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Muutosvoimien taustat

• Muutosvoimat perustuvat Suomalaisen Työn Liiton ja sen 

johtokunnan, toimikuntien ja jäsenyritysten näkemyksiin sekä Suomen 

johtavan asiakasnäkemystoimisto Frankly Partnersin laaja-alaiseen ja 

kattavaan taustatyöhön. 

• Muutosvoimat tarjoavat ymmärrystä siitä, miten kuluttajat muuttuvat ja 

millaisia tekijöitä kulutuskäyttäytymisessä on nousussa

• Muutosvoimat laajentavat ymmärrystä siitä, millaiset rationaaliset ja 

emotionaaliset tekijät heijastuvat ostopäätöksiin.

• Kuluttajiin vaikuttavia muutosvoimia on maailmassa enemmän 

kuin tässä tutkimuksessa mukana olevat kahdeksan. Valitut 

muutosvoimat on priorisoitu suuremmasta määrästä Frankly Partnersin 

ja Suomalaisen Työn Liiton kanssa järjestetyssä työpajassa.  

• Jokaista muutosvoimaa kohden tutkimuksessa oli kaksi väittämää. 

Osallistujat vastasivat jokaiseen muutosvoiman 

kulutusväittämään. Vaihtoehdot vastauksissa olivat ”Pätee minuun 

täysin”, ”Pätee minuun jonkin verran” ja ”Ei päde minuun”.

• Muutosvoimien yhteydessä oleva prosenttiluku kuvaa 

muutosvoimiin liittyvien kulutusväittämien ”Pätee minuun täysin”

-vaihtoehdon valinneiden osuutta. 

Lorem ipsum 

dolor sit amet



Muutosvoimien kuvaukset

Näet seuraavassa väittämiä kuluttamisesta. Miten suhtaudut väittämiin? Vastaa kuhunkin väittämään sen mukaan, miten hyv in asi a pätee juuri sinuun. Keskiarvo 

muutosvoimaa mittaavista väittämistä (2/muutosvoima) n=2004.

UUSI KULUTTAMINEN

Pidän itseäni hintatietoisena, mutta 

samalla käytän rahaa enemmän itselle 

tärkeisiin asioihin, niistä tinkimättä. 

Sekä hinta että laatu ovat minulle 

tärkeintä – seuraan ostosreissullani 

molempia. Laatu ei ole minulle 

kuitenkaan yksiselitteinen tai  

-ulotteinen asia, vaan sen merkitys 

vaihtelee tuotteittain ja tilanteittain.

MERKITYKSELLISYYS

Tavara- ja palvelutarjonnan keskellä 

pyrin suuntamaan kuluttamiseni kohti 

minulle merkityksellisiä asioita. 

Merkityksellisyyteen liitän vahvasti 

vastuullisuuden ja eettisyyden, 

nostalgiaa ja tarinoita unohtamatta. 

Myös työn pitää olla entistä 

merkityksellisempää, jotta se motivoi ja 

sitouttaa minut työnantajaani.

ELÄMYSJANO

Suosin yhä enemmän elämyksiä 

tavaran sijaan. Elämyksiä saan 

perinteisestä kulttuuritarjonnasta, 

mutta saatan kokeilla myös 

vertaiselämyksiä, esimerkiksi 

Ravintolapäivän tapaisia tempauksia. 

Parhaimmillaan elämykset ovat 

kokonaisvaltaisia, kaikkia aisteja 

puhutteleva kokemus, joita odotan 

myös suosimiltani brändeiltä. 

HELPPOUS & MUKAVUUS

Helppous ja sujuvuus ovat minulle 

koko ajan tärkeämpää. Tuotteen tai 

palvelun pitää vastata vaativiinkin 

tarpeisiini, mutta asioinnin tulee silti 

tapahtua aina sujuvasti – ja aina vaan 

sujuvammin. Aikaa on rajatusti ja 

haluan säästää oman energiani 

tärkeimpiin hetkiin. Koen käyväni 

jatkuvaa kauppaa ajastani ja 

energiastani – siksi suosin valintoja, 

joilla voin säästää niitä.

PARASTA MINULLE – PARASTA 

PERHEELLENI

Olen erittäin kiinnostunut omasta 

hyvinvoinnistani ja haluan panostaa 

myös perheeni hyvinvointiin. Haluan 

vain parasta itselleni sekä perheelleni 

ja arvostan yksilöllistä palvelua. 

Tykkään myös oleskella paljon kotona 

ja nautin siellä puuhastelusta ja 

nikkaroimisesta. 

INHIMILLISET BRÄNDIT

Maailman digitalisoituminen on saanut 

minut arvostamaan inhimillisyyttä ihan 

uudella tavalla. Minut tavoittaa 

parhaiten aidolla, inhimillisellä otteella. 

Yritysten pitää olla aitoja myös siinä 

merkityksessä, että ne myöntävät 

omat virheensä ja ottavat kantaa. 

Peittelystä ja liiasta yrittämisestä jää 

kumminkin jossain vaiheessa kiinni. 

UUDET JUURET

Minulle paikallisuuden merkitys on 

korostunut samalla kun elämme yhä 

globaalimmassa maailmassa. 

Paikalliset tuotteet ovat hyvän 

omatunnon tuotteita, niitä on ”lupa” 

kuluttaa, kun koen samalla tekeväni 

hyvää oman yhteisöni eteen. Koen 

paikallisuuden tarjoavan 

elämyksellisyyttä ja tarinallisuutta, jota 

haen aiempaa enemmän.

DIGIELÄMÄNTAPA

Teknologian määrä ympärillämme 

kasvaa, mutta muuttuu samaan aikaan 

huomaamattomammaksi. Ennen 

hankalaksi koetut asiat hoituvat 

tulevaisuudessa helposti ja 

vaivattomasti. Minulle uudet 

teknologiat eivät välttämättä ole 

itsetarkoitus, vaan taustalla jouhevasti 

pyörivä kokonaisuus, joka 

mahdollistaa enemmän elämyksellistä 

vapaa-aikaa ja tehokkaampaa 

työelämää. 



Yhteiskunnallisen yritys -merkin osalta korostuvat inhimillisyys ja 

merkityksellisyys itselle ja läheisille  

Näet seuraavassa väittämiä kuluttamisesta. Miten suhtaudut väittämiin? Vastaa kuhunkin väittämään sen mukaan, miten hyvin asi a pätee juuri 

sinuun. Keskiarvo muutosvoimaa mittaavista väittämistä (2/muutosvoima) n=2004. Osuus Pätee minuun täysin –vastauksista. Vastaajat, joilla 

YY-merkki vaikuttaa ostopäätökseen (n=166) Helmikuu 2018, tutkimus toteutettu Norstat Finlandin paneelissa.  
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Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. N=2004.



Inhimilliset brändit

Kuluttajat kaipaavat tuotteiden ja 

palveluiden takan olevien brändien 

olevan inhimillisiä ja aidosti läsnäolevia 

kaikissa kohtaamistilanteissa kuluttajien 

kanssa – niin fyysisessä kuin 

digitaalisessa maailmassa.

”Arvostan liiketoiminnassa läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. Boikotoin myös herkästi 

yrityksiä, joiden toiminnasta paljastuu jotakin likaista tai epärehellistä, enkä epäröi 

myöskään antaa palautetta kun siihen on aihetta. Myös hyvää palautetta siis, on 

tärkeää ilmaista tyytyväisyytensä. Jos yritys vielä huomioi toiminnassaan 

ympäristön ja ekologisuuden, eikä vain maksimaalisia voittoja, harkitsen vakavasti 

ostavani kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita.”     

Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys –merkki vaikuttaa ostopäätökseen n=166
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Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. N=2004.



Parasta minulle & perheelleni

Kuluttajalle on tärkeää tehdä 

valintoja, joiden kautta hän voi 

panostaa omaan ja perheensä 

hyvinvointiin. 

Valinnoissa korostuu myös 

yksilöllisyys, tuotteita ja palveluita 

halutaan räätälöitävän tarpeita 

vastaaviksi. 

”Arvostan ja suosin niitä kauppoja tai merkkejä, jotka ovat helposti 

lähestyttäviä ja avoimia, lisäksi valitsen ja asioin mielelläni niissä 

liikkeissä, joissa on hyvää asiakaspalvelua. Olen myös huomannut, 

että tämä ns. kotoilutrendi koskettaa myös minua.”     

Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys –merkki vaikuttaa ostopäätökseen n=166
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Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. N=2004.



Merkityksellisyys

Kasvavan valikoimien ja kanavien 
tarjonnan maailmassa kuluttajat etsivät 
merkityksiä, joiden avulla he tekevät 
kulutusvalintojaan. 

Merkityksen hakeminen omille 
kulutuspäätöksille rakentuu itselle 
tärkeiden arvopohjien, kuten 
vastuullisuuden, eettisyyden, 
nostalgisuuden tai tarinallisuuden 
kautta.

”Merkityksellisyys on aina ollut minulle tärkeää erityisesti työssäni. Jos en koe oikeasti olevani avuksi, 

turhaudun. Mikä pointti työssä muutoin on? Minulle työ merkitsee enemmän kuin itsensä elättämistä. Työ on 

iso osa minua ja elämääni. Arvostan tarinoita ja vastuullisuutta. Pyrin tekemään valinnat useimmiten sen 

perusteella, kuinka eettiseksi ja vastuulliseksi miellän eri vaihtoehdot itseni ja muiden mukaan.”     
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Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys –merkki vaikuttaa ostopäätökseen n=166



Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. N=2004.



Uudet juuret

Maailman pieneneminen ja hyvinvoinnin 

lisääntyminen ohjaavat kuluttajia kohti 

paikallisuutta, joka tarjoaa 

elämyksellisyyttä, tarinallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä niin merkitysten kuin 

kuluttamisen osalta. 

”Ostan esimerkiksi kaupassa paikallisen kylän 

tuotteita, mikäli se vain on mahdollista. Paikalliset 

ihmiset ovat tärkeitä esimerkiksi. Ostan lahjaksi tai 

toivon lahjaksi mieluummin elämyksiä kuin tavaroita.”     

Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys –merkki vaikuttaa ostopäätökseen n=166
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Yhteiskunnallinen yritys -merkki 

kuluttajien näkökulmasta 2018 

Suomalaiset ostopäätösten äärellä selvitys:

Yhteiskunnallinen yritys -merkkiin liittyviä löydöksiä



Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys -merkin melko hyvin tuntevat N=73



Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. 
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Lähde: Suomalaiset ostopäätösten äärellä 2018. Yhteiskunnallinen yritys -merkin melko hyvin tuntevat N=73




