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Tutkimuksen päämäärä 

ja tausta
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TUTKIMUKSEN PÄÄMÄÄRÄ: 
Selvittää suomalaisten mielikuva Suomalaisen Työn Liitosta sekä 
Avainlippu- , Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkeistä
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Selvityksen osa-alueet:

• Merkkien identiteetti muihin liiton 
ulkopuolisiin merkkeihin verrattuna.

• Kommunikoinnin kehitys. 

• Miten Suomalaisen Työn Liitto ja sen 
merkkien tulisi vastata suomalaisten 
mielikuviin merkityksen ylläpitämiseksi.

• Minkälainen vaikutus suomalaisuudella 
tai alkuperällä on ostopäätökseen nyt ja 
tulevaisuudessa.
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4. 
Pohjois-
Suomi

2. 
Länsi-
Suomi

3. 
Itä-

Suomi

1. 
Länsi-Suomi

TUTKIMUKSEN  TAUSTA: 
Paneelikysely internetissä (n 1058) sekä ryhmäkeskustelu (10 henkeä) 

• Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

• Tiedonkeruu tapahtui maaliskuussa (viikolla 
11- 13) 2013. Vastaukset kerättiin koko 
Suomen alueelta.

• Kohderyhmänä 15 -ikävuodesta ylöspäin 
olevat miehet ja naiset ympäri Suomea.

• Vastaajista:
• Naisia 49 %

• Miehiä 51 %

• Eniten vastauksia tuli:
• Uudeltamaalta 28%

• Pirkanmaalta 12 %

• Pohjois-Pohjanmaalta 8%

• Vähiten vastauksia tuli:
• Kainuusta 1.4 %



SEGMENTTIEN TAUSTA 
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• Ennen varsinaisen Internet-kyselyn aloittamista vastaajilta tiedusteltiin heidän 
neljää eniten arvostamaansa asiaa tuotteita ja palveluita ostettaessa. Näiden 
vastausten perusteella, vastaajat voitiin jakaa seuraaviin segmentteihin:

» Suomalaista laatua arvostava
» Suosii suomalaista, jos hinta kohtuullinen
» Suosii suomalaista, jos hinta ja laatu kohtaavat

» Valitsee edullisuuden ei kotimaan perusteella 
» Valitsee laadun ei kotimaan perusteella
» Valitsee hinnan ja laadun kohtaamisen perusteella ei kotimaan

• Segmentointikysymyksen jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan spontaanisti 
eri merkeistä heränneistä positiivisista ja negatiivisista ajatuksista. Vastaajat 
eivät olleet vielä tässä vaiheessa tietoisia tutkimuksen toimeksiantajasta, eikä 
merkkien taustoista oltu kerrottu vastaajille. Näin voitiin varmistaa täysin 
riippumattomat vastaukset.



2. 
Tutkimuksen 

tiivistelmä
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TIIVISTELMÄ KULUTTAJASEGMENTEISTÄ

21%
Suomalaista 

laatua 
arvostava

9%
Suosii 

suomalaista, 
jos hinta 

kohtuullinen 

13%
Suosii 

suomalaista, 
jos hinta ja 

laatu 
kohtaavat 

13%
Valitsee 

edullisuuden,
ei kotimaan 
perusteella

18%
Valitsee 

laadun, ei 
kotimaan 

perusteella

26%
Valitsee

hinnan ja 
laadun 

kohtaamisen 
perusteella,
ei kotimaan

Ikä / 
enemmistön
sukupuoli

30%
40-45 v.
Miehiä ja 

naisia 

33%
Yli 55 v.
Miehiä

34%
25-39 v.
Miehiä

35%
25-39 v.
Naisia

37%
25-39 v.
Naisia

35%
25-39 v.
Miehiä

Ammatti 25%
Ylempi 

toimihenkilö

24%
Eläkeläinen

29%
Eniten 

opiskelijoita

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

24%
Työntekijä / 
maanviljelijä

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

Kotitalouden 
tulot

36%
40001-60000

32%
20001-40000

Ei halua kertoa 36%
20001-40000 

26%
20001-40000 

35%
20001-40000 

Valmius maksaa 
enemmän 
tuotteen / 
palvelun 
kotimaisuudesta

3.4* 2.9* 3.1* 2.5* 2.8* 2.6*

* Keskiarvo kuinka paljon enemmän on valmis maksamaan siitä, että tuote 
tai palvelu on suomalainen, asteikko 1-5: 1= En yhtään enempää, 5 = Paljon 
enemmän



AVAINLIPPU -TUOTE: 
tunnetuin alkuperämerkki
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• Yli 96 % suomalaisista tuntee merkin hyvin 
tai kohtalaisesti.

• Liitettiin laajasti erilaisia sisältöjä:
• vahvuus  = sopii moneen tarkoitukseen ja 

monelle yritykselle. 
• heikkous = erikoistuvat merkit voivat 

haastaa kukin tahollaan

• Epäillään, että kertooko  tuotteen todellisesta 
alkuperästä ja valvotaanko merkkiä mitenkään.

• Havaitaan asiayhteydestään (tuotepakkaus).

• Tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus 
ostopäätöksiin. 



AVAINLIPPU-PALVELU:
Sisällöltään epäselvempi kuin Avainlippu -tuote merkki 
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• Suomalaisen palvelun Avainlippuun voidaan 

liittää samat tunnettuusarvosanat (96%) sekä 
sama positiivinen vaikutus ostopäätökseen kuin 
tuotteen Avainlippuun.  

• Suomalaista palvelua edustava Avainlippu-
merkki on sisällöltään kuluttajille hieman 
epäselvempi kuin konkreettisissa tuotteissa 
käytetty Valmistettu Suomessa -merkki. 

• Siinä missä kuluttajat saavat Avainlippu-
tuotteen osalta varmuuden tuotteen alkuperästä, 
voidaan palvelun alkuperä havaita ja todentaa 
muilla tavoin. 



DESIGN FROM FINLAND:
Merkin sisältö liitetään vahvasti suunnitteluun ja muotiin
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• Design from Finland kerää reilun 35 %
tunnettuuden, joka on hyvä saavutus, kun 
kyseessä on uusi ja sisällöiltään Avainlippua 
rajatumpi merkki. 

• Vastaajien mielestä merkki suuntautuu 
ulkomaalaisille kuluttajille.

• Epäillään, että tuotanto viedään ulkomaille ja 
merkki kelpaa, jos Avainlipun kriteerit eivät 
täyty.

• Vaikuttaa jonkin verran maksukykyisempien 
suomalaisuutta arvostavien kuluttajien 
ostopäätökseen. 



YHTEISKUNNALLINEN YRITYS:
Merkin tavoitteita pidetään tärkeänä, mutta kovinkaan moni ei liitä 
merkkiä ja tavoitteita tosiinsa
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• Yhteiskunnallinen Yritys - merkki on 

melko tuntematon merkki, sillä noin 5 % 
vastaajista tuntee sen vähintään melko hyvin. 

• Merkin tavoitteita pidetään tärkeinä, mutta tällä 
hetkellä kovinkaan moni ei liitä merkkiä ja 
tavoitteita toisiinsa.

• Merkin muotokieli saa tuntemattomuuden 
vuoksi enemmän huomiota, kuin muut merkit. 

• Merkki saa osakseen tavoitteitaan enemmän  
huomiota yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisijana. 



TUTKIMUSTULOSTEN POHJALTA TULLEET MERKKIEN 
KEHITYSTARPEET 
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Tuotteiden Avainlippu-merkin tarkoituksen ja 
tavoitteiden tunnettuutta  pitäisi lisätä tehokkaammalla 
markkinoinnilla. 

Palveluiden Avainlippu-merkin tunnettuutta tulisi 
lisätä ja tarkoitusta selventää. Kuluttajille on epäselvää 
merkin sisältö.  

Design from Finland -merkkiä tulisi kehittää 
innovatiiviseen suuntaan, johon kuuluu esimerkiksi 
suomalainen korkean osaamisen suunnitteluosaaminen, 
muotoilu ja luovat sisällöt.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin tulisi pyrkiä pois 
ongelmalähtöisyydestä ja korostaa yhteisöllisiä sisältöjä ja 
uudenlaisia arvopohjaisia liiketoimintamalleja.



YKSITYISKOHTAISET
TUTKIMUSTULOKSET
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3. 
Tarkemmat 

segmenttikuvaukset
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Tuntevat Avainlippu-, ja Design from 
Finland -merkit ja ovat valmiita maksamaan 
tuotteiden ja palveluiden suomalaisuudesta 
enemmän.

• Lähes kolmannes on 40–45 -
vuotiaita miehiä ja naisia. 

• Joka neljäs on ylempi 
toimihenkilö.

• Joka viides on työntekijä tai 
maanviljelijä.

• Yli kolmasosalla on 
keskimääräistä korkeammat 
kotitalouden bruttovuositulot

SUOMALAISTA SUOSIVA KULUTTAJASEGMENTTI: 
Suomalaista laatua arvostava

*Lähde: Suomalaisen Työn Liiton Bränditutkimus 
2013 (Innolinki)

25%
Ylempi 

toimihenkilö

25%
Ylempi 

toimihenkilö

36%
Tulot 

40001 –
60000€

36%
Tulot 

40001 –
60000€

Segmentin koko

21%

30%
40 -45 v
30%
40 -45 v



*Lähde: Suomalaisen Työn Liiton Bränditutkimus 
2013 (Innolinki)

SUOMALAISTA SUOSIVA KULUTTAJASEGMENTI: 
Suosii suomalaista, jos hinta kohtuullinen

25%
Maanviljelijä 
/ työntekijä

25%
Maanviljelijä 
/ työntekijä

32%
Tulot 

20001 -
40000€

32%
Tulot 

20001 -
40000€ 33%

Yli 55 -
vuotiaita

33%
Yli 55 -

vuotiaita

Segmentin koko

9%
• Hieman enemmän keski-ikäisiä ja 

vanhempia miehiä

• Lähes puolet kuuluvat joko 
työntekijöihin / 
maanviljelijöihin (neljännes) tai 
eläkeläisiin (neljännes).

• Lähes kolmanneksella kotitaloudella 
bruttovuositulot ovat keskitasoa
(20 001–40 000 euroa).

24%
Eläkeläinen
24%

Eläkeläinen

Tuntevat Avainlippu-merkin, mutta eivät 
ole valmiita maksamaan tuotteiden ja 
palveluiden suomalaisuudesta kovinkaan 
paljon enemmän.



*Lähde: Suomalaisen Työn Liiton Bränditutkimus 
2013 (Innolinki)

SUOMALAISTA SUOSIVA KULUTTAJASEGMENTI: 
Suosii suomalaista, jos hinta ja laatu kohtaavat

26%
Eniten 

opiskelijoita

26%
Eniten 

opiskelijoita

34%
25-39 -

vuotiaita

34%
25-39 -

vuotiaita

Segmentin koko

13%
• Suurempi edustus kaikenikäisiä  

miehiä.

• Lähes puolet on  joko 
opiskelijoita (neljännes) tai 
työntekijöitä / 
maanviljelijöitä (neljännes).

• Valtaosa ei kertonut kotitalouden 
bruttovuosituloja.

24%
Työntekijä / 
maanviljelijä

24%
Työntekijä / 
maanviljelijä

Tuntevat Avainlippu-merkin, mutta eivät 
tunne Design from Finland -merkkiä 
niin hyvin. Ovat valmiita maksamaan 
tuotteiden ja palveluiden suomalaisuudesta 
enemmän.



EI SUOMALAISTA SUOSIVA SEGMENTTI: 
Valitsee edullisuuden ei kotimaan perusteella

*Lähde: Suomalaisen Työn Liiton Bränditutkimus 
2013 (Innolinki)

36%
tulot 20001 
– 40000€

36%
tulot 20001 
– 40000€

35%
25-39 -

vuotiaita

35%
25-39 -

vuotiaita

Segmentin koko

13%
• Suurempi edustus 25–39 -

vuotiaissa naisissa.

• Valtaosa on työntekijöitä / 
maanviljelijöitä (yli neljännes).

• Yli kolmanneksella kotitalouden 
bruttovuositulot ovat keskitasoa
(20 001–40 000 euroa).

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

Tuntevat Avainlippu- ja  Design from 
Finland -merkin, mutta eivät ole valmiita 
maksamaan yhtään enempää 
suomalaisuudesta.



EI SUOMALAISTA SUOSIVA SEGMENTTI: 
Valitsee laadun ei kotimaan perusteella

*Lähde: Suomalaisen Työn Liiton Bränditutkimus 
2013 (Innolinki)

26%
tulot 20001 
– 40000€

26%
tulot 20001 
– 40000€

37%
25-39 -

vuotiaita

37%
25-39 -

vuotiaita

Segmentin koko

18%
• Enemmistö on 25–39 -vuotiaat

naiset.

• Valtaosa on työntekijöitä / 
maanviljelijöitä. Toiseksi eniten 
on toimihenkilöitä (23%)

• Joka neljännen kotitalouden 
bruttovuositulot ovat 
keskitasoa (20 001–40 000 euroa).

24%
Työntekijä / 
maanviljelijä

24%
Työntekijä / 
maanviljelijä

Tuntevat Avainlippu- ja  Design from 
Finland -merkin, mutta eivät ole 
valmiita maksamaan tuotteiden ja 
palveluiden suomalaisuudesta kovinkaan 
paljon enemmän.



EI SUOMALAISTA SUOSIVA SEGMENTTI: 
Valitsee hinnan ja laadun kohtaamisen perusteella ei kotimaan

35%
25-39 -

vuotiaita

35%
25-39 -

vuotiaita

Segmentin koko

26%

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

29%
Työntekijä / 
maanviljelijä

Tuntevat Avainlippu-merkin, mutta 
eivät tunne Design from Finland -
merkkiä niin hyvin. Eivät ole valmiita 
maksamaan tuotteiden ja palveluiden 
suomalaisuudesta kovinkaan paljon 
enemmän. 

• Enemmistö on 25–39 -vuotiaat
miehet

• Valtaosa on työntekijöitä / 
maanviljelijöitä. Toiseksi eniten on
opiskelijoita (17 %).

• Noin kolmasosalla kotitalouksista 
bruttovuositulot ovat keskitasoa
(20 001–40 000 euroa).

35%
Tulot

20001 –
40000€

35%
Tulot

20001 –
40000€



4. 
Spontaanit vastaukset 

Suomalaisen Työn Liiton 
merkeistä
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POSITIIVISET MIELIKUVAT – AVAINLIPPU-MERKKI

Mitä POSITIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?
• Tunnetuin merkki, jonka 

positiivisista tekijöistä vahvasti 
nousivat esille kotimaisuus ja 
luotettavuus.

• Merkki on monelle turvallinen 
vaihtoehto, joka tarkoitti  myös 
terveellisempää vaihtoehtoa.

• Suomalaisten työllistäminen oli 
yksi yleisimmistä positiivisista 
mielikuvista.

Vastauksista poimittuja yleisimpiä 
avainsanoja:
»Suomalainen, 208 kpl
»Kotimainen ja kotimaisuus, 434 kpl
»Luotettava 102 kpl
»Turvallinen 64 kpl
»Laatu ja laadukas 85 kpl
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Mitä NEGATIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?

NEGATIIVISET MIELIKUVAT – AVAINLIPPU-MERKKI

• Monet pitävät Avainlippu-
tuotteita kalliina. 

• Tuotteen kotimaisuus herättää 
epäilyksiä; onko tuote 100 % 
suomalaista vai ei?

• Useat uskovat, että merkki 
myönnetään tuotteille liian kevyin 
perustein tai sitä väärinkäytetään.

• Osa piti logoa rumana ja 
vanhanaikaisena.

• Valtaosalla ei ollut merkistä 
mitään negatiivista sanottavaa.

• Vastauksista poimittuja yleisimpiä 
avainsanoja:

»Kallis ja hinta 119 kpl
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POSITIIVISET MIELIKUVAT – DESIGN FROM FINLAND -
MERKKI

Mitä POSITIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?

• Suomalainen suunnittelu ja 
muotoilu miellettiin arvokkaaksi. 

• Työllistävä vaikutus nähtiin 
tärkeäksi. 

• Osalla on mielikuva siitä, että 
tuotteet on valmistettu Suomessa.

• Tuotteiden uskottiin sopivan 
suomalaisten tarpeisiin. 

• Usealle merkki edustaa nykyaikaa 
ja muotia.

Vastauksista poimittuja yleisimpiä 
avainsanoja:
»Suomalainen, Suomessa, Suomalaista, 
Kotimainen 424 kpl
»Laatu ja Laadukas 116 kpl
»Suunnittelua, Suunnittelu, Design 220 kpl
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Mitä NEGATIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?

• Monelle hieman tuntematon 
merkki.

• Moni uskoo tuotteiden 
valmistuksen tapahtuvan 
ulkomailla, halpatyövoimalla tai 
lapsityövoimalla. 

• Usea vastaaja, joka ei edes 
tuntenut merkkiä entuudestaan, 
epäili merkillä varustettujen 
tuotteiden olevan hyvin kalliita.

• Osa ei uskonut merkin takaavan 
laatua.

NEGATIIVISET MIELIKUVAT – DESIGN FROM FINLAND -
MERKKI

Vastauksista poimittuja yleisimpiä avainsanoja:
»Kallis ja hinta 167 kpl
»Valmistettu (muualla/ulkomailla…) 44 kpl
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Mitä POSITIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?

• Merkin miellettiin edustavan 
vastuullisuutta ja 
yhteiskunnallista etua.

• Vastauksista nousi esille 
suomalaisuus, yrittäjäläheisyys 
ja ekologisuus.

POSITIIVISET MIELIKUVAT  – YHTEISKUNNALLINEN 
YRITYS -MERKKI

Merkin
Vastauksista poimittuja yleisimpiä 
avainsanoja:
»Vastuullisuus ja Vastuullinen 64 kpl
»Suomalainen, Suomalaista, Suomalaisuutta  
25 kpl
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Mitä NEGATIIVISIA asioita seuraava merkki herättää?

• Suurimmalle osalle merkki lähes 
täysin tuntematon.

• Monelle merkin tarkoitus epäselvä 
ja nimi ”Yhteiskunnallinen yritys” 
vaikeasti ymmärrettävä. 

• Merkki miellettiin vastuullisuuden 
ja yhteiskunnallisen edun 
puolestapuhujaksi, mutta 
kyseenalaistettiin kuinka edellä 
mainitut arvot tulevat ilmi.

• Logoa pidettiin outona,  rumana ja 
abstraktina.

NEGATIIVISET MIELIKUVAT  – YHTEISKUNNALLINEN 
YRITYS -MERKKI

Vastauksista poimittuja yleisimpiä 
avainsanoja:
»(En osaa) Sanoa 44 kpl
»(En) Tunne (Merkkiä) 74 kpl
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TUTKIMUSESSA TULLEIDEN SPONTAANIEN VASTAUSTEN, 
YHTEENVETO SUOMALISEN TYÖN LIITON MERKKIEN OSALTA

• Avainlipun tuntee 
erittäin hyvin 65,7 %

• Se edustaa kotimaisuutta , 
laatua, turvallisuutta 
(89,9 %) ja luotettavuutta

• Kotimaisuus herättää 
epäilyksiä ja moni uskoo, 
että Avainlipun voi saada, 
vaikka tuotteesta on 
todellisuudessa voitu 
valmistaa vain pieni osa 
Suomessa. 

• Vastaajista 93,2 % (964 
kpl) kokee sanan 
”Kotimainen” kuvaavan 
merkkiä hyvin tai 
erinomaisesti.

• Design From Finland -
merkin tuntee hyvin tai 
melko hyvin 35,3 %. 

• Moni vastaaja arvostaa 
suomalaista suunnittelua, ja 
muotoilua.

• Merkin saaneita tuotteita 
pidetään kalliina ja vain 
varakkaille suunnattuna.

• Moni uskoo 
tuotantoprosessin 
tapahtuvan halpamaissa.

• 31,6 % (323 kpl) kokee 
sanan ”Kotimainen” 
kuvaavan merkkiä huonosti 
tai ei lainkaan

• 71,2% (720 kpl) mieltää 
sanan ”Laadukas” kuvaavan 
merkkiä hyvin tai 
erinomaisesti.

• Yhteiskunnallinen 
yritys -merkin tuntee 
erittäin huonosti tai melko 
huonosti 93,7 %

• Niille joille merkki herätti 
mielikuvia, uskoivat sen 
edustavan ekologisuutta, 
yhteiskunnallista etua ja 
vastuullisuutta. Merkin 
osalta mietittiin, että miten 
edellä olevat arvot ilmenee 
todellisuudessa.

• 53,8 % (546 kpl) kokee 
sanan ”Vastuullinen” 
kuvaavan merkkiä hyvin 
tai erinomaisesti.

• Valtaosa koki merkin 
tarkoituksen ja nimen 
vaikeasti ymmärrettäväksi. 



5. 
Suomalaisen Työn Liiton 

merkkien tavoitteet ja 
vaikutus ostopäätökseen
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Mitä mieltä olet tämän merkin tavoitteista?

Miten tämä merkki on vaikuttanut tai 
vaikuttaisi ostopäätöksiisi? 

• Tavoitteita pidetään hyvinä ja tärkeinä. 
• Suomalaisen työn ja laadun tukemiseen 

kannustaminen miellettiin positiiviseksi asiaksi.
• Tavoitteiden toteutuminen herättää kysymyksiä; 

kuinka suomalaista tuote todellisuudessa on?

• Avainlippu kertoo monelle suomalaisesta alkuperästä 
ja tuotteen ostamisella vastaajat kokevat tukevansa 
suomalaista työtä. 

• Kahdesta samanlaisesta tuotteesta moni valitsee 
mieluummin Avainlipulla varustetun tuotteen.

• Moni kuitenkin pitää tuotteen hintaa tärkeimpänä 
tekijänä ostopäätöstä tehtäessä ja jättää Avainlippu -
tuotteen valitsematta korkeamman hinnan vuoksi.

AVAINLIPPU – TEHTY SUOMESSA
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Mitä mieltä olet tämän merkin tavoitteista?

Miten tämä merkki on vaikuttanut tai 
vaikuttaisi ostopäätöksiisi? 

AVAINLIPPU – SUOMALAISTA PALVELUA

• Tavoitteet suomalaisten työllistymisen kannalta 
nähdään tärkeäksi

• Monen mielestä suomalainen palvelu ei aina tarkoita 
parempaa palvelua.

• Moni ihmettelee mitä ”Suomalaista palvelua” 
käytännössä tarkoitetaan ja mitkä ovat merkin 
myöntämisperusteet.

• Moneen merkki ei vaikuta millään tavalla.
• Valtaosa vastaajista sanoo hinnan ratkaisevan 

tässäkin tapauksessa, mikäli palvelun laatu on hyvällä 
tasolla.

• Osa vastaajista kuitenkin pitää palvelun 
suomalaisuutta tärkeänä ja tukee mieluummin 
suomalaista työtä
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Mitä mieltä olet tämän merin tavoitteista?

Miten tämä merkki on vaikuttanut tai 
vaikuttaisi ostopäätöksiisi? 

DESIGN FROM FINLAND

• Suomalaisen suunnittelun ja muotoilun tukemista, sekä 
Suomi-brändin viemistä maailmalle arvostetaan.

• Moni kokee, että merkin saanut tuote ei kuvaa 
suomalaista tuotetta, koska se on voitu valmistaa 
ulkomailla.

• Toisaalta laadukkaan suunnittelun ja käytettävyyden 
kohdatessa, tuotteen valmistusmaalla ei aina ole väliä 
(Esim. Nokian puhelimet)

• Osalle merkki edustaa lähinnä turisteille ja 
ulkomaalaisille suunnattua Suomi-brändiä.

• Monelle merkki ei tuo lisäarvoa, koska tuote on voitu 
valmistaa ulkomailla. 

• Osa kertoo mieluummin valitsevansa tällä merkillä 
varustetun tuotteen, koska tuote on joka tapauksessa 
suunniteltu Suomessa.

• Monelle hinta tässäkin tapauksessa toimii ratkaisevassa 
roolissa ostopäätöksen suhteen. 

• Merkillä varustetut tuotteet mielletään usein liian 
kalliiksi kilpailevaan tuotteeseen verrattuna.
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Mitä mieltä olet tämän merin tavoitteista?

Miten tämä merkki on vaikuttanut tai 
vaikuttaisi ostopäätöksiisi? 

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

• Sijoittamista osasta yrityksen voitoista 
yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen pidetään 
hyvänä, mutta kriteerit merkin saamiseksi nähdään 
vaativiksi.

• Yhteiskunnallisten asioiden kehitys, ekologisuus ja 
vastuullisuus mielletään tärkeiksi asioiksi.

• Moni tiedä mitä nämä tavoitteet Yhteiskunnallinen 
yritys -merkin näkökulmasta tarkoittavat tai miten 
niitä pyritään toteuttamaan.

• Harva oli kuullut merkistä tai nähnyt merkkiä 
ostopäätöstilanteessa aikaisemmin, eikä merkki näin 
ollen ole vaikuttanut ostopäätöksiin. 

• Osa kuultuaan merkistä, saattaa alkaa suosia sitä 
kantavia yrityksiä.

• Merkin omistavat yritykset miellettään pieniksi 
sosiaalisiksi yrityksiksi, jotka eivät liity päivittäiseen 
kuluttamiseen.

• Jos merkki myönnettäisiin jollekin suurelle 
kaupalliselle yritykselle (esim. ruokakauppaketju), 
voisi se vaikuttaa paljonkin kuluttajavalintoihin.



6. 
Tutkimuksessa mukana olleiden 

merkkien tunnettuus, 
kuuvavat attribuutit ja ostoa 

motivoivat tekijät
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KAIKKI TUTKIMUKSESSA MUKANA OLLEIDEN MERKKIEN 
TUNNETTUUS  JAKAUMA
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1 2 3 4
100%   80%   60%   40%   20%   0%   

Avainlippu   

Hyvää Suomesta   

Sirkkalehtimerkki   

Design from Finland   

Reilun palvelun merkki   

Design District Helsinki   

Yhteiskunnallinen yritys   

 34,2% (354)

 46,0% (477)

 68,8% (717)

 78,9% (816)

4,4%

10,9%

 30,5% (316)

 32,6% (338)

 17,7% (184)

 14,8% (153)

 30,4% (317)

 33,8% (353)

 39,7% (410)

 26,0% (269)

 17,4% (180)

9,8%

4,9%

 65,7% (685)

 61,1% (637)

 46,0% (475)

 9,3% (96)

4,0%

3,7%

1 = erittäin huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = melko hyvin, 4 = erittäin hyvin

3,6

3,6

1,3

1,5

3,3

2,1

1,8

Keskiarvo

Kuva: Kuinka hyvin tunsit entuudestaan nämä Suomalaisen Työn Liiton 
edustamat merkit, sekä seuraavat muut merkit? 

Taulukko: Keskiarvo segmentin mukaan jaoteltuna

TOIMINNAN TEKIJÄT

Avainlippu

Design from Finland

Yhteiskunnallinen yritys

Hyvää Suomesta

Sirkkalehtimerkki

Reilun palvelun merkki

Design District Helsinki

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1058

3,6

2,1

1,3

3,6

3,3

1,8

1,5

2,45

ei koti hinta ei laatu
N=117

3,5

2,1

1,3

3,4

3,2

1,8

1,4

2,39

ei koti laatu ei hinta
N=167

3,5

2,2

1,2

3,5

3,3

1,8

1,6

2,45

ei koti laatu hinta
N=239

3,5

1,9

1,2

3,4

3,1

1,6

1,4

2,33

koti hinta ei laatu
N=87

3,7

2,1

1,3

3,7

3,4

1,8

1,4

2,48

koti laatu ei-hinta
N=194

3,7

2,3

1,3

3,6

3,4

1,8

1,6

2,53

koti laatu hinta
N=117

3,7

1,9

1,2

3,7

3,3

1,7

1,3

2,41

Valitsee 
edullisuuden ei 

kotimaan 
perusteella (N=117

Valitsee 
edullisuuden ei 

kotimaan 
perusteella (N=117

Valitsee laadun ei 
kotimaan perusteella 

(N=167)

Valitsee laadun ei 
kotimaan perusteella 

(N=167)

Valitsee hinnan ja 
laadun 

kohtaamisen 
perusteella ei 

kotimaan (N=239)

Valitsee hinnan ja 
laadun 

kohtaamisen 
perusteella ei 

kotimaan (N=239)

Suosii 
suomalaista, jos 

hinta 
kohtuullinen 

(N=87)

Suosii 
suomalaista, jos 

hinta 
kohtuullinen 

(N=87)

Suomalaista 
laatua arvostava  

(N=194)

Suomalaista 
laatua arvostava  

(N=194)

Suosii 
suomalaista, 
jos hinta ja 

laatua kohtaa 
(N=117)

Suosii 
suomalaista, 
jos hinta ja 

laatua kohtaa 
(N=117)
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Avainlippu Design from 
Finland

Yhteiskunnallinen 
yritys

Hyvää 
Suomesta

Sirkkalehti-
merkki

Design 
District
Helsinki

Reilun 
palvelun 
merkki

Kotimainen 3,6 2,9 2,1 3,5 3,4 2,2 2,2

Luonnonmukainen/
ekologinen

2,7 2,2 2,1 3,0 3,2 1,7 2,4

Käytännöllinen/
hyödyllinen

3,1 2,5 2,2 3,0 3,0 2,0 2,3

Luotettava 3,5 2,8 2,3 3,4 3,3 2,1 2,4

Vastuullinen 3,4 2,7 2,5 3,3 3,3 2,1 2,5

Nykyaikainen 2,9 3,0 2,5 2,9 2,9 2,6 2,6

Turvallinen 3,5 2,8 2,5 3,4 3,3 2,2 2,5

Laadukas 3,4 2,9 2,4 3,3 3,3 2,4 2,5

Tunnettu 3,7 2,4 1,7 3,6 3,4 1,8 2,0

Edullinen 2,4 1,9 2,0 2,4 2,4 1,7 2,0

Paikallinen 3,0 2,5 2,2 3,0 3,0 2,3 2,1

Visuaalinen 2,8 2,7 2,3 2,8 2,8 2,4 2,3

Massasta poikkeava 2,8 2,6 2,3 2,7 2,7 2,4 2,3

Puoleensavetävä 3,1 2,6 2,1 3,1 3,0 2,0 2,2

Vihreä = attribuutin vahvin
Punainen = attribuutin heikoin

Lihavoitu ja alleviivattu = Brändin vahvimmat
Harmaa = Brändin heikoimmat

KAIKKI  TUTKIMUKSESSA KYSYTYT MERKIT JA ATTRIBUUTIT 

Rajaamattomat tulokset, keskiarvoissa mukana arvosanat 1-4
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Avainlippu Design From Finland Yhteiskunnallinen yritys

Kolme vahvinta •Tunnettu
•Kotimainen
•Luotettava

•Nykyaikainen
•Laadukas

•Kotimainen

•Vastuullinen
•Nykyaikainen
•Turvallinen

Kolme heikointa • Edullinen 
• Luonnonmukainen/

ekologinen
• Visuaalinen + Massasta 

poikkeava

• Edullinen
• Luonnonmukainen/

ekologinen
• Käytännöllinen/

hyödyllinen + Tunnettu + 
Paikallinen

•Tunnettu
•Edullinen

•Luonnonmukainen/ekologinen
+ Käytännöllinen/hyödyllinen + 
Paikallinen + Puoleensavetävä

Väittämät, joihin yli 
25% vastaajista 
antanut arvosanaksi 
1 (ei kuvaa lainkaan, 
ei tarvitse kehittää)

Luonnonmukainen (29,7)
Edullinen (37,9)

Kotimainen (27,6)
Luonnonmukainen (29,7)

Käytännöllinen (26,3)
Tunnettu (51,4)
Edullinen (32,0)

Paikallinen (26,9)
Puoleensa vetävä (31,6)

SUOMALAISEN TYÖN LIITON MERKKIEN HEIKKOUDET JA 
VAHVUUDET

Vahvuudet ja heikkoudet perustuvat oikaistuihin keskiarvoihin



MITKÄ TEKIJÄT MOTIVOIVAT SINUA HANKKIMAAN 
SUOMALAISIA TUOTTEITA TAI PALVELUITA?
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16,0 %, 164 kpl

16,1 %, 165 kpl

20,2 %, 207 kpl

20,4 %, 209 kpl

23,8 %, 244 kpl

25,3 %, 260 kpl

27,6 %, 283 kpl

32,8 %, 337 kpl

35,5 %, 365 kpl

35,7 %, 367 kpl

35,9 %, 369 kpl

39,9 %, 410 kpl

45,2 %, 464 kpl

45,8 %, 470 kpl

54,4 %, 559 kpl

55,0 %, 565 kpl

55,8 %, 573 kpl

63,0 %, 647 kpl

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

tuotteen/palvelun tuottajayritys toimii yhteiskuntavastuullisesti

tuote-/palvelunimen tunnettuus ja maine

hyvät testitulokset

tuotteen/palvelun laatutakuu, laatusertifikaatti

valmistajan/palveluntuottajan  tunnettuus ja maine

ympäristöasiat on huomioitu tuotteen valmistuksessa

hyvä saatavuus

tuotteessa oleva alkuperämerkki

tuotteen/palvelun ostaminen hyödyttää kaikkia suomalaisia

tuotteen/palvelun hinta

selkeät tuotetiedot

ongelmatilanteissa saa apua suomenkielellä, Suomessa

tuotteen/palvelun suomalaisuus

tuotteen/palvelun hankinta parantaa työllisyyttä Suomessa

tuote/palvelu on turvallinen

tuote/palvelu on luotettava

tuote on kestävä

tuote/palvelu on laadukas



OLETKO VALMIS MAKSAMAAN ENEMMÄN SIITÄ, ETTÄ TUOTE 
TAI PALVELU ON SUOMALAINEN?
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Kuva: Asteikko: 1 = en yhtään enempää … 5 = paljon enemmän

Taulukko: Keskiarvot segmenteittäin

• Vastaajista tuntuva vähemmistö olisi valmis 
maksamaan tuotteiden tai palveluiden 
suomalaisuudesta paljon enemmän.

• Valtaosa olisi kuitenkin valmis maksamaan 
jossain määrin enemmän suomalaisuudesta. 

• Vähiten oli niitä, jotka eivät ole valmiita 
maksamaan yhtään enempää tuotteen tai 
palvelun suomalaisuudesta.

• Eniten tuotteiden ja palveluiden 
kotimaisuudesta  olisivat valmiita 
maksamaan suomalaista laatua, sekä suosii 
suomalaista, jos hinta ja laatu kohtaa –
segmentin edustajat. 

• Pienin valmius suomalaisuudesta 
maksamiseen on vain hintaa arvostavilla 
henkilöillä.

2,9 % 
(29kpl)

29,3 % 
(289kpl)

36,6 % 
(362kpl)

19,8 % 
(196kpl)

11,3 % 
(112kpl)

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

5

4

3

2

1

TOIMINNAN TEKIJÄT

Keskiarvo

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Keskiarvo
N=1058

2,9

2,93

ei koti hinta ei laatu
N=117

2,5

2,50

ei koti laatu ei hinta
N=167

2,8

2,80

ei koti laatu hinta
N=239

2,6

2,60

koti hinta ei laatu
N=87

2,9

2,95

koti laatu ei-hinta
N=194

3,4

3,40

koti laatu hinta
N=117

3,1

3,05

Valitsee edullisuuden ei 
kotimaan perusteella 

(N=117

Valitsee edullisuuden ei 
kotimaan perusteella 

(N=117

Valitsee laadun ei 
kotimaan perusteella 

(N=167)

Valitsee laadun ei 
kotimaan perusteella 

(N=167)

Valitsee hinnan ja 
laadun kohtaamisen 

perusteella ei kotimaan 
(N=239)

Valitsee hinnan ja 
laadun kohtaamisen 

perusteella ei kotimaan 
(N=239)

Suosii suomalaista, 
jos hinta kohtuullinen 

(N=87)

Suosii suomalaista, 
jos hinta kohtuullinen 

(N=87)

Suomalaista laatua 
arvostava  (N=194)
Suomalaista laatua 
arvostava  (N=194)

Suosii suomalaista, 
jos hinta ja laatua 

kohtaa (N=117)

Suosii suomalaista, 
jos hinta ja laatua 

kohtaa (N=117)
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MAKSUVALMIIMMAT SEGMENTIT  

Valmius maksaa 
enemmän 

suomalaisuudesta

3,4 3,1

Yleisimmät
asuinpaikat

1. Uusimaa, 31,6%, 60 kpl
2. Pirkanmaa, 13,7%, 26 kpl
3. Pohjois-Pohjanmaa 8,4%, 16 kpl 

1. Uusimaa, 23,1%, 27 kpl
2. Pirkanmaa, 10,3%, 12 kpl
3. Pohjois-Pohjanmaa, 8,5%, 10 kpl

Toimiasemat 1. Yrittäjä/Johtava asema/Ylempi
toimihenkilö/Asiantuntija, 25,8%, 49 kpl 

2. Työntekijä/Maanviljelijä, 19,5%, 37 kpl
3. Toimihenkilö, 17,9%, 34 kpl

1. Opiskelija/Koululainen, 25,6%, 30 kpl
2. Työntekijä/Maanviljelijä, 23,9%, 28 kpl
3. Eläkeläinen, 16,2%, 19 kpl

Kotitalouksien 
bruttovuositulot

1. 40 001 – 60 000 €/v, 25,1%, 48 kpl
2. 20 001 – 40 000 €/v, 21,5%, 41 kpl
3. Yli 60 000 €/v, 20,9%, 40 kpl

1. 20 001 – 40 000 €/v, 24,8%, 29 kpl
2. En osaa/halua sanoa, 23,9%, 28 kpl
3. Alle 20 001 €/v, 23,1%, 27 kpl

Ikäjakauma 1. 40-54 vuotta, 39,5%, 75 kpl
2. 25-39 vuotta, 26,3%, 50 kpl
3. 55 vuotta ja yli, 22,6%, 43 kpl

1. 25-39 vuotta, 34,2%, 40 kpl
2. 15-24 vuotta, 23,1%, 27 kpl
3. 40-54 vuotta, 23,1%, 27 kpl

Sukupuolijakauma 1. Mies, 52,1%, 98 kpl
2. Nainen, 47,9%, 90 kpl

1. Mies, 54,8%, 63 kpl
2. Nainen, 45,2%, 52 kpl

Yhteensä 194 kpl
21%

117 kpl
13%

Suomalaista 
laatua arvostava

Suosii suomalaista,
jos hinta ja laatu 
kohtaavat



7. 
Suomalaisen Työn Liiton 

merkkeihin liittyvät 
kehittämisehdotukset
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• Vaikka osan mielestä hinta 
Avainlippumerkkisillä tuotteilla saakin 
olla hieman korkeampi, valtaosa 
toivoisi tuotteiden olevan edullisempia.

• Merkkiä kantavien tuotteiden tulisi olla 
aina täysin kotimaisia, ei vain osittain.

• Tunnettuutta pitäisi lisätä 
tehokkaammalla markkinoinnilla.

AVAINLIPPU – TEHTY SUOMESSA, KEHITYSTARPEET

” Pitäisi luoda standardit, jotka kyseinen merkin 
tuotteiden tulisi ehdottomasti täyttää. Se, että on tehty 
suomessa ei kerro tasan mitään.”

”Tehty Suomessa nettisivu, josta kaikki tuotteet löytyvät 
ja linkit yrityksiin, joista niitä voi hankkia.”

”Tavoitteet ovat kyllä jo kohdillaan. Ehkäpä merkki on 
jopa liian monessa tuotteessa, joka hieman alentaa 
merkin merkitystä.”
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AVAINLIPPU – SUOMALAISTA PALVELUA, KEHITYSTARPEET

”En tosiaan ole törmännyt vielä merkkiin. Tavoitteet 
kohdillaan.”

” Näkyvämmät mainoskampanjat miksi suomalaista 
työtä tulisi tukea ja miten voi valita suomalaisen työn.”

” Merkkejä enemmän esille!”

” Suomalaisen palvelun pitäisi olla myös kansainvälistä 
palvelua kansainvälisille ihmisille. Luotettavuuden 
lisäksi myös palvelun laatua tulisi kehittää.”

” Harvemmin näkee tällaista ”Suomalaista palvelua" -
merkkiä. Ehkä sen käyttöä voisi myös maaseudulla 
lisätä? ”

• Merkin tunnettuutta tulisi lisätä ja 
tarkoitusta selventää. 

• Merkin käyttöön oikeuttavien 
kriteerien täytön valvontaa pitäisi 
tehostaa.
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DESIGN FROM FINLAND, KEHITYSTARPEET

• Tuotteita pitäisi saada enemmän myös 
tavallisiin, laajemmin levittyneisiin 
myymälöihin.

• Itse tuotteen valmistus tulisi aina  
tapahtua Suomessa suomalaisista raaka-
aineista jos markkinoidaan suomalaisena 
design –tuotteena.

• Kotimaan markkinointia voisi kasvattaa.

” Edistää kotimaista työtä ja työvoiman käyttöä ”

” Tärkeää, että oman maan design ja omaleimaisuus 
säilyy kulttuurien sekoittuessa. Ehkä enemmän 
mainontaa ja näkyvyyttä niin hyvä tulee!”

” Designiin pitäisi olla jokaisella varaa, varsinkin täällä 
kotisuomessa! Tällä hetkellä se ei toteudu. ”

” Työ myös suomeen, ei vain suunnittelu.”
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YHTEISKUNNALLINEN YRITYS, KEHITYSTARPEET

• Merkin tunnettuutta ja tarkoitusperää 
pitäisi lisätä runsaasti. 

• Tavoitteista tulisi kertoa selkeämmin niin 
yrityksille, kuin myös kuluttajille.

” Näkyvyyttä tulisi parantaa, merkki tulisi tehdä 
tutummaksi.”

” Pitäisi tuoda näkyviin tempausten, median, sosiaalisen 
median kautta - tällä hetkellä minulle täysin tuntematon 
merkki, vaikka ahkera median käyttäjä olenkin.”

” Yhteiskunnallinen yritys on arvoladattu väite. 
Epäselväksi jää millä kriteereillä joku on 
yhteiskunnallinen ja mitä siitä sitten seuraa. Myyntiväite 
tyyliin Johtotähti kaikilla teillä. ”



8. 
Erillisraportoitava –

Suomalaista työtä kuvaavat sanat nyt 
ja tulevaisuudessa
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MITKÄ KOLME SANAA MIELESTÄSI PARHAITEN KUVAA 
SUOMALAISTA TYÖTÄ?

2,6 %

3,5 %

3,6 %

4,4 %

5,4 %

5,6 %

7,6 %

8,2 %

10,0 %

10,9 %

11,6 %

21,3 %

27,4 %

29,1 %

32,6 %

36,1 %

38,9 %

47,6 %

10,0 %

11,4 %

4,1 %

8,5 %

13,5 %

11,9 %

21,7 %

18,9 %

8,5 %

15,3 %

15,3 %

17,3 %

12,7 %

20,0 %

27,3 %

27,1 %

29,3 %

36,9 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Idearikasta

Eettistä

Läpinäkyvää

Luovaa

Taloudellisesti kannattavaa

Asiakaslähtöistä

Innovatiivista

Kestävän kehityksen mukaista

Merkityksellistä

Nykyaikaista

Tehokasta

Vastuullista

Perinteikästä

Ammattimaista

Luotettavaa

Arvostettua

Osaavaa

Laadukasta

Tulevaisuudessa

Nyt

» Ostokriteerit monipuolistuvat 
tulevaisuudessa

Merkittävimmät kuvaavuuden pudotukset 
nykyhetken ja tulevaisuuden välillä tapahtuvat 
Laadukasta, Osaavaa, Arvostettua, sekä 
Perinteikästä –kriteerien kohdalla.

Merkittävimmät kuvaavuuden nousut 
tapahtuvat Kestävän kehityksen mukaista, 
Innovatiivista, Eettistä, Asiakaslähtöistä , sekä 
Taloudellisesti kannattavaa –kriteerien 
kohdalla.



9. 
APPENDIX

Suomalaisen Työn Liiton merkit ja 
väittämät
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SUOMALAISEN TYÖN LIITON MERKIT JA 
VÄITTÄMÄT RAJATTUNA 2-4 ASTEIKOLLA
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Väittämät Avainlippu Design From
Finland

Yhteiskunnallinen
yritys

Kotimainen 3,6 3,1 2,6

Luonnonmukainen/
ekologinen

2,9 2,6 2,6

Käytännöllinen/hyödyllinen 3,2 2,8 2,6

Luotettava 3,6 3,0 2,7

Vastuullinen 3,5 2,9 2,9

Nykyaikainen 3,1 3,2 2,9

Turvallinen 3,5 3,0 2,8

Laadukas 3,5 3,2 2,7

Tunnettu 3,7 2,8 2,4

Edullinen 2,7 2,4 2,4

Paikallinen 3,1 2,8 2,6

Visuaalinen 3,0 3,0 2,7

Massasta poikkeava 3,0 2,9 2,7

Puoleensavetävä 3,3 2,9 2,6

Asteikolla 1-4, jossa 1 = ei kuvaa lainkaan (ei tarvitse kehittää), 2 = kuvaa huonosti (paljon kehitettävää), 3 = kuvaa hyvin 
(hieman kehitettävää), 4 = kuvaa erinomaisesti (ei tarvitse kehittää)

Asteikot oikaistu
(mukana vain arvosanat 2,3 ja 4) 



SUOMALAISEN TYÖN LIITON MERKIT ERILAISTEN 
OSTOPÄÄTÖKRITEERIEN LÄPI KATSOTTUNA
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Väittämät Avainlippu
”kotimaiset”

Design From Finland
”laatua hakevat”

Yhteiskunnallinen yritys
”vastuulliset”

Kotimainen 3,6 (3,6) 2,9 (3,1) 2,3 (2,6)

Luonnonmukainen/
ekologinen

2,8 (2,9) 2,1 (2,6) 2,3 (2,6)

Käytännöllinen/hyödyllinen 3,2 (3,2) 2,4 (2,8) 2,4 (2,6)

Luotettava 3,6 (3,6) 2,7 (3,0) 2,6 (2,7)

Vastuullinen 3,5 (3,5) 2,6 (2,9) 2,7 (2,9)

Nykyaikainen 3,1 (3,1) 2,9 (3,2) 2,9 (2,9)

Turvallinen 3,6 (3,5) 2,7 (3,0) 2,7 (2,8)

Laadukas 3,6 (3,5) 2,9 (3,2) 2,7 (2,7)

Tunnettu 3,8 (3,7) 2,3 (2,8) 1,8 (2,4)

Edullinen 2,5 (2,7) 1,9 (2,4) 2,1 (2,4)

Paikallinen 3,0 (3,1) 2,5 (2,8) 2,5 (2,6)

Visuaalinen 3,0 (3,0) 2,7 (3,0) 2,5 (2,7)

Massasta poikkeava 2,9 (3,0) 2,6 (2,9) 2,5 (2,7)

Puoleensavetävä 3,4 (3,3) 2,6 (2,9) 2,5 (2,6)

Tulokset rajattu merkkikohtaisesti eri ostopäätöskriteereihin (Avainlippu = yhdeksi kriteereiksi mainittu ”kotimainen”, 
DFF = yhdeksi kriteeriksi mainittu ”laadukas”, Yhteiskunnallinen yritys = yhdeksi kriteeriksi mainittu ”vastuullinen”. 
(Suluissa oikaistut keskiarvot ilman kriteerirajausta).
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