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Tiivistelmä – Abstract 
Tänä päivänä finanssialan murros koettelee yrityksiä niin Suomessa kuin ulko- 
maillakin. Kun toimialaa muokkaavat jatkuvasti useat tekijät, kuten digitalisaa- 
tio ja uudet kilpailijat alalla, on yrityksen syytä selvittää tarkemmin, mitä 
kuluttajat ajattelevat yrityksestä. Yritys, joka tuntee kuluttajansa ja toimii heidän 
toiveidensa ja odotustensa mukaisesti, on paremmin mukana jatkuvasti 
muuttuvassa kilpailuasetelmassa. 
Aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksen maine, yritysbrändi ja yri- 
tyksen yhteiskuntavastuu nähdään tekijöinä, jotka muun muassa mahdollista- 
vat yrityksen erottautumisen kilpailijoista. Kuluttajien brändiuskollisuus 
puolestaan luo muun muassa kuluttajille vastustuskykyä vaihtaa pidetystä 
brändistä toiseen. Tämän tutkimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä näistä 
käsitteistä ja niiden välisistä suhteista finanssialalla Suomessa. Tutkimus 
esittää, miksi yrityksen maine, yritysbrändi, ja yrityksen yhteiskuntavastuu 
ovat erityistesti tänä päivänä merkittäviä tekijöitä yritykselle kuluttajan 
brändiuskollisuuden saavuttamiseksi. 
Tutkimuksen aineisto kerättiin Osuuspankkiin liittyvän kyselylomakkeen 
avulla, mikä analysoitiin PLS- ohjelmalla. Osuuspankin asiakkaiden vastauksia 
saatiin yhteensä 110.Tutkimuksessa esitetään, että yrityksen maine on 
positiivisesti yhteydessä yritysbrändiin ja kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
Lisäksi esitetään, että yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä kuluttajan 
brändiuskollisuuteen ja yrityksen yhteiskuntavastuu dimensioineen on 
positiivisesti yhteydessä yritysbrändin ja kuluttajan brändisukollisuuden 
väliseen suhteeseen. Tässä tutkimuksessa muut hypoteesit saivat tieteellistä 
tukea, lukuun ottamatta yrityksen yhteiskuntavastuun vaikutusta 
yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. 
Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voidaan todeta, että tutkimus esittelee 
kattavasti yrityksen maineen, yritysbrändin, kuluttajan brändiuskollisuuden ja 
yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteet ja tuo lisää tietoa näiden käsitteiden 
välisistä suhteista Suomen finanssialan kontekstissa. 
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1 JOHDANTO 

 
Finanssialan murros koettelee tänä päivänä yrityksiä niin Suomessa kuin kan- 
sainvälisestikin. Toimialaa muokkaavat globalisaatio, digitalisaatio, tiukentuva 
sääntely, muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä lukuisat uudet kilpailijat 
alalla. Finanssialan yritysten on yhä tärkeämpää pysyä mukana jatkuvassa muu- 
toksessa kilpailijoistaan erottuen. 

Brändiuskollisuuden on todettu olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä 
selittää kuluttajien brändivalintoja (Jensen & Hansen, 2006). Yritysbrändin on 
puolestaan todettu tehostavan kuluttajan brändiuskollisuutta nimenomaan fi- 
nanssialalla (Pratihari & Uzma, 2018). On selvää, että myös yrityksen hyvällä 
maineella on positiivisia vaikutuksia yritykselle; koska kuluttajat arvostavat yri- 
tyksen hyvää mainetta, he arvostavat myös yhteyksiä maineikkaaseen yritykseen 
(Roberts & Dowling, 2002). Tutkitusti myös yrityksen yhteiskuntavastuutoimet 
ovat merkittävästi yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuuteen (Pratihari & 
Uzma, 2018), ja etenkin finanssialan yritykset ovat suhteessa muihin organisaa- 
tioihin herkempiä yritysten yhteiskuntavastuutoimien vaikutuksille (Fatma & 
Rahman, 2014). Näin ollen yrityksen maineen, yritysbrändin, ja yrityksen yhteis- 
kuntavastuun avulla finanssialan yrityksellä on mahdollisuus tehostaa kulutta- 
jien brändiuskollisuutta, ja sitä kautta vahvistaa asemaansa alalla. 

Yrityksen maine nähdään kriittisenä tekijänä, ja sen aineeton luonne mah- 
dollistaa erottautumisen kilpailijoista ja luo mahdollisuuksia arvonluonnille 
(Roberts & Dowling, 2002). Silverin ja Berggrenin (2010) mukaan yrityksen maine 
tarkoittaa ”sitä, mitä asiakkaat todella ajattelevat yrityksestä”. Kuitenkin on 
syytä korostaa, että yrityksen hyvä maine ja yrityksen positiivinen brändimieli- 
kuva eroavat toisistaan käsitteinä, ja näiden käsitteiden välisiä eroavaisuuksia 
selvennetään tarkemmin tutkimuksen teoriaosiossa. Yrityksen mainetta on myös 
selitetty organisaation ominaisuutena, joka heijastaa sitä, missä määrin ulkoiset 
sidosryhmät pitävät yritystä hyvänä eikä huonona (Roberts & Dowling, 2002). 
Näin ollen yleisesti yrityksen maine nähdään käsitteenä positiivisessa valossa. 
Tutkimukset osoittavat jatkuvasti, että yrityksen mainetta kuvaillaan harvinai- 
sena, jäljittelemättömänä, arvokkaana ja tulkinnanvaraisena voimavarana (Boyd, 
Bergh, & Ketchen, 2010). Näin ollen yrityksen maine voi toimia merkittävänä kil- 
pailuetuna finanssialalla. 

Yritysbrändin käsitteen määrittää Aakerin (2004) mukaan ensisijaisesti 
kuluttajan assosiaatiot organisaatiosta. Yritysbrändäys pohjautuu tavalliseen 
tuotteen brändäykseen, ja sekä tuotteen että yrityksen brändäyksellä on sama 
tavoite: luoda mieltymyksiä ja erottautua kilpailijoista (Knox & Bickerton, 2003). 
Balmer ja Gray (2003) esittävät tutkimuksessaan käsitteiden ensisijaisen 
eroavaisuuden seuraavasti: tuotteen brändistä kumpuavat arvot ovat peräisin 
markkinoinnista ja luovasta mainonnasta, kun taas yritysbrändin arvot piilevät 
organisaation perustajien, omistajien, johdon ja henkilöstön arvoissa. Aiempien 
tutkimusten mukaan yritysbrändin rakenteita ovat muun muassa 
yritysidentiteetti, organisaatiokulttuuri, mielikuva yrityksen toiminnasta, maine 
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ja viestintä (Hulberg, 2006; Melewar, Gotsi, & Andriopoulos, 2012). Yritysbrändi 
on käsitteenä suhteellisen tuore, ja Hulbergin (2006) mukaan yritysbrändin 
saaman huomion kasvu tutkimuksissa perustuu kolmeen tekijään: yritysbrändi 
mahdollistaa yrityksen erottautumisen kilpailijoista, liiketoiminnan 
läpinäkyvyyden sekä kustannusten alentamisen. Näiden etujen vuoksi 
yritysbrändin hyötyjä finanssialalla on syytä tutkia tarkemmin. 

Brändiuskollisuus perustuu yrityksen ydinarvoihin, ja se muodostuu pää- 
osin kuluttajien asenteesta ja käyttäytymisestä yritystä kohtaan (Lu, Ren, Zhang, 
Wang, Shahid & Streimikis, 2020). Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa käsite on 
usein jaettu kahteen osaan: asenteelliseen ja käyttäytymislähtöiseen 
brändiuskollisuuteen. Asenteellinen brändiuskollisuus nähdään 
emotionaalisena brändiuskollisuuden osana, joka viittaa kuluttajan 
sitoutumisasteeseen ja asenteeseen brändiä kohtaan. Käyttäytymislähtöinen 
brändiuskollisuus puolestaan määritellään kuluttajan jatkuvien uusintaostojen 
perusteella, ja huomioon otetaan myös kuluttajan toistuva halu tehdä 
uusintaostoja tulevaisuudessa. (Chaudhuri & Holbrook, 2012.) Oliverin (1999) 
tunnetun teorian mukaan brändiuskollisuus koostuu neljästä kuluttajan 
brändiuskollisuuden dimensiosta, jotka ovat kognitiivinen, affektiivinen, 
konatiivinen ja aktiivinen. Dick ja Basu (1994) esittävät, että brändiuskollisuus 
luo muun muassa kuluttajille vastustuskykyä vaihtaa pidetystä brändistä toiseen, 
ja kuluttajat kertovat pitämästään brändistä muille, mistä syntyy positiivista suu- 
sanallista viestintää. Kuluttajan brändiuskollisuus tuo merkittävää etua 
nimenomaan finanssialan yrityksille, joiden palvelut muistuttavat toisiaan, kun 
taas brändejä ei ole mahdollista kopioida. 

Yrityksen yhteiskuntavastuun määritelmiä löytyy runsaasti ja ne 
vaihtelevat reilusti sisällöltään. Enderle ja Tavis (1998) määrittelevät yrityksen 
yhteiskuntavastuun siten, että käsite tarkoittaa yrityksen yhteiskunnallisia toi- 
mia, jotka täyttävät yrityksen yhteiskunnalliset tarpeet ylittäen yhteiskuntavas- 
tuun lailliset vaatimukset. Yrityksen yhteiskuntavastuun tavoitteeksi määritel- 
lään pitkän tähtäimen tuottavuus, jonka saavuttamiseksi yritys sitoutuu välttä- 
mään toiminnastaan aiheutuvia vahinkoja ja edistämään yhteiskunnan hyvin- 
vointia (Mohr, Webb & Harris, 2001). Carroll (1979, 1999) on onnistunut 
määrittelemään käsitteen yleisesti hyväksyttävästi. Carrollin mukaan yrityksen 
ensisijaiset tehtävät ovat priorisoida yrityksen kannattavuutta (taloudellinen 
vastuu), sekä vastuuta toimia lain määräämissä puitteissa (laillinen vastuu). 
Vasta näiden tekijöiden huomioimisen jälkeen voivat eettinen vastuu, kuten 
ympäristövaikutusten minimointi, sekä valinnainen vastuu, kuten yrityksen 
erilaiset lahjoitukset, olla merkittävässä roolissa. Yrityksen yhteiskuntavastuuta 
on aiemmin pidetty yhtä tärkeänä kaikissa organisaatioissa, kuitenkin finans- 
sialan yritykset ovat suhteessa muihin organisaatioihin herkempiä yritysten yh- 
teiskuntavastuutoimien vaikutuksille (Fatma & Rahman, 2014). Ramasamyn, 
Yeungin ja Aun (2010) tutkimussessa esitettyjen havaintojen perusteella voidaan 
todeta, että yrityksen yhteiskuntavastuutoimilla on mahdollisuus erottautua 
kilpailijoista, parantaa yrityksen bärndimielikuvaa, vastata kasvaviin odotuksiin 
yrityksen vastuullisuudesta sekä parantaa yrityksestä saatavaa kuvaa muun 
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muassa mediassa, minkä vuoksi yrityksen yhteiskuntavastuuta finanssialalla on 
merkittävää tutkia tarkemmin. 

Näiden käsitteiden kautta tämän tutkimuksen ilmiön tarkempi tutkiminen 
on kiinnostavaa, sillä esimerkiksi Suomessa yrityksen yhteiskuntavastuun 
merkitys muun muassa finanssialan yritysten liiketoiminnassa on yhä 
tärkeämmässä asemassa, osin lakien ja säännösten sanelemana, osin yritysten 
omasta halusta. Osittain yritykset pyrkivät luomaan kuluttajille positiivisempaa 
näkemystä yritysbrändistään korostamalla vastuullisuuttaan. Näin ollen on 
mielenkiintoista selvittää, onko yrityksen vastuullisuudella todellisuudessa 
merkitystä kuluttajalle siten, että kuluttajan näkemys yritysbrändistä vaikuttaisi 
voimakkaammin kuluttajan brändiuskollisuuteen. Lisäksi yrityksen maine on 
merkittävä moniulotteinen käsite, joka mahdollistaa kuluttajan näkemysten 
tutkimisen yritykseen liittyen hyvin eri tavalla, kuin esimerkiksi kuluttajan 
näkemys yritysbrändistä. Koska finanssialan yritykset, kuten pankit, tarjoavat 
kuluttajille hyvin henkilökohtaisia palveluita, yrityksen hyvän maineen merkitys 
tuntuu korostuvan koko alalla. Ennen kaikkea tämä tutkimus pyrkii 
selittämään, miksi yrityksen maine, yritysbrändi, ja yrityksen 
yhteiskuntavastuu ovat tänä päivänä merkittävässä asemassa kuluttajan 
brändiuskollisuuden muodostumisessa Suomen finanssialan yrityksiä kohtaan. 
Koska finanssialaa koettelevat tänä päivänä useat tekijät, kuluttajan 
brändiuskollisuus on alan yrityksille erityisen tärkeässä asemassa, sillä sen 
ansiosta kuluttajilla ei esimerkiksi ole halua vaihtaa asiakkuuttaan kilpailijalle. 
Näin ollen aihetta on merkittävää tutkia tarkemmin, etenkin Suomessa, sillä 
vastaavaa tutkimusta ei ole Suomessa toteutettu. Seuraavassa kappaleessa 
perehdytään tarkemmin tutkimuksen rajauksiin ja tavoitteisiin. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 
Tässä pro gradu- tutkimuksessa selvitetään yrityksen maineen, yritysbrändin, 
kuluttajan brändiuskollisuuden ja yrityksen yhteiskuntavastuun merkitystä fi- 
nanssialalla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka kyseiset käsitteet ovat yh- 
teydessä toisiinsa. Näin ollen tutkimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä 
tutkimuksen pääkäsitteistä ja näiden välisistä suhteista finanssialan kontekstissa. 
Suomen finanssialaa koskien vastaavaa tutkimusta ei ole toteutettu, joten 
tavoitteena on myös täyttää tämä aukko aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. 
Tutkimus on rajattu koskemaan yllä mainittuja neljää pääkäsitettä. Yrityksen yh- 
teiskuntavastuu on vielä rajattu kolmeen dimensioon: taloudellinen, laillinen ja 
eettinen yhteiskuntavastuu, perustuen Carrollin (1979, 1999) tutkimuksiin. 

 
Tutkimukselle on asetettu seuraavat neljä tutkimuskysymystä: 

 

1. Kuinka yrityksen maine vaikuttaa yritysbrändiin ja kuluttajan 
brändiuskollisuuteen finanssialalla? 
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2. Kuinka yritysbrändi vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen 
finanssialalla? 

 
3. Kuinka yritysbrändi vaikuttaa kuluttajien brändiuskollisuuteen 

finanssialalla, kun yrityksen yhteiskuntavastuu huomioidaan? 
 

4. Kuinka yrityksen yhteiskuntavastuun dimensiot taloudellinen, laillinen ja 
eettinen vastuu vaikuttavat yritysbrändin ja brändiuskollisuuden väliseen 
suhteeseen finanssialalla? 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimus alkaa johdannolla, jossa esitetään tutkimuksen taustaa, kuvaillaan 
lyhyesti tärkeimpiä tutkimuskäsitteitä ja esitetään tutkimuksen rajaus. 
Johdannossa esitetään myös, miksi tutkimus on merkittävä ja ajankohtainen. 
Lisäksi johdannossa kerrotaan tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. 
Johdannosta siirrytään teoreettiseen viitekehykseen, jossa muun muassa 
selvitetään tarkemmin tutkimuksen pääkäsitteet, sekä perehdytään aihepiirin 
aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Teoreettisessa viitekehyksessä esitetään 
tutkimuksen pääkäsitteiden välisiä syy-seuraussuhteita, ja lopussa esitetään 
kuvallinen tutkimusmalli. Teoreettista viitekehystä seuraa metodologia, jossa 
kerrotaan tutkimusmenetelmästä ja aineistonkeruusta. Metodologiasta siirrytään 
esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen viimeinen osio on 
johtopäätökset, jossa analysoidaan tarkemmin saatuja tutkimustuloksia, sekä 
pohditaan tutkimuksen rajoituksia ja luotettavuutta, ja esitetään 
jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 
 

Seuraavassa teoriaosuudessa syvennytään tarkemmin aiempaan aiheeseen liitty- 
vään tutkimuskirjallisuuteen. Aiempien tutkimusten perusteella määritellään 
tarkemmin tutkimuksen pääkäsitteet ja esitetään erilaisia vallitsevia teorioita ja 
näkökulmia liittyen yrityksen maineeseen, yritysbrändiin, kuluttajan brändius- 
kollisuuteen ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen, ja näiden käsitteiden välisiin 
suhteisiin. 

 

2.1 Yrityksen maine, yritysbrändi, kuluttajan brändiuskolli- 
suus ja yrityksen yhteiskuntavastuu 

 
Seuraavat kappaleet esittävät tarkemmat määritelmät tutkimuksen keskeisistä 
käsitteistä perustuen aiempiin tutkimuksiin ja niissä esitettyihin teorioihin ja nä- 
kökulmiin. 

 

2.1.1 Yrityksen maine 
 

Kiinnostus yrityksen maineen tutkimiseen on kasvussa, sillä tämä aineeton voi- 
mavara tarjoaa yrityksille kilpailuetua markkinoilla (Ponzi, Fombrun, & 
Gardberg, 2011). Yrityksen hyvä maine on kriittinen tekijä, sen aineeton luonne 
mahdollistaa erottautumisen kilpailijoista ja se luo mahdollisuuksia arvon luon- 
nille (Roberts & Dowling, 2002). Yrityksen hyvän maineen hyödyt tunnetaan, ja 
niitä kehutaan ylenpalttisesti, kuitenkaan sen mittaamisesta ei olla päästy yksi- 
mielisyyteen (Ponzi, Fombrun & Gardberg, 2011). Seuraavissa kappaleissa esite- 
tään tarkemmin yrityksen maineen määritelmiä, erilaisia mittareita ja sen tuomia 
hyötyjä finanssialan yritykselle perustuen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. 

Yrityksen maineen on todettu tarkoittavan ”sitä, mitä asiakkaat todella ajat- 
televat yrityksestä” (Silver & Berggren, 2010). Yrityksen maineen on myös sa- 
nottu tarkoittavan yleistä organisaation ominaisuutta, joka heijastaa sitä, missä 
määrin ulkoiset sidosryhmät pitävät yritystä hyvänä eikä huonona (Roberts & 
Dowling, 2002). Yrityksen maine on myös määritelty joukoksi yritystä koskevia 
uskomuksia (Ponzi ym. 2011). Tutkimukset osoittavat jatkuvasti, että yrityksen 
mainetta kuvaillaan harvinaisena, jäljittelemättömänä, arvokkaana ja tulkinnan- 
varaisena voimavarana (Boyd ym. 2010). Yrityksen maine on poikkitieteellinen 
käsite, joka kiinnostaa tutkijoita muun muassa taloustieteen, markkinoinnin, joh- 
tamisen, psykologian ja sosiologian aloilla (Ponzi ym. 2011). Aiempien tutkimus- 
ten mukaan käsitteet yrityksen maine ja brändimielikuva saatetaan usein sekoit- 
taa toisiinsa, joten näiden käsitteiden eroavaisuuksia on syytä korostaa. Narteh 
ja Braimah (2017) esittävät tutkimuksessaan, että käsitteet eroavat yleisesti ym- 
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märrettynä kolmella tavalla toisistaan. Ensinnäkin brändimielikuva kertoo, mil- 
laisena yritys mielletään ”nyt”, kun taas yrityksen maine määrittää, kuinka yritys 
mielletään pitkällä aikavälillä. Toiseksi brändimielikuvan määrittävät ”ulkopuo- 
liset”, kun taas yrityksen maine perustuu sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten 
sidosryhmien mielipiteisiin. Kolmanneksi brändimielikuva on kohdennettu ul- 
koisille sidosryhmille, kun taas yrityksen maine on kohdennettu kaikille yrityk- 
sen sidosryhmille. (Narteh & Braimah, 2017.) Näin ollen yrityksen maine käsit- 
teenä on brändimielikuvaa kokonaisvaltaisempi. Aiempien tutkimusten perus- 
teella yrityksen maine vaikuttaa laajalti yrityksen toimintaan ja sen sidosryhmiin, 
ja yrityksen maine on epäilemättä tärkeässä roolissa, kun tutkimusten mukaan 
se nähdään yhtenä yrityksen tärkeimmistä voimavaroista (Flanagan & 
O’Shaughnessy, 2005). 

Mistä yrityksen hyvä maine on peräisin? Yleisesti maine on määritelty toi- 
mijan aiempien aikaansaannosten arvon tai laadun perusteella (Podolny & 
Phillips, 1996). Kuluttajat arvostavat mainetta itsessään, ja näin ollen yhteyksiä ja 
liiketoimintaa maineikkaiden yrityksen kanssa arvostetaan (Roberts & Dowling, 
2002). Koska yrityksen maine on käsitteenä abstrakti, sitä on valitettavan hanka- 
laa mitata. Kuitenkin yrityksen maineen mittaamiseksi on luotu erilaisia sovel- 
lettuja mittaustyökaluja. (Ponzi ym. 2011.) Kaiken kaikkiaan erilaisia yrityksen 
mainetta mittaavia asteikkoja on julkaistu ainakin 38 maassa (Ponzi ym. 2011), ja 
koska asteikot eroavat reilusti toisistaan, niiden tuloksia on ollut vaikea verrata 
maiden välillä (Fombrun, 2007). Maineen yksi tunnetuin mittari on Maineen 
Osamäärä (The Reputation Quotient), joka on kehitetty Yhdysvalloissa. Käsite 
koostuu kuudesta dimensiosta, jotka määrittävät sidosryhmien näkemyksiä yri- 
tyksen maineesta. Dimensiot ovat emotionaalinen viehätys, tuotteet ja palvelut, 
taloudellinen suorituskyky, visio ja johtaminen, työpaikan ympäristö ja sosiaali- 
nen ja ympäristöön liittyvä vastuu. Mittarissa 20 yrityksen maineen attribuuttia 
määrittää yrityksen luokituksen kilpailijoidensa joukossa. (Gardberg & Fombrun, 
2002.) Maineen Osamäärä -mittaria on kokeiltu Yhdysvalloissa, Euroopassa ja 
Australiassa ja tuloksena todettiin, että mittari ja sen dimensiot toimivat laajalti 
länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa (Gardberg, 2006). Ponzi ym. (2011) kehitti- 
vät oman tutkimuksensa perusteella RepTrack Pulse -nimisen tunnepohjaisen 
mittarin yrityksen maineen mittaamiseksi. Mittari toimii tutkitusti eri kulttuu- 
rien välillä, se on yksinkertainen ja koostuu neljästä osasta: tunne yritystä koh- 
taan, ihailu ja arvostus yritystä kohtaan, luottamus yritykseen ja yrityksen ylei- 
nen maine. (Ponzi ym. 2011.) Yrityksen mainetta voidaan mitata lukuisilla eri ta- 
voilla, ja tähän laajaan käsitteeseen voidaan huomioida monia erilaisia osa-alu- 
eita. Tässä tutkimuksessa yrityksen maineen osa-alueiksi luetaan emotionaalinen 
vetovoima, sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työnantaja, yrityksen suo- 
rituskyky, asiakaskeskeisyys sekä palvelun laatu (Narteh & Braimah, 2019). Ky- 
seiset yrityksen maineen dimensiot keskittyvät kuvaamaan nimenomaan pank- 
kien mainetta kuluttajien silmissä. Yrityksen maineen mittaaminen on tärkeää, 
jotta saadaan kallisarvoista tietoa siitä, kuinka rakentaa vielä vahvempi maine 
esimerkiksi finanssialan yritykselle (Roberts & Dowling, 2002). 
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Yrityksen hyvä maine houkuttelee kuluttajia, työntekijöitä, toimittajia ja 
jakelijoita, ja hyvän maineen kautta yritys ansaitsee yleisön myönteisen ajattelun 
yritystä kohtaan (Lantos, 2001). Aiemmat tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että 
yrityksen hyvä maine tuo merkittävää kilpailuetua abstraktin ja jäljittelemättö- 
män luonteensa perusteella. Yrityksen maine on yksi useista tekijöistä, joiden 
kautta voidaan saavuttaa asiakasuskollisuutta (Silver & Berggren, 2010). Aiem- 
pien tutkimusten mukaan vahva finanssialan yrityksen maine johtaa yrityksen 
pitkän ajan kannattavuuteen ja kestävyyteen. Yrityksen maineen ja taloudellisen 
suorituskyvyn välillä on myös havaittu positiivinen yhteys. (Roberts & Dowling, 
2002.) Yrityksen maineen avulla on tutkitusti onnistuttu myös säilyttämään hy- 
vin nykyisiä asiakkaita, edesauttamaan asiakkaiden (uudelleen)ostoja, ottamaan 
käyttöön tehokas Premium-hinnoittelumalli ja saavuttamaan parempi yrityksen 
suorituskyky (Anselmsson, Bondesson, & Johansson, 2014). Hyvämaineinen yri- 
tys voi myös saavuttaa maineensa ansiosta kustannusetuja, kun työntekijät työs- 
kentelevät mielellään hyvämaineiselle yritykselle ja näin ollen työskentelevät ah- 
kerammin pienempää korvausta vastaan. Lisäksi, koska hankkijat eivät ole yri- 
tyksen maineen vuoksi niin huolestuneita sopimuskohtaisista uhista, hyvä 
maine voi johtaa myös alempiin sopimus- ja valvontakustannuksiin. Näitä suoria 
hyvän yrityksen maineen tuottamia etuja seuraa todennäköisesti sarja epäsuoria 
etuja. (Roberts & Dowling, 2002.) 

Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään yrityksen hyvän maineen tuomiin 
positiivisiin vaikutuksiin, on hyvä tarkastella lyhyesti myös yrityksen huonon 
maineen mahdollisia vaikutuksia. Lantosin (2001) mukaan yrityksen epäeettiset 
toimenpiteet aiheuttavat yritykselle huonoa mainetta, mikä helposti leviää 
nykypäivänä silmänräpäyksessä globaalisti sosiaalisen median välityksellä. 
Esimerkiksi Nordea ja kahdeksan muuta finanssiyhtiötä saivat Luxemburgin 
finanssivalvojalta (CSSF) yhteensä runsaan kahden miljoonan euron sakot 
Panama-vuodon seurauksena. Sakot johtuivat siitä, että finanssiyhtiöt rikkoivat 
Luxemburgin rahanpesulainsäädäntöä (Kauppalehti, 2017). Esimerkiksi 
tällainen tapaus voi aiheuttaa kauaskantoisiakin negatiivisia vaikutuksia 
yritykselle. Näin ollen yrityksen maine on useimmiten hauras, ja voi koska vaan 
yrityksen toiminnan perusteella muuttua kuluttajan silmissä jopa radikaalisti. 

Yrityksen mainetta tutkivasta kirjallisuudesta voidaan päätellä, että yrityk- 
sen maineesta puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti yrityksen hyvää mainetta. Yri- 
tyksen maineella todetaan olevan useita positiivisia vaikutuksia yritystoimin- 
nalle, joista useissa tutkimuksissa esiin nostettiin muun muassa taloudellinen 
suorituskyky, pitkän ajan kannattavuus, kustannusedut ja asiakasuskollisuus. 
Yrityksen maineen luoma asiakasuskollisuus tuotiin joissain tutkimuksissa myös 
esiin siten, että kuluttaja oli halukas mahdollisesti maksamaan tuotteesta tai pal- 
velusta korkeampaa hintaa, kuten Anselmssonin, Bondessonin, ja Johanssonin 
(2014) tutkimuksessa, jossa mainitaan yrityksen maineen edesauttaneen Pre- 
mium-hinnoittelumallin onnistumista. Lisäksi voidaan olettaa, että koska työn- 
tekijät työskentelevät mieluummin hyvämaineisille yrityksille, työntekijöiden 
palvelun laadun voitaisiin olettaa olevan korkeampi kuin huonompimaineisilla 
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yrityksillä. On selvää, että Robertsin & Dowlingin (2002) väittämä pitää paik- 
kansa, että yrityksen maineen luomia etuja seuraa epäsuorat edut. Tällaisia 
epäsuoria etuja voi olla esimerkiksi työntekijöiden palvelun laatu, mistä seuraa 
todennäköisesti enemmän asiakastyytyväisyyttä, mistä seuraa enemmän ostoja 
ja asiakasuskollisuutta, ja niin edelleen. Aiemmat tutkimukset ovat yhtä mieltä 
siitä, että yrityksen maine, sen aineeton luonne ja muodostuminen pitkällä 
aikavälillä, mahdollistavat hyvin erottautumisen kilpailijoista finanssialalla. 
Silverin ja Berggrenin (2010) mukaan yrityksen maine myös vahvistaa tutkitusti 
yritysbrändiä. 

 

2.1.2 Yritysbrändi 
 

Yritysbrändi on herättänyt kasvavaa kiinnostusta markkinoinnin 
kirjallisuudessa viime vuosien aikana, ja käsitteen saama huomio koki 
voimakkaan nousukauden 1990-luvun puolivälin aikoihin (Balmer & Gray, 2003). 
Koska käsite on suhteellisen tuore, tutkimuksissa pohditaan yhä, kuinka se tulisi 
yleisesti määritellä. Joka tapauksessa yritysbrändin lukuisien etujen on todettu 
hyödyttävän erityisesti finanssialan yrityksiä: valtavia määriä pääomaa 
käytetään vuosittain finanssialan yritysten brändäämiseen (Camp, 1996). 

Aakerin (2004) mukaan yritysbrändi määrittelee koko yrityksen. 
Yritysbrändäys pohjautuu tavalliseen tuotteen brändäykseen, sillä sekä tuotteen 
että yrityksen brändäyksellä on sama tavoite: luoda mieltymyksiä ja erottautua 
kilpailijoista (Knox & Bickerton, 2003). Balmer ja Gray (2003) esittävät 
tutkimuksessaan käsitteiden ensisijaisen eroavaisuuden seuraavasti: tuotteen 
brändistä kumpuavat arvot ovat peräisin markkinoinnista ja luovasta 
mainonnasta, kun taas yritysbrändin arvot piilevät organisaation perustajien, 
omistajien, johdon ja henkilöstön arvoissa. Lisäksi on painotettu, että tyypillinen 
ero tuotebrändäyksen ja yritysbrändäyksen välillä on työntekijöiden merkitys 
(Harris & Chernatony, 2001; Ambler & Barrow, 1996). Myös Papasolomou ja 
Vrontis (2006) toteavat tutkimuksessaan, että työntekijöillä on erittäin tärkeä 
rooli yritysbrändin välittämisessä työnsä kautta kuluttajille, mutta heillä on 
myös tärkeä rooli itse yritysbrändin rakentamisessa. Kuluttajien näkemykset 
yritysbrändistä voivat riippua suuresti yksittäisistä kohtaamisista ogranisaation 
työntekijöiden kanssa (Papasolomou & Vrontis, 2006), mikä myös vahvistaa 
väitteen organisaation työntekijöiden aseman merkityksestä yritysbrändin 
välittymisessä ja rakentamisessa. 

Aakerin (2004) mukaan yritysbrändin määrittää ensisijaisesti assosiaatiot 
organisaatiosta. Yritysbrändin määrittäviä tekijöitä ovat hänen tutkimuksensa 
mukaan organisaation juuret eli alkuperä, organisaation varat ja kyvyt, ihmiset, 
arvot ja prioriteetit, organisaation paikallinen tai globaali toiminta, 
kansalaisuusohjelmat ja organisaation toimintakyky. Finanssialalla yritysbrän- 
din on todettu muodostuvan täysin yrityksen tekojen ja organisaatiokulttuurin 
pohjalta, mikä tarkoittaa sitä, että koko yritys on osallisena yritysbrändin raken- 
tamisessa (Papasolomou & Vrontis, 2006). Aiempien tutkimusten mukaan 
yritysbrändin rakenteet on lueteltu myös seuraavasti: yritysidentiteetti, 
organisaatiokulttuuri, mielikuva yrityksen toiminnasta, maine ja viestintä 
(Hulberg, 2006; Melewar, Gotsi, & Andriopoulos, 2012). Anisimovan 
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tutkimuksessa (2007) puolestaan esitetään, että yritysbrändin attribuutteja on 
yhteensä viisi: yritysaktiviteetit, yritysassosiaatiot, yrityksen arvot, yrityksen 
persoonallisuus ja symboliset hyödyt. Koska kyseistä Anisimovan tutkimusta on 
hyödynnetty aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa myös finanssialan 
kontekstissa, tässä tutkimuksessa yritysbrändin osa-alueina pidetään 
Anisimovan tutkimuksen mukaisia dimensioita. Vaikka aiemmat tutkimukset 
yritysbrändin käsitteeseen liittyen eroavat paljon toisistaan, löytyy tutkimuksista 
myös useita yhtenäisiä määritelmiä. Yhtenevä mielipide löytyy esimerkiksi siitä, 
että organisaation työntekijät vaikuttavat merkittävästi yritysbrändin 
muotoutumiseen ja sen viestimiseen kuluttajille. Useamman tutkimuksen 
mukaan yrityksen arvot ja organisaatiokulttuuri ovat yritysbrändin perustana, ja 
yritysbrändiä määrittävät assosiaatiot yritykseen liittyen. Aiempien tutkimusten 
perusteella yrityksen teoilla on myös suuri vaikutus yritysbrändin 
rakentamiseen. 

Hulbergin (2006) mukaan yritysbrändin saaman huomion kasvu 
tutkimuksissa perustuu kolmeen tekijään: erottautumiseen, läpinäkyvyyteen ja 
kustannusten pienentämiseen. Koko yrityksen mainostaminen brändinä on 
parempi vaihtoehto tuotebrändien mainostamisen sijaan, sillä yritysbrändillä on 
paremmat mahdollisuudet erottua joukosta. (Hulberg, 2006.) Tuotteilla ja 
palveluilla on taipumus muodostua samanlaisiksi ajan myötä, kun taas 
organisaatiot ovat poikkeuksetta hyvin erilaisia (Aaker, 2004). Nykyään 
yrityksiltä vaaditaan korkean asteen läpinäkyvyyttä, mikä toteutuu helposti 
yritysbrändin kautta. Yritysbrändin rakentaminen edellyttää, että organisaatiolla 
on sosiaalinen profiili, ja näin ollen yritysten on oltava läpinäkyvämpiä. (Hulberg, 
2006.) Yritysbrändi mahdollistaa viestintäkustannusten pienentämisen, kun yri- 
tysbrändi luo synergiaetuja tuotemerkkien välille. Tuotemerkkien erikseen mai- 
nostamisen sijaan myynninedistäminen voidaan toteuttaa kerralla yritysbrändin 
viestinnän kautta (Hulberg, 2006). Finanssiala on ehdottomasti yksi niistä aloista, 
joilla teknologia ja toiminnallisuus eivät riitä erottamaan yritystä kilpailijoista. 
Silver ja Berggren (2010) toteavat tutkimuksessaan, että tuotteet ovat helposti ko- 
pioitavissa ja finanssialan prosessit ovat lähes identtisiä. Koska tuotebrändeillä 
ei ole merkittävää sijaa palvelualoilla kuten finanssialalla, yritysbrändin raken- 
tamisella on merkittävä vaikutus (Balmer, 1995). Papasolomou ja Vrontis (2006) 
painottavat palvelualoilla brändin merkittävyyttä siksi, että palvelut ovat aineet- 
tomia ja näin ollen brändin merkitys korostuu. Kun finanssialan palveluita ei 
voida tuoda esiin tuotteille tyypillisiä attribuutteja korostamalla, yritysbrän- 
däyksen avulla voidaan tehokkaasti kannustaa kuluttajaa ostamaan palveluita 
(Papasolomou & Vrontis, 2006). Yritysbrändäyksessä on ensiarvoisen tärkeää, 
että brändin ja organisaation arvot ovat yhtenäisiä. Organisaation ydinarvoja 
määrittelee organisaatiokulttuuri, mikä edesauttaa työntekijöiden käyttäytyvän 
toivottujen tapojen mukaisesti. Tässä kohtaa organisaation sisäinen viestintä on 
tutkitusti tärkeässä roolissa brändin positioimiseksi, sekä kuluttajien odotusten 
viestimiseksi työntekijöille, jotta työntekijät ymmärtäisivät roolinsa brändin ra- 
kentajina. (Papasolomou & Vrontis, 2006.) 
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Vaikka yritysbrändistä on aiemmissa tutkimuksissa esitetty useita erilaisia 
määritelmiä, tietyt tekijät toistuvat kuitenkin monessa määritelmässä yritysbrän- 
din muodostajana: organisaation työntekijät, organisaatiokulttuuri, organisaa- 
tion ydinarvot, assosiaatiot yrityksestä ja yrityksen toiminta. Aiempien tutkimus- 
ten perusteella ilmenee yhteinen mielipide siitä, että yritysbrändin rakentaminen 
on merkittävä keino erottautua kilpailijoista finanssialalla. Yritysbrändin kautta 
saavutettavia muita etuja finanssialalla on aiempien tutkimusten mukaan esi- 
merkiksi viestintäkustannusten pienentäminen ja yrityksen läpinäkyvä toiminta, 
jota nykyään yrityksiltä yhä enemmän odotetaan. Lisäksi aiemmat tutkimukset 
esittävät, että finanssialan yritysbrändi tehostaa kuluttajien brändiuskollisuutta 
(Pratihari & Uzma, 2018). 

 

2.1.3 Kuluttajan brändiuskollisuus 
 

Brändiuskollisuuden on todettu olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä selittää 
kuluttajien brändivalintoja. Ei ole lainkaan yllättävää, että brändiuskollisuus on 
saanut aikaan valtavaa kiinnostusta akateemikkojen ja ammatinharjoittajien kes- 
kuudessa niin markkinoinnin kuin kuluttajakäyttäytymisen piireissä. (Jensen & 
Hansen, 2006.) Brändiuskollisuus on yksi eniten siteerattu käsite markkinoinnin 
kirjallisuudessa ja sen tuomien hyötyjen laaja kirjo on yleisesti hyväksytty niin 
akateemikkojen kuin ammatinharjoittajienkin keskuudessa. Jo ainakin neljän 
vuosikymmenen ajan brändiuskollisuuden käsitettä on pidetty tärkeänä tutki- 
muskohteena markkinoinnin kirjallisuudessa, ja useimmat tutkijat ovat yhtä 
mieltä siitä, että kuluttajan brändiuskollisuus tuo hyötyjä yritykselle (Chaudhuri 
& Holbrook, 2001). Tässä tutkimuksessa finanssialan yrityksiä kohtaan 
ilmenevää brändiuskollisuutta tarkastellaan nimenomaan kuluttajien 
näkökulmasta. 

Oliverin (1999) mukaan brändiuskollisuus tarkoittaa kuluttajan syvää si- 
toutumista tehdä johdonmukaisia uudelleenostoja suosimastaan tuotteesta tai 
palvelusta tulevaisuudessa, tai toistuvaa kuluttajan suosiman tuotteen tai palve- 
lun kannattamista tulevaisuudessa. Saman tutkimuksen mukaan brändiuskolli- 
nen asiakas tekee toistuvasti saman brändin tai brändikategorian tuotteiden tai 
palveluiden uudelleenostoja huolimatta tilannekohtaisista tekijöistä tai muiden 
yrityksen markkinointiponnisteluista, joilla on yleisesti potentiaalia vaikuttaa 
kuluttajien käyttäytymiseen. Brändiuskollisuus perustuu yrityksen ydinarvoihin, 
ja se muodostuu pääosin kuluttajien asenteesta ja käyttäytymisestä yritystä koh- 
taan (Lu ym. 2020). Sikdar, Kumar ja Makkad (2015) toteavat, että positiiviset ko- 
kemukset luovat halun toistaa kokemus uudelleen. Myös Brakus, Schmitt, ja 
Zarantonello (2009) esittävät tutkimuksessaan, että kuluttajat tekevät toistuvia 
vierailuja yrityksen tiloissa tai nettisivustolla, kun he saavat ainutlaatuisia ja mie- 
leenpainuvia brändikokemuksia, mikä johtaa mitä todennäköisimmin brändius- 
kollisuuden kehittymiseen. Aiempien tutkimusten mukaan brändiuskollisuus on 
seuraus brändikokemuksesta muun muassa finanssialalla (O’Loughlin & 
Szmigin, 2005). Brakus ym. (2009) ovat samaa mieltä todetessaan, brändiuskolli- 
suutta luovat ne brändit, jotka onnistuvat tuottamaan kuluttajille ensiluokkaisen 
brändikokemuksen. Näin ollen useamman tutkimuksen mukaan kuluttajan 
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brändikokemus on merkittävässä asemassa brändiuskollisuuden muodostumi- 
sessa, näin ollen brändiuskollisuuden muodostuminen vaatii ensinnäkin koke- 
muksen brändin kanssa, ja kokemuksen tulisi oletettavasti olla positiivinen, en- 
siluokkaisen hyvä. 

Oliverin (1999) tunnetun teorian mukaan brändiuskollisuus koostuu 
neljästä kuluttajan brändiuskollisuuden dimensiosta, jotka ovat kognitiivinen, 
affektiivinen, konatiivinen ja aktiivinen. Kognitiivinen uskollisuus muodostuu 
uskollisuudesta informaatiolle, sisältäen esimerkiksi tuotteen tai palvelun 
hinnan ja muut tuotteelle tai palvelulle tyypilliset elementit. Affektiivinen 
uskollisuus taas viittaa uskollisuuteen  tuotteen  tai  palvelun  pitämisen  
vuoksi: ”Ostan sen, koska pidän siitä.” Konatiivinen uskollisuus pohjautuu 
kuluttajan intentioon: ”Olen sitoutunut ostamaan sen.” Aktiivinen 
brändiuskollisuus puolestaan tarkoittaa sitoutumista tiettyyn brändiin siten, että 
kuluttaja tekee uudelleenostoja huolimatta eteen tulevista esteistä tai 
kilpailijoiden toimenpiteistä. Oliver ehdottaa, että kyseiset neljä 
brändiuskollisuuden osa-aluetta eivät ilmene samanaikaisesti, vaan 
pikemminkin perätysten ajan myötä. (Oliver, 1999.) Tästä voidaan päätellä, että 
brändiuskollinen kuluttaja säilyisi todennäköisesti tietyn finanssialan yrityksen 
asiakkaana jopa tämän päivän finanssialan murroksen aikana, eteen tulevista 
esteistä ja kilpailijoiden toimista huolimatta. Huang (2017) puolestaan jakaa 
brändiuskollisuuden käsitteen kahteen osaan: asenteelliseen ja 
käyttäytymislähtöiseen brändiuskollisuuteen. Asenteellinen brändiuskollisuus 
nähdään emotionaalisena brändiuskollisuuden osana, joka viittaa kuluttajan 
sitoutumisasteeseen ja asenteeseen brändiä kohtaan. Käyttäytymislähtöinen 
brändiuskollisuus puolestaan määritellään kuluttajan jatkuvien uusintaostojen 
perusteella, ja huomioon otetaan myös kuluttajan toistuva halu tehdä 
uusintaostoja tulevaisuudessa. (Chaudhuri & Holbrook, 2012.) Aiemman 
kirjallisuuden perusteella havaitaan yhteisymmärrystä useimpien tutkijoiden ja 
markkinoinnin harjoittajien kesken siitä, että brändiuskollisuus voi olla joko 
todellista, tai näennäistä. Näennäinen brändiuskollisuus perustuu hetkessä 
vallitseviin olosuhteisiin, kuten hintaan ja mukavuuteen (Iglesias, Singh, & 
Batista-Foguet, 2011). Todellinen kuluttajan brändiuskollisuus puolestaan 
perustuu kuluttajan aikaisemmasta psykologisesta ja tunnepitoisesta 
kiinnittymisestä brändiin (Lin, 2010). Dick ja Basu (1994) kehittivät aiempien 
tutkimusten pohjalta brändiuskollisuuden mallin, joka koostuu seuraavista 
tekijöistä: todellinen uskollisuus, näennäinen uskollisuus, piilevä uskollisuus ja 
ei uskollisuutta. Kyseinen malli on esitetty KUVIOSSA 1. 
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KUVIO 1 Uskollisuuden malli, Dick ja Basu (1994) 

 
 

Brändiuskollisuuteen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta voidaan todeta, että 
vanhemmissa tutkimuksissa käsite sidottiin useimmiten toistuvaan ostokäyttäy- 
tymiseen tietyn brändin kohdalla. Kuitenkin myöhemmin levisi ymmärrys siitä, 
että käsite tarkoittaa muutakin, kuin toistuvia ostoksia, kun havaittiin kuluttajan 
tunnepuolen merkitys brändiuskollisuuden muodostumisessa. Esimerkiksi 
Iglesias ym. (2011) toteavat tutkimuksessaan, että syy toistuvaan ostokäyttäyty- 
miseen voi perustua vain mukavuudenhaluun, ja näin ollen se ei voi olla yksi- 
nään pätevä mittari brändiuskollisuudelle. Viimeaikaisissa tutkimuksissa vallit- 
seekin yhteinen ymmärrys siitä, että kuluttajan tunnepuoli on merkittävä osa 
brändiuskollisuuden muodostumista. Voidaan jopa havaita, että kuluttajan tun- 
nepitoista brändiuskollisuutta korostetaan viimeaikaisissa tutkimuksissa enem- 
män, kun käyttäytymiseen johtavaa brändiuskollisuutta. Tämän selittäisi ainakin 
se, että niin moni muu tekijä brändiuskollisuuden lisäksi voi vaikuttaa kulutta- 
jaan toistuvaan ostokäyttäytymiseen, että nykyään pidetään epävarmana sitä, 
että uudelleenostot perustuisivat ainoastaan kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
On myös merkittävää mainita, että esimerkiksi pankkien asiakkuuksia yksittäi- 
sellä henkilöllä on vain yhdestä muutamaan, johtuen usein keskityseduista pank- 
kipalveluissa. Näin ollen ”toistuvat ostot” voivat kohdistua samaan pankkiin 
vain keskitysetujen vuoksi, eikä niinkään brändiuskollisuuden vuoksi. Tässäkin 
esimerkissä nähdään asenteellisen brändiuskollisuuden merkitys, sillä asenteel- 
taan uskollinen haluaa uskollisuutensa vuoksi keskittää pankkipalveluitaan, kun 
taas ei asenteeltaan uskollinen haluaa ainoastaan hyödyntää palvelujen keskittä- 
misestä saatavat edut. On myös huomioitava, että pankin asiakkuus saattaa usein 
olla periytyvää, mikä voi johtaa eri sukupolvien jatkuvaan brändiuskollisuuteen. 
Oma ensimmäinen pankki valitaan usein vanhempien toimesta, ja mikäli van- 
hemmat ovat uskollisia omalle pankilleen, he todennäköisesti toivovat myös lap- 
selleen kyseisen pankin asiakkuuden. Näin ollen lapsen kasvaessa ja saman pan- 
kin asiakkuuden jatkuessa brändiuskollisuus voi pohjautua ainoastaan tottumi- 
seen ja se ilmenee käyttäytymislähtöisenä brändiuskollisuutena, eikä se välttä- 
mättä laisinkaan pohjaudu asenteelliseen brändiuskollisuuteen. Tässä tutkimuk- 
sessa brändiuskollisuuden käsitettä tarkastellaan nimenomaan kaksidimensi- 
oisena, eli sisältäen sekä käyttäytymislähtöisen että asenteellisen dimension. 
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Aiemmat tutkimukset brändiuskollisuuteen liittyen ovat epäilemättä yhtä 
mieltä siitä, että brändiuskollisuus tuo paljon etuja yritykselle. Chaudhurin ja 
Holbrookin (2001) tutkimuksen mukaan brändiuskollisuus voi mahdollisesti 
kasvattaa  yrityksen markkinaosuutta, ja brändiuskolliset   asiakkaat ovat 
halukkaita maksamaan yrityksen tuotteista tai palveluista kalliimpia hintoja. 
Dick ja  Basu (1994) esittävät,  että  brändiuskollisuus  luo kuluttajille 
vastustuskykyä vaihtaa brändistä toiseen, ja kuluttajat kertovat pitämästään 
brändistä muille, mistä syntyy positiivista suu-sanallista viestintää. Lisäksi 
kaikkia yllä mainittuja etuja seuraa mitä todennäköisemmin sarja epäsuoria etuja. 
Vaikka brändiuskollisuus määritellään aiemmassa kirjallisuudessa eri 
näkemysten mukaan, toistuvat määritelmissä kuitenkin samat teemat kuten 
kuluttajan brändisukollisuuteen johtava tunnepuoli ja käyttäytymiseen johtava 
puoli.  Brändiuskollisuuden muodostajana  brändikokemukset   nousevat 
aiemmista   tutkimuksista esiin, ja  brändiuskollisuuden hyötyjen listalta 
erottautuvat muun muassa yrityksen markkinaosuuden kasvu, positiivinen suu- 
sanallinen viestintä, sekä kuluttajien halu maksaa kalliimpia hintoja. Ei ole 
epäselvää, miksi brändiuskollisuus on saanut valtavasti huomiota aiemmassa 
markkinoinnin tutkimuskirjallisuudessa. On myös havaittu, että yrityksen 
yhteiskuntavastuu voi edistää kuluttajan  brändiuskollisuutta  (Loureiro, 
Sarmento, & Le Bellego, 2017). 

 

2.1.4 Yrityksen yhteiskuntavastuu 
 

Yrityksen yhteiskuntavastuun huomioimisen sanotaan olevan tänä päivänä yri- 
tyksen liiketoiminnalle välttämätöntä. Globaaleilla markkinoilla sekä pienet että 
suuret yritykset yrittävät muokata liiketoimintamallejaan vastuullisimmaksi. 
(Carvalho, Sen, Mota, & de Lima, 2010.) Yrityksen yhteiskuntavastuuta on aiem- 
min pidetty yhtä tärkeänä kaikissa organisaatioissa, kuitenkin finanssialan yri- 
tykset ovat suhteessa muihin organisaatioihin herkempiä yritysten yhteiskunta- 
vastuutoimien vaikutuksille (Fatma & Rahman, 2014). Vaikka käsite on tänä päi- 
vänä merkittävässä roolissa, sillä ei vieläkään ole tiettyä yleistä määritelmää 
(Green & Peloza, 2011). 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa käsitteelle löytyy määritelmiä hyvin 
laajoista hyvinkin täsmällisiin. Enderle ja Tavis (1998) määrittelevät yrityksen yh- 
teiskuntavastuun siten, että käsite tarkoittaa yrityksen yhteiskunnallisia toimia, 
jotka täyttävät yrityksen yhteiskunnalliset tarpeet ylittäen yhteiskuntavastuun 
lailliset vaatimukset. Näin ollen kyseisen määritelmän mukaan ei riitä, että yritys 
toteuttaisi yhteiskuntavastuutoimia lain vaatimissa puitteissa, vaan merkittävää 
on ylittää nämä asetetut vaatimukset. Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa yri- 
tyksen toimia, jotka vaikuttavat planeettamme hyvinvointiin ja yhteiskuntaan 
kokonaisuutena, sekä yrityksen kannattavuuteen, josta yrityksen sidosryhmät 
hyötyvät (Carvalho ym. 2010). Yrityksen yhteiskuntavastuun tavoitteeksi määri- 
tellään pitkän tähtäimen tuottavuus, jonka saavuttamiseksi yritys sitoutuu vält- 
tämään toiminnastaan aiheutuvia vahinkoja ja edistämään yhteiskunnan hyvin- 
vointia (Mohr, Webb & Harris, 2001). 
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Vaikka yrityksen yhteiskuntavastuukäsitteen määritelmiä löytyy runsaasti 
ja ne vaihtelevat reilusti sisällöltään, Carroll (1979, 1999) on onnistunut 
määrittelemään käsitteen yleisesti hyväksyttävästi. Carrollin mukaan yrityksen 
ensisijaiset tehtävät on priorisoida yrityksen kannattavuutta (taloudellinen 
vastuu), sekä vastuuta toimia lain määräämissä puitteissa (laillinen vastuu). 
Vasta näiden tekijöiden huomioimisen jälkeen voivat eettinen vastuu, kuten 
ympäristövaikutusten minimointi, sekä valinnainen vastuu, kuten yrityksen 
erilaiset lahjoitukset, olla merkittävässä roolissa. Yleisesti ottaen Carroll (1979, 
1991) esittää yrityksen yhteiskuntavastuun dimensiot kattavasti. Lantos (2001, 
2002) muotoili uudelleen Carrollin (1979, 1999) esittämät yrityksen 
yhteiskuntavastuun dimensiot, ja väittää että dimensioiden tulisi olla eettinen, 
altruistinen ja strateginen vastuu. Vaikka eettinen ja altruistinen vastuu 
muistuttavat paljon Carrollin ehdottamia dimensioita, poikkeaa strateginen 
vastuu hänen mallistaan täysin. Lantos (2001, 2002) määrittelee strategisen 
yrityksen yhteiskuntavastuun siten, että yrityksen liiketoiminnalla tulee olla 
potentiaalia kehittää yritysmielikuvaa ja lisätä motivaatiota ja uskollisuutta eri 
sidosryhmien välillä. David, Kline ja Dai (2005) esittävät tutkimuksessaan teorian 
yrityksen yhteiskuntavastuusta, jota pidetään myös yleisenä ja kattavana. Teoria 
perustuu Socrateen Tietokantaan (Socrates: The corporate Social Ratings Moni- 
tor), jossa 600 yritystä laitetaan järjestykseen perustuen niiden yhteiskuntavas- 
tuutoimien mukaan, jotka on jaettu kuuteen eri kategoriaan. Kategoriat ovat yh- 
teisö, monimuotoisuus, työntekijät, ympäristö, tuotekehityksen ja kehitysmaiden 
tukeminen. Teoria avaa käytännön tasolla mitä näiden kategorioiden yrityksen 
yhteiskuntavastuut voivat pitää sisällään. Kategoriassa yhteisö, yritys voi esi- 
merkiksi tukea yhteisön terveyttä, koulutusta, asuinjärjestelyjä ja taidetta. Moni- 
muotoisuuskategoriassa yritys voi tukea ihmisten ongelmia liittyen perheen, ro- 
dun, sukupuolen tai seksuaalisuuden aiheuttamiin ongelmiin. Työntekijöitä yri- 
tys voi tukea esimerkiksi takaamalla tasa-arvoisen tulonjaon ja työturvallisuuden. 
Ympäristökategoriaan kuuluvat yrityksessä kierrättäminen, ongelmajätteen kä- 
sittely, ympäristöystävälliset tuotteet, eläinkokeiden välttäminen, otsonikemi- 
kaalien välttäminen ja päästöjen kontrollointi. Kategoriassa kehitysmaiden tuke- 
minen yritys voi selvittää tarkasti työkäytännöt ja muut operaatiot niissä maissa, 
joissa voi esiintyä ihmisoikeusrikoksia. Viimeisenä tuotekehityksen tukeminen - 
kategoriassa yritys voi esimerkiksi selvittää tuotteiden turvallisuuden, edistää 
tutkimus- ja kehitystoimia ja panostaa markkinointiin (David ym. 2005). Linna- 
nen ja Panapanaan (2002) puolestaan esittävät yrityksen yhteiskuntavastuun 
määritelmänsä niin, että käsitteen päämääränä ja kattona on yrityksen kestävyys. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulisi tyydyttää tarpeet siten, 
ettei se olisi tulevaisuuden sukupolvilta pois. Tämän mallin mukaan yrityksen 
kestävyys jakautuu kolmeen dimensioon, joka muodostavat yrityksen yhteis- 
kuntavastuun, ja dimensiot ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liit- 
tyvä vastuu. (Linnanen ja Panapanaan, 2002.) Tämän jaon esittelivät tutkimuk- 
sessaan myös Torugsa, O’Donohue ja Hecker (2012), jotka selittävät tarkemmin 
kolmen dimension sisällön käytännössä. Tämän mallin mukaan yrityksen talou- 
dellisen vastuun toimet voivat sisältää turvallisuuden takaamisen, tuotteiden 
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laadun ja kuluttajien valitusten ennaltaehkäisemisen liittyen asiakastyytyväisyy- 
den takaamiseen. Yrityksen sosiaalisen vastuun toimia ovat sosiaalisten ja eettis- 
ten ongelmien käsittely, kuten esimerkiksi työntekijöiden syrjinnän ehkäisemi- 
nen. Yrityksen ympäristövastuutoimiin puolestaan kuuluu yrityksen pyrkimyk- 
set vähentää liiketoiminnastaan aiheutuneita haitallisia ulkoisvaikutuksia ympä- 
ristöön. (Torugsa ym. 2012.) Dahlsrudin (2008) tutkimuksen mukaan sillä ei ole 
merkitystä, että yrityksen yhteiskuntavastuulle ei löydy yhtenäistä määritelmää, 
sillä kaikki määritelmät sisältävät suurimmalta osin saman tarkoituksen. 
Dahlsrud (2008) toteaa tutkimuksessaan, että yrityksen yhteiskuntavastuun 
määritelmät viittaavat johdonmukaisesti useimmiten seuraavaan viiteen osa- 
alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen, sidosryhmiin liittyvä, ympäristöön liittyvä 
ja vapaaehtoinen vastuu. Näiden lisäksi useimmiten eri määritelmissä nousee 
esiin myös yrityksen laillinen yhteiskuntavastuu. 

Tietoisuus yrityksen yhteiskuntavastuusta on kasvussa, minkä aiempi 
tutkimus perustelee seuraavan kolmen havainnon avulla. Ensiksi, yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimet auttavat parantamaan kuluttajien brändimielikuvaa 
yrityksestä, minkä lisäksi yhteiskuntavastuutoimet lisäävät erottautumisen 
elementin yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Toiseksi, globalisaation kasvavan 
vaikutuksen vuoksi yritysten oletetaan toimivan vastuullisemmin yhteiskuntaa 
kohtaan. Kolmanneksi, informaatio- ja viestintäteknologian kehittyneisyyden 
vuoksi yritykset ovat tänä päivänä jatkuvasti kuluttajaryhmien tarkkailun 
alaisina, ja yritys arvioidaan mediassa usein äkkipikaisesti (Ramasamy, Yeung & 
Au, 2010). Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta, että yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimilla on mahdollisuus erottautua kilpailijoista, parantaa 
mielikuvaa yrityksestä kuluttajan silmissä, vastata kasvaviin odotuksiin 
yrityksen vastuullisuudesta sekä parantaa yrityksestä saatavaa kuvaa muun 
muassa mediassa. Näin ollen yrityksen yhteiskuntavastuutoimien avulla voi olla 
mahdollista parantaa merkittävästi finanssialan yrityksen asemaa markkinoilla. 
Koska Carrollin (1999) yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteen määrittäminen on 
yleisesti hyväksytty aiemmissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa 
hyödynnetään kyseistä mallia. Lisäksi Carrollin määrittämät yrityksen 
yhteiskuntavastuun dimensiot nähdään hyvin soveltuviksi finanssialan 
kontekstiin. Tässä tutkimuksessa yrityksen yhteiskuntavastuun dimensiot on 
kuitenkin rajattu siten, että kolme tärkeintä dimensiota Carrollin mallista 
huomioidaan: taloudellinen vastuu, laillinen vastuu sekä eettinen vastuu. 
Carrollinkin mallissa esitetty yrityksen valinnainen vastuu rajataan 
tutkimuksesta pois. Kyseinen dimensio vaikuttaa tutkimusten mukaan 
positiivisesti kuluttajan brändisukollisuuteen kehittyvissä maissa (Pratihari & 
Uzma, 2018), ja koska tämä tutkimus on rajattu koskemaan finanssialaa 
Suomessa, katsotaan kyseisen muuttujan olevan tarpeeton. Yrityksen 
taloudellinen vastuu on koko yrityksen yhteiskuntavastuun perustana, kuten 
useimmissa kyseisen käsitteen määritelmissä. Voidaan olettaa, että laillinen 
vastuu olisi merkittävässä asemassa finanssialan tutkimuksessa, sillä 
finanssialalla lakien noudattaminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva 
turvallisuuden tunne kuluttajille voidaan nähdä merkittävässä roolissa 
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kuluttajan brändiuskollisuuden muodostumista ajatellen. Yrityksen eettinen 
vastuu puolestaan pitää sisällään esimerkiksi finanssialan lahjoituksia voittoa 
tavoittelemattomille yrityksille, toimia ympäristön suojelemiseksi sekä muita 
toimia, joita Suomessa finanssialalla yritykset operoivat. 

 
 
 

 

 
KUVIO 2 Yrityksen yhteiskuntavastuun pyramidi (Carroll 1991) 

 
Tässä Carrollin (1991) tutkimuksessa esitetyssä kuviossa havainnollistetaan yrityksen yh- 
teiskuntavastuun määritelmää, jota on muokattu tähän tutkimukseen sopivaksi. Kuviosta 
on poistettu pyramidin ylin yrityksen yhteiskuntavastuun dimensio filantrooppinen eli va- 
linnainen vastuu, sillä Pratiharin ja Uzman (2018) tutkimuksen mukaan kyseinen dimensio 
vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen kehittyvissä maissa. Koska tämä tutkimus 
toteutetaan Suomen finanssialaa koskien, kyseinen muuttuja poistetaan ylläolevasta 
kuviosta tarpeettomana. 

 

2.1.5 Taloudellinen yrityksen yhteiskuntavastuu 
 

Carrollin (1999) mukaan yrityksen tulee priorisoida taloudellista vastuuta: yri- 
tyksen on tärkeintä olla kannattava. Lantos (2001) pohjustaa tutkimuksessaan 
yrityksen taloudellisen vastuun määritelmän historian avulla. Lantosin mukaan 
olemme olleet riippuvaisia liiketoiminnasta teollisen vallankumouksen jälkeen, 
sillä tämä merkittävä talouslaitos tuottaa tavaroita ja palveluita tyydyttämään 
tarpeitamme, tarjoaa työpaikkoja ja kohtuullista palkkaa työntekijöille, etsii 
raaka-ainevarastoja, löytää uusia resursseja, sekä kehittää teknologisia paran- 
nuksia ja tuotteita. Lisäksi mainitaan verojen maksaminen julkisia tarpeita varten 
sekä taloudellisen kasvun edellyttämän sijoituspääoman tuottaminen. Kaikki 
tämä tapahtuu samalla, kun yritys ansaitsee voittoa omistajilleen ja toimii näin 
ollen sijoitusmahdollisuutena. Aiemmin jos yritys onnistui tässä kaikessa lain 
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määräämissä puitteissa, yritystä pidettiin erinomaisena. Lantos (2001) määritte- 
lee taloudellisen vastuun tarkoittavan kannattavaa liiketoimintaa, joka tuottaa 
laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan asiakkaille. 

Novak (1996) määritteli yksityiskohtaisemmin yrityksen taloudellisen vas- 
tuun jakamalla käsitteen seitsemään osa-alueeseen. Osa-alueet ovat (1) tyydyttää 
asiakkaiden tarpeita tuotteilla ja palveluilla, mitkä sisältävät todellista arvoa, (2) 
ansaita kohtuullinen tuotto varoista, jotka sijoittajat uskovat yritykselle, (3) luoda 
uutta varallisuutta, joka voi kertyä voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, mikä 
johtaa köyhempien palkkojen nousuun, (4) uusien työpaikkojen luominen ja yl- 
läpitäminen, (5) kateuden kukistaminen luomalla liikkuvuutta ylöspäin, luo- 
malla ihmisille käsityksiä, että heidän taloudellinen asemansa voi parantua, (6) 
innovaatioiden edistäminen ja (7) kansalaisten taloudellisten etujen monipuolis- 
taminen, jotta voidaan estää enemmistön yksinvalta. (Novak, 1996.) Myös Lantos 
(2001) hyväksyy yllä esitetyt yrityksen taloudellisen vastuun osa-alueet. Kaiken 
kaikkiaan aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa tutkijat ovat selvästi yhtä mieltä 
siitä, että taloudellinen vastuu on yrityksen vastuista ensisijainen. Tämä perus- 
tuu oletettavasti siihen ajatukseen, että yrityksen taloudellinen vastuu perustuu 
koko yrityksen olemassaoloon; mikäli yritys ei ole kannattava, ei sen kannata olla 
olemassa. Näin ollen yrityksen taloudellinen vastuu nähdään useimmiten mui- 
den yrityksen vastuiden perustana, kuten Carrollin (1999) pyramidimallissa. 

 

2.1.6 Laillinen yrityksen yhteiskuntavastuu 
 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, aiemmin sellaista yritystä pidettiin 
erinomaisena, joka onnistui taloudellisen vastuun täyttämisessä lain määrää- 
missä puitteissa (Lantos, 2001). Oletettavasti tänä päivänä lain määräämät puit- 
teet ovat tiukentuneet huomattavasti. 

Yrityksen yhteiskuntavastuun dimensioon laillinen vastuu sisältyy yrityk- 
sen lakisääteiset tehtävät. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluu yleisesti lain noudatta- 
minen ja pelaaminen pelisääntöjen mukaisesti. Laissa havaitaan kuitenkin tiet- 
tyjä puutteita yritysten vastuullisen käyttäytymisen varmistamiseksi: lakien so- 
veltamisala on rajoitettu, eli ne eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia tapahtumia. 
Lait tarjoavat vain pohjan moraaliselle liiketoiminnalle. Lait kertovat, mitä tulisi 
ja ei tulisi tehdä, mutta eivät auta yrityksiä ennaltaehkäisemään suoraan vahin- 
koja. Näin ollen lakeja voidaan seurata tahattomasti rangaistuksen pelosta sen 
sijaan, että niitä noudatettaisiin vapaaehtoisesti sisäisen moraalisen vakaumuk- 
sen vuoksi. (Lantos, 2001.) Tästä voidaan päätellä, että lakeja rangaistuksen pe- 
losta noudattamalla yrityksellä on vain pohja toimia moraalisesti. Näin ollen yri- 
tyksen tulisi vapaaehtoisesti haluta toteuttaa liiketoimintaansa moraalisesti ja 
lain puitteissa, jotta se onnistuisi kasvattamaan moraalista toimintaansa yrityk- 
sen sisällä ja sen avulla ennaltaehkäisemään yrityksen aiheuttamia vahinkoja. 
Näin ollen lakia on yksinkertaisesti noudatettava, mutta jos yritys ennen kaikkea 
haluaa noudattaa lakia, on sillä Lantosin (2001) mukaan mahdollisuus menestyä 
paremmin. 
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2.1.7 Eettinen yrityksen yhteiskuntavastuu 
 

Ennen 1960-lukua eettinen liiketoiminta ei ollut merkittävä liikemiesten huolen- 
aihe. Sen aikainen työetiikka opetti ihmisiä työskentelemään ahkerasti ja menes- 
tymään, ja tätä pidettiin yrityksen sosiaalisen vastuun ytimenä. Tänä päivänä on 
yleisesti tiedossa, että organisaatioiden odotetaan käyttäytyvän eettisesti ja nou- 
dattavan moraalista johtamistapaa. Kyseiset odotukset ovat kasvaneet tasaisesti 
viimeisen puolen vuosisadan aikana. (Lantos, 2001.) Lantos (2001) toteaa, että 
tänä päivänä eettinen yrityksen yhteisuntavastuun dimensio, joka perustuu eet- 
tisten velvoitteiden ja vastuiden käsitteeseen, on yritykselle välttämätöntä ottaa 
huomioon liiketoiminnassa. Käsite on kuitenkin moniselitteinen verrattuna ta- 
loudelliseen ja lailliseen yrityksen yhteiskuntavastuuseen, ja se rinnastetaan 
usein toisiin yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteisiin. 

Eettinen yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa niitä yrityksen velvolli- 
suuksia, jotka yritys toteuttaa laillisten velvoitteiden lisäksi (Lantos, 2001). Car- 
rollin (2000) mukaan yrityksen eettinen vastuu pitää sisällään ne käytännöt, ins- 
tituutiot, päätökset tai tavat, jotka ovat joko odotettuja (positiivisia velvollisuuk- 
sia) tai kiellettyjä (negatiivisia velvollisuuksia), ja joita ei välttämättä ole luoki- 
teltu laissa. Tänä päivänä yritysten on tärkeää tuottavuuden lisäksi vaikuttaa yh- 
teiskunnan muihin kuin taloudellisiin näkökohtiin, kuten työntekijöiden, asiak- 
kaiden ja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien hyvinvointiin, unohtamatta luon- 
non hyvinvointia. (Lantos, 2001). 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiintyy eräänä yrityksen yhteiskun- 
tavastuun dimensiona myös yrityksen ympäristövastuu, jonka voidaan olettaa 
kuuluvan Carrollin (1999) mallissa eettisen yrityksen yhteiskuntavastuun alle. 
Tutkimusten mukaan talouskasvu on aiheuttanut liian suuren taakan ympäris- 
tölle: saasteiden ja jätteiden lisääntyminen, liiallinen kuluttaminen ja luonnonva- 
rojen käyttö heikentävät ympäristöä ja ekosysteemiä, joiden varassa ihmisen sel- 
viytyminen ja hyvinvointi loppujen lopuksi riippuvat (World Resource Institute, 
2005.) Joidenkin tutkijoiden mukaan yrityksen ympäristövastuu korjaa yrityksen 
tilojen, toimintojen ja tuotteiden aiheuttamia vahinkoja ympäristölle, esimerkiksi 
pienentämällä yrityksen hiilidioksidipäästöjä ja energiajätettä (Chuang & Huang, 
2018). Aiemmassa kappaleessa selvennettiin tarkemmin yrityksen yhteiskunta- 
vastuun käsitettä, ja osa tutkijoista nimesi yhdeksi käsitteen dimensioksi sosiaa- 
lisen vastuun. Lantosin (2001) tutkimuksessa kyseistä ”yrityksen sosiaalista vas- 
tuuta” kutsutaan eettiseksi yrityksen yhteiskuntavastuuksi. Näin ollen näiden 
termien voidaan katsoa olevan synonyymeja. 

Lantos (2001) toteaa, että vaikka nykyään ollaan ainakin teoriassa lähes yk- 
simielisiä siitä, että eettinen yrityksen yhteiskuntavastuu on merkittävä yhteis- 
kuntavastuun dimensio, valitettavasti tämä ei välttämättä heijastu yrityksen käy- 
tännön toimenpiteisiin. Tässä havaitaan samanlaista ristiriitaa kuin esimerkiksi 
eettisenä itseään pitävässä kuluttajassa, joka ei kuitenkaan toimi ostokäyttäyty- 
misensä perusteella aatteidensa mukaisesti. Oletettavasti yrityksen eettisen yh- 
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teiskuntavastuun toimenpiteet voivat mahdollisesti myös vähentää sidosryh- 
mien saamaa tuottoa, mutta vaihtoehtona on kaltoinkohdella ihmisiä ja yhteis- 
kuntaa. (Lantos, 2001.) 

 

2.2 Yrityksen maineen, yritysbrändin, kuluttajan brändiuskolli- 
suuden ja yrityksen yhteiskuntavastuun väliset suhteet 

 
Tässä teoreettisen viitekehyksen toisessa osiossa esitetään tutkimuksen pääkäsit- 
teiden välisiä suhteita. Käsitteiden välisiä syy-seuraussuhteita tarkastellaan 
aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 

 

2.2.1 Yrityksen maineen vaikutus yritysbrändiin 
 

Yritykset tunnistavat yhä enemmän yrityksen maineen merkityksen yrityksen ta- 
voitteiden saavuttamisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä (Argenti & 
Druckenmiller, 2005). Yrityksen maine määrittää, kuinka yritys mielletään pit- 
källä aikavälillä, ja maine perustuu sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten sidos- 
ryhmien mielipiteisiin (Narteh & Braimah, 2017). Yritysbrändi puolestaan on 
tässä tutkimuksessa määritelty muun muassa organisaation ydinarvojen, yrityk- 
sen toiminnan, organisaatiokulttuurin ja yritykseen liittyvien assosiaatioiden pe- 
rusteella. Käsitteet yrityksen maine ja yritysbrändi ovat samankaltaisia käsitteitä, 
joilla molemmilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia yrityksen menesty- 
miseen, ja käsitteiden on todettu vaikuttavan toisiinsa puolin ja toisin. Lisäksi 
molemmat käsitteistä ovat verrattain uusia, ja niitä on tutkittu melko vähän 
aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Näin ollen kyseisten käsitteiden välistä 
suhdetta on kannattavaa tutkia tarkemmin. 

Jotkut tutkijat väittävät, että yrityksen maine on käsitteenä niin abstrakti ja 
epämääräinen, että sitä on mahdotonta johtaa yrityksen toimesta. Kuitenkin toi- 
set tutkijat vastaavat väitteeseen, että yritys todella pystyy johtamaan mainettaan, 
ja että yritysbrändin vahva johtaminen on tärkeässä roolissa maineen johtamisen 
prosessissa. (Argenti & Druckenmiller, 2005.) Silverin ja Berggrenin (2010) tutki- 
muksen mukaan yrityksen maine vahvistaa kuluttajan näkemystä yritysbrän- 
distä. Yrityksen hyvä maine houkuttelee kuluttajia, työntekijöitä, toimittajia ja 
jakelijoita, ja hyvän maineen kautta yritys ansaitsee yleisön myönteisen ajattelun 
yritystä kohtaan (Lantos, 2001). Argenti ja Druckenmiller (2005) esittävät 
tutkimuksessaan, että yrityksen maine vahvistuu aina kun yrityksen 
brändilupaus toteutuu kuluttajan silmissä. Yrityksen brändilupauksen 
toteutumisella tarkoitetaan tässä kohtaa niiden odotusten täyttymistä, mitä 
kuluttajalla on yritystä kohtaan. Näin ollen yritysbrändi nähdään tärkeänä 
tekijänä yrityksen maineen johtamisessa ja toisinpäin. Käsitteet ikään kuin 
kulkevat käsi kädessä ja kannattelevat toisiaan; hyvän yrityksen maineen 
voidaan olettaa parantavan yritysbrändiä kuluttajan silmissä, kun taas hyvän 
yritysbrändin voidaan puolestaan olettaa parantavan yrityksen mainetta. Vaikka 
yrityksellä voi olla hyvä yritysbrändi ilman hyvää mainetta, voidaan todeta, että 



26 
 

 

yrityksen hyvä maine parantaa yritykseen liityviä assosiaatioita kuluttajan 
mielessä, mikä johtaa kuluttajan parempaan mielikuvaan yritysbrändistä. Usein 
assosiaatiot muodostuvat myös yrityksen tekojen perusteella, jolloin yrityksen 
hyvät teot johtavat pitkällä aikavälillä parempaan maineeseen, mistä seuraa sarja 
positiivisia epäsuoria seurauksia, kuten yritysbrändin parantuminen kuluttajan 
silmissä. 

Koska Aakerin (2004) mukaan yritysbrändin määrittää ensisijaisesti 
assosiaatiot organisaatiosta, näiden assosiaatioiden voidaan olettaa parantuvan 
kuluttajan silmissä yrityksen hyvän maineen ansiosta. Papasolomou ja Vrontis 
(2006) toteavat, että finanssialalla yritysbrändin nähdään muodostuvan täysin 
yrityksen tekojen ja organisaatiokulttuurin pohjalta, eli koko yritys on mukana 
yritysbrändin rakentamisessa. Yrityksen teot tunnetusti luovat yrityksen 
mainetta pitkällä aikavälillä, ja yrityksen teot määrittelevät yritysbrändiä 
suurelta osin. Yrityksen tekojen perusteella muodostuvat myös suuri osa 
yritykseen liittyvistä assosiaatioista. Tämän pohdinnan kautta voidaan päätellä, 
että yrityksen maine vaikuttaa positiivisesti yritysbrändiin kuluttajan silmissä, 
mitä selittää yrityksen positiiviset teot ja niistä muodostuvat positiiviset 
assosiaatiot yrityksestä. 

 

Tämän synteesin perusteella muodostetaan tutkimukselle ensimmäinen hypo- 
teesi: 

 
H1: Yrityksen maine vaikuttaa positiivisesti yritysbrändiin. 

 

2.2.2 Yrityksen maineen vaikutus kuluttajan brändiuskollisuuteen 
 

Yrityksen hyvä maine luetaan kilpailueduksi, millä on mahdollisuus vakauttaa 
yrityksen asemaa markkinoilla. Aiempien tutkimusten perusteella yrityksen 
maine vaikuttaa laajalti yrityksen toimintaan ja sen sidosryhmiin, ja yrityksen 
maine on epäilemättä tärkeässä roolissa, kun tutkimusten mukaan se nähdään 
yhtenä yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Toisaalta taas yrityksen huonon 
maineen aiheuttamia vahinkoja korostetaan tutkimuksissa, sillä yrityksen tu- 
hottu maine muun muassa vahingoittaa kuluttajien ja työntekijöiden uskolli- 
suutta yritystä kohtaan, mikä vaarantaa yrityksen taloudellisen hyvinvoinnin ja 
jopa sen olemassaolon (Argenti & Druckenmiller, 2005). Kuten aiemmassa kap- 
paleessa on esitetty, kuluttajan brändiuskollisuudella on yritykselle lukuisia 
etuja, joiden vuoksi sitä pidetään yleisesti merkittävänä kilpailuetua tuovana te- 
kijänä. Koska kumpikin käsite nähdään kriittisenä, organisaatiolle kilpailuetua 
tuovana tekijänä, on niiden välistä suhdetta kiinnostavaa tutkia tarkemmin. 

Yrityksen maine on yksi useista tekijöistä, minkä kautta voidaan saavuttaa 
kuluttajan brändiuskollisuutta (Silver & Berggren, 2010). Lisäksi yrityksen hyvän 
maineen rakentaminen nähdään hyvänä strategiana kuluttajien brändisukolli- 
suuden lisäämiseksi (Putra, Armanu & Sudjatno, 2019). Lu ja Seock (2008) totea- 
vat, että jatkuvasti tarjontaansa kehittävä, korkealaatuisia tarjouksia kuluttajille 
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antava organisaatio lisää jatkuvasti organisaation hyvää mainetta kuluttajien sil- 
missä. Tämä taas tuottaa toivottuja markkinointituloksia, kuten asiakastyytyväi- 
syyttä, positiivista suu-sanallista viestintää, sekä brändiuskollisuutta (Lu & 
Seock, 2008). Eri aloilla yrityksen hyvän maineen nähdään johtavan kuluttajan 
brändiuskollisuuteen (Loureiro, Ruediger, & Demetris, 2012). Näin ollen yrityk- 
sen maineen voidaan olettaa johtavan kuluttajan brändiuskollisuuteen myös fi- 
nanssialalla. Narteh ja Braimah (2017) esittävät tutkimuksessaan, että kuluttajan 
näkemys yrityksen hyvästä maineesta muun muassa muokkaa ostopäätöksiä ja 
tuottaa yritykselle toivottuja tuloksia, kuten brändiuskollisuutta. Tämä vaikuttaa 
selkeältä, kun tiedetään, että brändiuskollisuuden katsotaan osittain muodostu- 
van kuluttajan toistuvien ostojen perusteella: jos yrityksen hyvä maine saa kulut- 
tajan asioimaan yrityksen kanssa toistuvasti, voidaan päätellä, että yrityksen 
hyvä maine johtaa kuluttajan brändiuskollisuuteen. Toisaalta on muistettava, 
että tässäkin kontekstissa tilannetekijöillä on oma vaikutuksensa. Lisäksi yrityk- 
sen hyvä maine saattaa nopeasti heikentyä tietyn skandaalin vuoksi, mikä leviää 
globaalisti nopeasti sosiaalisen median välityksellä. Koska useiden tutkijoiden 
mukaan yrityksen hyvällä maineella ja kuluttajan brändiuskollisuudella näh- 
dään selvä yhteys, pätee tämä luonnollisesti myös negatiivisesta näkökulmasta 
siten, että yrityksen huono maine vaikuttaa negatiivisesti kuluttajan brändius- 
kollisuuteen. 

Asenteellinen brändiuskollisuus nähdään emotionaalisena 
brändiuskollisuuden osana, joka viittaa kuluttajan sitoutumisasteeseen ja 
asenteeseen brändiä kohtaan. Käyttäytymislähtöinen brändiuskollisuus 
puolestaan määritellään kuluttajan jatkuvien uusintaostojen perusteella, ja 
huomioon otetaan myös kuluttajan toistuva halu tehdä uusintaostoja 
tulevaisuudessa. (Chaudhuri & Holbrook, 2012.) Useamman tutkimuksen mu- 
kaan kuluttajan brändikokemus on merkittävässä asemassa brändiuskollisuuden 
muodostumisessa, näin ollen brändiuskollisuuden muodostuminen vaatii ensin- 
näkin kokemuksen brändin kanssa, ja kokemuksen tulisi oletettavasti olla posi- 
tiivinen, ensiluokkaisen hyvä. Tästä voidaan päätellä että, yrityksen hyvä maine 
vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen, koska yrityksen hyvä maine vaikut- 
taa positiivisesti kuluttajan brändikokemukseen. On selvää, että kuluttajalla on 
sitä positiivisempi asenne yrityksen brändikokemusta kohtaan, mitä positiivi- 
sempi asenne kuluttajalla on koko organisaatiota kohtaan. Tiivistettynä, yrityk- 
sen hyvä maine vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen, mitä se- 
littää kuluttajan positiivisemmat asenteet yritystä kohtaan, mikä osaltaan vaikut- 
taa positiivisemman brändikokemuksen muodostumiseen. 

 
Tämän synteesin perusteella asetetaan tutkimuksen toinen hypoteesi: 

 
H2: Yrityksen maine vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
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2.2.3 Yritysbrändin vaikutus kuluttajan brändiuskollisuuteen 

 

Viime vuosikymmenen aikana tutkijoiden keskuudessa on kasvanut kiinnostus 
organisaation arvoja, visiota ja missiota kohtaan (Anisimova, 2007). Organisaa- 
tion arvot, visio ja missio ovat osana muodostamassa organisaatiokulttuuria, yri- 
tysidentiteettiä ja kuluttajien mielikuvaa yrityksen toiminnasta, mitkä muun mu- 
assa määrittävät yritysbrändiä (Hulberg, 2006; Melewar, Gotsi, & Andriopoulos, 
2012). Kuten aiemmassa kappaleessa esitettiin, yritysbrändi tuo potentiaalisesti 
useita etuja yritykselle, kuten esimerkiksi mittakaavaedut markkinoinnissa ja 
pienemmät mainonta- ja myynninedistämiskustannukset. Kuitenkin kyseiset 
edut ovat Anisimovan (2007) mukaan vain täydentämässä yritysbrändin mah- 
dollistamaa tärkeintä etua, eli asiakkaiden uskollisuutta, ja siitä seuraavia muita 
etuja. Nykyinen tietämys kuluttajan kokeman yritysbrändin ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden välisestä suhteesta on suppeaa, ja käsitteiden välistä suhdetta 
tarkemmin tutkimalla yrityksillä voisi olla mahdollisuus tunnistaa ne brändin 
attribuutit, jotka vaikuttavat eniten kuluttajan uskollisuuteen brändiä kohtaan 
(Anisimova, 2007). Näin ollen kyseisten käsitteiden välistä suhdetta on merkittä- 
vää tutkia lisää. 

Koska yritysbrändi käsitteenä on suhteellisen uusi niin markkinoinnissa 
kuin organisaatioihin liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa (Argenti & 
Druckenmiller, 2005), ymmärrettävästi empiirinen tuki yritysbrändin ja brän- 
diuskollisuuden välisestä suhteesta on niukkaa, etenkin finanssialan konteks- 
tissa. Lisäksi brändiuskollisuus käsitteenä on määritelty joissakin yritysbrändin 
ja brändiuskollisuuden suhdetta käsittelevissä tutkimuksissa melko yksiselittei- 
sesti tarkoittaen esimerkiksi ainoastaan kuluttajan toistuvaa ostokäyttäytymistä. 
Vaikka kuluttajan brändiostokäyttäytymisen ymmärtäminen on yritykselle tär- 
keää, käyttäytymisnäkökulma yksinään ei riitä selittämään kuluttajan brändius- 
kollisuuden muodostumisen prosessia (Dick & Basu, 1994). Näin ollen aiemmat 
tutkimukset kyseisten käsitteiden välisestä suhteesta eroavat reilusti toisistaan, 
kuitenkin pitäen sisällään myös yhteisiä seikkoja. Dick ja Basu (1994) esittävät, 
että kuluttajan mielikuvalla yrityksestä on tutkitusti positiivinen vaikutus kulut- 
tajan brändiuskollisuuteen. Kuluttajan brändiuskollisuuden tasolla on taipu- 
musta kasvaa sen mukaan, mitä hyväksyvämpi asenne kuluttajalla on organisaa- 
tiota kohtaan (Anisimova, 2007). Samaa mieltä ovat Dick ja Basu (1994), joiden 
mukaan yrityksen myönteinen kuva voi saada aikaan sen, että kuluttaja tukee 
yritystä toistuvasti. Souiden, Kassim ja Hong (2006) mainitsevat tutkimukses- 
saan huomion siitä, että vaikka yrityksen niin sanottu karisma voi vaikuttaa joi- 
denkin kuluttajien käyttäytymiseen brändejä kohtaan, osa kuluttajista on täysin 
välinpitämättömiä yrityksen karismaa kohtaan. Yrityksen karismalla tässä koh- 
taa tarkoitetaan mitä ilmeisimmin yritysbrändin ydintä, yritysbrändin persoo- 
nallisuutta. Souidenin, Kassimin ja Hongin (2006) esittämästä huomioista voi- 
daan johtopäätöksenä todeta, että kuluttajat ovat erilaisia ja reagoivat eri tavoin 
yritysbrändeihin, mikä on syynä sille, että yritysbrändin ja brändisukollisuuden 
välinen suhde on jäänyt epäselväksi toisistaan poikkeavien tutkimustulosten 
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vuoksi. Aydin ja Özer (2005) löysivät tutkimuksessaan positiivisen yhteyden ku- 
luttajan yritysmielikuvan ja brändiuskollisuuden väliltä, mutta yhteys ei ollut ti- 
lastollisesti merkitsevä. Muun muassa Anisimova (2007), Daffey ja Abratt (2002) 
puolestaan väittävät, että vahvan yritysbrändin rakentaminen johtaa kuluttajan 
mieltymykseen ja uskollisuuteen yritystä kohtaan, ja lopulta antaa yritykselle 
mahdollisuuden kestävän kilpailuedun saavuttamiseen. 

Anisimovan mukaan (2007) yritykset yrittävät yhä enemmän erottautua kil- 
pailijoista yritykseen liittyvien assosiaatioiden, arvojen ja asenteiden avulla, jotka 
symboloivat organisaatiota kokonaisuutena. On todettu, että nimenomaan ku- 
luttajan asenteellinen brändiuskollisuus luo kuluttajan sitoutumisen organisaa- 
tioon pitkällä tähtäimellä. (Anisimova, 2007.) Tästä voidaan päätellä, että yrityk- 
sen assosiaatioita, arvoja ja asenteita korostamalla, eli toisin sanoen yritysbrändin 
viestinnällä, yrityksillä on mahdollisuus luoda kuluttajalle positiivisia mieliku- 
via ja asenteita yritystä kohtaan, mikä voi mahdollisesti johtaa kuluttajan asen- 
teelliseen brändiuskollisuuteen. Kuten aiemmin todettu, kuluttajan asenteellinen 
brändiuskollisuus voi johtaa, ehkä todennäköisestikin, myös käyttäytymislähtöi- 
seen brändiuskollisuuteen, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi toistuvaa os- 
tokäyttäytymistä. On kuitenkin huomioitava, että tilannetekijät saattavat vaikut- 
taa vahvastikin kuluttajan brändiuskollisuuden syntymiseen ja säilymiseen. 
Anisimovan (2007) tutkimuksessa yritysbrändin attribuutit on jaettu kahteen 
osaan: yritystason ja markkinointitason dimensioon. Yritystason dimensio sisäl- 
tää yrityksen aktiviteetit, yritysassosiaatiot, organisaation arvot ja yrityksen 
brändipersoonallisuuden. Markkinointitason dimensio puolestaan muodostuu 
funktionaalisista, emotionaalisista ja symbolisista brändihyödyistä. Anisimovan 
(2007) tutkimus osoittaa, että organisaation arvot, yrityksen brändipersoonalli- 
suus ja kuluttajan funktionaaliset brändihyödyt ovat kriittisimmät ja johdonmu- 
kaisimmat tekijät, jotka voivat johtaa kuluttajan sekä asenteelliseen että käyttäy- 
tymislähtöiseen brändiuskollisuuteen. Tästä voidaan päätellä, että yrityksen tu- 
lisi panostaa näiden kolmen tekijän viestimiseen kuluttajille kasvattaakseen joh- 
donmukaisesti kuluttajien brändiuskollisuutta. 

Vaikka aiempien tutkimusten tulokset yritysbrändin ja brändiuskollisuu- 
den välisestä suhteesta eroavat toisistaan ja tutkimussaldo jää melko niukaksi, 
muun muassa Pratihari ja Uzma (2018) esittävät, että finanssialan yritysbrändi 
tehostaa kuluttajien brändiuskollisuutta. Tähän perustuen esitetään tutkimuk- 
sen kolmas hypoteesi. Anisimovan (2007) tutkimuksen mukaan muun muassa 
organisaation arvot ja brändipersoonallisuus ovat positiivisesti yhteydessä ku- 
luttajan brändiuskollisuuteen, niin asenteellisella kuin käyttäytymiseen johta- 
valla tasolla. Koska organisaation arvot ovat osa yritysbrändin ydintä, ja brän- 
dipersoonallisuus heijastaa yritysbrändin ainutlaatuista olemusta, voidaan pää- 
tellä, että yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuu- 
teen. Tiivistettynä yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändius- 
kollisuuteen, koska kuluttajat ovat tutkitusti uskollisia brändille sen arvojen ja 
persoonallisuuden perusteella. 
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Näiden teorioiden ja tulkintojen perusteella asetetaan tutkimuksen kolmas hy- 
poteesi: 

 
H3: Yritysbrändi vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. 

 

2.2.4 Yrityksen yhteiskuntavastuun vaikutus yritysbrändin ja ku- 
luttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen 

 

Kuten edellisestä kappaleesta käy ilmi, yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskol- 
lisuuden välinen suhde on kiistanalainen, vaikka näiden muuttujien positiivinen 
yhteys on eräiden tutkimusten mukaan vahvistettu. Aiemman 
tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksen yhteiskuntavastuulla on merkittävä 
rooli brändin rakentamisessa (Lu ym. 2020), ja yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimet ovat merkittävästi yhteydessä kuluttajan 
brändiuskollisuuteen (Pratihari & Uzma, 2018). Näin ollen yrityksen 
yhteiskuntavastuu vaikuttaa tutkitusti sekä yritysbrändin, että kuluttajan 
brändiuskollisuuden muodostumiseen. Koska vahva yritysbrändi vaikuttaa 
positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuden muodostumiseen (Anisimova, 
2007; Daffey & Abratt, 2002), ja yrityksen yhteiskuntavastuulla on positiivinen 
yhteys yritysbrändiin sekä kuluttajan brändiuskollisuuteen, on mielenkiintoista 
tutkia lähemmin, millainen vaikutus yrityksen yhteiskuntavastuulla on 
yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. 
Aiemmassa tutkimuskirallisuudessa on selvästi aukko kyseisen asetelman 
tutkimisessa, etenkin finanssialan kontekstissa. Näin ollen tässä kappaleessa 
pohditaan, vaikuttaako yritysbrändi kuluttajan brändiuskollisuuteen sitä 
vahvemmin, mitä enemmän kuluttaja kokee yrityksen vastuulliseksi. 

Useiden tutkijoiden mukaan yrityksen yhteiskuntavastuutoimia on tutkittu 
verraten vähän finanssialan yritysten asiakkaiden näkökulmasta. Toisin sanoen, 
vaikka esimerkiksi pankit harjoittavat yhteiskuntavastuutoimia, ei olla kovin tie- 
toisia siitä, mitä kuluttajat todellisuudessa näistä aloitteista ajattelevat 
(Ramlugun & Raboute, 2015). Bhattacharya ja Sen (2001) osoittavat tutkimukses- 
saan, että niillä kuluttajilla, joilla on tietoa yritysten sosiaalisista aloitteista, on 
huomattavasti suotuisampi näkemys tietystä organisaatiosta perustuen organi- 
saation asenteisiin, käyttäytymisaikomuksiin ja organisaatiosta ilmeneviin asso- 
siaatioihin. Kuitenkin Bhattacharya ja Sen (2001) väittävät lisäksi tutkimukses- 
saan, että jotkut yritysmielikuvan ja yrityksen maineen parantamiseen tähtäävät 
yrityksen yhteiskuntavastuutoimet voivat tietyissä olosuhteissa jopa vähentää 
kuluttajien aikomuksia ostaa yrityksen tuotteita. Tässäkin tilanteessa on muistet- 
tava, että tilannetekijöillä voi olla merkittävä vaikutus kuluttajan käyttäytymi- 
seen, ja osa kuluttajista voi olla erityisen tietoisia esimerkiksi yritysten viherpe- 
sun mahdollisuudesta, ja näin ollen kuluttajat eivät välttämättä luota yrityksen 
viestintään, mikä voi luonnollisesti johtaa yrityksen karttamiseen. Lu ym. (2020) 
puolestaan esittävät tuoreessa tutkimuksessaan, että yrityksen yhteiskuntavas- 
tuutoimilla on merkittävä ja positiivinen yhteys kuluttajan brändiuskollisuuden 
muodostumiseen. Vaikka tutkimustulokset vaihtelevat, useamman tutkimuksen 
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mukaan yrityksen yhteiskuntavastuun on todettu johtavan potentiaalisesti ku- 
luttajan brändiuskollisuuteen. 

Kuten aiemmin mainittu, yrityksen yhteiskuntavastuun on havaittu olevan 
yksi tärkeimmistä tekijöistä yritysbrändin kehittämisen prosessissa 
(Papasolomou & Vrontis, 2006). Yrityksen yhteiskuntavastuun merkitys yritys- 
brändin vahvistamisessa on tutkitusti kasvussa (Hildebrand, Sen, & 
Bhattacharya, 2011). Tämän selittää mahdollisesti yhteiskunnan kasvavat odo- 
tukset yritysten yhteiskuntavastuutoimia kohtaan, minkä vuoksi yritykset halua- 
vat pystyä vastaamaan kuluttajien kasvaviin toiveisiin toimien läpinäkyvästi ja 
yhä vastuullisemmin, haitallisia ulkoisvaikutuksiaan minimoiden. On huomioi- 
tava, että osa kuluttajista saattaa kokea yritysbrändit esimerkiksi manipuloiviksi 
ja itsekkäiksi, ja näin ollen heidän on hankalaa uskoa siihen, mitä yritysbrändit 
haluavat heille viestiä (Pratihari & Uzma, 2018). Kuluttajien luottamus on ansait- 
tava esimerkiksi toimimalla vastuullisesti tuoden kuluttajalle hyötyä, mikäli yri- 
tys epäonnistuu tässä, kuluttajien luottamus on mitä ilmeisimmin haastavaa saa- 
vuttaa uudelleen. Onkin selvää, että yrityksen yhteiskuntavastuun integrointi 
osaksi yritysbrändiä auttaa yrityksiä pääsemään yli esimerkiksi mainehaitoista, 
erityisesti finanssialalla (Vallaster ym. 2012). Lu ym. (2020) esittävät tutkimuk- 
sessaan, että yrityksen yhteiskuntavastuutoimilla on vaikutus kuluttajan brän- 
diuskollisuuden muodostumisen lisäksi myös kuluttajan yritysmielikuvan muo- 
dostumisessa. Vaikka yritysmielikuva ei suoranaisesti tarkoita samaa kuin yri- 
tysbrändin käsite, liittyvät nämä vahvasti toisiinsa, koska yritysmielikuvan voi- 
daan olettaa sisältävän kuluttajan mielikuvan yritysbrändistä. Tästä voidaan 
päätellä, että yrityksen yhteiskuntavastuutoimilla on positiivinen vaikutus myös 
yritysbrändin muodostumisessa kuluttajan silmissä. 

Yleisesti ottaen yrityksen yhteiskuntavastuu nähdään merkittävänä kilpai- 
luetua luovana tekijänä kaikilla talouden aloilla, ja sen merkityksen nähdään ko- 
rostuvan etenkin finanssialalla (Ramlugun & Raboute, 2015). Kuten aiemmista 
kappaleista nähdään, käsitteet yrityksen yhteiskuntavastuu, kuluttajan brän- 
diuskollisuus ja yritysbrändi ovat kaikki vahvasti sidoksissa toisiinsa. Kukin 
näistä käsitteistä nähdään positiivisessa valossa tekijöinä, joilla on mahdollisuus 
luoda yritykselle kilpailuetua erottautumalla alan kilpailijoista. Edellisessä kap- 
paleessa on määritelty tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi, jonka mukaan yri- 
tysbrändi vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. Hypoteesi on 
perusteltu niin, että yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brän- 
diuskollisuuteen, koska kuluttajat ovat tutkitusti uskollisia brändille sen arvojen 
ja persoonallisuuden perusteella. Koska kuluttajilla, joilla on tietoa yritysten so- 
siaalisista aloitteista, on huomattavasti suotuisampi näkemys tietystä organisaa- 
tiosta perustuen organisaation asenteisiin, käyttäytymisaikomuksiin ja organi- 
saatiosta ilmeneviin assosiaatioihin (Bhattacharya & Sen, 2001), voidaan päätellä, 
että yrityksen yhteiskuntavastuulliset toimet vaikuttavat positiivisesti yritys- 
brändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. Tiivistettynä, yri- 
tyksen yhteiskuntavastuutoimet parantavat muun muassa yrityksen asenteita, 
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käyttäytymisaikomuksia ja assosiaatioita kuluttajan silmissä, minkä vuoksi yri- 
tysbrändi vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen sitä positiivisemmin, mitä 
enemmän kuluttaja kokee yrityksen vastuulliseksi. 

 

Muodostetaan tutkimuksen neljäs hypoteesi: 
 

H4: Yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskolli- 
suuden väliseen suhteeseen sitä positiivisemmin, mitä enemmän kuluttaja kokee yrityk- 
sen vastuulliseksi. 

 
Kuten aiemmin tutkimuksessa on esitetty, tämän tutkimuksen pohjalla käytetään 
yrityksen yhteiskuntavastuukäsitteestä Carrollin (1999) mallia hieman modifioi- 
tuna, eli yrityksen yhteiskuntavastuun dimensioista huomioidaan tässä tutki- 
muksessa yrityksen taloudellinen, laillinen ja eettinen yhteiskuntavastuu. Kuten 
Carrollin (1999) malli esittää, että yrityksen ensisijainen vastuu on taloudellinen. 
Yrityksen taloudellista vastuuta seuraa prioriteettilistalla yrityksen laillinen vas- 
tuu, minkä jälkeen yritys voi panostaa eettiseen yhteiskuntavastuuseen. Yrityk- 
sen taloudellinen vastuu nähdään usein yrityksen vastuiden perustana, jonka 
päälle muut vastuun osa-alueet kasautuvat. Näin ollen yrityksen taloudellisella 
vastuulla on merkittävä vaikutus koko yrityksen olemassaoloon. Kun kuluttaja 
kokee yrityksen taloudellisen vastuun olevan korkeampi, yritysbrändi vaikuttaa 
voimakkaammin kuluttajan brändiuskollisuuteen, sillä yrityksen taloudellisen 
vastuun voidaan olettaa viestivän kuluttajalle vahvasta ja vakavaraisesta yrityk- 
sestä, mikä kasvattaa kuluttajan luottamusta yritystä kohtaan. Näin ollen yrityk- 
sen taloudellisen vastuun voidaan olettaa parantavan yrityksen luotettavuutta 
kuluttajan silmissä etenkin finanssialalla. 

 

Näiden pohdintojen perusteella määritellään tutkimuksen viides hypoteesi: 
 

H5: Yrityksen taloudellinen vastuu vaikuttaa positiivisesti yritysbrändin ja kuluttajan 
brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. 

 
Laillinen yrityksen yhteiskuntavastuu määritellään siten, että yrityksen liiketoi- 
minta on lain mukaista (Schwartz & Carroll, 2013). Oikeuteen liittyvät yrityksen 
vastuut nähdään osana yrityksen ja yhteiskunnan välistä ”sosiaalista sopimusta” 
(Carroll, 1999). Yrityksen laillinen yhteiskuntavastuu heijastaa niitä eettisiä ar- 
voja, joita yhteiskunta odottaa laillisen ja oikeudenmukaisen toiminnan pitävän 
sisällään (Ramlugun & Raboute, 2015). Koska yrityksen laillinen yhteiskuntavas- 
tuu nähdään yrityksen taloudellisen yhteiskuntavastuun tapaan välttämättö- 
mänä yrityksen olemassaolon tähden, voidaan olettaa, että myös laillisella yh- 
teiskuntavastuulla on positiivinen vaikutus yritysbrändiin ja yritysbrändin ja ku- 
luttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. Ilman yrityksen laillisia yh- 
teiskuntavastuutoimia tuskin olisi yritystäkään, puhumattakaan yrityksestä, 
jonka brändi voisi kuluttajaa miellyttää. Kun kuluttaja kokee yrityksen laillisen 
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yhteiskuntavastuun korkeampana, yritysbrändi vaikuttaa voimakkaammin ku- 
luttajan brändiuskollisuuteen, sillä yritys toimii vastuuntuntoisemmin kulutta- 
jan silmissä, mikä kasvattaa kuluttajan luottamusta yritystä kohtaan. 

 

Asetetaan tutkimuksen kuudes hypoteesi: 
 

H6: Yrityksen laillinen vastuu vaikuttaa positiivisesti yritysbrändin ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden väliseen suhteeseen. 

 
Kuten aiemmin mainittu, yritykset ovat yhä tietoisempia siitä, miten 
välttämätöntä on harjoittaa tänä päivänä eettisen yhteiskuntavastuun toimia, 
mutta tästä huolimatta yritykset eivät välttämättä toimi tämän ajatuksen 
mukaisesti. Bhattacharya ja Sen (2001) esittävät tutkimuksessaan, että kuluttajien 
kohdatessa yrityksen yhteiskuntavastuutoimia nämä haluavat tiedustella näiden 
toimien aitoutta ja niiden perimmäistä tarkoitusta. Tämän vuoksi yritysten tulisi 
olla avoimesti vilpittömiä ja rehellisiä toteuttaessaan yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimia, eli toisin sanoen niiden tulisi käyttäytyä eettisesti. 
(Bhattacharya & Sen, 2001.) Empiiriseen tutkimukseen perustuen on todettu, että 
pitkällä aikavälillä yrityksen hyvä eettinen käyttäytyminen on hyvää 
liiketoimintaa. Moraalinen käyttäytyminen kehittää kuluttajan uskollisuutta 
yritystä kohtaan sekä parantaa yrityksen mainetta kuluttajan silmissä. (Lantos, 
2001.) Näin ollen mitä korkeammaksi kuluttaja mieltää yrityksen eettisen 
yhteiskuntavastuun, sitä voimakkaammin yritysbrändi vaikuttaa kuluttajan 
brändiuskollisuuteen, sillä kuluttaja arvostaa yrityksen eettistä toimintaa, 
aitoutta ja läpinäkyvyyttä, mikä muun muassa parantaa yrityksen mainetta 
kuluttajan silmissä. 

 
Näiden tutkimustulosten perusteella asetetaan tutkimuksen seitsemäs ja 
viimeinen hypoteesi: 

 
H7: Yrityksen eettinen vastuu vaikuttaa positiivisesti yritysbrändin ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden väliseen suhteeseen. 
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2.3 Tutkimusmalli 
 
 
 
 
 

 
 
 

KUVIO 3 Tutkimusmalli 

 
KUVIOSSA 3 havainnollistetaan tutkimuksen hypoteesit. Mallissa ehdotetaan, että yrityksen 
hyvä maine vaikuttaa positiivisesti sekä yritysbrändiin, että kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
Yritysbrändin ehdotetaan vaikuttavan positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. Mallin 
mukaan yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskolli- 
suuden väliseen suhteeseen sitä voimakkaammin, mitä enemmän kuluttaja kokee yrityksen 
vastuulliseksi. Yrityksen maine, yritysbrändi ja yrityksen yhteiskuntavastuu -käsitteitä tar- 
kastellaan tässä tutkimuksessa kuluttajien näkökulmasta. Yrityksen yhteiskuntavastuun di- 
mensioista tähän tutkimukseen on valittu kolme: taloudellinen, laillinen ja eettinen vastuu. 
Rajaus pohjautuu Carrollin (1999) ehdottamaan malliin, jota on vielä rajattu tähän tutkimuk- 
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seen sopivaksi. Mallissa ehdotetaan, että kaikki kolme yrityksen yhteiskuntavastuun dimen- 
siota vaikuttavat positiivisesti yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suh- 
teeseen. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yrityksen maineesta, yritysbrän- 
distä, kuluttajan brändiuskollisuudesta ja yrityksen yhteiskuntavastuusta finans- 
sialalla. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään kasvattamaan ymmärrystä näiden 
käsitteiden välisistä suhteista. Tutkimuksen kohteeksi on valittu vastuullista 
strategiaa noudattava OP Ryhmän Osuuspankki, koska se on yksi Suomen suu- 
rimman asiakaskunnan omaava vastuullisuuden periaatteita vahvasti noudat- 
tava pankki. Tämä osio kattaa Osuuspankin valinnan perustelut, minkä jälkeen 
perustellaan valitun tutkimusmetodin käyttö ja pohditaan, kuinka se soveltuu 
tähän tutkimukseen. Lisäksi esitellään menetelmät aineiston keräämiseen ja ana- 
lysointiin. 

 

3.1 Osuuspankki 

 
Tämän tutkimuksen kohteeksi on valittu OP Ryhmän Osuuspankki. Osuus- 
pankki on yksi Suomen suurimmista pankeista, jolla ei ole ollut merkittäviä mai- 
nehaittoja, ja jonka strategia nojaa pitkälti kestävään kehitykseen. Nämä olivat 
merkittävimmät kriteerit kyseisen pankin valinnassa. Vuodesta 2011 OP Ryhmä 
on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan kansainvälisen Global Reporting Ini- 
tiative -ohjeiston (GRI) mukaisesti, ja tämä raportointi kattaa muun muassa tie- 
dot ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen 
liittyvien periaatteiden edistämisestä. OP Ryhmän vastuullisuusohjelma kitey- 
tyy neljään teemaan: kestävän talouden edistäminen, paikallisen elinvoiman ja 
yhteisöllisyyden tukeminen, suomalaisten taloustaitojen vahvistaminen ja yri- 
tyksen tietopääoman vastuullinen käyttäminen. (op.fi.) 

Vuonna 2020 OP Ryhmä toteutti 20 ilmastotekoa, jotka esitellään yrityksen 
nettisivuilla. OP Ryhmän tavoitteena on hiilipositiivinen kädenjälki, eli olla hii- 
linegatiivinen vuonna 2025. Vuoden 2020 lopussa OP Yrityspankki kertoi Lin- 
kedIn postauksen kautta, kuinka se on vahvistanut asemaansa vihreänä finans- 
sitalona vuonna 2020. Tähän mennessä yritys oli myöntänyt yli 760 miljoonaa 
euroa vihreää ja vastuullista rahoitusta yrityksille. ”OP Ryhmän perustehtävään 
kuuluu kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme ja toimintaympäristömme kes- 
tävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Se 
on lupaus, joka vaatii meiltä tekoja. Siksi tavoitteenamme oli 20 ilmastotekoa 
vuonna 2020.” Näihin ilmastotekoihin lukeutuu muun muassa Osuuspankin siir- 
tyminen päästöttömään kaukolämpöön, WWF Suomi selvitti Osuuspankin tuella 
ilmastonmuutoksen maisemavaikutuksia, Osuuspankin kiinteistösijoitus mu- 
kaan Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen ja OP Yrityspankki rahoittajana 
Helenin ja CPC Finlandin uudessa Lakiakangas 3 -tuulipuistossa. Vaikka OP 
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Ryhmän nettisivuilla ilmaston suojelu tuodaan näkyvimmin esiin yrityksen yh- 
teiskuntavastuutoimista, se on sitoutunut myös muihin vastuullisiin toimiin. 
Muita poimintoja OP Ryhmän viime vuoden sosiaalisista yhteiskuntavastuutoi- 
mista on esimerkiksi 32 000 euron tuki Aseman Lapset ry:n nuorisotoimintaan 
syrjäseuduilla ja 100 000 euron tuki MIELI ry:n kriisipuhelimeen. (op.fi.) 

Koska tämä tutkimus perustuu finanssialan ilmiöiden tutkimiseen, OP 
Ryhmää ei käytetä esimerkkinä kokonaisuudessaan, vaan tutkimus pohjautuu 
ainoastaan Osuuspankin tutkimiseen. Kuitenkin OP Ryhmän yrityksen yhteis- 
kuntavastuutoimet heijastuvat niin Osuuspankkiin, OP Pohjola -vakuutukseen 
kuin OP Pohjola -sairaalaankin. On myös merkittävää mainita, että Osuuspankki 
on myös viestinyt yhteiskuntavastuutoimistaan laajalti, joten monet kuluttajat 
ovat mitä todennäköisimmin hyvin tietoisia OP Ryhmän monipuolisista yhteis- 
kuntavastuutoimista. Voidaan jopa olettaa, että moni kuluttaja pitää Osuuspank- 
kia vastuullisena perustuen yrityksen yhteiskuntavastuutoimiin ja niiden laajaan 
viestintään, sekä mainehaittojen puuttumiseen. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

 
Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Hirsjärvi, 
Remes ja Sajavaara (2003) esittävät, että kvantitatiivinen tutkimus korostaa yleis- 
päteviä syyn ja seurauksen lakeja. Koska tässä tutkimuksessa selvitetään muut- 
tujien välisiä yhteyksiä, kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä oli sopiva valinta. 
Lisäksi tutkimusmenetelmän valintaan kannusti se, että oletettavasti suurin osa 
samaa aihepiiriä tarkastelevista tutkimuksista on toteutettu kvantitatiivisin me- 
netelmin. Tätä tutkimusta voi myös kutsua selittäväksi tutkimukseksi, sillä sen 
kautta etsitään selitystä tietylle ongelmalle tai tilanteelle tarkastelemalla toden- 
näköisiä syy-seuraussuhteita eli kausaalisia suhteita (Hirsjärvi, Remes, & Saja- 
vaara, 2009). 

Metsämuuronen (2011) huomauttaa, että kvantitatiivista dataa tulisi täy- 
dentää kvalitatiivisin menetelmin, esimerkiksi haastatteluilla, jotta ilmiötä voi- 
taisiin tutkia hyvin tarkasti. Tämä tulee huomioida tutkimuksen luotettavuuden 
arvioinnissa. Näin ollen kvantitatiivisin menetelmin ei voida selvittää tarkastel- 
tavan ilmiön koko totuutta, vaan kvantitatiivinen tutkimus antaa tietoa pelkäs- 
tään siitä, mitä kyselyn vastaajilta on kysytty (Metsämuuronen, 2011). 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla, joka 
toteutettiin Webropol-ohjelmaa käyttäen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kyse- 
lylomake on aineistonkeruutapana yleinen, koska se mahdollistaa laajan tutki- 
musaineiston keräämisen hyvin tehokkaasti, säästäen tutkijan aikaa ja vaivannä- 
köä. Vaikka verkkokysely on suosittu aineistonkeruutapa kvantitatiivista tutki- 
musta tehdessä, siihen liittyy myös haasteita. Kyselyyn vastaajien vastauksien 
oikeellisuus ja paikkansapitävyys ovat seikkoja, joita tulee tarkastella kriittisesti; 
tutkija ei voi olla varma siitä, onko kukin vastaaja vastannut kysymyksiin totuu- 
denmukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että kyselyn kysymykset voivat mahdol- 
lisesti aiheuttaa väärinymmärryksiä vastaajien kesken, ja joihinkin kysymyksiin 
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jätetään mahdollisesti vastaamatta. (Hirsjärvi ym. 2003.) Näin ollen kyselylo- 
make on muodostettava huolellisesti, jotta tutkimuksen laatu ei kärsi kyselylo- 
makkeen vuoksi. 

 

3.3 Kyselylomakkeen muodostaminen 

 
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla, joka löy- 
tyy tämän tutkimuksen lopusta LIITTEESTÄ 1. Verkkokysely koostuu yhteensä 
yhdeksästä sivusta. Kyselyn kysymyspatteristojen väittämät ja kysymykset liit- 
tyvät tutkimuksen pääkäsitteisiin, jotka ovat yrityksen maine, yritysbrändi, ku- 
luttajan brändiuskollisuus ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Koska käsitteet yri- 
tyksen maine ja yritysbrändi ovat valtavan laajoja käsitteitä, niitä vastaavat mit- 
tarit ovat myös hyvin laajoja suhteessa esimerkiksi yrityksen yhteiskuntavastuun 
ja kuluttajan brändiuskollisuuden mittareihin. Kysymyksiin vastattiin kuluttajan 
omien mielipiteiden ja mielikuvien mukaisesti. 

Yrityksen mainetta mitattiin kuuden dimension avulla, jotka ovat emotio- 
naalinen vetovoima, sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työnantaja, yri- 
tyksen suorituskyky, asiakaskeskeisyys ja palvelun laatu. Osuuspankin mainetta 
mitattiin yhteensä 26 kysymyksellä, ja tämän muuttujan kaikki kysymykset oli- 
vat reflektiivisiä 7-portaisia Likert-asteikkokysymyksiä skaalalla ”Täysin eri 
mieltä”-”Täysin samaa mieltä”. Yrityksen mainetta mittaavat kysymykset perus- 
tuvat Nartehin ja Braimahin (2019) tutkimukseen. Metsämuurosen (2011) mu- 
kaan Likert-asteikko toimii hyvin silloin, kun mitataan vastaajan asennetta tai 
motivaatiota, joissa koehenkilön on tarkoitus arvioida omaa käsitystään kysy- 
myksen tai väitteen sisällöstä. Yritysbrändiä mitattiin neljän dimension kautta, 
jotka ovat yritysaktiviteetit, yritysassosiaatiot, yritysarvot, yrityksen persoonalli- 
suus. Yritysbrändiä mittaavia kysymyksiä oli yhteensä 36. Kaikki muut kysy- 
mykset noudattivat 7-portaista Likert-asteikkoa skaalalla ”Ei ollenkaan” – ”Hy- 
vin paljon”, paitsi dimensio yritysarvot, joka noudatti 7-portaista Likert-asteik- 
koa skaalalla ”Täysin eri mieltä”-”Täysin samaa mieltä”. Yritysbrändin kysy- 
mykset perustuvat Anisimovan (2007) tutkimukseen. Vaikka yritysbrändin 
mitta-asteikko ei alun perin ole suunniteltu käytettäväksi finanssialalla eikä edes 
palvelualalla, oli kysymykset melko kätevästi muokattavissa tähän tutkimuk- 
seen sopiviksi. Myös aiemmissa tutkimuksissa kyseistä mittaria on hyödynnetty 
muun muassa finanssialan kontekstissa. Mittari on alun perin suunnattu auton- 
valmistajayritykselle, joten muutama kysymys jouduttiin poistamaan kokonaan, 
sillä ne eivät soveltuneet pankkialan kontekstiin. Näin ollen saatiin kyselystä 
myös hieman tiiviimpää, ja kyselyn vastausaika saatiin pidettyä kohtuullisena. 
Yrityksen yhteiskuntavastuun dimensiot ovat taloudellinen, laillinen ja eettinen 
yhteiskuntavastuu. Yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä oli 
yhteensä 13, ja kaikki kysymykset ovat 7-portaisia Likert-asteikkokysymyksiä 
skaalalla ”Täysin eri mieltä”-”Täysin samaa mieltä”. Yrityksen yhteiskuntavas- 
tuun kysymykset perustuvat Pratiharin ja Uzman (2018) tutkimukseen, ja niiden 
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tarkoitus on tutkia nimenomaan kuluttajan kokemaa yrityksen yhteiskuntavas- 
tuuta. Viimeisenä kyselylomakkeella esitetään kuluttajan brändiuskollisuuteen 
liittyvät kysymykset, joita on yhteensä viisi, ja ne pohjautuvat kognitiiviseen, af- 
fektiiviseen ja käyttäytymislähtöiseen brändiuskollisuuteen, kuten tässä tutki- 
muksessa on aiemmin brändiuskollisuus määritelty. Kaikki kyseisen muuttujan 
kysymykset ovat 7-portaisia Likert-asteikkokysymyksiä skaalalla ”Täysin eri 
mieltä”-”Täysin samaa mieltä”. Brändiuskollisuuden kysymykset perustuvat 
Phanin ja Ghantousin (2013) tutkimukseen. Kaikki mittarit ovat peräisin arvoste- 
tuista ja laadukkaista tutkimuksista, joten mittareita voidaan pitää toimivina ja 
luotettavina. 

Kyselyn alkuun sijoitettiin kysymys ”Oletko Osuuspankin asiakas?”. Tässä 
aineistossa on merkittävää, että vastaajat ovat nimenomaan Osuuspankin asiak- 
kaita, sillä tarkoitus on tutkia muun muassa kuluttajien brändiuskollisuutta, ja 
uskollisuuden syntyminen pankkia kohtaan oletettavasti edellyttää asiakkuuden 
olemassaolon. Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen vastaamalla ”En”, kysely 
ohjautuu automaattisesti Kiitos vastauksesta -sivulle ja lisäkysymyksiä ei esitetä. 
Mikäli vastaaja on Osuuspankin asiakas, esitetään kysymys, joka jakaa vastaajat 
satunnaisesti kahteen eri ryhmään: Olen syntynyt… 1. parillisena kuukautena, 2. 
parittomana kuukautena. Tämä kysymys jakaa vastaajat siten, että vastaamalla 
2. parittomana kuukautena vastaaja näkee seuraavaksi lyhyen Osuuspankkiin 
liittyvän tekstin, joka pyydetään lukemaan. Tässä skenaariossa esitetään lyhyesti 
ja ytimekkäästi OP Ryhmän yhteiskuntavastuutoimia; mitä toimia yritys on to- 
teuttanut viime vuoden aikana, mitkä ovat sen vastuulliset tavoitteet tulevai- 
suutta ajatellen, ja miten OP Ryhmä on sitoutunut vastuulliseen raportointiin. 
Skenaario perustuu OP Ryhmän nettisivuilta ja OP Ryhmän LinkedIn:stä saata- 
viin tietoihin. Tekstin jälkeen esitetään kysymys: ”Olen lukenut yllä olevan OP 
Ryhmästä kertovan tekstin”. Tämän jälkeen esitetään kysymykset liittyen ku- 
hunkin tutkimuksen päämuuttujaan, kunnes lopuksi kysytään demografisista te- 
kijöistä ikä, sukupuoli, kotitalouden koko, ammatti ja asuinalue. Kaikki kysy- 
mykset liittyen tutkittaviin muuttujiin on asetettu pakollisiksi, jotta vastaajien ei 
ole mahdollista hypätä kysymyksiä yli. Demografisia tekijöitä vastaajien ei ole 
pakko kertoa, jotta vastauksia saadaan myös niiltä, jotka eivät halua kertoa hen- 
kilökohtaisia tietojaan, vaikka kysely toteutetaankin anonyymisti. Neutraali vas- 
tausvaihtoehto ”En samaa enkä eri mieltä” on sisällytetty jokaiseen Likert-as- 
teikolliseen kysymykseen, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman päteviä 
(Pratihari & Uzma, 2018) Kaikki Likert-asteikoista ovat 7-portaisia, mikä on pa- 
rempi kuin viisiportainen asteikko, sillä 7-portaisesta asteikosta voidaan havaita 
pieniä mutta merkittäviä eroja, mikä takaa luotettavammat tulokset (Jaeschke 
and Guyatt, 1990). Kysymyspatteristojen lähteet on kerätty TAULUKKOON 1. 
Ennen kuin virallinen kysely avattiin, suoritettiin pilottikysely. Pilottikyselyyn 
vastasi neljä henkilöä, joiden parannusehdotusten mukaan kyselyä vielä hiottiin 
toimivammaksi. Hirsjärven ym. (2009) mukaan tämä vaihe on ehdottoman tär- 
keä ennen lopullisen kyselyn julkaisemista. Pilottikyselyyn vastasi kaksi nuorta 
korkeakouluopiskelijaa ja kaksi keski-ikäistä (45-50 vuotta) työssäkävijää. Näin 
saatiin käsitys siitä, kokevatko eri ikäiset vastaajat kyselyn selkeäksi. 
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TAULUKKO 1 Kyselylomakkeen muodostaminen 
 

 
Yrityksen maine Narteh & Braimah, 2019, Inter- 

national Journal of Retail and 
Distribution Management 

Yritysbrändi Anisimova, 2007, Journal of Con- 
sumer Marketing, 395-405 

Yrityksen yhteiskuntavastuu Pratihari & Uzma, 2018, Journal 
od Product and Brand Manage- 
ment, 57-78 

Kuluttajan brändiuskollisuus Phan & Ghantous, 2013, Interna- 
tional Journal of Marketing, 456- 
480 

 
 

 

3.4 Aineiston kerääminen ja analysointi 

 
Kuten aiemmin esitettiin, aineisto kerättiin verkkokyselylomaketta hyödyntäen, 
joka toteutettiin Webropol-palvelulla. Kyselyn ensimmäinen sivu sisältää lyhyen 
saatekirjeen, jossa kerrotaan lyhyesti, miksi tutkimusta tehdään, ja korostetaan, 
että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja vastaukset käsitellään ano- 
nyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Kysely jaettiin Jyväskylän kauppa- 
korkeakoulun opiskelijoille koulun sähköpostilistan kautta. Lisäksi kysely jaet- 
tiin Instagramissa kahden eri profiilin kautta tutkimuksen tekijän toimesta, ja Fa- 
cebookissa yhden henkilön toimesta. Ensimmäisen Instagram-tilin yleisö 
koostuu enimmäkseen nuorista aikuisista (20-30 vuotta), muistakin kuin 
Jyväskylän kauppakorkeakoulun opiskelijoista. Toisen Instagram-tilin yleisö 
koostuu taas suurimmaksi osaksi 30-45-vuotiaista henkilöistä. Facebook-tilin 
ylläpitäjä on itse 50-vuotias, joten hänen tilinsä yleisö koostuu suurimmaksi 
osaksi vastaavaa ikäluokkaa edustavista henkilöistä. Näiden kanavien kautta 
voitiin oletettavasti saada aineistoa sopivasti eri ikäisiltä vastaajilta. 
Vastauksista hyväksyttiin tutkimukseen ainoastaan ne, joiden vastaajat ovat 
ilmoittaneet olevansa Osuuspankin asiakkaita. 

On huomattava, että tässä tutkimuksessa ei käytetty satunnaisotantaa. Tut- 
kimuksen kohderyhmä määräytyi JSBE:n opiskelijoiden lisäksi mainittujen so- 
mekanavien tavoittamista ihmisistä, ja kanavat valittiin tutkijan edun ja erilaisten 
ikäryhmien tavoitettavuuden perusteella. Metsämuurosen mukaan satunnais- 
otanta on tutkimuksen luotettavuuden kannalta parempi, koska silloin jokainen 
havainto on saatu mukaan ilman tutkijan näkemää vaivaa (Metsämuuronen, 
2011). Tästä johtuen ei-satunnaisotannan käyttöä tutkimuksessa ja sen vaikutusta 
tutkimuksen luotettavuuteen on tarkasteltava kriittisesti. 
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Kyselylomakkeessa luotiin kokeellinen asetelma yrityksen yhteiskuntavas- 

tuun moderaatiovaikutuksen selvittämiseksi. Tässä tutkimuksessa moderaatio- 
vaikutuksen testaamiseksi tarkastellaan erityisesti yritysbrändin ja kuluttajan 
brändiuskollisuuden välistä vuorovaikutusta, ja sitä onko vuorovaikutus merkit- 
tävä ennustettaessa yrityksen yhteiskuntavastuuta (Guide to Moderation, 2013). 
Toisin sanoen tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten kuluttajan mieli- 
kuva yritysbrändistä muuttuu, kun yrityksen yhteiskuntavastuu huomioidaan, 
ja kuinka tämä vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen. Asetelma luotiin seu- 
raavasti: yhdelle kyselyn vastaajaryhmälle esitettiin edeltävässä kappaleessa 
avattu skenaario, jossa Osuuspankkia kuvaillaan erityisen vastuulliseksi. Toinen 
ryhmä taas vastaa kyselyyn, jossa tätä skenaariota ei anneta. Näin kokeellisen 
asetelman avulla onnistutaan vaikuttamaan kahden ryhmän vastuullisuusmieli- 
kuviin, ja moderaatiovaikutuksen testaus on luotettavaa. 

Kyselyn avasi 307 henkilöä, joista 171 aloitti kyselyyn vastaamisen, ja 122 
lopulta vastasi kyselyyn. Kyselyyn oli kaksi viikkoa aikaa vastata. Kysely alkoi 
kysymyksellä ”Oletko Osuuspankin asiakas?”, johon vastaamalla ”En” vastaaja 
päätyi automaattisesti Kiitos-sivulle ja kysely päättyi. Tällä tavalla vastasi 12 hen- 
kilöä, eli Osuuspankin asiakkaiksi itsensä ilmoittivat 110 vastaajaa, jotka hyväk- 
syttiin mukaan tutkittavaan aineistoon. Kaikki päämuuttujia koskevat kysymyk- 
set oli asetettu pakollisiksi, joten näihin saatiin vastaus jokaiselta vastaajalta. Kui- 
tenkin demografisia tekijöitä ei ollut pakko ilmoittaa, tällä tavoin haluttiin var- 
mistaa mahdollisimman monen vastauksen saanti, ettei vastaaja lopeta kyselyyn 
vastaamista vain siksi, ettei halua ilmoittaa esimerkiksi ammattiaan tai asuin- 
aluettaan. Aineiston demografiset tekijät kerättiin SPSS-ohjelmaa hyödyntäen 
TAULUKKOON 2. Varsinaiset analyysit toteutettiin SPSS:n sijaan PLS-ohjelmalla. 
Seuraavassa osiossa siirrytään tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 
 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset liittyen kuluttajien näkemyk- 
siin Osuuspankin maineesta, yritysbrändistä, kuluttajan brändiuskollisuudesta 
ja yrityksen yhteiskuntavastuusta. Kerätty aineisto analysoitiin PLS-ohjelman 
avulla. 

 

4.1 Aineiston kuvailu 

 
Kyselyyn osallistui 122 vastaajaa, joista 12 eivät olleet Osuuspankin asiakkaita, ja 
nämä vastaukset hylättiin. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin siis yhteensä 110, ja 
aineisto tulkitaan tarpeeksi kattavaksi (Karjaluoto, 2007). Demografiset tekijät on 
luokiteltu SPSS-ohjelman avulla. 

 

TAULUKKO 2 Demografisten tekijöiden jakaumat 
 

 
 Frekvenssi Prosenttiosuus 

Sukupuoli   

Nainen 78 70,9% 
Mies 31 28,2% 
Muu tai en halua kertoa 1 0,9% 
Yhteensä 110 100% 

Ikä   

Alle 18 0 0% 
18-25 47 42,7% 
26-35 30 27,3% 
36-45 4 3,6% 
46-55 16 14,5% 
56-65 12 10,9% 
Yli 65 1 0,9% 
Yhteensä 110 100% 

Talouden koko   

1 46 41,8% 
2 47 42,7% 
3 6 5,5% 
4 5 4,5% 
5 4 3,6% 
Yli 5 2 1,8% 
Yhteensä 110 100% 
Ammatti   
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Opiskelija 54 49,1% 

Työntekijä, vakituinen 
tai määräaikainen 

43 39,1% 

Työntekijä, osa-aikainen 3 2,7% 
Yrittäjä 7 6,4% 
Eläkeläinen 2 1,8% 
Työtön 1 0,9% 
Yhteensä 110 100% 

Asuinalue   

Etelä-Suomi 47 42,7% 
Keski-Suomi 45 40,9% 
Itä-Suomi 4 3,6% 
Länsi-Suomi 3 2,7% 

Pohjois-Suomi 
Yhteensä 
Puuttuvat havainnot 

3 
102 
8 

2,7% 
92,7% 
7,3% 

 

 

Tutkimukseen hyväksytyistä vastauksista 78 (70,9%) oli naisten tekemiä. Miehiä 
vastasi 31 (28,2%). Yksi vastaaja vastasi sukupuolta kysyttäessä ”Muu tai en ha- 
lua kertoa”. 

Alle 18-vuotiaita ei vastannut kyselyyn. 18-25 -vuotiaat olivat suurin vas- 
taajien ikäluokka, vastaajia oli 47 (42,7%). Tämä oli hyvin oletettavissa, kun ky- 
sely jaettiin muun muassa Jyväskylän Yliopiston opiskelijoiden sähköpostilis- 
talla. Seuraavaksi suurin ikäluokka oli 26-35 -vuotiaat, tämän ikäisiä vastaajia oli 
yhteensä 30 (27,3%). 36-45 -vuotiaita vastaajia oli vain 4 (3,6%), kun taas sitä seu- 

raavassa ikäluokassa 46-55 -vuotiaissa löytyi 16 vastaajaa (14,5%). 56-65 -vuoti- 
aita oli 12 (10,9%), ja yli 65 vuotiaita yksi vastaaja (0,9%). Keski-ikäisten vastaajien 
melko runsas määrä oli myös arvattavissa, sillä kysely jaettiin muun muassa Fa- 
cebookissa juuri kyseistä kohderyhmää tavoitellen. Kuten TAULUKOSTA 2 voi- 
daan myös päätellä, aineisto koostuu sopivasti monen ikäisistä Osuuspankin asi- 
akkaista. 

Talouden koko oli hyvin monella vastaajalla 1, näin vastasi 46 vastaajaa, 
mikä on 41,8% kaikista vastaajista. Kuitenkin kahden hengen talous sai kaikista 
eniten vastauksia, 47 kappaletta, mikä on 42,7% kaikista vastaajista. Kolmen hen- 
gen talouksia löytyi vain 6 (5,5%), neljän hengen talouksia 5 (4,5%), viiden hen- 
gen talouksia 4 (3,6%) ja yli viiden hengen talouksia 2 (1,8%). Talouden koon ja- 
kaumat vastaavat hyvin odotettua, sillä kysely kohdistui suurimmaksi osaksi 
opiskelijoille, jotka todennäköisimmin asuvat 1 tai 2 hengen taloudessa. Lisäksi 

vanhempien vastaajien (kuten 46-65 -vuotiaiden) taloudessa, myös yhden tai 
kahden hengen taloudet ovat todennäköisiä, mikäli mahdolliset lapset asuvat ny- 
kyään omillaan. Näin ollen tähän aineistoon sisältyy hyvin vähän lapsiperheitä. 

Ammatiltaan melkein puolet (54 kpl, 49,1%) vastaajista kertoivat olevansa 
opiskelijoita. Työntekijöitä löytyy aineistosta 46 (41,8%) vastaajaa, joista 3 (2,7%) 
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kertoi tekevänsä osa-aikaista työtä. Yrittäjiä vastaajista löytyy 7 (6,4%), yksi vas- 
taajista kertoo olevansa työtön (0,9%) ja kaksi ovat eläkkeellä (1,8%). 

Osuuspankin asiakkaita vastasi kyselyyn 110, joista 8 jätti kertomatta asuin- 
alueensa. Vastauksia asuinalueesta saatiin näin ollen 92,7% vastaajista. Omaa 
asuinaluettakaan ei ollut välttämätöntä kertoa kyselyssä, millä haluttiin varmis- 
taa mahdollisimman monen vastauksen saanti; mahdollisesti osa olisi voinut jät- 
tää vastaamatta koko kyselyyn, mikäli henkilötietojen kertominen olisi asetettu 
pakolliseksi. Etelä-Suomesta vastaajia oli 47, mikä on 42,5% kaikista 110 kyselyyn 
vastaajista. Keski-Suomesta vastaajia löytyi 45, mikä on 40,9% kaikista vastaajista. 
Itä-Suomesta saatiin 4 vastausta (3,6%), Länsi-Suomesta 3 vastausta (2,7%) ja 
Pohjois-Suomesta myös 3 vastausta (2,7%). Näin ollen huomataan, että suurin 
osa kyselyyn vastaajista asuu Etelä- ja Keski-Suomessa, mikä oli odotettavissa. 
Suurin osa Etelä-Suomen vastaajista asui pääkaupunkiseudulla. 

 

4.2 Faktorianalyysi 

 
PLS-ohjelmalla toteutettiin faktorianalyysi piirretyn tutkimusmallin avulla, mikä 
muokattiin analyyseihin sopivaksi. Faktorianalyysi toteutettiin konfirmatorisena 
faktorianalyysinä, mikä soveltuu käytettäväksi silloin, kun tutkijalla on jo etukä- 
teen teorian pohjalta muodostettu käsitys aineiston faktorirakenteesta ja analyy- 
sin tehtävänä on joko varmistaa tai kumota tämä oletus empiirisen aineiston poh- 
jalta. Konfirmatoriseen faktorianalyysiin liittyy usein rakenneyhtälömallien 
muodostaminen ja testaus, mikä tässä tutkimuksessa toteutettiin PLS-ohjelmalla. 
(Karjaluoto, 2007.) Mallin muokkaamisen jälkeen faktoreita muodostui optimaa- 
linen määrä ja kaikki faktorilataukset olivat arvoltaan yli 0,7. Faktorilatauksen 
suuruus kertoo siitä, kuinka paljon faktorin avulla pystytään selittämään havai- 
tun muuttujan vaihtelusta. Lataukset voivat saada arvoja -1 ja 1 välillä, ja mitä 
lähempänä latauksen itseisarvo on yhtä (1), sitä vahvemmin muuttuja latautuu 
faktorilla, eli sitä paremmin faktori selittää muuttujan vaihtelua. (Karjaluoto, 
2007.) AVE-arvot (average variance extracted) kertovat tutkimusmallin yhte- 
nevyydestä. AVE:n tulisi olla arvoltaan yli 0,5, jolloin alle puolet varianssista joh- 
tuu virheestä. (Fornell & Larcker, 1981.) Tässä tutkimuksessa kaikki AVE-arvot 
ovat hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi erotteluvaliditeettitestin mukaan AVE:n ne- 
liöjuurien tulee olla suurempia lukuja kuin niihin liittyvät korrelaatiot, jotta voi- 
daan määrittää, että faktorit ovat toisistaan riippumattomia (Fornell & Larcker, 
1981). CR-arvot (composite reliability) puolestaan mittaavat sisäistä konsistens- 
sia, ja lukujen tulisi optimaalisesti olla yli 0,7. Myös CR-arvot ovat tässä tutki- 
muksessa hyvällä tasolla (Hair, Matthews, Matthews & Sarstedt, 2017). Alla ole- 
vasta TAULUKOSTA 3 nähdään faktorilataukset, AVE-arvot sekä Composite Re- 
liability -arvot. 
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TAULUKKO 3 Faktorimatriisi 
 

 

Yrityksen maine 

faktorila- 
taus 

AVE 
 

0,608 

CR 
 

0,948 

Emotionaalinen vetovoima 

Pidän pankistani 
Pankkini tarjoaa vastinetta rahalleni 

 

0,930 
0,932 

0,872 0.932 

Sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen  0,725 0.929 

Pankkini on sitoutunut selvittämään yhteiskunnal- 0,936   

lisia ongelmia    

Pankkini tukee hyviä asioita 0,880   

Pankkini vastaa yhteisöllisiin ongelmiin 0,919   

Pankkini osallistuu aktiivisesti yhteisöihin, joissa se 0,769   

harjoittaa liiketoimintaa    

Pankkini on sitoutunut ympäristön suojeluun 0,733   

Hyvä työnantaja  0,918 0.957 
Osuuspankin työntekijät vaikuttavat olevan tyyty- 0,954   

väisiä pankkiini    

Pankkini vaikuttaa olevan hyvä paikka työsken- 0,963   

nellä    

Asiakaskeskeisyys  0,858 0.948 
Tämä pankki ymmärtää tarpeeni ja ratkaisee ne 0,932   

Tämä pankki rakentaa suhteita asiakkaidensa 0,944   

kanssa    

Tällä pankilla on asiantuntijoita, jotka hoitavat asi- 0,902   

oitani    

Yritysbrändi 
 

0,657 0.905 

Yritysarvot  0,830 0.907 
Jatkuva innovaatio 0,908   

Käytännöllinen teknologia 0,914   

Yrityksen persoonallisuus  0,819 0.931 
Hienostunut 0,899   

Älykäs 0,923   

Sosiaalisesti vastuullinen 0,892   

Yrityksen yhteiskuntavastuu 
 

0,689 0.952 

Yrityksen taloudellinen yhteiskuntavastuu  0,886 0.959 
Osuuspankin työntekijät näkevät vaivaa ottaakseen 0,946   

selvää asiakkaan tarpeista    

Osuuspankin työntekijät korostavat asiakkaiden 0,941   

hyötyjen maksimointia    

Osuuspankin työntekijät ottavat asiakkaat huomi- 0,937   

oon yksilöinä    

Yrityksen laillinen yhteiskuntavastuu  0,758 0.904 



46 
 

 
Osuuspankki pitää huolen siitä, että sen tiloissa on 
turvallista asioida 

0,849  

Osuuspankin työntekijät kunnioittavat lain määrää- 
miä sääntöjä ja ohjeistuksia 

0,902  

Osuuspankki on läpinäkyvä toiminnassaan 0,860  

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu 0,793 0.920 

Osuuspankin työntekijät tietävät tarjotessaan pank- 
kipalveluita mikä on oikein ja mikä väärin 

0,889  

Osuuspankki on sitoutunut hyvin määriteltyyn eet- 
tiseen toimintaperiaatteeseen 

0,856  

Osuuspankin työntekijät kohtelevat asiakkaitaan 
reilusti 

0,925  

Kuluttajan brändiuskollisuus 0,851 0.945 

Suosittelen Osuuspankkia ystävilleni ja sukulaisil- 
leni 

0,899  

Pidän enemmän Osuuspankista kuin muista pan- 
keista 

0,927  

Osuuspankki on ensimmäinen valintani, kun mi- 
nulla on tarvetta pankkipalveluille 

0,941  

 
 

 

4.3 Korrelaatioanalyysi 

 
Korrelaatioanalyysin avulla tarkastellaan korrelaatiota muuttujien välillä, eli tar- 
koituksena on mitata kahden muuttujan välillä olevaa lineaarista riippuvuutta. 
Korrelaatioanalyysi toteutettiin myös PLS-ohjelmalla. Alla olevassa TAULU- 

KOSSA 4 esitetään tutkimuksen päämuuttujien korrelaatiokertoimet, sekä kes- 
kiarvot ja keskihajonnat. Seuraavaksi tarkastellaan korrelaatiokertoimia, jotta 
voidaan todeta korrelaatioiden suuruus (Karjaluoto, 2007). Korrelaation arvo voi 
sijoittua välille -1 ja +1. Ensinnäkin taulukosta huomataan, että melkein kaikkien 
muuttujien välillä on positiivinen korrelaatio. Kuitenkin yrityksen yhteiskunta- 
vastuun modearaatiovaikutusta mittaavan muuttujan arvo on negatiivinen. Tau- 
lukosta huomataan lisäksi, että useat muuttujat ovat suhteellisen paljon korrelaa- 
tiossa keskenään, sillä tutkittavat muuttujat muistuttavat jonkin verran toisiaan. 
Kohtuullinen korrelaatio muuttujien välillä olisi arvoltaan noin 0,40-0,60, joten 
tässä tutkimuksessa muuttujat ovat enemmän kuin kohtuullisesti korrelaatiossa 
toistensa kanssa. Yrityksen maineen ja yritysbrändin välinen korrelaatio on vielä 
suhteellisen kohtuullinen (0,674), kun taas yrityksen maineen ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden välinen korrelaatio on astetta korkeampi (0,743). Yritysbrändin 
ja brändiuskollisuuden välinen korrelaatio sai puolestaan arvon 0,628, joka näh- 
dään myös melko kohtuullisena. Muut korrelaatiokertoimet eivät ole tämän tut- 
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kimuksen kannalta oleellisia. Vaikka osa tutkimuksen kannalta oleellisista kor- 
relaatiokertoimista sai hieman toivottua korkeammat arvot, tutkimusta pysty- 
tään kuitenkin luotettavasti jatkamaan eteenpäin. 

Jotta saatiin selville muuttujien keskiarvot ja -hajonnat, muodostettiin kus- 
takin faktorista summamuuttujat SPSS-ohjelman avulla. Nämäkin arvot esite- 
tään TAULUKOSSA 4. Muuttujien välisten suhteiden tutkimiseksi toteutetaan 
seuraavaksi PLS polkuanalyysi. 

 

TAULUKKO 4 Korrelaatiomatriisi, keskiarvot ja keskihajonnat 
 
 

 keski- 
arvo 

keski- 
hajonta 

MAI YRB BRU YHV 

MAI 58,85 12,65 0,780 0,647 0,743 0,817 

YRB 19,26 6,23 0,674 0,810 0,628 0,567 

BRU 15,90 4,27 0,743 0,628 0,923 0,711 

YHV 46,82 9,86 0,817 0,567 0,711 0,830 

 

 

MAI = yrityksen maine 
YRB = yritysbrändi 
BRU = kuluttajan brändiuskollisuus 
YHV = yrityksen yhteiskuntavastuu 

 

4.4 Tutkimusmallin ja hypoteesien testaus 

 
Kun PLS-ohjelmalla oli tutkittu muuttujien faktorilataukset, korrelaatiot, ja muut 
tarpeelliset arvot, tehtiin viimeinen testaus tutkimuksen muuttujien välisistä vai- 
kutuksista tutkimusmallin mukaisesti. Alla olevaan TAULUKKOON 5 on listattu 
kaikki kyseisen testauksen tuottamat tulokset. 

 

TAULUKKO 5 Polkuanalyysin tulokset 
 

 t-arvo p 

Maine  Yritysbrändi 13,026 0,000 
Maine  Emotionaalinen vetovoima 22,329 0,000 
Maine  Asiakaskeskeisyys 65,260 0,000 
Maine  Hyvä työnantaja 20,651 0,000 
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Maine  Sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen 30,089 0,000 
Maine  Brändiuskollisuus 2,789 0,005 
Yritysbrändi  Brändiuskollisuus 2,570 0,010 
Yritysbrändi  yritysarvot 28,283 0,000 
Yritysbrändi  yrityksen persoonallisuus 71,334 0,000 
Yhteiskuntavastuu moderaatio  Brändiuskollisuus 1,081 0,280 
Yhteiskuntavastuu  Brändiuskollisuus 2,471 0,014 
Yhteiskuntavastuu  taloudellinen vastuu 56,374 0,000 
Yhteiskuntavastuu  laillinen vastuu 40,213 0,000 
Yhteiskuntavastuu  Eettinen vastuu 80,960 0,000 

 

 

Kuten TAULUKOSTA 6 havaitaan, useimmat muuttujien p-arvoista ovat <0,05, ja 
t-arvoista >1,96, jolloin muuttujien välisen yhteyden katsotaan olevan tilastolli- 
sesti merkitsevä. Kuitenkin on selvää, että yhteiskuntavastuun moderaatiovaiku- 
tus ei ole tilastollisesti merkitsevä (p>0,05, t<1,96). Seuraavassa TAULUKOSSA 6 

nähdään selvemmin tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpien muuttujien väli- 
set yhteydet, sekä maininnat siitä, saako tutkimuksessa asetettu hypoteesi tukea 
vai ei. 

 

TAULUKKO 6 Päämuuttujien hypoteesien testaus 
 

 
 Beta- 

kerroin 
t-arvo p-arvo Tulos 

Maine  Yritysbrändi 0,674 13,026 0,000 H1 saa tu- 
kea 

Maine  Brändiuskollisuus 0,345 2,789 0,005 H2 saa tu- 
kea 

Yritysbrändi  Brändiuskollisuus 0,233 2,570 0,010 H3 saa tu- 
kea 

Yhteiskuntavastuu moderaatio  
Brändiuskollisuus 

-0,058 1,081 0,280 H4 ei saa 
tukea 

 

 

Kuten TAULUKOSTA 7 havaitaan, tämän tutkimuksen kolme ensimmäistä hypo- 
teesia saavat tukea. Taulukosta huomataan, että kolmella ensimmäisellä rivillä p 
< 0,01 ja t < 1,96, joten näillä selittävillä muuttujilla on merkittävä vaikutus seli- 
tettävään muuttujaan. Standardoituja Beta-kertoimia käytetään muuttujien kes- 
kinäiseen vertailuun, ja kuten taulukosta havaitaan, kaikista voimakkain vaiku- 
tus löytyy yrityksen maineen ja yritysbrändin väliltä. (Karjaluoto, 2007.) Tutki- 
muksen tulokset siis osoittavat, että yrityksen maine on positiivisesti yhteydessä 
yritysbrändiin, yrityksen maine on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändius- 
kollisuuteen, sekä yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändius- 
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kollisuuteen. Tässä kohtaa havaittiin myös tutkimusmallin selitysasteet: tutki- 
musmalli selittää 61,7% (R2=0,617) brändiuskollisuudesta ja 45,4% (R2=0,454) 
yritysbrändistä. Tutkimuksen neljäs hypoteesi puolestaan ei saa tukea, eli yrityk- 
sen yhteiskuntavastuu ei vaikuta yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuu- 
den väliseen suhteeseen sitä positiivisemmin, mitä enemmän kuluttaja kokee yri- 
tyksen vastuulliseksi. Tämän selittää myös negatiivinen Beta-kerroin, jonka mu- 
kaan kyseisten muuttujien välillä on negatiivinen riippuvuus. Tämän tuloksen 
aikaansaamiseksi mallissa oli mukana kaikki kolme yrityksen yhteiskuntavas- 
tuun dimensiota: taloudellinen, laillinen ja eettinen vastuu. Hypoteesien 6, 7, 8 
tutkimiseksi muokattiin mallia vielä siten, että moderaatiovaikutusta kokeiltiin 
jokaisella yhteiskuntavastuun muuttujalla erikseen. Tämän kokeilun tulokset 
löytyvät alla olevasta TAULUKOSTA 7. 

 

TAULUKKO 7 Yhteiskuntavastuun dimensioihin liittyvien hypoteesien testaus 
 

 
 t-arvo p-arvo Tulos 

Taloudellinen yhteiskuntavastuu mode- 
raatio 

1,736 0,083 H5 ei saa tu- 
kea 

Laillinen yhteiskuntavastuu moderaatio 0,906 0,366 H6 ei saa tu- 
kea 

Eettinen yhteiskuntavastuu moderaatio 0,914 0,361 H7 ei saa tu- 
kea 

 
 

TAULUKOSTA 7 nähdään, että tutkimuksen hypoteeseista 5, 6 ja 7 eivät saaneet 
tukea. Näin ollen moderaatiovaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka 
yhteiskuntavastuumuuttujaksi asetettiin yksitellen taloudellinen, laillinen ja eet- 
tinen yhteiskuntavastuu. Kuitenkin huomataan, että taloudellisen yhteiskunta- 
vastuun t-arvo sekä p-arvo eivät ole kaukana tilastollisesti merkitsevistä arvoista, 
joten tämä nähdään kyseisistä dimensioista merkittävimpänä kuluttajan brän- 
diuskollisuuteen vaikuttavana muuttujana tässä tutkimuksessa. 

Yhteenvetona tämän tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että hypoteesit 
1-3 saivat tukea, eli yrityksen maine on positiivisesti yhteydessä yritysbrändiin 
sekä kuluttajan brändiuskollisuuteen, lisäksi yritysbrändi on positiivisesti yhtey- 
dessä kuluttajan brändiuskollisuuteen. Hypoteesit 4-7, jotka liittyvät yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen moderaatiovaikutuksen testaamiseen, puolestaan eivät 
saaneet tukea. Seuraavassa tutkimuksen osiossa syvennytään näiden tutkimus- 
tulosten analysointiin johtopäätösten muodossa, sekä tutkimuksen rajoituksiin, 
luotettavuuteen ja jatkotutkimusehdotuksiin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

Tässä Pro gradu- tutkimuksessa tutkittiin yrityksen mainetta, yritysbrändiä, ku- 
luttajan brändiuskollisuutta ja yrityksen yhteiskuntavastuuta finanssialan kon- 
tekstissa. Tutkimus tuo tietoa kyseisistä käsitteistä finanssialalla ja tarkastelee nii- 
den välisiä suhteita. Tutkimustulosten mukaan osa asetetuista tutkimushypo- 
teeseista saivat tukea ja osa eivät saaneet. Tässä osiossa esitetään tieteellisiä ja 
liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä, sekä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, 
rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Tieteelliset johtopäätökset 

 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien näkemyk- 
siin suomalaisista finanssialan yrityksistä, joita koettelee tällä hetkellä toimialan 
valtava muutos muun muassa globalisaation, digitalisaation ja tiukentuvan sään- 
telyn vuoksi. Finanssialan murroksen vuoksi alan yritysten on yhä tärkeämpää 
pysyä muutoksessa mukana kilpailijoistaan mahdollisimman hyvin erottuen. 
Tämä tutkimus tarkentaa, miksi yrityksen maine, yritysbrändi, ja yrityksen 
yhteiskuntavastuu ovat finanssialan yrityksille Suomessa merkittäviä tekijöitä 
kuluttajan brändiuskollisuuden saavuttamiseksi. Vastaavaa tutkimusta ei ole 
aiemmin toteutettu Suomessa, joten tutkimuksen tarkoitus on myös täyttää 
tämä aukko aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksessa saatiin 
selville, kuinka yllä esitetyt käsitteet vaikuttavat kuluttajan 
brändiuskollisuuteen Suomen finanssialan kontekstissa. Seuraavassa 
kappaleessa pohditaan, kuinka yritykset voisivat hyödyntää näitä tuloksia 
käytännössä saavuttaakseen parempaa kilpailuetua erottautumalla muista alan 
yrityksistä suurten muutosten vallitessa finanssialalla. Tässä kappaleessa 
avataan tarkemmin tutkimuksen tieteellisiä johtopäätöksiä. 

Tämän tutkimuksen johdanto-osiossa esiteltiin neljä tutkimuskysymystä, 
joihin onnistuttiin tutkimuksen kautta saamaan vastaukset. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin, että kuluttajan näkökulmasta yrityksen maine vaikuttaa positiivisesti 
kuluttajan havainnoimaan yritysbrändiin finanssialalla, toisin sanoen kuluttajan 
mielikuva yrityksen maineesta parantaa kuluttajan mielikuvaa yritysbrändistä. 
Lisäksi yrityksen maineen todettiin olevan positiivisesti yhteydessä myös kulut- 
tajan brändiuskollisuuteen. Tutkimuksen mukaan myös kuluttajan näkemys yri- 
tysbrändistä on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuuteen. Kui- 
tenkaan yrityksen yhteiskuntavastuu ei vaikuttanut merkittävästi yritysbrändin 
ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen finanssialalla. Yrityksen 
yhteiskuntavastuu piti tässä tutkimuksessa sisällään dimensiot taloudellinen, 
laillinen ja eettinen yhteiskuntavastuu, eikä näistä mikään vaikuttanut edes yk- 
sinään yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. 
Näin ollen yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen 
ei vaikuta merkittävästi se, kokeeko kuluttaja yrityksen vastuulliseksi. 
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Ensimmäisenä tarkasteltiin yrityksen maineen vaikutusta yritysbrändiin. 
Hypoteesitestauksen tuloksena kuluttajan havainnoima yrityksen maine on po- 
sitiivisesti yhteydessä kuluttajan havainnoimaan yritysbrändiin. Toisin sanoen 
kuluttajan mielikuva yrityksen maineesta parantaa kuluttajan mielikuvaa yritys- 
brändistä. Tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi asetettiin sillä perusteella, että 
aiempien tutkimusten mukaan yrityksen maine vahvistaa kuluttajan näkemystä 
yritysbrändistä (Silver & Berggren, 2010; Argenti & Druckenmiller, 2005). Yrityk- 
sen hyvän maineen nähdään houkuttelevan kuluttajia, ja sen kautta yritys saa 
yleisön ajattelemaan positiivisemmin yrityksestä (Lantos, 2001). Teoriaosuu- 
dessa esitettiin myös, kuinka käsitteet yrityksen maine ja yritysbrändi ovat suh- 
teellisen lähellä toisiaan, ja samankaltaisina käsitteinä niiden on todettu vaikut- 
tavan positiivisesti toisiinsa puolin ja toisin. Teoriassa esitettyjen aiempien tutki- 
musten pohjalta voidaan hyvin yksimielisesti todeta, että yrityksen maineen näh- 
dään olevan positiivisesti yhteydessä yritysbrändiin finanssialan kontekstissa 
(Silver & Berggren, 2010; Argenti & Druckenmiller, 2005; Lantos, 2001; 
Papasolomou & Vrontis, 2006). On vielä huomioitava, että tässä tutkimuksessa 
keskityttiin nimenomaan kuluttajan mielikuviin yrityksen maineesta ja yritys- 
brändistä. Maineen dimensioihin kuului tässä tutkimuksessa emotionaalinen ve- 
tovoima, sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työnantaja ja asiakaskeskei- 
syys. Yritysbrändin dimensioiksi puolestaan luettiin tässä tutkimuksessa yri- 
tysarvot ja yrityksen persoonallisuus. 

Seuraavaksi tarkasteltiin yrityksen maineen ja kuluttajan brändiuskollisuu- 
den välistä yhteyttä ja hypoteesitestauksen tuloksena huomattiin, että positiivi- 
nen yhteys löytyi näiden käsitteiden väliltä. Aiemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella yrityksen maine on yksi useista tekijöistä, joiden kautta voidaan saa- 
vuttaa kuluttajan brändiuskollisuutta (Silver & Berggren, 2010). Koska eri aloilla 
nähdään yrityksen hyvän maineen johtavan kuluttajan brändiuskollisuuteen 
(Loureiro ym. 2012), sen voidaan olettaa johtavan kuluttajan brändiuskollisuu- 
teen myös finanssialalla. Narteh ja Braimah (2017) toteavat tutkimuksessaan, että 
kuluttajan näkemys yrityksen hyvästä maineesta muun muassa muokkaa osto- 
päätöksiä ja tuottaa yritykselle toivottuja tuloksia, kuten brändiuskollisuutta. 
Tämä vaikuttaa selkeältä, koska tiedetään, että brändiuskollisuuden nähdään 
muodostuvan osittain kuluttajan toistuvien ostojen perusteella: mikäli yrityksen 
hyvä maine ajaa kuluttajan asioimaan yrityksen kanssa toistuvia kertoja, tästä 
voidaan päätellä, että yrityksen maine johtaa kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
Teoriassa pohdittiin myös kuluttajan brändikokemuksen merkitystä brändius- 
kollisuuden muodostumisessa, sillä aiempien tutkimusten mukaan brändiuskol- 
lisuus on seuraus brändikokemuksesta muun muassa finanssialalla (O’Loughlin 
& Szmigin, 2005). Voidaan olettaa, että kuluttajalla on sitä positiivisempi asenne 
brändikokemusta kohtaan, mitä positiivisempi asenne kuluttajalla on koko yri- 
tystä kohtaan. Näin ollen yrityksen hyvän maineen nähdään vaikuttavan positii- 
visesti kuluttajan brändiuskollisuuteen, mitä selittää kuluttajan positiivisemmat 
asenteet yritystä kohtaan, mitkä vaikuttavat positiivisemman brändikokemuk- 
sen muodostumiseen. Tästä aiemmat tutkimukset olivat suhteellisen yksimielisiä, 
ja tämän tutkimuksen tulos on linjassa näiden aiempien tutkimusten kanssa 
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osoittaen, että yrityksen maine on positiivisesti yhteydessä kuluttajan brändius- 
kollisuuteen (Silver & Berggren, 2010; Putra, Armanu & Sudjatno, 2019; Narteh 
& Braimah, 2017; Chaudhuri & Holbrook, 2012). On jälleen muistettava, että yri- 
tyksen maineen käsitettä tarkastellaan tässä tutkimuksessa kuluttajan näkökul- 
masta, toisin sanoen, kuluttajan havainnoima yrityksen maine on positiivisesti 
yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuuteen 

Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin yritysbrändin vaikutusta kulutta- 
jan brändiuskollisuuteen. Hypoteesitestaus osoitti, että yritysbrändi vaikuttaa 
positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. Kahdesta ensimmäisestä hypotee- 
sitestauksesta poiketen tämä ei saanut niin yksimielistä tukea aiemmasta tutki- 
muskirjallisuudesta. Vaikka monet tutkimukset osoittivat positiivisen yhteyden 
löytyvän kyseisten käsitteiden väliltä, osa tutkimuksista (Souiden, Kassim & 
Hong, 2006; Aydin & Özer, 2005) oli asiasta jokseenkin eri mieltä. Kuitenkin mui- 
den muassa Pratihari & Uzma (2018) esittivät tutkimuksessaan finanssialan yri- 
tysbrändin tehostavan kuluttajan brändiuskollisuutta, ja tämän mukaisesti ase- 
tettiin tutkimuksen kolmas hypoteesi. Yritysbrändi käsitteenä on suhteellisen 
tuore niin markkinoinnissa kuin organisaatioihin liittyvässä tutkimuskirjallisuu- 
dessa (Argenti & Druckenmiller, 2005), mikä osittain selittää sen, että empiirinen 
tuki yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden välisestä suhteesta on vä- 
häistä, etenkin finanssialan kontekstissa. Tästä johtuen kyseistä suhdetta oli tie- 
tysti entistä merkittävämpää tutkia tarkemmin. Aiemmat tutkimukset yritys- 
brändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden välisestä suhteesta eroavat toisistaan 
osittain siksi, että kuluttajan brändiuskollisuus on käsitteenä määritelty eri ta- 
voilla, osassa tutkimuksista melko yksiselitteisesti. Näissä tutkimuksissa brän- 
disukollisuuden on katsottu tarkoittavan ainoastaan esimerkiksi toistuvaa osto- 
käyttäytymistä, jolloin tutkimus ei anna kokonaisvaltaista ymmärrystä yritys- 
brändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden välisestä suhteesta. Vaikka myös ku- 
luttajan brändiostokäyttäytymisen ymmärtäminen on yritykselle tärkeää, käyt- 
täytymisnäkökulma ei yksinään riitä selittämään kuluttajan brändiuskollisuuden 
muodostumisen prosessia, vaan asenteellinen brändiuskollisuus on myös syytä 
huomioida (Dick & Basu, 1994). Teoriaosiossa esitettiin, että yritysbrändi on po- 
sitiivisesti yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuuteen, koska kuluttajat ovat tut- 
kitusti uskollisia brändille sen arvojen ja persoonallisuuden perusteella. Nyt voi- 
daan todeta, että tämä synteesi osui oikeaan, kun yritysbrändin dimensioista yri- 
tysarvot ja yrityksen persoonallisuus vahvistavat yritysbrändin ja kuluttajan 
brändiuskollisuuden välistä yhteyttä. Tämä tutkimus on linjassa aiemman tutki- 
muskirjallisuuden kanssa siitä, että yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä ku- 
luttajan brändiuskollisuuteen (Pratihari & Uzma, 2018; Dick & Basu, 1994; 
Anisimova, 2007). Toisin sanoen kuluttajan näkemys yritysbrändistä vaikuttaa 
positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. 

Lopuksi tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka yrityksen yhteiskuntavastuu ja 
sen dimensiot taloudellinen, laillinen ja eettinen yhteiskuntavastuu, vaikuttavat 
yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. Hypoteesi- 
testauksessa tämä hypoteesi ei saanut tieteellistä tukea. Hypoteesitestauksen tu- 
los ei ollut linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Aiempien tutkimusten mukaan 
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yrityksen yhteiskuntavastuulla on merkittävä rooli brändin rakentamisessa (Lu 
ym. 2020), ja yrityksen yhteiskuntavastuutoimien nähdään olevan merkittävästi 
yhteydessä kuluttajan brändiuskollisuuteen (Pratihari & Uzma, 2018). Siispä 
yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa tutkitusti sekä yritysbrändiin, että 
kuluttajan brändiuskollisuuteen. Ramlugun ja Raboute (2015) mainitsevat 
tutkimuksessaan, että yleisesti ottaen yrityksen yhteiskuntavastuuta pidetään 
merkittävänä kilpailuetua luovana tekijänä jokaisella talouden alalla, kuitenkin 
sen merkityksen nähdään korostuvan etenkin finanssialalla. Näin ollen yrityksen 
yhteiskuntavastuun vaikutusta yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden 
väliseen suhteeseen on merkittävää tutkia finanssialan kontekstissa tarkemmin. 
Teoriaosiossa selitettiin, että kuluttajilla, joilla on tietoa yrityksen sosiaalisista 
alotteista, on huomattavasti suotuisampi näkemys yrityksestä perustuen sen 
asenteisiin, käyttäytymisaikomuksiin ja organisaatiosta ilmeneviin 
assosiaatioihin (Bhattacharya & Sen, 2001). Tästä pääteltiin, että yrityksen 
yhteiskuntavastuulliset toimet vaikuttavat positiivisesti yritysbrändin ja 
kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen. Toisin sanoen, yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimet parantavat muun muassa yrityksen asenteita, 
käyttäytymisaikomuksia ja assosiaatioita kuluttajan silmissä, minkä vuoksi 
yritysbrändi vaikuttaa kuluttajan brändiuskollisuuteen sitä positiivisemmin, 
mitä enemmän kuluttaja kokee yrityksen vastuulliseksi. Tämän synteesin 
perusteella asetettiin tämän tutkimuksen neljäs hypoteesi, joka oletuksista 
poiketen ei kuitenkaan saanut tässä tutkimuksessa tieteellistä tukea. Toisin 
sanoen yrityksen yhteiskuntavastuun moderaatiovaikutus yritysbrändin ja 
kuluttajan brändiuskollisuuden väliltä löytyi, mutta se ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Yrityksen yhteiskuntavastuun moderaatiovaikutusta testattiin myös 
kullakin yrityksen yhteiskuntavastuun dimensiolla yksitellen, jotta saatiin tietoa 
siitä, aiheuttaako jokin näistä muuttujista tilastollisesti merkitsevän 
moderaatiovaikutuksen yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden 
väliseen suhteeseen. Testausten jälkeen oli selvää, ettei tilastollista 
merkitsevyyttä löytynyt, vaikka muuttujia kokeiltiin yksitellen. Näin ollen 
myöskään tutkimuksen viimeiset hypoteesit eivät saaneet tieteellistä tukea. 
Bhattacharya ja Sen (2001) lisäävät tutkimuksessaan, että toisaalta joissain ta- 
pauksissa yrityksen yhteiskuntavastuutoimet voivat jopa vähentää kuluttajan ai- 
komusta ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita. Tässäkin on huomioitava tilan- 
netekijöiden merkittävä vaikutus kuluttajan asenteisiin ja käyttäytymiseen. On 
myös huomioitava, että jotkut kuluttajat saattavat olla erityisen tietoisia esimer- 
kiksi yritysten viherpesun mahdollisuudesta, mikä aiheuttaa kuluttajille heikon 
luottamuksen yritysten yhteiskuntavastuutoimia kohtaan, mikä voi johtaa tietoi- 
sesti tällaisen yrityksen karttamiseen. Näin ollen yhteiskuntavastuun moderaa- 
tiovaikutusta tutkiessa oli tiedossa, etteivät aiemmat tutkimukset ole täysin yk- 
simielisiä yhteiskuntavastuun positiivisista hyödyistä yritykselle, joten tämän 
tutkimuksen tulos ei ollut täysin yllättävä. Useiden tutkijoiden mukaan yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimia on tutkittu verraten vähän, etenkin finanssialalla ja ku- 
luttajien näkökulmasta. (Pratihari & Uzma, 2018; Daffey & Abratt, 2002; 
Anisimova, 2007.) Ramlugun ja Raboute (2015) toteavat, että vaikka esimerkiksi 
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pankit harjoittavat yhteiskuntavastuutoimia, ne eivät kuitenkaan ole perillä siitä, 
mitä kuluttajat todellisuudessa näistä aloitteista ajattelevat. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa onnistuttiin vastaa- 
maan ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimukselle asetetuista hy- 
poteeseista kolme sai tieteellistä tukea, kun taas neljä eivät saaneet. Yrityksen 
maineen todettiin olevan positiivisesti yhteydessä niin yritysbrändiin, kuin ku- 
luttajan brändiuskollisuuteenkin, mikä oli täysin linjassa aiemman tutkimuskir- 
jallisuuden kanssa. Lisäksi yritysbrändi vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brän- 
diuskollisuuteen, mikä myös tuki aiempia tutkimuksia. Lisäksi tutkittiin yrityk- 
sen yhteiskuntavastuun moderaatiovaikutusta yritysbrändin ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden väliseen suhteeseen, ja moderaatiovaikutus ei ollut tässä tutki- 
muksessa tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen yrityksen yhteiskuntavastuun po- 
sitiivinen vaikutus yritysbrändin ja kuluttajan brändisukollisuuden väliseen suh- 
teeseen ei saanut tässä tutkimuksessa tieteellistä tukea. Moderaatiovaikutusta 
tutkittiin myös yksittäisten yrityksen yhteiskuntavastuun dimensioiden, talou- 
dellisen, laillisen ja eettisen yhteiskuntavastuun kautta, mutta yksikään ei muo- 
dostanut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yritysbrändin ja kuluttajan brän- 
diuskollisuuden väliseen suhteeseen. 

 

5.2. Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 
Tässä kappaleessa esitetään liikkeenjohdollisia-, käytännön johtopäätöksiä fi- 
nanssialan yrityksille. Nämä johtopäätökset perustuvat yllä avattuihin hypotee- 
sitestauksiin, ja niitä seuranneisiin pohdintoihin. 

Yrityksen hyvä maine on merkittävä tekijä yrityksen kilpailukyvyn kan- 
nalta, mitä vahvistaa tämän tutkimuksen tulos siitä, että yrityksen maine on po- 
sitiivisesti yhteydessä sekä yritysbrändiin, että kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
Näin ollen yrityksen mainetta on tärkeää johtaa, minkä avulla yritys voi välttyä 
tietyiltä mainehaitoilta, joilla voi mahdollisesti olla kauaskantoisiakin vaikutuk- 
sia. Yrityksen maine nähdäänkin kriittisenä tekijänä, jonka aineeton luonne mah- 
dollistaa erottautumisen kilpailijoista, ja joka luo mahdollisuuksia arvonluon- 
nille (Roberts & Dowling, 2002). Tämän tutkimuksen mukaan maineen dimensiot 
emotionaalinen vetovoima, sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työnantaja 
ja asiakaskeskeisyys ovat ne tekijät, jotka luotettavasti vaikuttavat positiivisesti 
yritysbrändiin. Kyseiset dimensiot keskittyvät kuvaamaan nimenomaan pank- 
kien mainetta kuluttajan silmissä (Narteh & Braimah, 2019). Näin ollen nämä 
ovat muun muassa niitä tekijöitä, joihin yrityksen tulisi kiinnittää huomiota mai- 
nettaan johtaessa. Käytännössä yritys voi huomioida näitä maineen osa-alueita 
kiinnittämällä huomionsa asiakaslupausten täyttämiseen, yhteiskunnallisten on- 
gelmien selvittämiseen, työnantajamielikuvan parantamiseen ja jatkuvaan asia- 
kassuhteiden luomiseen ja vaalimiseen. Vaikka Poldony ja Philips (1996) toteavat, 
että yleisesti maine on määritelty toimijan aiempien aikaansaannosten arvon tai 
laadun perusteella, tässä tutkimuksessa lopulta poistettiin maineen dimensiot 
yrityksen suorituskyky ja palvelun laatu. Tästä voidaan päätellä, että nämä kaksi 
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tekijää eivät määritä yrityksen mainetta yksin, vaan mainetta määrittää kulutta- 
jien näkökulmasta merkittävästi myös yrityksen emotionaalinen vetovoima, so- 
siaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työnantaja ja asiakaskeskeisyys. Aiem- 
mat tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että yrityksen maineen aineeton luonne, 
joka muodostuu pitkällä aikavälillä, mahdollistaa hyvin erottautumisen kilpaili- 
joista finanssialalla (Ponzi, Fombrun & Gardberg, 2011; Roberts & Dowling, 2002). 
Tämän perusteella voidaan todeta, että finanssialan yritysten on kannattavaa pi- 
tää huolta tässä tutkimuksessa tutkittujen maineen neljän dimension toimivuu- 
desta yritysympäristössä, mikä muun muassa parantaa kuluttajien käsitystä yri- 
tysbrändistä. Yritysbrändi puolestaan mahdollistaa paremmin yrityksen erottau- 
tumisen, läpinäkyvyyden ja kustannusten pienentämisen (Hulberg, 2006), mitä 
todennäköisesti seuraavat epäsuorat edut, kuten teoriaosiossa on esitetty. Siispä 
on selvää, että finanssialan yritysten on kannattavaa ymmärtää näiden kahden 
käsitteen välinen suhde, ja johtaa sekä mainettaan että yritysbrändiään saavut- 
taakseen näin merkittävää kilpailuetua. 

Aiemman tutkimuskirjallisuuden linjassa tämä tutkimus osoitti, että yrityk- 
sen maine vaikuttaa positiivisesti kuluttajan brändiuskollisuuteen. Tässä tutki- 
muksessa kuluttajan brändiuskollisuuteen vaikutti yrityksen maineen dimensi- 
oista emotionaalinen vetovoima, sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen, hyvä työn- 
antaja sekä asiakaskeskeisyys. Koska tämä tutkimus vahvisti sen, että kyseiset 
yrityksen maineen osa-alueet vaikuttavat positiivisesti sekä kuluttajan havain- 
noimaan yritysbrändiin, että kuluttajan brändiuskollisuuteen finanssialalla, 
alan yritysten olisi syytä kiinnittää näihin huomiota. Kuten ylempänä jo 
mainittiin, käytännön tasolla tämä tarkoittaisi panostamista asiakaslupausten 
täyttämiseen, yhteiskunnallisten ongelmien selvittämiseen, 
työnantajamielikuvan parantamiseen ja jatkuvaan asiakassuhteiden luomiseen 
ja vaalimiseen. Toki kyseiset osa- alueet todennäköisesti jo ovat suuren huomion 
alla etenkin suurissa finanssialan yrityksissä, ja tämä tutkimus vahvistaa, että se 
on kannattavaa. Aiemmat tutkimukset ovat epäilemättä yksimielisiä siitä, että 
kuluttajan brändiuskollisuus tuo lukuisia etuja yritykselle, mukaan lukien 
yrityksen markkinaosuuden kasvaminen, asiakkaiden halu maksaa kalliimpia 
hintoja (Chaudhuri & Holbrook, 2001), vastustuskyky vaihtaa toiseen brändiin 
sekä positiivinen suu-sanallinen viestintä (Dick & Basu, 1994). Näitä etuja seuraa 
mitä todennäköisemmin liuta epäsuoria etuja. Tämä tutkimus vahvistaa sen, 
että finanssialan yritykset alan murroksessa eivät voisi kuin hyötyä yrityksen 
hyvästä maineesta ja kuluttajien brändiuskollisuudesta, joten yrityksen on 
kannattavaa perehtyä tarkemmin näihin käsitteisiin, niiden johtamiseen, sekä 
niiden avulla saavutettaviin etuihin. 

Tämän tutkimuksen mukaan yritysbrändi on positiivisesti yhteydessä ku- 
luttajan brändiuskollisuuteen, mikä on linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden 
kanssa. Anisimovan (2007) mukaan nimenomaan kuluttajan asenteellinen brän- 
diuskollisuus luo kuluttajan sitoutumisen organisaatioon pitkällä aikavälillä. 
Tästä voidaan päätellä, että yrityksillä on mahdollisuus luoda kuluttajalle posi- 
tiivisia mielikuvia ja asenteita yritystä kohtaan esimerkiksi yritysbrändiä johta- 
malla, mikä voi mahdollisesti johtaa kuluttajan asenteelliseen brändiuskollisuu- 
teen. Tätä pohdintaa vahvistaen Dick ja Basu (1994) esittävät tutkimuksessaan 
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että kuluttajan mielikuvalla yrityksestä on tutkitusti positiivinen vaikutus kulut- 
tajan brändiuskollisuuteen. Anisimova (2007), Daffey ja Abratt (2002) puolestaan 
toteavat tutkimuksissaan, että vahvan yritysbrändin rakentaminen johtaa kulut- 
tajan mieltymykseen ja uskollisuuteen yritystä kohtaan, ja lopulta antaa yrityk- 
selle mahdollisuuden kestävän kilpailuedun saavuttamiseen. Koska tutkimuk- 
sen tulos oli linjassa aiempien tutkimusten kanssa (Pratihari & Uzma, 2018; Dick 
& Basu, 1994; Anisimova, 2007) voidaan päätellä, että finanssialan yritysten on 
merkittävää huomioida yrityksen arvot ja yrityksen persoonallisuus, sekä selkeä 
viestintä niistä kuluttajille. Näin kuluttajilla on mahdollisuus saada parempi ym- 
märrys yrityksen arvoista ja persoonallisuudesta, mikä potentiaalisesti vahvistaa 
kuluttajan positiivista mielikuvaa yritysbrändistä, mikä taas voi johtaa kulutta- 
jan brändiuskollisuuteen. Käytännössä yrityksen arvojen ja yrityksen persoonal- 
lisuuden huomioiminen tarkoittaisi nimenomaan näiden käsitteiden selkeyttä- 
mistä yrityksessä, niiden jalkauttamista koko henkilöstölle, sekä lopulta niiden 
johdonmukaista ja läpinäkyvää viestintää kuluttajille. Viestintä on tässä kaikkein 
merkittävimmässä asemassa, sillä tietysti vasta toimivan viestinnän avulla kulut- 
tajien mielikuviin on mahdollista vaikuttaa. Kuten jo mainittu, aiemmat tutki- 
mukset ovat yhtä mieltä siitä, että kuluttajan brändiuskollisuus tuo lukuisia etuja 
muun muassa finanssialan yrityksille. Siispä yritysten on syytä myös tarkastella 
yritysbrändiään, ja siitä viestimistä kuluttajien brändiuskollisuuden kasvatta- 
miseksi. 

Tässä tutkimuksessa yrityksen yhteiskuntavastuun vaikutus yritysbrändin 
ja kuluttajan brändiuskollisuuden väliseen suhteeseen ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä, mikä poikkesi aiemman tutkimuskirjallisuuden linjasta. Tämä ajaa 
pohtimaan syitä sille, miksi kuluttajat eivät välttämättä pidä yrityksen 
yhteiskuntavastuutoimia niin merkittävinä, kuin aiempien tutkimusten tulokset 
antavat olettaa (Bhattacharya & Sen, 2001; Lantos, 2001). Yhtenä syynä voidaan 
pitää jo aiemmin mainittua viherpesun pelkoa, eli luottamuksen puutetta 
yrityksen viestintää kohtaan. Tähän olisi mahdollista vaikuttaa selkeämmällä ja 
läpinäkyvämmällä viestinnällä, sekä muun muassa esimerkiksi yrityksen 
nettisivuilla esitetyillä sertifikaateilla, jotka todentavat yrityksen tekemät 
yhteiskuntavastuutoimet. On myös aiemmin tutkittu, että kuluttajat haluavat 
helposti kertoa muille, että vastuullisuus ylipäätään merkitsee heille paljon, 
vaikka todellisuudessa näin ei välttämättä ole. Ilmiö on saanut muun muassa 
nimityksen ”30:3 syndrooma”, jonka mukaan kolmasosa kuluttajista on sitä 
mieltä että he huomioivat käyttäytymisessään yrityksen yhteiskuntavastuun, 
vaikka eettiset tuotteet keräävät parhaimmillaan ainoastaan 3% 
markkinaosuuden (Cowe & Williams, 2000). Jos tätä ajatusta sovelletaan tämän 
tutkimuksen kontekstiin, voidaan pohtia, olisivatko tutkimuksen kyselyn vastaa- 
jat vastanneet yhteiskuntavastuukysymyksiin samalla tavalla, jos vastaukset ei- 
vät olisi säilyneet anonyymeina. On selvää, että yksilöt saattavat kokea painetta 
vastuullisesta elämäntyylistä muun muassa tämän päivän ilmastokriisin vuoksi 
ja siksi he tuovat vastuullisuuttaan esiin julkisesti, kun taas anonyymissä kyse- 
lyssä vastausten rehellisyys on todennäköisempää. Vaikka tämä tutkimus ei ollut 
yrityksen yhteiskuntavastuun moderaatiovaikutuksen osalta linjassa aiempien 
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tutkimusten kanssa, yrityksen yhteiskuntavastuun tuomia merkittäviä etuja yri- 
tykselle ei ole syytä sivuuttaa. Näin ollen tästä yksittäisestä tuloksesta huolimatta 
finanssialan yritysten on kannattavaa toteuttaa yhteiskuntavastuutoimia, ja nii- 
den vaikutusta kuluttajiin olisi kuitenkin viisasta tutkia lisää. Kaiken kaikkiaan 
elämme aikaa, jolloin suuri osa yhteiskuntavastuutoimista ovat välttämättömiä 
lainsäädännön osalta. Tänä päivänä yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän kansain- 
välisten sopimusten ja säännösten noudattamista, jotka liittyvät muun muassa 
ympäristön suojeluun (Lii & Lee, 2012; Chuang & Huang, 2018). Yrityksen yh- 
teiskuntavastuutoimia on tutkittu laajasti myös muissa konteksteissa, ja voidaan 
olettaa, että yrityksen yhteiskuntavastuu tuo yritykselle kannattavuutta myös 
muuta tietä, kuin yritysbrändin ja kuluttajan brändiuskollisuuden suhdetta vah- 
vistamalla. Finanssialan yritysten on näillä perusteilla syytä toteuttaa yhteiskun- 
tavastuutoimia jatkossakin, panostaen esimerkiksi asiakkaiden hyötyjen maksi- 
mointiin ja yksilölliseen huomiointiin, turvalliseen asiointiin ja läpinäkyvään yri- 
tystoimintaan, sekä eettisen toimintaperiaatteen noudattamiseen ja asiakkaiden 
reiluun kohteluun. Arvattavissa on, että yrityksen yhteiskuntavastuutoimien 
sääntely tulee kasvamaan tulevaisuudessa, todennäköisesti painottuen yrityksen 
eettiseen vastuuseen, kun ilmastokriisi etenee, ja tarvittaviin toimenpiteisiin ha- 
vahdutaan. Jo pelkästään tästäkin syystä yritykselle ei oletettavasti voi olla hait- 
taa siitä, että se panostaisi näihin toimiin ennakoiden. 

Yhteenvetona voidaan korostaa, että tämän tutkimuksen mukaan yrityksen 
maine, yritysbrändi, kuluttajan brändiuskollisuus ja yrityksen yhteiskuntavas- 
tuu ovat kaikki merkityksellisiä käsitteitä finanssialan yrityksille. Näihin käsit- 
teisiin perehtymällä ja niitä määrätietoisesti johtamalla finanssialan yrityksillä 
olisi mahdollisuus saavuttaa merkittävää kilpailuetua suuria muutoksia läpi 
käyvillä markkinoilla. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 
Tutkimukseen kuuluu oleellisesti tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu, jota 
usein arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Metsämuurosen (2003) mu- 
kaan reliabiliteetti arvioi tutkimuksen toistettavuutta, ja validiteetilla tarkastel- 
laan sitä, että tutkimus mittaa oikeaa asiaa. 

 

5.3.1 Reliabiliteetti 
 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, että mittaustulokset ovat toistet- 
tavissa. Sen avulla tarkastellaan tutkimuksen kykyä antaa tuloksia, jotka ovat ei- 
sattumanvaraisia. Hirsjärven ym. (2009) mukaan mittaria voi kutsua reliaabeliksi, 
jos tutkimuksen tulokset ovat samanlaiset, jos se toteutettaisiin uudelleen. Tässä 
tutkimuksessa hyödynnettiin mittareita, jotka on jo aiemmin todettu luotetta- 
viksi aiemmissa tieteellisissä tutkimuksissa. Metsämuurosen (2011) mukaan täs- 
säkin tapauksessa on hyvä tarkistaa, että mittari on sopiva omaan aineistoon, 
mikä voidaan toteuttaa laskemalla reliabiliteetin arvo. Muun muassa sisäinen 
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konsistenssi, eli yhtenäisyys, toimii tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnissa. Si- 
säistä konsistenssia on mahdollista mitata faktorianalyysin tai Cronbach alfa - 
kerrointa käyttäen (Metsämuuronen, 2011). On yleisesti hyväksytty, että 
Cronbach alfa -kertoimen täytyisi olla 0,60 tai sen yli. Kuten TAULUKOSTA 8 huo- 
mataan, tämä vaatimus täyttyy jokaisen muuttujan kohdalla. Lisäksi tutkimus- 
tulokset -osiossa esitellään faktorianalyysi, josta huomataan, että kysymykset ky- 
selylomakkeessa mittaavat nimenomaan haluttuja muuttujia. Näiden päätelmien 
perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä. 

 

TAULUKKO 8 Cronbach alfa -kertoimet 

 
 Cronbach alfa -kerroin 

Yrityksen maine 0,940 
Emotionaalinen vetovoima 0,854 
Sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen 0,903 
Hyvä työnantaja 0,911 
Asiakaskeskeisyys 0,917 
Yritysbrändi 0,869 
Yritysarvot 0,795 
Yrityksen persoonallisuus 0,889 
Yrityksen yhteiskuntavastuu 0,943 
Taloudellinen yhteiskuntavastuu 0,936 
Laillinen yhteiskuntavastuu 0,840 
Eettinen yhteiskuntavastuu 0,869 
Kuluttajan brändiuskollisuus 0,912 

 
 

5.3.2 Validiteetti 
 

Validiteetti jaetaan yleisesti kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. 
Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä, jota tarkastellaan 
hieman tämän tutkimuksen lopussa tutkimuksen rajoitteiden pohdinnan lo- 
massa. Sisäinen validiteetti puolestaan tarkoittaa, selittävätkö tutkimuksen käsit- 
teet tutkimuksessa tarkasteltavan ilmiön tarpeeksi laajasti, ja ovatko tutkimuksen 
käsitteet ja mittarit yhtenäiset teoriaan nähden. Sisäistä validiteettia pohditaan 
muun muassa tarkastelemalla, onko tutkimuksen teoriaosuus ja mittaristo oikein 
muodostettu. (Metsämuuronen, 2011.) Tässä kappaleessa tarkastellaan lyhyesti 
lähemmin tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia. 

Teoreettinen viitekehys sisältää laajan katsauksen aiemmista tutkimuksista 
ja niiden merkittävimmistä tuloksista tämän tutkimuksen pääkäsitteisiin ja nii- 
den välisiin suhteisiin liittyen. Hirsjärven ym. (2009) mukaan ilmiötä tulee tar- 
kastella useasta näkökulmasta, jotta saadaan selkeästi esiteltyä tutkittavan aihe- 
piirin oleellisimmat teoriat. Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 
esitetäänkin useita erilaisia teorioita ja näkökulmia. On myös merkittävää, että 
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tutkimuksen pääkäsitteet on määritelty selkeästi ja tarkkuudella aiempiin tutki- 
muksiin perustuen. Näin ollen käsitteet ovat yleisesti käytettyjä ja soveltuvat tut- 
kittaviksi. Kyselylomaketta voidaan myös pitää luotettavana, sillä kyselyssä käy- 
tetyt kysymykset perustuvat aiempien tieteellisten tutkimusten kysymyspatte- 
ristoihin, jotka on todettu toimiviksi. Kuten mainittu, ennen varsinaisen kyselyn 
julkaisua ja jakoa kysely jaettiin neljälle koevastaajalle, jotka kertoivat komment- 
teja kyselyn selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Näin varmistettiin kyselyn ym- 
märrettävyys korjaamalla muutama kyselyn muotoiluseikka selkeämmäksi en- 
nen virallisen kyselyn julkaisua. 

Tutkimusmallia jouduttiin muokkaamaan aineiston analyysivaiheessa luo- 
tettavuuden takaamiseksi. Tutkimusmalli piirrettiin aluksi PLS-ohjelmaan sisäl- 
täen neljä päämuuttujaa indikaattoreineen. Tämän kuvion mukaisen testauksen 
jälkeen kuitenkin huomattiin, että kuviota olisi kannattavaa muokata selkeäm- 
mäksi päämuuttujien dimensioiden osalta. Näin ollen kuvio muokattiin toisen 
asteen faktorimalliksi, jotta kaikki muuttujien dimensiot saatiin selkeästi esille 
malliin. Toisen asteen faktorimalli oli huomattavasti selkeämpi kuten toivottiin, 
mutta mallin avulla saadut tulokset eivät olleet optimaalisia. Ongelmia ilmeni 
etenkin muuttujien korkeiden korrelaatioiden vuoksi, sillä osa muuttujista sisäl- 
sivät toisiinsa paikoittain vahvastikin liittyviä dimensioita. Näin ollen mallia läh- 
dettiin melko radikaalisti muuttamaan, tavoitteena luoda malli, jolla saadaan tut- 
kimukselle mahdollisimman luotettavat tulokset. Loppujen lopuksi mallista 
poistettiin kokonaan kaksi maineen dimensiota: yrityksen suorituskyky ja palve- 
lun laatu, minkä lisäksi emotionaalinen vetovoima -dimensiosta poistettiin kaksi 
indikaattoria ja sosiaalinen ja eettinen sitoutuminen -dimensiosta poistettiin yksi 
indikaattori. Yritysbrändimuuttujan dimensioita karsittiin eniten, sillä etenkin 
tämän muuttujan tietyt dimensiot korreloivat turhan vahvasti sekä yrityksen 
maineen dimensioiden että yrityksen yhteiskuntavastuun dimensioiden kanssa. 
Näin ollen yritysbrändin kahdesta dimensiosta, yritysaktiviteetit ja yritysassosi- 
aatiot, luovuttiin kokonaan, ja yritysarvot -dimensiosta poistettiin kolme indi- 
kaattoria, sekä yrityksen persoonallisuus -dimensiosta 18 indikaattoria. Näin ol- 
len yritysbrändi jäi tässä tutkimuksessa melko yksiselitteiseksi ja eroaa paljon al- 
kuperäisestä yritysbrändimuuttujasta, jota lähdettiin tutkimaan. Anisimovan 
(2007) mukaan yrityksen arvot, yrityksen brändipersoonallisuus ja kuluttajan 
funktionaaliset brändihyödyt ovat kriittisimmät ja johdonmukaisimmat tekijät, 
jotka voivat johtaa kuluttajan sekä asenteelliseen että käyttäytymislähtöiseen 
brändiuskollisuuteen. Näistä kolmesta yrityksen arvot ja yrityksen persoonalli- 
suus huomioitiin loppujen lopuksi tässä tutkimuksessa yritysbrändin dimensi- 
oina, joten tässä tutkimuksessa onnistuttiin kuitenkin säilyttämään kaksi yritys- 
brändin dimensiota, jotka ovat Anisimovan (2007) mukaan merkittävimpiä teki- 
jöitä, jotka selittävät yritysbrändin vaikutusta kuluttajan brändiuskollisuuteen. 
Yrityksen yhteiskuntavastuun kaikki kolme dimensiota säilytettiin, kuitenkin 
niin että eettisen yhteiskuntavastuun yhdestä indikaattorista luovuttiin, kuten 
myös kahdesta taloudellisen yhteiskuntavastuun indikaattorista. Brändiuskolli- 
suuden kohdalla luovuttiin myös kahdesta indikaattorista. Näiden toimenpitei- 
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den jälkeen malli eroaa huomattavasti siitä, mistä ensin lähdettiin liikkeelle. Tär- 
keintä kuitenkin on, että tämän muokatun tutkimusmallin avulla oli mahdollista 
saada luotettavat tulokset tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Loppujen 
lopuksi tutkimus   vastasi sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin, joten siltä- 
kin osin tämän tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä. 

 

5.4 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 
Kuten edellisessä kappaleessa tuotiin esiin, tässä tutkimuksessa muokattiin tut- 
kimusmallia aineiston analysoinnin vaiheessa, sillä muutoin tutkimuksen luotet- 
tavuuden kriteerit eivät olisi toteutuneet. Tämä nähdään tutkimuksen suurim- 
pana rajoitteena, sillä teoriaosiossa määritellyt tutkimuksen pääkäsitteet jonkin 
verran muuttuivat. Yritysbrändin käsite supistui eniten, ja myös yrityksen mai- 
neen muuttujasta poistettiin kaksi dimensiota, jotka korreloivat turhan vahvasti 
yritysbrändin kanssa. Lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun ja kuluttajan brän- 
diuskollisuus -muuttujista karsittiin muutama indikaattori. Näiden toimenpitei- 
den avulla saatiin varmuus tutkimuksen luotettavuudesta siten, että muokatun 
tutkimusmallin avulla onnistuttiin yhä vastaamaan kattavasti tutkimuskysy- 
myksiin. Kuitenkin tutkimusmallin muutos huomioidaan tutkimuksen rajoituk- 
sena, sillä teoriaosiossa esitettyjä mittareita muokattiin, millä on vaikutusta tut- 
kimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuskyselyyn vastaajista suurin osa (70,9%) oli naisia, joista 42,7% oli- 
vat 18-25-vuotiaita, ja seuraavaksi suurin ikäryhmä oli suunnilleen keski-ikäiset 
vastaajat, joita löytyi 27,3%. Noin puolet (49,1% ) olivat opiskelijoita ja vajaa puo- 
let (39,1%) työelämässä olevia ihmisiä. Muun muassa naisvaltainen vastauspro- 
sentti ja muiden ikäryhmien heikko vastausprosentti heikentävät osaltaan tutki- 
mustulosten yleistettävyyttä. Tutkimuksessa kerättiin kyselyn avulla poikkileik- 
kausaineisto, ja on syytä huomioida, ettei se täysin mahdollista tutkimuksessa 
esitettyjen kausaalisuhteiden tutkimista (Karjaluoto, 2007). Ennen kaikkea tutki- 
muksen yleistettävyyteen on suhtauduttava kriittisesti siksi, että tutkimusai- 
neisto on loppujen lopuksi hyvin pieni, vaikka olikin tätä tutkimusta ajatellen 
tarpeeksi kattava. Lisäksi tutkimus perustui vain yhteen kohdeyritykseen ja yh- 
teen toimialaan. 

Ulkoisen validiteetin tarkastelu on haastavaa verkkokyselyn kohdalla, 
koska esimerkiksi verkkokyselyn vastausprosenttia on hankalaa laskea tarkasti. 
Todellista vastausprosenttia voi kuitenkin arvioida efektiivisellä vastausprosen- 
tilla. Tämä määritellään siten, että verrataan vastausmääriä siihen, kuinka usein 
kyselylomake on avattu vastaamatta. Näin ollen tässä tutkimuksessa efektiivinen 
vastausprosentti on 65,9%. Hirsjärven ym. (2009) mukaan valikoimattomalle jou- 
kolle lähetetty lomake ei tuota yleensä korkeaa vastausprosenttia, joten tähän 
prosenttilukuun voidaan olla tässä tapauksessa tyytyväisiä. 

Saman tutkimuksen voisi toteuttaa jatkotutkimuksena siten, että tutkimuk- 
sessa käytettäisiin erilaista yritysbrändin mittaristoa, sillä se vaikutti tässä tutki- 
muksessa siihen, että yritysbrändi-muuttuja oli liiaksi korrelaatiossa muiden 
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muuttujien kanssa. Lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun erilaisia dimensioita 
voisi kokeilla tutkimuksessa, sillä yhteiskuntavastuun määritelmiä on runsaasti 
erilaisia. Tämä tutkimus rajattiin Pro gradu -tutkimukseen sopivaksi, mutta jat- 
kossa kyseistä tutkimusmallia olisi mielenkiintoista tutkia myös muutaman lisä- 
muuttujan kanssa, joita voisi olla esimerkiksi kuluttajan brändikokemus, kulut- 
tajan ostoaikomus ja asiakastyytyväisyys. Tutkimusta olisi myös kannattavaa 
laajentaa siten, että tutkimus kattaisi useamman kohdeyrityksen, ja aineiston 
olisi hyvä olla tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta suurempi. Lisäksi tut- 
kimusmallia voisi kokeilla täysin eri palvelutoimialan kontekstissa. Mielenkiin- 
toista olisi myös toteuttaa sama tutkimus muutamien vuosien kuluttua, jolloin 
niin finanssialan yritysten kuin kuluttajienkin näkemykset esimerkiksi yrityksen 
yhteiskuntavastuusta ovat oletettavasti muuttuneet siten, että nämä toimet ovat 
yhä tärkeämmässä roolissa muun muassa kuluttajien brändiuskollisuuden mää- 
rittämisessä. 
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