkemyksen selvittämiseksi tehtiin 

lomakekysely (LIITE 3). Apuna lomakkeen suunnittelussa käytettiin Changin ja 

Wangin artikkelin The causal relationships between aspects of customer capital 

tutkimustuloksia siitä, miten halutun asiakasryhmän löytäminen (customer 

targeting), vaikuttaa siihen, miten asiakastietojärjestelmä rakennetaan, kykyyn 

tunnistaa asiakkaiden tarpeet, kykyyn palvella asiakasta ja lopulta asiakkaiden 

asiakasuskollisuuteen. Tätä tukee myös Kotler ym. (2018, s. 30), jonka mukaan 

yrityksen tärkein asia on ymmärtää, mitä asiakkaan haluavat ja tarvitsevat, jotta 

yrityksessä voidaan kohdentaa palvelut halutuille asiakkaille. Kun yritys tuottaa 

asiakkaille heidän haluamaansa arvoa, tuottaa asiakas vastineeksi arvoa (tuottoa) 

yritykselle. 

 

Lomakkeen taustatiedot tehtiin mahdollisimman tarkasti sen perusteella, miten 

yritykset keräävät asiakkaidensa taustatiedot, jotta vertailu olisi mahdollisimman 

vaivatonta.  

Asiointikanavalla on merkitystä, koska yritys haluaa tietää millaisia erilaisia kanavia 

asiakkaat käyttävät asiointiinsa ja mitä asiakkaat näissä kanavissa tekevät.  

 

Kyselylomakkeessa hyödynnettiin Ylikoskea (1999, s. 117-170) hänen kirjastaan 

Unohtuiko asiakas?   Osio yksi rakennettiin sekä Ylikosken kirjan, että aineettoman 

pääoman tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella. Kysymys 11 tehtiin sen 

perusteella, mitä yritysten esimies-, johtaja-, ja asiakasjohtaja tason henkilöt 

vastasivat yrityksen tärkeimmiksi resursseiksi, joiden pitää olla kunnossa, jotta 

yrityksen perustehtävä voidaan hoitaa. Kysymyksessä pyydettiin asiakkaita 

laittamaan nämä viisi tärkeintä asiaa omaan paremmuusjärjestykseensä.   

 

Osiossa kaksi hyödynnettiin Changin ja Wangin (2012) tutkimusta. Siinä selvitettiin 

neljän eri kysymyksen perusteella, miten kysytyt asiat vaikuttavat asiakkaan 

tyytyväisyyteen, luottamukseen ja asiakasuskollisuuteen. Tutkimuksessa sanotaan, 

että palvelun laatu ja asiakkaan tyytyväisyys ovat yhteydessä toisiinsa ja että 

palvelun laatu on tärkeä faktori, kun selvitetään asiakkaan tyytyväisyyttä tai 

sitoutumista (Chang & Wang 2012, s. 853). Osiossa kysyttiin markkinan 
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voimakkuuden (Market Intensity) vaikutusta tyytyväisyyteen, luottamukseen ja 

asiakasuskollisuuteen yritystä kohtaan. Toiseksi kysyttiin asiakaspalvelijan 

kyvykkyyden vaikutusta, kolmanneksi yrityksen säännöllisen yhteydenpidon 

vaikutusta ja neljänneksi asiakasuskollisuusohjelmien vaikutusta. Säännöllisen 

yhteydenpidon vaikutusta kysyttiin myös siksi, että se oli EPSI Ratingin (2018) 

tutkimuksen mukaan yksi asia mihin asiakkaat olivat yleisesti rahoitusalalla 

tyytymättömiä. ”Asiakkaat ovat viime vuotta tyytymättömämpiä etenkin pankkien 

tavoitettavuuteen. Myös aloitteellisuudessa olisi parantamisen varaa” (EPSI Rating 

2018).  

 

EPSI Ratingin 2018 tutkimuksen pohjalta lomakkeeseen lisättiin kaksi kysymystä, 

jotta tutkittavia yrityksiä voisi verrata paremmin koko rahoitusalaan. Kysymykset 

olivat:  

Kysymys 1b Kuinka tyytyväinen olet pankkiisi tällä hetkellä? 

Kysymys 2b Luotatko pankkiisi? 

 

Kysymykset 5b, 5c ja 5d otettiin EPSI Ratingin raportista, jossa tutkittiin rahoitusalan 

asiakastyytyväisyyttä. Kysymykset valittiin, jotta tutkittavien yritysten tuloksia voisi 

verrata koko rahoitusalaan. EPSI Ratingin raporttia käytettiin myös siksi, että sen 

rakenne oli samankaltainen kuin Ylikosken (1999, s. 152; Zeithaml & Bitner 1996, 

S. 123) käyttämä teoria asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Samaa 

mallia käytettiin tässä työssä. 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Hirsjärven ym. (2016, s. 221) mukaan aineiston analyysivaiheessa tutkijalle selviää, 

minkälaisia vastauksia hän saa tutkittuun ongelmaan. Kerätyn aineiston analyysi, 

tulkinta ja johtopäätöksen ovat tutkimuksen tekemisen ydinasia.  

 

Empiiristä tutkimusta tehdessä ja analyysin ensimmäisessä vaiheessa, analyysia 

aineistosta päästään usein tekemään vasta esitöiden jälkeen. Ensimmäinen vaihe 

on tietojen järjestäminen ja tarkastaminen. Kerätystä aineistosta pitää tarkistaa 

puuttuuko siitä jotain oleellisia tietoja, tai onko tiedoissa virheitä. Toisessa vaiheessa 
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tietoja täydennetään, jos niissä on täydennettävää esimerkiksi ottamalla yhteyttä 

haastateltuihin. Kolmannessa vaiheessa aineisto järjestetään, jotta tiedot voidaan 

tallentaa analyysia varten. (Hirsjärvi ym. 2016, s. 221) 

 

Chanq & Wang (2016) kirjoittavat, että on tärkeintä löytää yrityksen kohdeasiakkaat 

ja tunnistaa heidän tarpeensa. Finanssialalla asiakkaat on jo kohdistettu melko 

hyvin sen mukaan millaisia he ovat ja millaista palvelua he tarvitsevat. Tämä tuli 

esille myös aineetonta pääomaan tutkivissa haastatteluissa. Haastattelut 

analysoitiin Microsoft Excel ohjelmalla. Yrityksen 1 asiakkaista kukaan ei 

kieltäytynyt vastaamasta ja Yrityksen 2 asiakkaista kolme kieltäytyi vastaamasta.  

 

Tehty lomakehaastattelu on enemmän tilastollinen kuin kvalitatiivinen, joten 

aineiston käsittelyn kolmas vaihe eroaa laadullisesta tutkimuksesta. Kolmannessa 

vaiheessa lomakekyselyn tulokset on koodattu siten, että jokaisella 

havaintoyksiköllä on oma arvo jokaista muuttujaa kohden. (Hirsjärvi ym. 2016, s. 

222). Metsämuuronen (2011, s. 47) kuvaa, että satunnaisotannan menetelmistä 

selkein on yksinkertainen satunnaisotanta (Simple random sample, SRS). Tässä 

menetelmässä, kun kaikki perusjoukon jäsenet tunnetaan, voidaan valita täysin 

sattumanvaraisella tavalla sopiva määrä henkilöitä mukaan tutkimukseen. Samaan 

pyritään myös sillä, että haastateltavat on valittu sattumanvaraisesti niistä ihmisistä, 

jotka saapuivat konttorille, joko aikavarauksen, tai minkä vain syyn takia.  

 

4.5 Aineiston validius ja reliabiliteetti 

 

Validiteetilla tarkoitetaan luotettavuutta siinä mielessä, että ollaanko tutkimuksessa 

tutkimassa sitä, mitä on tarkoitus tutkia (Metsämuuronen 2011, s. 51). Tehdyn 

tutkimuksen luotettavuutta pyritään arvioimaan ja vaikka virheitä yritetään välttää, 

vaihtelee tutkimusten luotettavuuden taso silti toisistaan. Tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidessa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. 

(Hirsjärvi ym. 2016, s. 231). Metsämuuronen (2011, s. 51) jatkaa, että hyvällä 

asetelmalla, oikealla käsitteen muodostuksella ja teorian johtamisella, sekä 

otannalla voidaan ainakin parantaa tutkimuksen validiteettia.  
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Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi tutkia, pääseekö kaksi arvioijaa 

samaan tutkimustulokseen. Tässä työssä reliabiliteetin parantamiseen pyrittiin 

keräämällä tietoa mahdollisimman monipuolisella tavalla (Metsämuuronen 2011, s. 

96), eli haastattelemalla sekä asiakkaita että yrityksen johtoa. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on kehitetty erilaisia tilastollisia menettelytapoja arvioida mittareiden 

luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2016, s. 231)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että tutkija selittää tarkasti 

tutkimuksen kulun ja toteuttamisen. Esimerkiksi haastatteluista pitäisi kertoa paikat, 

olosuhteet, mahdolliset häiriötekijät ja haastatteluihin käytetty aika. Myös luokittelun 

perusteet olisi hyvä avata lukijalle. Tämän avoimen ja tarkan linjan tulee olla niin 

analyysissa tuloksissa, kuin johtopäätöksissäkin. (Hirsjärvi ym. 2016, s. 232) 

 

4.5.1 Erityisiä huomioita validiudesta ja reliabiliteetista tutkimuksessa 

 

Toisessa vaiheessa analyysi aineettomasta pääomasta raportoitiin johdolle. 

Samalla selvitettiin haastateltavien näkemys analyysin paikkansapitävyydestä ja 

hyödyllisyydestä organisaatiolle. Marrin (1999) ohjeen mukaisesti tulos pitäisi 

esitellä vähintään kolmelle henkilölle. Yrityksessä yksi tulos esiteltiin kahdelle 

johtoryhmätason henkilölle ryhmähaastattelussa ja Yrityksessä 2 yhdelle 

johtoryhmätason henkilölle. 

 

Imago ja brändi sanoja on käytetty mahdollisesti toisiaan tarkoittavina, tai brändi 

sanaa on käytetty silloin kun on tarkoitettu imagoa. 

 

Tutkimukseen haastateltiin asiakkaita osin samoilla kysymyksillä kuin EPSI Ratingin 

tutkimuksessa on tehty. EPSI Ratingin julkisesta tutkimuksesta saa vertaustietoja 

koko pankkialan tuloksiin. EPSI Ratingin pankki ja rahoitus tutkimuksen kysymyksiä 

ei ollut mahdollisuutta päästä hyödyntämään tässä tutkimuksessa, koska 

kysymyslomaketta ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.  
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Asiakkaat ovat mieltäneet itsensä eri asiakasryhmään, kuin tutkimuksessa oli 

tarkoitus. Esimerkiksi Privaten asiakkaat mielsivät itsensä henkilöasiakkaiksi, 

eivätkä erikseen Privaten asiakkaiksi. Lomakkeen täyttäneitä Privaten asiakasta oli 

ainakin kolme, mutta lomakkeiden perusteella heitä oli vain yksi. Privaten asiakkaat 

siirrettiin henkilöasiakkaat ryhmään. 

   

Reliaabeliutta parantaa se, että asiakaspääoman tuloksia voisi verrata muihin 

asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Vastausten pitäisi olla 

samankaltaisia. Molemmissa tutkituissa yrityksissä tehdään jatkuvaa 

asiakastyytyväisyysmittausta.   

 

5 Tutkimustulokset 

 

Tutkimustuloksissa käydään ensin läpi yritysten aineetonta pääomaa koskeva 

tutkimus ja sen jälkeen asiakkaille tehty lomahaastattelu.  

 

5.1 Osio 1 Aineeton pääoma 

 

Kun aineettoman pääoman tutkimuksen tulokset esiteltiin Yrityksen 1 johdolle, eivät 

tulokset sisältäneet heille uutta tietoa. Yritys on vanha ja tutkittuja asioita on ehditty 

miettiä jo pitkään. Aineettoman pääoman tutkimuksesta tuli lähinnä aineettoman 

pääoman tilaa selkiyttävä ja herättelevä selvitys, joka auttoi johtoa huomaamaan, 

mitä kaikkea aineettoman pääoman alle kuuluu ja kuinka tärkeää aineettoman 

pääoman arvon huomioiminen on. Marrin ohjeen mukaan tehdyn tutkimuksen 

tulokset eroavat toisistaan yritysten välillä. Toisaalta Lönnqvist ym. (2005, s. 24) 

kirjoittavat, että erilaiset aineettoman pääoman jaottelua kuvaavat mallit auttavat 

organisaatiota ymmärtämään, mitä aineettomalla pääomalla tarkoitetaan ja miten 

organisaatio voi erilaisten mallien avulla löytää ne aineettomat resurssit, jotka ovat 

olennaisia oman organisaation kannalta. Tämä tutkimus tutki juuri sitä, mitkä 

aineettoman pääoman resurssit molemmat yritykset nostivat tärkeimmiksi, jotta 

yrityksen perustehtävä voidaan suorittaa.   
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5.1.1 Arvonluontikartta 

 

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin organisaatioiden resurssien painoarvoa 

suorituskyvyn kannalta. Tällöin tehtiin Marrin (1999) ohjeen mukaisesti taulukko, 

jossa resurssit ja niiden painoarvo kuvattiin haastateltujen näkemyksen mukaan. 

Näistä tiedoista koostettiin dynaaminen arvonluontikartta. Jokaiselle resurssille 

haettiin suorituskykykysymys ja indikaattori sen mittaamiseen. Apuna käytettiin 

Marrin (2009) opasta Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual 

Capital.  

 

Yritys 1, Arvonluontikartta 

 

Arvoluontikartassa yrityksen ydinsuorituskyvyiksi perustoiminnan suorittamista 

varten nousivat henkilökunnan osaamisen varmistaminen, asiakassuhteiden 

hallinta ja yrityksen imagon ylläpitäminen. Tärkeimmät aineettoman ja 

aineellisen pääoman osiot kuvattiin ydinsuorituskyvyn alle. Nämä tekijät 

mahdollistavat ydinsuorituskyky-tekijöiden suorittamisen. Merkittävimpiä näistä 

olivat brändi, luotettavuus ja toimivat prosessit. Kuviossa 11 on Yrityksen 1 

arvonluontikartta.   
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Kuvio 11 Yritys 1 Arvonluontikartta 

 

Yritys 2, Arvonluontikartta 

 

”Mä uskon hirveen vahvasti, että työntekijäkokemus ja asiakaskokemus menee käsi 

kädessä. Silloin kun työntekijät voi hyvin niin se näkyy asiakkaille asti (Haastattelu Yritys 2 

2019).”  

 

Arvoluontikartassa yrityksen ydinsuorituskyvyiksi perustoiminnan suorittamista 

varten nousivat toimivat sisäiset prosessit, asiakaskokemus ja henkilöstön 

hyvinvointi. Tärkeimmät aineettoman ja aineellisen pääoman osiot kuvattiin 

ydinsuorituskyvyn alle. Nämä tekijät mahdollistavat ydinsuorituskykytekijöiden 

suorittamisen. Tärkeimmiksi näistä nousivat yrityksen brändi ja sen vaaliminen, 

informaatiotekniikka ja luotettavuus. Alla kuviossa 12 kuvattuna Yrityksen 2 

arvonluontikartta.  

 

YRITYS 1 Arvolupaus sidosryhmille

Taloudellinen 

pääoma

Fyysinen 

pääoma
Rakennepääoma Suhdepääoma

Inhimillinen 

pääoma

Budjetti Laitteet Toimiva johto Luotettavuus Motivaatio

Ti lat Asiakassuhteet Palkitseminen

Ryhmän tuki Asiantuntijuus

Brändi
Organisaation 

tuki

Erinomainen työntekijäkokemus, Paras asiakaskokemus, Tulos ja vakavaraisuus

Mahdollistavat aineettomat ja aineelliset resurssit

Henkilökunnan 

osaamisen 

varmistaminen

Asiakassuhteiden hallinta
Yrityksen imagon 

ylläpitäminen

Prosessit mm. 

ajankäyttö, 

kokoukset
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Kuvio 12 Yritys 2, Arvonluontikartta 

 

 

5.1.2 Avainresurssit 

 

”Meillä pitää organisaatiossa tuottaa sellaista mielikuvaa, että meille halutaan tulla töihin. 

Maine täytyy olla hyvä (Haastattelu Yritys 1 2019).” 

 

”Brändi meillä on tosi hyvä ja ylipäänsä monta hyvää brändiä. Meillä on vahvoja brändejä 

ja myös uusia nousevia. Niitä pitää vaalia. Meidän pitäisi ajatella, että tämä yritys on meillä 

vain lainassa ja meidän pitää vaalia tätä yritystä ja imagoa, jotta se olisi meillä vielä sadan 

vuoden päästäkin. Se missä pisteessä ollaan nyt, niin se ei ole kenenkään meidän 

ansiotamme, vaan edellisten sukupolvien. Meidän pitää kantaa huolta ja kohdella hyvin 

meidän olemassa olevaa ryhmää, jotta se on tulevaisuudessa entistä parempi (Haastattelu 

Yritys 1 2018).” 

 

Alla kuviossa 13 on kuvattuna yrityksen 1 tärkeimmät avainresurssit. Tärkeimpinä 

avainresursseina pidetään toimivia tietojärjestelmiä, asiakkaiden yritystä kohtaan 

tuntemaa luottamusta, osaavaa henkilökuntaa, yrityksen brändiä ja 

YRITYS 2 Arvolupaus sidosryhmille

Taloudellinen 

pääoma

Fyysinen 

pääoma

Rakenne-

pääoma
Suhdepääoma

Inhimillinen 

pääoma

Vahva tase
Informaatio-

tekniikka
Brändi Luotettavuus Koulutus

Raken-

nukset
Maine Hiljainen tieto

Imago Motivaatio

Ulkoiset 

prosess i t

Viranomais-

raportinti
Hyvinvointi

Sisä iset 

prosess i t

Mahdollistavat aineettomat ja aineelliset resurssit

Erinomainen työntekijäkokemus, Paras asiakaskokemus, Tulos ja vakavaraisuus

Toimivat sisäiset 

prosessit
Asiakaskokemus

Henkilöstön 

hyvinvointi
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asiakassuhteiden hoitoa. Näitä viittä tärkeintä avainresurssia on käytetty osion kaksi 

haastattelulomakkeessa, jossa asiakasta pyydetään laittamaan nämä samat 

avainresurssit tärkeysjärjestykseen. Avainresurssit jakautuvat hyvin tasaisesti eri 

pääomalajien välille.  

  

 

 

Kuvio 13 Yritys 1 Organisaation avainresurssit 

 

 

Yritys 2, Avainresurssit 

 

”Asiakkaalle täytyy löytyä oikea ratkaisu, eikä se ole aina se mitä asiakas tulee 

ensimmäisenä hakemaan (Haastattelu Yritys 2 2019).” 

 

” Tärkeää on tietynlainen kepeys työnteossa, vaikka ala melko raskas (Haastattelu Yritys 2 

2019).” 

 

Yrityksen 2 haastatteluissa selvisi, että fyysisen pääoman merkitys vähenee 

finanssialalla koko ajan. Esimerkiksi kiinteistöjä ja omaisuutta pidetään enemmän 

kulueränä kuin kannattavana omaisuutena. Inhimillinen pääoma on äärimmäisen 

tärkeää, koska siihen liittyy se, miten hyvin asiakasta osataan kuunnella. 

Kuuntelemisen kautta syntyy asiakaskokemus ja asiakkaan sitoutuminen 

YRITYS 1
Fyysinen pääoma Suhdepääoma Taloudellinen pääoma

Inhimillinen pääoma Rakennepääoma

Organisaation avainresurssit

Sisäiset 
suhteet

Tietojärjestelmät

Osaava
henkilökunta

Toimiva johto

Ryhmän tuki

Henkilökunnan
syväosaaminen Yhdenmukaiset 

Prosessit

Luottamus

Asiakassuhteet

Brändi

Taloudellinen 
vakaus

TyötilatLaitteet
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yritykseen. Suhdepääoma on mielenkiintoista pääomaa, koska yrityksellä on 

asiakassuhteet, mutta myös paljon muita suhteita, kuten seuroja ja yhdistyksiä ja 

niiden suhteiden kautta on mahdollista saada lisää asiakkaita. Yrityksen brändillä 

on todella suuri arvo. Fuusion kautta on mielenkiintoista selvittää, millaiseksi 

organisaatiokulttuuri muodostuu kahden yrityksen välillä ja miten 

organisaatiokulttuuria saadaan johdettua eteenpäin. Henkilöstön itseohjautuvuus 

on todella tärkeää ja Yrityksessä 2 luotetaan siihen, että jokainen työntekijä kantaa 

vastuun omasta tekemisestään ja osaamisen kehittämisestä yrittäjämäisesti. 

Tärkeimpiä avainresursseja ovat tietojärjestelmät, asiakaskokemus, luottamus, 

brändi ja suhdetoiminta. Alla kuviossa 14 kuvattuna Yrityksen 2 avainresurssit.  

 

 

Kuvio 14 Yritys 2, Avainresurssit 

 

 

” Meillä on hirveän vahva organisaatioidentiteetti. Me koetaan, että tämä on se jaettu 

identiteetti ja se on iso voimavara (Haastattelu Yritys 2 2019).” 

 

 

 

 

YRITYS 2

Fyysinen pääoma Suhdepääoma Taloudellinen pääoma

Inhimillinen pääoma Rakennepääoma

Organisaation avainresurssit

Sisäinen
yhteistyö

Tietojärjestelmät/ 
informaatiotekniikka

Henkilöstön 
hyvinvointi

Ulkoiset prosessit

Ulkoiset suhteet mm. 
viranomaisvalvonta

Koulutus
Sisäiset prosessit

Luottamus

Asiakaskokemus

Brändi

Vahva tase

Tuotteiden 
laatu

Rakennukset

Maine

Hiljaisen tiedon 
jakaminen
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5.2 Yhteenveto Aineeton pääoma 

 

5.2.1 Organisaatioiden arvonluontikartat 

 

Yritysten ydintehtävät erosivat haastattelujen perusteella toisistaan. Yritys 1 katsoi 

ydintehtäviksi perustehtävän suorittamista varten olevan henkilökunnan osaamisen 

varmistaminen, asiakassuhteiden hallinta ja yrityksen imagon ylläpitäminen. Yritys 

2 katsoi vastaaviksi ydintehtäviksi sisäisten prosessien toimivuuden, 

asiakaskokemuksen ja henkilöstön hyvinvoinnin. Tulokset kuvattuna alla kuviossa 

15. Kuvio on tehty kuvioiden 13 ja 14 tapaan, mutta Yritysten 1 ja 2 ydintehtävät on 

aseteltu allekkain ja toiminnan mahdollistavat aineettomat ja aineelliset resurssit on 

aseteltu omiin taulukoihinsa yrityksen mukaan vierekkäin.  

 

 

Kuvio 15 Yritysten ydintehtävät ja tärkeimmät resurssit 

 

Molemmilla yrityksillä on vahva tarve ylläpitää ja arvostaa yrityksen imagoa ja/tai 

brändiä. Kuuluminen vanhaan ja vahvaan brändiin koetaan etuoikeutena ja samalla 

YRITYS 1

YRITYS 2

YRITYS 1 YRITYS 2
Taloudellin

en pääoma

Fyysinen 

pääoma

Rakennepä

äoma

Suhdepääo

ma

Inhimillinen 

pääoma

Taloudellin

en pääoma

Fyysinen 

pääoma

Rakenne-

pääoma

Suhdepääo

ma

Inhimillinen 

pääoma

Budjetti La i tteet Brändi Luotettavuus Motivaatio Vahva tase
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tunnetaan velvollisuutta brändin vaalimista kohtaan. Tämä tuli esille sekä 

haastateltujen henkilökohtaisina ajatuksina, että yritystasolla. 

 

”Olen myös sitä mieltä, että hyvä työnantajamielikuva (brändi) myös edistää 

työntekijäkokemusta. Saa olla töissä paikassa, josta voi olla ylpeä! (Haastattelu 

Johtoryhmän jäsen 2019)” 

 

Yrityksessä 1 on vastausten perusteella keskitytty enemmän asiakkaaseen ja sen 

kautta asiakaskokemuksen ja tuloksen luomiseen. Yrityksessä 2 on keskitytty 

henkilökunnan hyvinvointiin ja työntekijäkokemukseen panostamiseen ja ajateltu 

sen nostavan asiakaspääoman arvoa.  

 

Aineellinen pääoma on molemmissa yrityksissä vähemmän tärkeässä osassa kuin 

aineeton pääoma. Vahva tase ja budjetin noudattaminen on itsestään selvyys 

yrityksissä, jotta työtä asiakkaan tai henkilökunnan eteen voidaan tehdä. Fyysisestä 

pääomasta laitteet ja toimivat järjestelmät nousivat tärkeään rooliin.  

 

Aineettoman pääoman osa-alueista rakennepääomassa molempien yritysten 

tärkein asia, jonka vuoksi täytyy työskennellä, oli brändi ja toiseksi toimivat sisäiset 

prosessit.  

 

”Brändistä voi sanoa, että asiakkaalla on pankkiasioihin liittyen joku lähtökohta. Joko 

positiivinen, negatiivinen tai neutraali, jokin brändikokemus taustalla herättää näitä tunteita. 

Siellä voi olla kielteinen luottopäätös tai muu vastaava asia kaukaa menneisyydestä. 

Luottamus pitää ansaita joka päivä uudelleen, mutta sen menettäminen yhdessä yössä on 

helppoa (Haastattelu Yritys 1 2019).” 

 

Yrityksellä 1 toimiva johto nousi selkeästi esiin haastatteluissa, kun taas Yrityksessä 

2 ulkoiset suhteet ja niiden merkitys nousivat esille.  

 

Suhdepääoman alueista luottamus nousi vahvasti esiin molemmilla yrityksillä. 

Luottamuksen merkitys näkyi läpi organisaatioiden toiminnan yhtä lailla siinä, miten 

pitää toimia, jotta asiakkaan luottamus säilyy, kuin viranomaisraportoinnissakin. 
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Asiakassuhteet nousivat Yrityksellä 1 toiseksi tärkeäksi tekijäksi ja yrityksen 

maineen säilyttäminen Yrityksellä 2.  

 

Inhimillisessä pääomassa heijastui vastaajien erilaisiksi koetut tärkeimmät 

ydintehtävät.  Yrityksellä 1 yksi ydintehtävä oli henkilökunnan osaamisen 

varmistaminen ja tähän liittyvät inhimillisen pääoman tekijät motivaatio, 

palkitseminen ja asiantuntijuus. Yritysten näkökulmaero asioihin tuli esiin myös 

tässä.  

 

”Henkilökunnan tulee itse huolehtia siitä, että heidän osaamisensa on oikealla tasolla ja 

työnantajan tehtävä on huolehtia työntekijän mahdollisuudesta kouluttaa itseään 

(Haastattelu Yritys 2 2019).”  

 

Tässä nousee esiin Yrityksen 2 yrittäjämäinen ajatus työntekijän käytännön 

tekemisestä läpi koko aineettoman pääoman.   

 

5.2.2 Organisaatioiden avainresurssit 

 

Avainresurssit kuvasivat vielä tarkemmin erilaisten avainresurssien painoarvoja. 

Tietojärjestelmät ja niiden toimivuus olivat tärkein fyysisen pääoman tekijä 

molemmilla yrityksillä. Tämä koski niin työntekijöiden käytössä olevia järjestelmiä 

kuin asiakastietojärjestelmiäkin. Asiakkaan verkkoasioinnista halutaan tehdä 

helppoa. Yritysten omat tietojärjestelmät palvelevat käyttäjiään tiettyyn pisteeseen 

saakka, mutta mitä tarkempaa ja fokusoituneempaa tietoa sieltä halutaan, sen 

vaikeampaa sitä on saada. Tämä nousi esiin niin raportointipalvelussa kuin 

yksittäisten tietojärjestelmien käytettävyydessäkin.  

 

Inhimillinen pääoma nosti Yrityksessä 1 esiin osaavan henkilökunnan ja 

henkilökunnan osaamisen varmistamisen avainresurssina, kun taas Yrityksessä 2 

avainresurssiksi nousi henkilökunnan hyvinvointi ja työntekijäkokemuksen 

varmistaminen. 

 



57 
 

Suhdepääomassa Yrityksen 1 tärkeimmät avainresurssit olivat asiakassuhteet ja 

yrityksen sisäiset suhteet, Yrityksessä 2 asiakaskokemus ja yrityksen sisäiset ja 

ulkoiset suhteet.       

 

Rakennepääoma oli yrityksillä hyvin samankaltainen. Prosessien hallinta ja 

toimivuus, sekä yrityksen brändi nousivat eriin tärkeimpinä tekijöinä. Alla taulukossa 

1 kuvattuna yritysten avainresurssit painoarvon mukaan.  

 

 

Taulukko 1. Yritysten avainresurssit painoarvon mukaan. 

  

5.2.3 Tutkimuksessa havaittuja puutteita 

 

Mielenkiintoinen tulos tutkimuksessa on, että yritysten vastaukset ovat varsin 

samankaltaisia. Tämä on mahdollisesti seurausta siitä, että haastateltavilla oli 

käytössä sama ennakkomateriaali, johon oli liitetty avuksi erilaisten pääomien 

kuvaus, joka on tässä työssä kuvio 4. Tämä on helpottanut erilaisten pääomien 

hahmottamista toisistaan, mutta samalla vähentänyt haastateltavan tarvetta pohtia 

asiaa syvällisemmin. Silti erot vastauksissa olivat selvästi havaittavia. Yrityksessä 1 
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Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät
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vastaukset keskittyivät asiakkaaseen ja johdon toimintaan ja yrityksessä 2 

henkilökunnan hyvinvoinnin varmistamiseen ja prosessien toimivuuteen, imagon 

ollessa molemmilla yrityksillä yhdistävä tekijä.  

 

5.3 Osio 2 Asiakaspääoma 

 

5.3.1 Taustatiedot 

 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 27 henkilöä, joista 15 oli Yrityksestä 1 ja 12 

Yrityksestä 2. Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattuna vastaajien jakauma yritysten 

kesken.  

 

 

 

Taulukko 2. Vastaajien jakautuminen yrityksen mukaan.  

 

Vastaajaryhmistä täytyi jättää Privaten asiakkaat kokonaan pois, koska moni 

Privatessa vastannut oli segmentoinut itsensä henkilöasiakkaaksi. Tästä syystä 

Privaten asiakkaat on siirretty henkilöasiakkaiksi. Yrityksessä 1 henkilöasiakkaita oli 

14 ja yritysasiakkaita 1. Yrityksessä 2 henkilöasiakkaita oli 9 ja yritysasiakkaita 3. 

Alla taulukossa 3 on kuvattuna vastaajien jakautuminen asiakasryhmittäin 

yrityksissä. Koska yritysasiakkaita on vain neljä, heitä ei voi verrata keskenään, 

vaan yritysasiakkaita käsitellään joko omana ryhmänään tai osana 

henkilöasiakkaiden tuloksia. 

 

 

Vastauksia

Yritys 1 15 55.6 %

Yritys 2 12 44.4 %

27
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Taulukko 3. Vastaajien jakautuminen asiakasryhmittäin. 

 

Ikäjakaumassa eniten vastaajia on ryhmissä 18-35 ja 56-70, molemmissa yhteensä 

kahdeksan. 36-55 vuotiaita on seitsemän ja yli 71 vuotiaita yhteensä neljä. Tällöin 

kahteen suurimpaan vastausryhmään kuuluu 59,26 prosenttia vastaajista.  

 

Koulutustausta jakautui vastaajien kesken siten, että 40,7 prosenttia vastaajista oli 

käynyt ammattikoulun, 33,3 prosenttia alemman korkeakoulun ja 11,1 prosenttia 

ylemmän korkeakoulun. Tämä kuvattuna taulukossa 4. 

 

 

Taulukko 4. Vastaajien koulutustausta. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Peruskoulu Lukio Ammattik. Opisto Alempi kk Ylempi kk

Koulutustausta

Yritys 1 Yritys 2
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Viidennessä taustatietokysymyksessä haluttiin tietää vastaajan elämäntilanne. 

85,56 prosenttia vastaajista ilmoitti elämäntilaanteekseen olevansa työssä. 

Opiskelijoita oli 14,8 prosenttia ja nämä olivat kaikki Yrityksen 1 vastaajia. 

Elämäntilanne on kuvattuna taulukossa 5.   

 

 

 

Taulukko 5. Vastaajien elämäntilanne. 

 

5.3.2 Asiointikanavat 

 

Palvelut ovat siirtyneet entistä enemmän verkkoon lainaneuvotteluita myöten, joten 

olisi ollut tärkeää saada tietoa myös lähinnä verkossa asioivilta asiakkailta. Tämä 

oli alun perin myös toisen yrityksen toive. Vaikka kyselyä ei lähetetty verkon kautta 

selvisi tutkimuksessa, että vastaajista pääasiallisesti verkkoa tai mobiilia käyttäviä 

asiakkaita oli yli 80 prosenttia, joten heidän osuutensa on merkittävä siitä 

huolimatta, että haastattelut tehtiin konttorilla. Alle 20% vastaajista käyttää konttoria 

pääasiallisena asiointikanavana. Palvelukanavien käyttö on kuvattuna alla 

taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Pääasiallinen asiointikanava 

 

Asiakkaiden ikä vaikutti palvelukanavien valintaan, sillä alle 56 vuotiaista kaikki 

asioivat pääasiallisesti joko mobiilissa tai verkkopalvelussa. Tässä ei ollut eroa 

yritysten välillä. Tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä Yrityksen 1 johtoryhmän jäsen 

totesi tulevaisuuden konttoreista, että ne ovat yhä enemmän palvelukanava 

vanhemmille asiakkaille, tai niille, jotka tarvitsevat sellaista vaativaa palvelua, jota 

verkossa ei voi tarjota. Yli 56 vuotiaiden vastaukset jakautuivat tasaisesti 

Yrityksessä 1. Kymmenestä erilaisesta asiointikanavaa koskevasta vastauksesta 

vain kahdella vastaajalla ensisijainen asiointikanava oli konttori. Yrityksessä kaksi 

vastaavalla ryhmällä neljällä vastaajalla ensisijainen asiointikanava oli konttorilla ja 

yhdellä verkkopalvelu. Vastausten perusteella myös yli 56 vuotiaiden asiointi on 

siirtynyt verkkopalveluun, mutta myös mobiiliin.  

 

Mitä palveluja asiakkaat eri kanavissa käyttävät?  

Yrityksessä 1 asiakkaat haluavat konttorilta sijoituspalveluita ja Yrityksessä 2 

konttorilla halutaan hoitaa rahoitusasioita. Konttorista haetaan myös apua ongelmiin 

ja toivotaan opastusta. Viisi yrityksen 1 vastaajaa ilmoitti, etteivät he käytä konttoria 

lainkaan asiointiin. Verkkopalvelua käytetään tiliasiointiin ja laskujen maksuun. 

Vähemmässä määrin myös sijoitus- ja rahoitusasioiden hoitamiseen. Myös mobiilia 

käytetään tiliasiointiin ja laskujen maksamiseen molemmissa yrityksissä. Kolme 

Yrityksen 1 ja Yrityksen 2 vastaajaa ei käyttänyt lainkaan mobiilia tai 

verkkosovellusta. Suurin osa asiakkaista käytti tarpeen mukaan kaikkia eri 

palvelukanavia. Vastauksissa on myös ristiriitaisuuksia, koska kysely tehtiin 

konttorilla asioineille asiakkaille ja silti useampi vastasi, ettei käytä konttoria.  Alla 

taulukossa 7 asiakkaiden eri kanavissa käyttämät palvelut. Taulukkoa tulkitaan 

siten, että esimerkiksi Yrityksessä 1 kuusi vastaajaa käyttää konttoria pääasiallisesti 

sijoitusasioiden hoitoon. Sama vastaaja on voinut vastata käyttävänsä konttoria 

sijoitusten lisäksi myös esimerkiksi tiliasioidensa hoitamiseen.  

Mobiili  

sovellus
Konttori

Verkko-

palvelu

Yrityksen 

mobiilisov

Yrityksen 

verkkopal

Yritys 1 23.53 5.88 20.59 0 2.94

Yritys 2 11.76 11.7 20.59 0 2.94

35.29 17.58 41.18 0 5.88
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Taulukko 7. Asiakkaiden eri kanavissa käyttämät palvelut vastausmäärien mukaan.  

 

 

5.3.3 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen 

 

Kyselylomakkeella haluttiin selvittää, mikä tekee asiakkaasta tyytyväisen, mikä 

siihen vaikuttaa ja millä tavoin luottamus ja asiakasuskollisuus asiakkaan mielestä 

syntyvät.    

 

Yrityksessä 1 avoimeen kysymykseen siitä, mikä tekee hänet tyytyväiseksi 

asiakkaaksi vastasi kymmenen vastaajaa ja selkeästi erilaisia vastauksia oli 21. 

Vastauksia on lajiteltu ryhmiksi samaan tapaan kuin Marrin (2009) ohjeessa etsitään 

ryhmiä kuvaamaan ydinresursseja ydintehtävän suorittamiseksi. Yrityksessä 1 neljä 

asiakkaille tärkeintä tekijää ovat: 1) Asiakaspalvelu ja asiakkaan huomiointi, 2) 

Verkkopalvelun ja järjestelmien toimivuus, 3) Henkilökunnan asiantuntemus ja 4) 

Pankin luotettavuus. Yksittäisiä asiakkaiden vastauksista tyytyväisyyden 

syntymisessä ovat muun muassa:  

 

”Palvelun nopeus ja saatavuus, luotettavuus.” 

”Palvelun ystävällisyys, asiantuntemus, asiakkaan huomiointi.”  

”Asiakkaan tarpeen kuunteleminen.” 

”Asiakaspalvelu, bonusjärjestelmä, kaikki yhden katon alla”.  

 

Palvelut/neuvonta, joita käytän pääasiallisesti 

Konttorissa? Verkkopankissa? Mobiilissa?

Sijoitus 6 1 Sijoitus 5 Sijoitus 4

Rahoitus(lainat) 2 5 Rahoitus 5 Rahoitus 2

Tilit 3 Tilit 12 8 Tilit 9 3

Kortit 1 1 Kortit 7 2 Kortit 5

Opastus 1 2 Opastus 1 Opastus 2

Maksaminen 1 Maksaminen 10 3 Maksaminen 8 2

Laskutus yrit. 1 Laskutus 5 2 Laskutus 1

En käytä 5 En käytä 1 1 En käytä 2 2

YR
ITYS 1

YR
ITYS 1

YR
ITYS 1

YR
ITYS 2

YR
ITYS 2

YR
ITYS 2



63 
 

Yrityksessä 2 avoimeen kysymykseen tyytyväisyydestä vastasi yhdeksän vastaajaa 

ja erilaisia vastauksia tuli neljätoista. Vastaukset linkittyivät selkeästi enemmän 

asiakaspalvelun alle ja näistä vastauksista pystyi erottamaan neljä eri painopistettä. 

Yrityksessä 2 neljä asiakkaille tärkeintä tekijää tyytyväisyyden syntymisessä ovat:   

1) Asiakaspalvelu ja asiakkaan huomiointi, 2) Palvelun nopeus, 3) Palvelun 

saatavuus ja 4) Palvelun hinta. Yksittäisiä huomioita Yrityksen 2 asiakkaiden 

vastauksista asiakastyytyväisyyden syntymiseen ovat muun muassa: 

 

”Palvelun nopeus ja ystävällinen palvelu.” 

”Palvelun saatavuus.” 

”Tää Yritys 2 on vain niin hyvä vuodesta 1970”. 

”Helppous, lainan hinta.”  

 

Kaikista yhteensä yhdeksästätoista vastaajasta ja 35 vastauksesta vain yhden 

tyytyväisyyteen vaikutti suoraan palvelun hinta. Asiakkaan huomiointi sen sijaan 

nousi tärkeimmäksi asiaksi vastauksissa. Alla olevassa taulukossa 8 on listattu 

molempien yritysten asiakkaan tyytyväisyystekijä ja osioon tulleiden vastausten 

määrä.  

 

 

Taulukko 8. Asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

YRITYS 1 Tyytyväisyystekijä

vastauksien 

määrä

Asiakaspalvelu ja asiakkaan huomiointi 13

Verkkopalvelun ja järjestelmien toimivuus 4

Henkilökunnan asiantuntemus 3

Luotettavuus 1

YRITYS 2 Tyytyväisyystekijä

vastauksien 

määrä

Asiakaspalvelu ja asiakkaan huomiointi 7

Palvelun nopeus 4

Palvelun saatavuus 2

Palvelun hinta 1
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Yrittäjistä kolme vastasi avoimeen kysymykseen. Heille tärkeintä oli 

asiakaslähtöisyys, nopea- ja ystävällinen palvelu, sujuvuus ja nopeus ja palvelun 

saatavuus.    

 

Asiakkailta kysyttiin heidän tyytyväisyyttään yritystä kohtaan tällä hetkellä asteikolla 

1-10. Yrittäjät vastasivat 7, 8 ja 10 ja yksi jätti vastaamatta. Yrittäjät on otettu 

mukaan alla oleviin vastauksiin. Alla olevassa taulukossa 9 on esitetty vastaus 

kysymykseen siitä, kuinka tyytyväinen asiakas on tällä hetkellä palveluun. Tulosten 

perusteella Yrityksessä 1 arvosanan 8 tai enemmän antoivat kaikki vastaajat. 

Yrityksessä 2 arvosanan 8 tai paremman antoivat 70% vastaajista. Yrityksessä 2 

kaksi vastaajaa oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. 

 

 

 

Taulukko 9. Kuinka tyytyväinen olet pankkiisi tällä hetkellä? 

 

Asiakastyytyväisyyden muodostumista tutkittiin myös kysymyksissä 14-17. 

Tyytyväisyyttä kysyttiin kolmen eri kysymyksen avulla. Kysymyksissä pyydettiin 

ensin ajattelemaan kaikkia kokemuksia yrityksestä ja kuinka tyytyväinen asiakas on. 

Toiseksi pyydettiin kertomaan kuinka hyvin yritys täyttää asiakkaan kaikki 

odotukset. Kolmanneksi pyydettiin kertomaan, kuinka lähellä oma yritys on kaikin 

puolin täydellistä yritystä. Kysymyssarja on sama, jota EPSI Rating käyttää 

tutkimuksessaan. Kysymyssarjassa Yrityksessä 2 on yksi tyhjä vastaus kysymyksiin 

14-16. Asiakastyytyväisyys oli molemmissa yrityksissä varsin korkealla myös näillä 

kysymyksillä mitattuna. Tulokset kuvattuna alla taulukossa 10.  

 

Kuinka tyytyväinen olet pankkiisi tällä hetkellä asteikolla 1-10? (1 vähän ja 10 paljon)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Yritys 1 3 7 5

yritys 2 1 2 3 2 2

Yhteensä 1 2 6 9 7

Yritys 1 vastaajia 15

Yritys 2 vastaajia 10

Vastaajia yhteensä 25
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Taulukko 10. Kuinka tyytyväinen olet yritykseen tällä hetkellä? 

 

Kysymykseen 17: ”Haluaisitko, että pankki tekee jotain vähemmän asiakassuhteen 

ja sinun tyytyväisyytesi varmistamiseksi?” ei tullut yhtään vastausta. Tämä voi 

johtua siitä, että kysymys oli sijoitettu huonosti lomakkeelle. 

 

5.3.4 Palvelun laadun muodostuminen 

 

Kysymys 11 käsitteli asiakkaan kokemusta laadukkaasta palvelusta ja se oli tehty 

aineettoman pääoman tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella. Laatukriteerit, 

jotka asiakkaita pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen mittarilla 1-5 olivat 

sähköiset järjestelmät, luottamus pankkia kohtaan, osaava henkilökunta, yrityksen 

brändi ja asiakassuhteen hoito. Molempien yritysten asiakkaat olivat sitä mieltä, että 

luottamus pankkia kohtaan on tärkein viidestä laatukriteeristä ja osaava 

henkilökunta toiseksi tärkein.  Yrityksen 1 asiakkailla asiakassuhteen hoito oli 

kolmanneksi tärkein ja Yrityksellä 2 sähköiset järjestelmät. Vähiten tärkein näistä 

viidestä vaihtoehdosta oli asiakkaille yrityksen brändi. Tämä kertoo siitä, että hyvä 

brändikään ei auta, jos yrityksen luotettavuus ja asiantuntijuus eivät ole kohdallaan.  

 

Lomakehaastattelun aikana selvisi, että kysymys 11 oli epäselvästi muotoiltu. 

Vastaajille jäi epäselväksi, vastataanko kysymykseen siten, että kaikki numerot 

yhdestä viiteen käytetään. Yrityksessä 1 hylättiin neljä vastausta (26,67%) ja 

Yrityksestä 2 hylättiin seitsemän vastausta (58,8%). Osa vastauksista oli tyhjiä ja 

osa oli täytettyä ruksia käyttäen ja osaan oli merkitty montaa kertaa esimerkiksi 

numero viisi. Tulokset laatukriteerien tärkeysjärjestyksestä on kuvattu alla 

taulukossa 11.   

Yritys 1 Yritys 2

Asiakastyytyväisyys: vastaa kolmeen väittämään asteikolla 1-5 (1 vähän… 5 paljon) ka. ka.

14) Ajattele kaikkia kokemuksia pankistasi. Kuinka tyytyväinen olet? 4.3 4.3

15) Missä määrin pankkisi täyttää kaikki odotuksesi? 4.5 4.1

16) Kuvittele kaikin puolin täydellinen pankki. Kuinka lähellä pankkisi on täydellistä pankkia? 4.0 4.0

keskiarvo 4.27 4.13
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Taulukko 11.  Yrityksen ydintehtävien tärkeysjärjestys asiakkaalle (1 eniten – 5 vähiten). 

 

Kysymyksessä 12 kysyttiin, miten laadukas palvelu asiakkaan mielestä muodostuu. 

Yrityksestä 1 tuli avoimia vastauksia kahdeksan ja näissä vastauksissa oli mainittu 

16 eri asiaa. Yrityksessä 2 vastauksia tuli kahdeksan ja eri asioita oli mainittu 12.  

Asiakkaat vastasivat Yrityksessä 1 muun muassa, että laadukas palvelu muodostuu 

asiantuntemuksesta, hyvästä asiakaspalvelusta, ystävällisyydestä, 

luotettavuudesta ja asioiden helposta hoitumisesta. Yrityksessä 2 laadukkaan 

palvelun katsottiin muodostuvan muun muassa asiakaspalvelusta, 

ystävällisyydestä, nopeasta palvelusta, asioiden hoitumisesta kerralla ja 

asiakassuhteiden hoidosta. Alla taulukossa 12 kuvattuna palvelun laadun 

muodostuminen yrityksissä asiakkaan näkökulmasta katsottuna. 

   

 

Taulukko 12. Laadukkaan palvelun muodostuminen asiakkaan mielestä. 

 

 

Yritys 1 Yritys 2

Sähköiset järjestelmät 4 3

Luottamus pankkia kohtaan 1 1

Osaava henkilökunta 2 2

Yrityksen brändi 5 5

Asiakassuhteen hoito 3 4

YRITYS 1 Palvelun laatu
vastauksien 

määrä
%

Asiantuntemus 6 37.5

Hyvä asiakaspalvelu 3 18.8

Ystävällisyys ja halu auttaa 3 18.8

Palvelun nopeus 1 6.3

Palvelun luotettavuus 2 12.5

ATK-järjestelmät 1 6.3

YRITYS 2 Palvelun laatu
vastauksien 

määrä
%

Palvelun nopeus 4 33.3

Asiakkaan huomiointi 4 33.3

Hyvä asiakaspalvelu 2 16.7

ATK-Järjestelmät 1 8.3

Palvelun saatavuus 1 8.3
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5.3.5 Luottamuksen ja asiakasuskollisuuden muodostuminen 

 

Tutkimuksen alussa kirjoitettiin luottamuksesta. Luottamuksen taso on tutkittavissa 

yrityksissä varsin hyvällä tasolla. Kysymykseen 10 Yrityksessä 2 oli jättänyt 

vastaamatta viisi henkilöä ja yksi oli vastannut ruksilla numeron sijaan. Kysymys oli 

lomakkeen toisen sivun yläreunassa, joten se on mahdollisesti jäänyt huomaamatta. 

Tämä vaikeuttaa tulosten tulkitsemista Yrityksen 2 osalta. Yrityksen 1 luottamus oli 

9 ja yrityksen 2 luottamus oli 8,2. EPSI Rating 2018 tutkimuksessa luottamus koko 

toimialaan oli 7,4 ja omaan pankkiin 8. Alla taulukko 13 tuloksista.   

 

 

Taulukko 13. Luotatko omaan pankkiisi? 

 

Kysymyksessä 13 kysyttiin, mitä yrityksen täytyy tehdä, jotta asiakas tulee 

uskolliseksi asiakkaaksi. Yrityksessä 1 avoimia vastauksia oli kahdeksan ja niissä 

oli 14 erilaista vastausta. Näistä muodostui neljä erilaista teemaa. Yrityksessä 2 

vastauksia oli neljä ja erilaisia asioita oli seitsemän. Nämä muodostivat kaksi 

erilaista teemaa. Taulukossa 14 on kuvattuna se, miten asiakasuskollisuus 

vastanneiden asiakkaiden mielestä muodostuu.  Asiakasuskollisuudesta olisi voinut 

olla kyselyssä useampi suora kysymys.  

 

Luotatko omaan pankkiisi asteikolla 1-10? (1 vähän - 10 paljon)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Yritys 1 1 4 9

yritys 2 1 2 3

yritys 1 vastaajia 14 keskiarvo = 9 9,0

yritys 2 vastaajia 6 keskiarvo  8,2

Koko pankkiala keskiarvo  7,4
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Taulukko 14. Asiakasuskollisuuden muodostumiseen vaadittavat tekijät 

 

5.3.6 Yrityksen toiminnan merkitys asiakastyytyväisyyden luomisessa  

 

Yleinen markkinatilanne vaikuttaa molemmissa yrityksissä siihen, kuinka asiakas 

kokee tyytyväisyyden, luottamuksen ja asiakasuskollisuuden. Vastauksissa näkyy 

selvä jako siihen, että markkinatilanne vaikuttaa joko paljon tai ei juuri ollenkaan. 

Markkinatilanne vaikuttaa paljon asteikolla 1-5 (1 vähän – 5 paljon). Yrityksessä 1 

vastauksia oli 13. Yrityksessä 2 vastauksia oli 10.  

Yrityksessä 1 vallitseva markkinatilanne vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen 69 

prosentilla vastaajista joko paljon tai melko paljon, asiakkaan yritystä kohtaa 

tuntemaan luottamukseen joko paljon tai melko paljon 62 prosentilla vastaajista ja 

asiakasuskollisuuteen markkinatilanne vaikuttaa joko paljon tai melko paljon 46 

prosentilla vastaajista.  

Vastaavasti Yrityksessä 2 vallitseva markkinatilanne vaikuttaa 

asiakastyytyväisyyteen 60 prosentilla vastaajista joko paljon tai melko paljon, 

asiakkaan yritystä kohtaan tuntemaan luottamukseen joko paljon tai melko paljon 

60 prosentilla vastaajista ja asiakasuskollisuuteen markkinatilanne vaikuttaa joko 

paljon tai melko paljon 70 prosentilla vastaajista. Kysymys on mielenkiintoinen ja 

vastaukset myös, koska esimerkiksi Yrityksen 1 yksi johtaja ei nähnyt mielekkyyttä 

kysyä asiakkailta ollenkaan tätä kysymystä. Vastausten perusteella 

markkinatilanteella on merkittävä vaikutus asiakkaaseen ja hänen 

tyytyväisyyteensä.  

 

YRITYS 1 Uskollinen asiakkuus

vastauksien 

määrä
%

Verkkopalvelujen toimivuus 5 35.7

Asiakaspalvelu 4 28.6

Luottamus 3 21.4

Edut, palvelumaksut 2 14.3

YRITYS 2 Uskollinen asiakkuus

vastauksien 

määrä
%

Asiakaspalvelu 4 57.1

Verkkopalvelun monipuolisuus 3 42.9
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Taulukossa 15 on kuvattuna vastaukset markkinatilanteen vaikutuksesta asiakkaan 

kokemaan tyytyväisyyteen, luottamukseen ja asiakasuskollisuuteen.  Pylväät 

kuvaavat vastausten määrää. Numerot olivat 1 vähän – 5 paljon.  

 

 

 

Taulukko 15. Markkinatilanteen vaikutus asiakkaan tuntemuksiin yrityksestä 

 

Kysymysten 19, 20 ja 21 vastauksista puuttui molemmilla yrityksillä yksi vastaus 

kysymyksestä 19 ja 21. Yrityksellä 2 puuttui yksi vastaus kysymyksestä 20.  Alla 

taulukoissa asiakkaiden vastaukset kysymyksiin. Tuloksista selvisi, että 1) 

Asiakaspalvelijan kyvykkyyden merkitys on kaikilla vastaajilla oleellinen 

asiakaspääoman arvoa nostava tekijä. Tämä alla taulukossa 16.  
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Taulukko 16. Asiakaspalvelijan kyvykkyyden vaikutus asiakkaan tuntemuksiin yrityksestä 

 

2) Yrityksen säännöllinen yhteydenpito on asiakkaalle tärkeää ja se vaikuttaa 

tyytyväisyyteen, luottamukseen ja asiakasuskollisuuteen. Yhteydenpito vaikuttaa 

paljon ja vain neljä vastaajista oli sitä mieltä, ettei se vaikuta lainkaan. Alla 

taulukossa 17 kuvattuna yrityksen säännöllisen yhteydenpidon merkitys. Tästä oli 

lomakehaastattelussa yksi asiakkaan suora vastaus, joka koski sitä, miten pankista 

oli luvattu olla yhteydessä asiakkaaseen, mutta kahden vuoden aikana häneen ei 

oltu yhteydessä. Sen lisäksi asiakasta harmitti, että kukaan ei kertonut, että 

toimihenkilö kenen kanssa hän oli asioinut, oli lähtenyt yrityksestä. Tällaisessa 

tapauksessa on rikottu asiakkaan luottamus, sekä lupauksen rikkomisen myötä, 

mutta myös toimihenkilön vaihtumisen myötä.   
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Taulukko 17. Yrityksen yhteydenpidon vaikutus asiakkaan tuntemuksiin yrityksestä 

 

3) Asiakasuskollisuusohjelmat nostavat myös asiakaspääoman arvoa vaikuttamalla 

kaikkiin kolmeen tutkittuun asiaan. Alla taulukossa 17 kuvattuna 

asiakasuskollisuusohjelmien vaikutus asiakkaaseen.  

 

  

 

Taulukko 18. Asiakasuskollisuusohjelmien vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen 

 

Viimeisissä kysymyksissä selvitettiin, miten asiakkaat suosittelevat tai arvostelevat 

yrityksiä. Yrityksessä 1 vastaajia oli 12 ja Yrityksessä 2 vastaajia oli 8. Lisäksi 
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Yrityksessä 2 kysymyksessä 24 vastauksia oli 7. Alla olevassa taulukossa 19 on 

kuvattu asiakkaiden vastaukset kysymyksiin yrityksen palvelujen suosittelemisesta 

ja arvostelemisesta. Tulosten perusteella asiakkaat suosittelevat yritystä 

harvakseltaan, vaikka olisivat tyytyväisiä sen palveluun. Tässä tutkimuksessa 

selvisi, että yritysten asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisempiä yrityksen 

palveluihin kuin toimialalla ollaan, mutta tämä ei näytä lisäävän palvelujen 

suosittelemista. Toisaalta yrityksiä ei myöskään arvostella muille sen enempää tai 

vähempää kuin niitä suositellaan.     

 

 

 

Taulukko 19. Palvelujen suositteleminen tuttaville 

 

5.4 Tutkimuksessa havaittuja puutteita 

  

Tutkimuksessa tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä toimipisteitä rajaamatta. 

Tutkimuksessa selvisi, vain se kumman yrityksen asiakas vastaaja on, ei se minkä 

toimipisteen asiakas hän on. Grönroos (1998, S. 64) kirjoittaa, että useimmiten 

asiakas näkee yrityksen toimintatavat ja resurssit. Tämän takia yrityksen paikallisen 

toimipisteen imago on useimmissa palveluissa äärimmäisen tärkeä ja voi se voi 

vaikuttaa laadun kokemiseen eri tavoin. Erilaisten toimipisteiden imagoa ei tässä 

tutkimuksessa ole tutkittu, kuin kahden eri toimipisteen osalta. Tämä voi vääristää 
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tutkimustuloksia, koska yrityksillä on useita hyvin paikallisesti toimivia toimipisteitä, 

joista asiakkaat saavat palveluja hyvin erilaisella laajuudella.  

 

Tutkimus olisi pitänyt tehdä vähintään kolmellekymmenelle asiakkaalle molemmissa 

yrityksissä, siten, että jokaisesta tutkittavasta ryhmästä olisi kymmenen vastausta. 

Tällä tavoin olisi voinut vertailla eri eriasiakasryhmien tuloksia. Nyt vertailua pystyi 

tekemään vain tutkittavien yritysten henkilöasiakkaiden välillä.  Haastattelujen 

ajankohta osui heinäkuun 2019 kahdelle viimeiselle viikolle. Tämä osoittautui 

huonoksi ajankohdaksi haastatella asiakkaita, koska heinäkuussa varsinkin 

yritykset lomailevat, Privaten asiakkaat lomailevat ja suuri osa henkilökuntaa on 

lomalla. Sain heinäkuussa vain yhden haastattelun Privaten asiakkaalta, enkä 

yhtään haastattelua yritysasiakkailta. Tämän takia haastattelujen keruuta piti jatkaa 

elokuun puoleen väliin saakka. 

 

Lomakkeen ulkoasu ei ollut riittävän selkeä. Lomakkeen reunukset olivat liian lähellä 

lomakkeen reunoja, joten sivun alin ja ylin kysymys ei erottunut tarpeeksi hyvin. 

Myös kysymysten asettelun olisi pitänyt olla selkeämpi.  

 

6 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin asiakaspääoman merkitystä fuusioituvassa yrityksessä. 

Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensin selvitettiin yritysten johtotason 

työntekijöiden ajatuksia yritysten aineettoman pääoman ja asiakaspääomaan tilasta 

ja tuntemuksesta Bernard Marrin (1999) menetelmällä siten, että haastateltavat 

olivat mahdollisimman erilaisista tehtävistä. Sen jälkeen molempien yritysten 

asiakkailta kysyttiin lomakekyselyllä niistä asioista, jotka asiakkaiden mielestä 

vaikuttavat asiakaspääoman arvoon. Asiakaspääoman arvoon vaikuttavia tutkittavia 

tekijöitä olivat muun muassa asiakastyytyväisyys, laatu ja asiakasuskollisuus.  

 

Tutkittavien yritysten välille syntyi selkeitä eroja vastauksissa ja yritysten 

aineettoman pääoman tilaa voitiin verrata keskenään. Haastatteluissa selvitettiin 

ensin organisaation perustehtävä, sitten ydintehtävät organisaation perustehtävän 
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suorittamiseksi ja kolmantena organisaation tärkeimmät resurssit. Yritys 1 ei 

kokenut saaneensa tutkimuksen ensimmäisestä osasta juurikaan uutta tietoa 

käyttöönsä, mutta se selvensi aineettoman pääoman merkitystä ja laajuutta niiltä 

osin, miten aineeton pääoma esiintyy kaikissa yrityksen toiminnoissa. Tämä sopii 

siihen, mitä Lönnqvist ym. (2005, s. 24.) toteavat, että erilaiset aineettoman 

pääoman jaottelua kuvaavat mallit auttavat organisaatiota ymmärtämään, mitä 

aineettomalla pääomalla tarkoitetaan ja erilaisten mallien avulla organisaatio voi 

löytää ne aineettomat resurssit, jotka ovat olennaisia oman organisaation kannalta.  

 

Haastattelutulosten perusteella Yritys 1 tuntui aloittelevan siirtymistä 

työntekijälähtöiseen ja asiakaslähtöiseen yritysmaailmaan, kun taas Yritys 2 oli 

työntekijälähtöisessä ajattelussa pidemmällä. Yrityksessä 2 vastuu työn 

tekemisestä on siirretty yrittäjämäisen mallin mukaisesti työntekijöille ja Yrityksen 2 

näkemyksen mukaan asiakaskokemus syntyy työntekijäkokemuksen kautta. 

Yrityksessä 1 tällaiseen malliin ollaan vasta siirtymässä samalla, kun työntekijöitä 

koulutetaan pois tuotemyynnistä ja aletaan keskittyä pitkän asiakassuhteen 

vaalimiseen ja sen tuoman korkeamman asiakaspääoman arvoon. Tämä tukee 

Ylikosken (1999, s. 44) mallia palveluyrityksestä, jossa toiminnan tarkoitus on 

asiakkaan syvällinen ymmärtäminen ja yrityksen toiminnan tarkoituksen 

asettaminen sen pohjalle. Tähän asti toiminta on ollut enemmän reagointi- ja 

tuotekeskeistä. Myös Reichheld (1993, s. 64) kirjoittaa, että asiakasuskollisuuden 

markkinajohtajayrityksissä koko liiketoiminta on rakennettu asiakasuskollisuuden 

vahvistamisen ympärille.  

 

Inkisen ym. (2017, s. 1163) tutkimus aineettoman pääoman seitsenjaosta toimii 

tutkituilla yrityksillä läpi koko tutkimuksen. Aineettoman pääoman tutkimuksen 

mukaan Yritys 2 on jo liki siirtynyt aineettoman pääoman seitsenjakoon. Siellä 

pyritään vaikuttamaan inhimilliseen pääomaan henkilöstön hyvinvoinnin kautta, jotta 

suhdepääoma olisi parempi. Sisäiset ja ulkoiset suhteet on nostettu samalle viivalle. 

Samoin luottamuksen (niin sisäisen kuin ulkoisen luottamuksen) ja yrittäjämäisen 

toiminnan merkitystä on korostettu. Rakennepääoman merkitys on ymmärretty 

molemmissa yrityksissä hyvin, mutta varsinkin Yrityksellä 2 uudistuminen vaatii vielä 

kehittämistä. Yrityksellä 1 on tutkimustulosten perusteella kehitettävää 
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inhimillisessä pääomassa ja yrittäjämäisen toiminnan jalkauttamisessa 

henkilökunnan työskentelytavaksi. Uusien toimialojen yritykset nähdään usein 

innovatiivisina ja kehittyvinä, mutta nykyaikaisessa jatkuvasti muuttuvassa 

maailmassa myös finanssisektorin täytyy pystyä muuttumaan siten, että 

innovatiivisuus ja kehittyminen nostetaan tärkeäksi aineettoman pääoman osa-

alueeksi. Innovatiivisuus ei noussut mainittavasti esiin kummallakaan yrityksellä, 

mutta Yrityksessä 1 sen merkitys on tiedostettu. Innovatiivisuuden merkitystä 

aineettoman pääoman osa-alueena on tutkittu paljon. Muun muassa Edvinsson 

nostaa Skandia-mallissaan innovatiivisuuden yhdeksi aineettoman pääoman osa-

alueeksi, kuten myös Inkinen ym. (2017), jossa uudistuva pääoma nähdään yhtenä 

seitsenjakoisen aineettoman pääoman osana.  Lisäksi Lentjushenkovan ym. (1997, 

s. 369) mukaan kehittäminen ja luominen ovat aineettoman pääoman investointeja.   

 

Tutkimustulosten perusteella taloudellinen pääoma ei merkitse asiakkaille kovin 

paljon. Näin kuuluukin olla, koska taloudellinen pääoma on yrityksen sisäinen 

prosessi ja silloin, kun prosessit toimivat, eivät ne näy asiakkaalle. Jos ne eivät toimi, 

niin finanssialalla niin tärkeä luottamus on mennyttä, eikä sen jälkeen ole enää 

merkitystä saako asiakas hyvää tai nopeaa palvelua vai ei. Aineellisen pääoman 

osa-alueista ATK-järjestelmät kuuluvat asiakkaille merkityksellisiin asioihin. 

Rakennepääoma kuuluu yrityksen sisäisiin prosesseihin ja kuten taloudellinen 

pääoma, sekään ei näy asiakkaille silloin, kun se toimii sujuvasti.  

 

Asiakaspääoma kuuluu suhdepääomaan ja Yritys 1 oli listannut sen alle tärkeiksi 

aineettoman pääoman tekijöiksi luotettavuuden, asiakassuhteet, ryhmän tuen ja 

organisaation tuen. Yritys 2 oli listannut suhdepääomaan luotettavuuden, maineen, 

imagon ja viranomaisraportoinnin. Näistä asiakkaiden mielestä merkityksellisiä 

olivat luotettavuus, imago ja asiakassuhteiden hoito. Yrityksen 2:n asiakkailla 

asiakassuhteiden hoito nousi vielä enemmän ja yksityiskohtaisemmin esille. 

Asiakkaat haluavat palvelulta nopeutta ja asiantuntemusta. Siinä mielessä toimivat 

yrityksen sisäiset prosessit ovat todella tärkeitä, koska toimiessaan asiakas saa 

palvelun sekä nopeasti, että asiantuntevasti. Kaiken kaikkiaan yrityksen sisäiset 

prosessit ja asiakkaan odottama laatu ovat tiukasti kietoutuneet toisiinsa, vaikka 

sisäisten prosessien ei kuulu näkyä asiakkaalle. Inhimilliseen pääomaan nousi 
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Yrityksen 1 vastauksissa motivaatio, palkitseminen ja asiantuntemus. Yrityksellä 2 

nousi inhimillisessä pääomassa Yritystä 1 selkeämmin esille henkilökunnan 

viihtyvyyden ja motivaation varmistaminen ja ”tietynlainen kepeys työn tekemiseen”. 

Yrityksessä 2 inhimillisen pääoman alle listattiin koulutus, hiljainen tieto, motivaatio 

ja henkilöstön hyvinvointi.  

 

Asiakkaan luottamuksen kasvattaminen ja vaaliminen on tärkeintä yrityksen 

asiakaspääoman hallinnassa ja kasvattamisessa. Asiakkaan luottamus on tärkeä, 

koska mitä enemmän hän luottaa yritykseen, sitä enemmän hän antaa tietoa 

itsestään yritykselle (Edvinsson ym. 1997, s. 91-92) ja tämä kasvattaa yrityksen 

tietoa ja ymmärrystä asiakkaidensa tarpeista. Asiakkaat luottivat omiin yrityksiinsä. 

Tutkittujen yritysten luottamus oli hieman yli kahdeksan ja yhdeksän välillä, kun 

EPSI Ratingin tutkimuksen mukaan luottamus koko pankkialaan on hieman 

matalampi. Tämän tutkimuksen ja sitä tukevan aiemman tutkimuksen perusteella 

asiakaspääoman merkityksen pitäisi olla nykyistä paremmin esille nostettu omana 

osanaan aineetonta pääoman. Yrityksen (osakeyhtiön) tarkoitus on tehdä voittoa (L 

21.7.2006/624, 5 §). Nykyaikana asiakas voi valita niin vapaasti haluamansa 

palveluntarjoajan globaalista valikoimasta, että yrityksen täytyy erottua palvelulla 

kilpailijoistaan (Ylikoski 1999, s. 119) voidakseen tehdä voittoa. Siksi asiakkaan 

luottamus, sen kasvattaminen ja vaaliminen, on tärkeintä yrityksen 

asiakaspääoman hallinnassa ja kasvattamisessa. Asiakkaat kokivat 

asiakasuskollisuuden syntyvän toimivista verkko- ja mobiilipalveluista, 

asiakaspalvelusta ja luottamuksesta. Vain kaksi vastaajaa koki, että palvelun hinta 

on tärkeä vaikuttaja asiakasuskollisuuden syntymisessä.  

 

Ylikoski (1999, s. 152; Zeithmal & Bitner 1996, s. 123) esittää, että palvelun laatu 

syntyy luotettavuudesta, reagointialttiudesta, palveluvarmuudesta, empatiasta ja 

palveluympäristöstä. Tämän tutkimuksen perusteella palvelun laatu syntyy siitä, että 

yritys on luotettava, asiakas saa apua silloin kun hän sitä tarvitsee ja varsinkin 

Yrityksen 2 asiakkaat arvostivat palvelussa nopeutta (reagointialttius). Empatia 

nousi esiin siinä, miten asiakkaat haluavat, että heidät huomioidaan asiakkaina. 

Palveluympäristö ei tässä tutkimuksessa noussut millään muulla tavoin esiin kuin 

palvelun saavutettavuutena. Ylikoski (1999) mainitsee tutkimuksessaan 
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asiakastyytyväisyyden osatekijöinä yllämainitun palvelun laadun ja sen lisäksi 

hinnan. Tämä tutkimuksen perusteella tuotteen tai palvelun hinnalla oli todella pieni 

merkitys asiakkaalle ja palvelun toimivuudella, nopeudella ja muilla palvelun laatuun 

liittyvillä tekijöillä huomattavasti suurempi. Tämä sopii yrityksen asiakasstrategiaan, 

jolla halutaan panostaa pitkiin asiakassuhteisiin. Reichheld (1993) toteaa, että 

sellaiset asiakkaat, jotka ostavat tuotetta omasta aloitteestaan, ovat usein 

uskollisempia kuin sellaiset, jotka ostavat mainoksen houkuttelemina. Tämä tukee 

sitä, että uskolliset asiakkaat eivät kulje hinnan, vaan laadun perässä.  

 

Miten asiakaspääoman arvo tunnistetaan fuusioituvissa finanssialan yrityksissä? 

Tutkimuksen ja käytetyn teorian perusteella asiakaspääoman arvo on mukana 

kaikessa yrityksen toiminnassa ja kaikissa niin aineellisen kuin aineettoman 

pääoman osioissa. Asiakas tuo rahaa yritykseen ja mahdollistaa yrityksen 

olemassaolon, joten asiakkaan laatukokemuksen ja asiakaskokemuksen arvo 

kulkee läpi koko muun pääoman. Asiakkaat haluavat käyttää hyviä ja laadukkaita 

tietojärjestelmiä ja hyvät tietojärjestelmät ovat myös molempien tutkittujen yritysten 

mielestä tärkeitä taloudellisen pääoman resursseja. 

  

Yrityksessä 1 asiakaspääoman arvo tunnistetaan yrityksen prosessien toimivuuden, 

toimivan johdon ja asiakassuhteen hallinnan kautta. Yrityksessä 2 asiakaspääoman 

arvo tunnistetaan henkilökunnan hyvinvoinnin ja sisäisten ja ulkoisten suhteiden ja 

prosessien toimivuuden kautta.  Asiakaspääoman merkitys yrityksissä tunnetaan, 

mutta sen moninaisuutta toteutetaan yrityksissä eri tavoin. Yritys 1 voi tuoda 

fuusiossa osaamisensa asiakassuhteiden hallinnasta yhteiseen käyttöön samoin 

kuin toimivien ja loppuun asti hiottujen prosessien. Yritys 2 voi tuoda fuusiossa 

uuteen yritykseen pidemmälle viedyn näkemyksensä henkilökunnan hyvinvoinnin 

merkityksestä asiakassuhteiden hoitoon. Samaa asiaa sivuaa myös Yrityksen 2 

pidemmälle käytäntöön viety ajatus yrittäjämäisestä työskentelystä, jonka 

jalkauttamista uuteen fuusioituneeseen yritykseen se voi olla tukemassa. Kun uusi 

yritys tunnistaa nykyistä paremmin uudistuvan pääoman ja innovatiivisuuden 

merkityksen yhtenä aineettoman pääoman tekijänä yhdessä henkilökunnan 

hyvinvoinnin ja sujuvien prosessien kanssa, voi se nostaa asiakaspääoman arvon, 

ja sitä kautta yrityksen tulokset huimasti korkeammalle ja nousta Reichheldin (1993) 
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mainitsemien asiakasuskollisuuden markkinajohtajayritysten joukkoon, joiden koko 

liiketoiminta on rakennettu asiakasuskollisuuden vahvistamisen ympärille.  

 

Asiakkaat asioivat yli 80 prosenttisesti verkossa tai mobiilissa ja konttorilla käydään 

joko hoitamassa vaativia asioita, joita ei voi hoitaa verkossa, tai hakemassa 

asiantuntemusta päätösten tekoon. Asiakkaiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa 

kaikkein eniten asiakkaan huomiointi ja asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun osioita, 

jotka eniten vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyyteen ovat henkilökunnan 

asiantuntemus, palvelun saatavuus, palvelun nopeus ja viimeisimpänä palvelun 

hinta.  Palvelun nopeus korostui Yrityksen 2 asiakkaiden vastauksissa. Toiseksi 

suurin vaikutus tyytyväisyyteen on sillä, että verkkopalvelut toimivat. Tämä toistuu 

palvelun laadun muodostumisessa, sillä tärkeintä palvelun laadulle on luottamus 

yritystä kohtaa, osaava henkilökunta ja sähköiset järjestelmät yhdessä 

asiakassuhteen hoidon kanssa.  

 

Asiakasuskollisuus muodostuu samoista asioista, eli asiakaspalvelun laadusta, 

verkkopalvelujen toimivuudesta ja yrityksen luotettavuudesta. Hinnalla on häviävän 

pieni merkitys uskollisuuden syntymiselle. Asiakaspalvelijan kyvykkyys nostaa 

asiakkaan yritystä kohtaan tuntemaa tyytyväisyyttä, luottamusta ja 

asiakasuskollisuutta. Asiakkaat haluavat yrityksen olevan yhteydessä heihin, vaikka 

asiointi tapahtuu pääasiallisesti verkossa. Yrityksen yhteydenpito on yksi 

asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta nostava tekijä. Samoin asiakasetuohjelmat 

nostavat tyytyväisyyttä.  

 

Luottamus nousi kaikkein merkityksellisimmäksi asiaksi tutkimuksessa niin 

yrityksen sisäisissä prosesseissa kuin asiakasta koskevassa tutkimuksessa. 

Työntekijät luottavat ja haluavat luottaa brändiin, toimia sen hyväksi ja vahvistaa 

luottamusta siihen entisestään. Henkilökunnan täytyy luottaa yritykseen, sen 

prosesseihin ja kokonaisuutena siihen, miten he tekevät töitä, jotta he itse saavat 

hyvän työntekijäkokemuksen ja sen myötä voivat antaa asiakkaalle hyvän 

asiakaskokemuksen asiakkaan antamien laatukriteerien mukaan. Asiakkaan täytyy 

luottaa yritykseen asioidakseen siellä ja mitä pidempiaikainen asiointi on, sitä 

paremmat mahdollisuudet yrityksellä on saada asiakkaasta uskollinen asiakas. 
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Uskollinen asiakas antaa enemmän tietoa itsestään ja yritys voi käyttää sitä 

paremmin esimerkiksi kohdistettujen palvelujen tarjoamiseen ja asiakkaan 

luottamuksen nostamiseen edelleen ja sen myötä asiakaspääoman arvon kasvaa.  

 

Tutkimuksen yleistettävyyttä voi rajoittaa se, että asiakaspääoma tutkimus on tehty 

melko pienelle asiakasjoukolle. Se ei edusta kattavaa maantieteellistä jakaumaa 

tutkittavista yrityksistä, vaan lähinnä suurten paikkakuntien täyden palvelun 

toimipisteissä asioivia asiakkaita. Vastausten tulos voi olla vinoutunut, koska 

kyselyyn osallistui vain 27 asiakasta. Vastauksissa esiintyi toistuvuutta, mutta 

tutkimuksen otos on siitä huolimatta pieni. Tutkimuksessa tutkittiin vain 

henkilöasiakkaita. On vaikea sanoa, voiko sitä käyttää apuna esimerkiksi business 

to business asiakkaille tehtävään tutkimukseen.   

 

6.1 Jatkotutkimus 

 

Tutkimusta voisi jatkaa selvittämällä kuinka paljon yritys voi tehdä pelkkiä kuluja 

aiheuttavaa asiakasliiketoimintaa, jotta kannattavan ja hyvän asiakaskunnan 

asiakastyytyväisyys pysyy niin hyvänä, että se kattaa kuluja aiheuttavan työn. 

Toisaalta voisi selvittää kuinka paljon asiakaspääoman arvo voi laskea ennen kuin 

kannattavien asiakkaiden tyytyväisyys laskee niin paljon, että se vaikuttaa yrityksen 

tulokseen ja asiakaspääoman arvoon. Parker & van Alstyne (2005) kirjoittavat 

asiasta artikkelissaan “Two-sided network effects: A theory of information product 

design.” Artikkelissa käsitellään verkkokauppaa, mutta sama periaate toimii myös 

finanssialalla. He kirjoittavat, että kasvun kysyntä ”Premium luokan tavaroissa” 

peittää kulut, joita syntyy ilmaistavaroissa. Samalla periaatteella tyytyväiset ja 

halutut asiakkaat synnyttävät enemmän tuloja, kun myös vähemmän tuottavien 

asiakkaiden tyytyväisyys pidetään hyvänä. Kokonaisuudessaan asiakaspääoma 

kasvaa ja sen myötä tuotteiden kulutus kasvaa. Tutkimus antaisi laajemman 

kokonaiskuvan asiakaspääoman arvosta. Tämä tutkimus keskittyi selkeästi 

aineettomaan ja vaikeasti hallittavaan osaan asiakaspääomasta, jatkotutkimus 

keskittyisi aineellisesti mitattaviin asioihin. 
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LIITE 1 
 

LIITE1 Aineettoman pääoman kartoittaminen, Haastattelukierros 1. 

 

1) Organisaation perustehtävä 

 

Miksi tämä organisaatio on olemassa? 

Mikä on tämän organisaation tarkoitus? 

Mikä on tehtäväsi organisaatiossa ja kenelle olet siitä vastuussa? 

Miten sinä tuotat lisäarvoa organisaatiollesi? 

 

2) Ydintehtävät organisaation perustehtävän suorittamiseksi. 

 

Mitkä ovat ne muutamat tehtävät, joissa organisaatiosi on oltava todella hyvä 

menestyäkseen? 

Mitkä tehtävä sinun on hoidettava hyvin? 

Mitkä ovat sinun ydinkyvykkyytesi? 

 

3) Organisaation tärkeimmät resurssit 

 

Mihin aineettomiin ja aineellisiin tekijöihin yrityksen ydinsuorituskyky perustuu? 

Mitkä ovat organisaatiosi suorituskyvyn avaintekijöitä?  

Mitä avaintekijöitä teillä on käytettävissä ja mitä vielä puuttuu? 

Minkälainen infrastruktuuri teillä on käytössä? (esim. IT yms.) 

Minkälaisia suhteita tarvitsette työssänne? 

Tuleeko sinulla mieleen jotain erityistä asiakkuuksista/ niiden 

hoidosta/merkityksellisyydestä? 
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LIITE 2, Aineettoman pääoman kartoittaminen, Haastattelukierros 2. 

 

Toinen haastattelukierros: 

 

1) Mitä mieltä olette, vastaako haastateltujen näkemykset omia näkemyksiänne? 

Onko analyysissä jotain poikkeavaa oman näkemyksenne välillä? Yllättikö joku 

kohta? 

 

2) Muodostaako raportti teille selkeän kuvan organisaationne aineettomasta 

pääomasta? 

 

3) Onko analyysistä hyötyä yritykselle? 

 

4) Tuleeko teillä mieleen jotakin kehitettävää aineettomaan- tai eritysiesti 

asiakaspääomaan liittyen?  Tuleeko teille mieleen jonkinlaisia kehittämistapoja 

aineettoman pääoman suhteen?  

 

6) Miten näette sen, millä tavalla tilanne tulee olemaan erilainen tulevaisuudessa 

(esim. 5 vuoden kuluttua) ja mitkä resurssit ovat silloin tärkeimpiä? 

 

7) Miten aineettoman pääoman säilyminen, kehittäminen ja siirtyminen 

varmistetaan organisaatiomuutoksissa? 
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LIITE 3, Kyselylomake asiakkaille. 

 

 

 

 

TAUSTATIEDOT tilastollista analyysiä varten. 

1) Olen  tällä  hetkellä asiakkaana: 2) Ikäni: 

Yritys 1 0-17 56-70

Yritys 2 18-35 71-

36-55

3) Asioin tänään pankissa: 4) Koulutustaustani: 

Henkilöasiakkaana Peruskoulu

Yritysasiakkaana LukioPeruskoulu

Privaten asiakkaana AmmattikouluLukio

Muu Opisto

Alempi korkeakoulututkinto

5) Elämäntilanteeni: Ylempi korkeakoulututkinto

Opiskelija

Eläkeläinen

Työssä

Yrittäjä

Muu

Hei. Kiitos kun olet kiinnostunut vastaamaan tutkimukseeni. Teen kauppatieteiden maisterin 

tutkintoa LUT-Yliopistossa ja työskentelen Yrityksessä 1 asiakkuusasiantuntijana. Tutkin Yrityksen 1 

ja Yrityksen 2  yhdistymistä ja asiakkuuksien ja asiakkaan tarpeen ymmärtämisen merkitystä 

fuusioituneelle yritykselle. Haastattelussa kerättyä tietoa ei voi yksilöidä vastaajaan.  

6) Pääasiallinen asiointikanavani 7) Palvelut/neuvonta, joita käytän pääasiallisesti 

Konttorissa? Verkkopankissa? Mobiilissa?

Mobiili Sijoitus Sijoitus Sijoitus

Konttori Rahoitus(lainat) Rahoitus Rahoitus

Verkkopalvelu Tilit Tilit Tilit

Yritysmobiili Kortit Kortit Kortit

Yrityksen verkkopalvelu Opastus Opastus Opastus

Muu, mikä? Maksaminen Maksaminen Maksaminen

Laskutus yrit. Laskutus Laskutus

En käytä En käytä En käytä
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OSIO 1 Laatu, asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus

8) Mikä tekee sinut tyytyväiseksi asiakkaaksi? Esim. huomiointi, palvelun nopeus, palvelun saatavuus, hinta jne.

9) Kuinka tyytyväinen olet pankkiisi tällä hetkellä asteikolla  1-10? (1 vähän ja 10paljon. )

10) Luotatko omaan pankkiisi asteikolla 1-10? (1 vähän- 10 paljon)

11) Mikä on sinun mielestäsi laadukasta palvelua, eli mistä palvelun laatu muodostuu?

Numeroi tärkeysjärjestyksessä yhdestä viiteen (1-5)

SARAKE 1

Sähköiset järjestelmät

Luottamus pankkia kohtaan

Osaava henkilökunta

Yrityksen brändi

Asiakassuhteen hoito

Muu, mikä?

12) Avoin vastaus: Mistä laadukas palvelu mielestäsi muodostuu? Esim. huomiointi, asiakaspalvelijan kiinnostus jne. 

13) Mitä yrityksen täytyy tehdä tai miten toimia saadakseen sinusta uskollisen asiakkaan?

Vastauksessasi voit halutessasi hyödyntää aiempien kohtien vaihtoehtoja.
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Asiakastyytyväisyys: vastaa kolmeen väittämään asteikolla 1-5 (1 vähän… 5 paljon)

14) Ajattele kaikkia kokemuksia pankistasi. Kuinka tyytyväinen olet?

15) Missä määrin pankkisi täyttää kaikki odotuksesi?

16) Kuvittele kaikin puolin täydellinen pankki. Kuinka lähellä pankkisi on täydellistä pankkia?

17) Haluaisitko, että pankki tekee jotain vähemmän asiakassuhteen ja sinun tyytyväisyytesi varmistamiseksi?

OSIO 2 Pankin toiminnan merkitys asiakastyytyväisyyden luomisessa

Ole hyvä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1-5, kuinka samaa mieltä olet väittämän kanssa. 

1 = Ei vaikuta, 2 =  Vaikuttaa vähän, 3 = En osaa sanoa, 4 = Vaikuttaa jonkin verran, 5 = Vaikuttaa paljon.

18) Markkinatilanne (maailman taloudellinen-, poliittinen jne. tilanne) vaikuttaa pankkia kohtaan tuntemaani: 
Ei vaikuta. En osaa sanoa. Vaikuttaa paljon.

1 2 3 4 5

Tyytyväisyyteen

Luottamukseen

Asiakasuskollisuuteen    

Muuhun, mihin?

19) Asiakaspalvelijan kyvykkyys vaikuttaa ERITYISESTI pankkia kohtaan tuntemaani: 
Ei vaikuta. En osaa sanoa. Vaikuttaa paljon.

1 2 3 4 5

Tyytyväisyyteen

Luottamukseen

Asiakasuskollisuuteen    

Muuhun, mihin?

Avoin palaute ja/tai vastauksesi täsmennys:

20) Pankin säännöllinen yhteydenpito vaikuttaa pankkia kohtaan tuntemaani: 

Ei vaikuta. En osaa sanoa. Vaikuttaa paljon.

1 2 3 4 5

Tyytyväisyyteen

Luottamukseen

Asiakasuskollisuuteen    

Muuhun, mihin?

Avoin palaute ja /tai vastauksesi täsmennys:
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21) Asiakasuskollisuusohjelmat vaikuttavat pankkia kohtaan tuntemaani: 

Ei vaikuta. En osaa sanoa. Vaikuttaa paljon.

1 2 3 4 5

Tyytyväisyyteen

Luottamukseen

Asiakasuskollisuuteen    

Muuhun, mihin?

Avoin palaute ja /tai vastauksesi täsmennys:

22) Mitä pankki voisi tehdä enemmän asiakassuhteen ja sinun asiakastyytyväisyytesi vuoksi/ varmistamiseksi?

Esimerkiksi mitä palveluja voisi tarjota, verkkopankin/mobiilin ominaisuuksia, huomioimista jne. 

Ole hyvä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1-5. 

1 = en koskaan, 2 = harvoin, 3= joskus, 4 = usein, 5 = säännöllisesti. 

23) Oletko joskus: 

a) Kehunut pankin palvelua ystävillesi tai sukulaisillesi?

b) Arvostellut pankin palvelua ystävillesi tai sukulaisillesi?

c) Suositellut pankin palvelua ystävillesi tai sukulaisillesi

24) Onko pankki ollut yhteydessä sinuun oikeissa asioissa?

Avoin palaute ja  /ta i  vastaukses i  täsmennys :

Paljon kiitoksia ajastasi ja vastauksistasi. 

 23.7.2019

Katarina Vaija


