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MITEN TYÖ MUUTTUU JA MITÄ SE 
TARKOITTAA KAUPAN ALAN
TYÖNTEKIJÖILLE?
Tässä analyysissa kartoitetaan työn tulevaisuuden trendejä ja niiden vaikutuksia kaupan alaan ja sen työntekijöihin. 

Analyysissa on tunnistettu viisi ylätason trendiä, jotka tulevat muokkaamaan käsityksiämme työstä ja sen tekemisestä
lähitulevaisuudessa. Analyysissa tarkastellaan miten näistä trendeistä keskutellaan mediassa ja kuinka ne mahdollisesti
vaikuttavat työhön kaupan alalla. 

Analyysin pohjana on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston raportteja työn tulevaisuudesta sekä Solitan
raporttia kaupan trendeistä ja tulevaisuudesta. Analyysissä hyödynnetään myös Pohjoisranta Burson-Marstellerin arvo-, 
asenne- ja mediankäyttö tutkimuksen tuoreita tuloksia. Lisäksi analyysissa tarkastellaan trendeihin liittyvää
mediakeskustelua viimeisen vuoden ajalta. 

Analyysin on toteuttanut Pohjoisranta Burson-Marsteller. 
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”Työn murroksessa ei ole kyse 
siirtymisestä yhdestä tavasta tehdä 

töitä johonkin toiseen, vaan 
nykyisestä moneen erilaiseen 
tapaan. Tämä edellyttää uutta 

sanastoa ja entisten asenteiden ja 
näkemysten haastamista. 

Osaamisen jatkuva päivittäminen 
on avainasemassa erityisesti 

hyvinvoinnin turvaamiseksi, kun 
työtavat ja työn luonne 

muuttuvat.” 

(Valtioneuvoston selvitys: kohti jaettua ymmärrystä työn 
tulevaisuudesta, 33/2017)
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DIGITALISAATIO



”Työ tulee muuttumaan ja osa 
tehtävistä automatisoituu. 
Teknologia on kuitenkin 
mahdollisuus, ei vain 
tuottavuuden parantamiseen, 
vaan työn uudelleen 
määrittämiseen.”
(Dufva, M ym. 2017)

Digitalisaatio

•Miten digitalisaatio vaikuttaa 
eri aloille?

•Digitalisaatio vie työpaikkoja, 
mutta myös luo niitä  

•Osaajapula korostuu 
teknologia-alalla 

•Uudelleenkoulutus tulee 
ajankohtaiseksi 

Mediakeskustelu
•Digitalisaatio muuttaa 
työtehtäviä 
automaation 
hoidettavaksi ja 
vähentää ihmistyön 
tarvetta

•Digitalisaatio 
tehostaa toimintoja

•Erilaisten 
osaajaryhmien tarve 
korostuu – osaamisen 
kehittäminen 
korostuu

Vaikutukset
kaupan alaan
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Teknologinen kehitys on nopeaa. Digitalisaatio ja automaatio korvaavat 
perinteistä ihmistyötä. Kuitenkin, siinä missä vanhoja työtehtäviä katoaa, 
syntyy samalla uusia. Kaikki tarvittava uudenlainen tekniikka on keksittävä, 
kehitettävä, valmistettava, markkinoitava, myytävä, käytettävä, ylläpidettävä ja 
lopulta kierrätettävä. Uudenlaiset työtehtävät luovat paineita osaamisen 
kehittämiselle. Henkilöstön on kyettävä päivittämään osaamistaan ahkerasti 
sekä sopeuduttava ympärillä tapahtuviin muutoksiin. 

Miksi ihmisen pitäisi tehdä robotin töitä? Tuottavuuslähtöisessä keskustelussa 
tulee ottaa huomioon, ettei paluuta vanhaan ole. Työ tulee muuttumaan ja osa 
tehtävistä automatisoituu. Teknologia on kuitenkin mahdollisuus, ei vain 
tuottavuuden parantamiseen, vaan työn uudelleen määrittämiseen. Digitalisaatio 
mahdollistaa olennaiseen keskittymisen, kun työ rutiinimaisena toimintana sekä 
tavaroiden tuottamisena on ulkoistettu koneille ja ihmiset keskittyvät koneiden 
hyödyntämiseen ongelmien ratkaisemisessa.

Kaupan digitalisaation yhteydessä keskitytään usein digitalisaation 

toteuttamiseen kanavien kautta: puhutaan monikanavaisuudesta, 

ylikanavaisuudesta ja kaikkikanavaisuudesta. Tulee kuitenkin muistaa, että 

todellisuudessa asiakkaat hakevat kaupalta ratkaisuja, palveluja ja kokemuksia, 

eivät kanavia.

Digitalisaatio tekee kaupan alasta yhä kansainvälisemmän: koska tulevaisuuden 

toimintaympäristö nähdään globaalina, kansainvälisyyttä tukevat taidot pysyvät 

tärkeinä.

DIGITALISAATIO



• Mediakeskustelussa nousee esiin digitalisaation vaikutukset eri 
aloilla kuten sosiaali- ja terveysalalla sekä kaupan alalla

• Miten toiminnot muuttuvat tuotannolliselta kannalta

• Työtehtävien näkökulmasta 

• Työllisyyden näkökulmasta 

• Miten tekoäly ja automatisaatio vaikuttavat työn luonteeseen ja 
työmarkkinoihin?

• Osa töistä katoaa, mutta tilalle tulee paljon uudenlaisia työtehtäviä

• Työelämässä vaaditut taidot muuttuvat ja IT-osaaminen korostuu

• Teknologialalle povataan mittavaa osaamis- ja työntekijäpulaa 
lähiaikoina

• Mediassa vaaditaan toimia sille, että saataisiin houkuteltua Suomeen 
lisää alan ulkomaisia osaajia 

• Lisäksi mittava uudelleenkoulutuksen tarve työpaikoilla kasvaa

• Koulutusta eri tasoilla halutaan uudistettavan digitalisaation 
näkökulmasta kaikilla asteilla 

• Mediassa ei juuri näy keskustelua digitalisaation vaikutuksista työhön 
kaupan alalla. Kaupan alasta puhutaan vain yhtenä alana muiden 
joukossa, jota digitalisaatio tulee muokkaamaan.

MEDIAKESKUSTELU



KANSAINVÄLISTYMINEN



”Ulkomaisten 
työntekijöiden kautta 
yritykset ja työntekijät 
saisivat 
monimuotoisempia 
näkemyksiä ja 
kokemuksia toimintansa 
kehittämiseen.” *

Kansainvälistyminen

•Kansainvälistyminen 
tärkeäksi teemaksi 
kouluissa ja työpaikoilla 

•Työvoiman liikkuvuus ja 
houkuttelu Suomen 
työmarkkinoille 

•Työperäisen 
maahanmuuton esteet 

Mediakeskustelu
• Kansainvälisyys luo 

paremmat edellytykset 
myös kansainväliselle 
kaupankäynnille 

• Uutta osaamista ja 
näkemystä 
monikulttuurisuudesta

• Lisää työvoimaa 
vaikeasti täytettäviin 
pesteihin

Vaikutukset
kaupan alalle

*Haastateltava Solitan kaupan trendit ja tulevaisuus –raportissa.
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KANSAINVÄLISTYMINEN
Tulevaisuudessa Suomen työmarkkinat tarvitsevat lisää osaajia 

erityisesti niillä aloilla, joilla uhkaa työvoimapula ja puute oikeanlaisesta 

osaamisesta. Ulkomaiset työntekijät tulisi nähdä tulevaisuuden 

voimavarana: ulkomaisten työntekijöiden kautta yritykset ja työntekijät 

saisivat monimuotoisempia näkemyksiä ja kokemuksia toimintansa 

kehittämiseen. 

Myös suomalaiset työntekijät voivat hyödyntää kansainvälistymisen 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa yhä tehokkaammin. Nuoremmille 

sukupolville kansainvälisyys on luontevaa ja he lähtevät mielellään 

oppimaan uusia asioita Suomen rajojen ulkopuolelle. Kauppakin voisi 

tulevaisuudessa lähettää työntekijöitään työskentelemään hyviin 

kansainvälisiin yrityksiin. Tätä kautta parhaita kansainvälisiä 

käytäntöjä opittaisiin käytännön tasolla. Kun kansainvälistä osaamista 

tuotaisiin Suomeen, hyötyisi koko maan kaupan osaaminen uusista 

tuulista ja taidoista. Yli neljä viidestä kaupan alan työntekijästä arvostaa 

sitä, että voi työskennellä monien erilaisten ihmisten kanssa. Kaupan alan 

työntekijät arvostavat myös keskiarvoa enemmän sitä, että työ tarjoaa 

mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin. 

Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöjä ja tuo uutta osaamista ja 

näkemystä, esimerkiksi monikielisyyden kautta. Samalla 

monikulttuurisuuden näkyminen työyhteisöissä tuo esiin yhteiskunnan 

monimuotoisuuden. Haasteina voivat kuitenkin olla eri kulttuuristen 

tapojen yhteensovittaminen sekä kielikysymykset. 



• Mediakeskustelussa korostuu ensisijaisesti ulkomaisen 
työvoiman tarve ja huoltosuhteen varmistaminen.
Suomen on pystyttävä houkuttelemaan entistä 
enemmän ulkomaisia osaajia Suomeen, sillä erityisesti 
tietyillä aloilla työvoimapula on suuri

• Työperäisen maahanmuuton esteitä on purettava, 
tarvehankinnasta haluttaisiin luopua 

• Kasvu- ja startup-yrittäjille ajetaan omaa, helpommin 
saatavaa oleskelulupaa 

• Koulujen tulisi panostaa kansainvälistymiseen 

• Kielten opiskelun tarve korostuu edelleen ja 
ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaisi jo 
ensimmäisenä vuonna

• Lukiouudistuksella haetaan kansainvälisyyttä 

• Monikulttuurisuus työyhteisöissä ei juuri noussut 
median agendalle eikä kaupan ala profiloidu 
mediakeskustelussa. 

MEDIAKESKUSTELU



TYÖN MUUTOS 



”Ihmiset kaupan organisaatioissa 
ovat se tärkein yksittäinen palanen, 
joka määrittää miten kauppa 
menestyy jatkossa. Kun yrityksen 
henkilökunta voi hyvin, yritys 
kykenee houkuttelemaan parhaita 
osaajia tehdäkseen parempia 
tulevaisuuden palveluita. Lisäksi 
hyvinvoiva henkilöstö palvelee 
asiakkaita paremmin.”*

Työn muutos

•Työn itseisarvon 
kyseenalaistaminen

•Huippuosaajien tarve

•Työelämän 
eriarvoistuminen

•Tarve lainsäädännöllisille 
muutoksille – työn 
joustot

Mediakeskustelu
• Tarve joustojen

lisäämiselle – myös
kaupan alalla

• Työn merkityksellisyyden
korostuminen

• Muutoksesta huolimatta
kaupan alalla ihmiset
palvelevat edelleen ihmistä
– tapahtuipa kohtaaminen
sitten minkä alustan
välityksellä tahansa

Vaikutukset
kaupan alalle

*Solita Think Tank, Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015
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TYÖN MUUTOS

Työn muutos haastaa talouden ja yhteiskunnan nykyiset rakenteet. 

Taloudellisen toiminnan laajeneminen ja tehostaminen ei tuota enää 

toivottua tulosta, sillä ihmisten ja ekosysteemin rajat ovat tulleet 

vastaan. Tarvitaan sellaisia tuotannon ja työn tekemisen tapoja, jotka 

mahdollistavat sekä kestävän työn että hyvän elämän. 

Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen rooli muuttuu, kun rajat 

työntekijän ja -antajan välillä hämärtyvät. Toisaalta työn 

muutoksen ja erityisesti työpaikkojen katoamisen myötä kiinnitetään 

yhä enemmän huomiota työn merkityksellisyyteen sekä työhön tärkeänä 

ja antoisana osana elämää – työn itseisarvo kyseenalaitetaan ja 

odotukset työtä kohtaan kasvavat. 

Tuottavuuden ja työn merkityksellisyyden yhdistäviä ratkaisuja 

ei välttämättä ole sellaisenaan valmiina tarjolla. Uusia tuotteita ja 

palveluita tuottamaan tarvitaan entistä joustavampia, kyvykkäämpiä, 

koulutetumpia, tehokkaampia ja innovatiivisempia työntekijöitä. 

Nämä työntekijät tuottavat uudenlaisia tuotteita ja palveluita entistä 

tehokkaammissa kaupallisissa organisaatioissa. Yhteiskunnan tehtävänä 

on taata, ettei kaupan uudenlaisten organisaatioiden kilpailukykyä 

haitata turhalla sääntelyllä.



• Työn kyseenalaistaminen itseisarvona

• Työ ei ole sidottua paikkaan – työnteko ei vaadi muuta kuin
läppärin ja toimivan nettiyhteyden. Tulevaisuuden yritykset
toimivat verkossa.

• Kevytyrittäjyyden yleistyminen

• Osaamisen tarve ja työelämän eriarvoisuus

• Sosiaaliturvan päivittäminen työn muutosta vastaavaksi –
tukea myös tilanteisiin, joissa työ on pirstaloitunutta

• Niiden huomioiminen, joiden edellytykset sopeutua työn
murrokseen ovat heikommat

• Odotukset työntekijöiden osaamiselle – vain huiput
menestyvät

• Lainsäädännön päivittäminen työn muutoksen
vaatimalle tasolle

• Paikallinen sopiminen, joustojen lisääminen

• Perhevapaajärjestelmän uudistaminen, valinnanvapauden
lisääminen

• Työn muuttuminen kaupan alalla ei näy keskustelussa, kaupan
ala jälleen mukana vain yhtenä alana muiden joukossa. 

MEDIAKESKUSTELU

”Työtä voi muokata työkyvyn mukaan kaikilla 
työpaikoilla, ja tarpeen tullen paluu työelämään 
mahdollistuu kuntoutuksen kautta. Tämä kaikki 
vaatii avointa työkulttuuria, jossa sallitaan ja 
ymmärretään työkyvyn vaihtelut, ovatpa syyt 

siihen mitkä tahansa.” (HS7.7.2018)



KAUPAN ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TÄRKEÄNÄ PITÄMÄT 
ASIAT TYÖELÄMÄSSÄ
Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle töissä? / ”Erittäin tärkeä” ja ”Tärkeä” yhteenlaskettu osuus (%). 
Kaupan alalla työskentelevät n=68 VS Kaikki vastaajat n=1500 

Lähde: Pohjoisranta Burson-Marstellerin arvo-, 
asenne- ja mediankäyttö tutkimus 2018

Kaupan alan työntekijöille on 
keskiarvoa tärkeämpää työn

tarjoamat kansainväliset
mahdollisuudet, luovat
työtehtävät sekä hyvät
etenemismahdollisuudet
työssä. Lisäksi yli neljä
viidestä kaupan alan

työntekijästä arvostaa sitä, 
että voi työskennellä monien
erilaisten ihmisten kanssa.
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Työssä on mahdollisuus työskennellä monien eri ihmisten kanssa

Työ tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin

Työsuhteen varmuus ja vakaus

Työtehtävät vaativat luovuutta ja innovatiivista ajattelua

Työssä on hyvät etenemismahdollisuudet

Työn ja vapaa-ajan suhde on tasapainossa

Työlläni on positiivinen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan

Voin itse vaikuttaa siihen, miten työni teen

Työ on kokoaikaista

Työnantajallani ovat vahvat eettiset arvot, jotka vastaavat omiani

Työ on haastavaa

Työpaikan etäisyys kotoani

Työaika on selkeästi määritelty ja säännöllinen

Työ vastaa koulutustani

Työtehtävät ovat minulle mielekkäitä

Työstä maksettava palkka

Työpaikalla on matala hierarkia

Kauppa Kaikki



VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN 



“Erityisesti ikääntyneiden huomioiminen 
uuden teknologian käyttöönotossa on 
tärkeää. On havaittu, että 
työntekijäasemassa olevista 
ikääntyneistä enemmistöllä on 
vaikeuksia hyödyntää teknologiaa ja 
myös heidän motiivinsa uusien 
laitteiden tai ohjelmien käytön 
opettelemiseen on heikompaa kuin 
nuoremmilla. Mikäli tähän ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota, vaarantuu tavoite 
pidentää työuria.”*

Väestön ikääntyminen

•Väestön ikääntyminen 
talouskasvua rajoittavana 
tekijänä 

•Työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan välinen kuilu

•Osaamisesta ja työurien
pidentämisestä puhutaan vain 
vähän

Mediakeskustelu

• Iäkkäämpien
työntekijöiden
osaamisesta
huolehtiminen – etenkin
uuden teknologian osalta

• Suuret ikäluokat
kuluttajina – odotukset ja 
tarpeet palveluille

• Pitkien työurien
edistäminen

Vaikutukset
kaupan alalle

*TEM: Tekoälyajan työ: neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuj 19/2018.
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VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä työn tulevaisuuden kannalta koskee työn 
ja työvoiman tarjontaan liittyviä muutoksia. Väestön ikääntyminen 
johtaa kestämättömään huoltosuhteeseen ja asettaa yhä enemmän 
paineita nuorten työntekijöiden ja veronmaksajien harteille. 

Samalla iäkkäämmät työntekijät uhkaavat pudota työelämän vauhdista, 
kun työssä tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Tulevaisuuden 
osaamistarpeet liittyvät erityisesti ns. metataitoihin, kuten kykyyn 
oppia uusia aihealueita, hallita omaa ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja 
ajatella kriittisesti. Tämä eroaa vanhempien sukupolvien tottumuksista. 
Mikäli osaamisen kehittämistä ei huomioida riittävästi, tavoite työurien 
pidentämisestä voi vaarantua.

Väestön ikääntymisellä on vaikutuksensa myös kaupan alaan. 
Digitaalisuuden rinnalla kaupan tulevaisuuden iso kysymys, ei vähiten 
digitalisoitumiseenkin liittyen, on suurten ikäluokkien siirtyminen 
eläkkeelle. Vanhemmilla ikäluokilla on aikaa ja halua kuluttaa. He ovat 
myös vauraampia kuin edeltävät sukupolvet, joita kauppa on tottunut 
palvelemaan. Heidän valmiutensa ostaa ja käyttää digitaalisia palveluita 
ovat kuitenkin erilaisia kuin nuorempien ikäluokkien. Kaupan alan tulee 
kyetä luomaan konsepteja kaikenlaisten ikäryhmien palvelemiseen –
digitalisaation aiheuttamat muutokset huomioiden. 



• Väestön ikääntyminen talouskasvua rajoittavana 
tekijänä – työikäisten määrän väheneminen

• Ikääntymisen ”dramaattiset” vaikutukset työmarkkinoille

• Nuorten sukupolvien vaikea asema huoltosuhteen 
ylläpitämisessä – nuorten työntekijöiden asema 
suhteessa vanhempiin

• Työvoiman kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu–
ammatteja katoaa ja osaaminen vanhenee, toisaalta 
syntyy uusia tarpeita, johon ei löydy osaajia - väestön 
ikääntyminen lisää painetta

• Keskustelu väestön ikääntymisestä liitetään vahvasti myös 
keskusteluun työvoimapulasta ja työperäisestä 
maahanmuutosta. 

• Ikääntyvien osaamisesta tai työurien pidentämisestä 
puhutaan vain vähän. Ikääntyvät työntekijät tai heidän 
osaamisensa kehittäminen kaupan alalla ei näy 
mediakeskustelussa. 

MEDIAKESKUSTELU



BRÄNDIN JA ARVOJEN MERKITYS



”En usko, että tulee olemaan 
sellaista yhtä oikeaa konseptia. 
Jos joku sanoo, että kauppa tulee 
muuttumaan tämmöiseksi tai 
kaupat tulevat olemaan jatkossa 
tämmöisiä, niin ihan niin kuin 
tänäkin päivänä, jokainen poimii 
ja muodostaa oman konseptinsa, 
jossa on erilaisia elementtejä.” *

Brändin merkitys

• Vastuullisuuden
nouseminen
yritystoiminnan ja 
brändinrakennuksen
ytimeen

• Työntekijät brändin
rakentajina

• Brändin merkitys esillä
mediassa

Mediakeskustelu
• Kaupan uudistuvat

konseptit –
monikanavaisuus luo
haasteita osaamiselle

• Asiakkaiden ja 
työntekijöiden odotukset
brändien
kantaaottavuudesta –
brändit yhteiskunnallisena
toimijana

• Työntekijöiden toimittava
brändin arvojen
mukaisesti

• Asiakasuskollisuuteen
panostaminen

Vaikutukset
kaupan alalle

*Haastateltava Solitan kaupan trendit ja tulevaisuus –raportissa
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BRÄNDIN MERKITYS
Tulevaisuuden kaupan kehittäminen edellyttää rohkeaa ja 
ennakkoluulotonta asennetta, etenkin ylimmältä johdolta. Kaupan 
toimiala muuttuu jatkuvasti, kun uusia toimijoita tulee markkinoille. 
Tämä edellyttää aktiivista ja terveen kriittistä otetta oman toiminnan 
arvioinnissa ja kehittämisessä. Tulevaisuuden monikanavaisen 
kaupan vahvuus piilee siinä johdonmukaisuudessa, miten 
samanlaisena asiakas kohtaa kaupan useissa eri kohtaamispisteissä. 
Mitä enemmän näitä kohtaamispisteitä on, sitä enemmän asiakas 
viettää aikaa kaupan parissa.

Jokainen yritys luo oman konseptinsa. Se rakentuu tarkalla omien 
asiakkaiden tarpeiden ja mieltymyksien tuntemuksella sekä 
oman ydintoiminnan kirkastamisella. On tärkeää päättää, mikä on 
oman liiketoiminnan fokus ja suunta. Mistä oma yritys ponnistaa, 
missä sen juuret ovat? Mikä on se lisäarvo, jota juuri kyseinen 
yritys asiakkailleen tarjoaa? Mitä asiakkaat jäisivät kaipaamaan, jos 
yritystä ei olisi? Yhteiskunnallinen vastuu ohjaa nykyään yhä 
enemmän brändin rakentamista – yritysten ja niiden työntekijöiden 
odotetaan edistävän toimialansa vastuullista kehitystä. Myös 
työntekijöiden tyytyväisyys on osa vahvaa brändiä.

Myös käynnissä oleva digitalisaatio vaikuttaa brändin luomiseen. 
Arvoista, joiden ohjaamina yritykset kehittävät ja hyödyntävät 
tekoälyä, voi tulla jatkossa hyvinkin tärkeitä yritysten brändiarvoon 
vaikuttavia tekijöitä. Alan johtavat yritykset ovat tämän jo 
havainneet. 



• Vastuullisuuden nouseminen yritystoiminnan
ja brändin rakennuksen ytimeen
• Yrityksen vastuu kehittää koko toimialansa ja tuotantoketjunsa 

sosiaalista, ekologista sekä taloudellista hyvinvointia

• Yritysvastuukeskustelun syventyessä kaivataan tuloksia, tarkkaa 
raportointia sekä todennettuja vaikutuksia – myös työntekijöiden 
hyvinvoinnin osalta

• Yhteiskuntavastuun vieminen strategiselle tasolle – yritysten 
vastuullisuusteot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Työntekijöiden tyytyväisyys on brändille tärkeää

• Työntekijät brändilähettiläinä – työntekijöiden 
toimittava brändin arvojen mukaisesti
• Mediassa esillä erityisesti työntekijöiden mokat ja lipsautukset, 

joita brändit joutuvat selittelemään

• Henkilöbrändäys keinona tehostaa yrityksen markkinointia –
henkilötarinoiden voima

• Työntekijöiden rooli asiakaskokemuksessa

• Työn ja brändien rajojen hämärtyminen 
• Työn uudenlaiset konseptit: vuokratyövoima, freelancer-työ, 

kevytyrittäjyys

• Työskentely useiden brändien alla saman aikaisesti

MEDIAKESKUSTELU



KAUPAN ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTUKSET 
BRÄNDIEN KANTAAOTTAVUUDELLE 
Pidätkö tärkeänä, että sinulle läheiset brändit ottavat julkisesti kantaa seuraaviin asioihin? Vai onko sinulle päinvastoin tärkeää, että brändit 
eivät ota kantaa kyseisiin aiheisiin? / Esitettynä ”pitää tärkeänä, että ottaa kantaa” osuudet (%).
Kaupan alalla työskentelevät n=68 VS Kaikki vastaajat n=1500 

Lähde: Pohjoisranta Burson-Marstellerin arvo-, 
asenne- ja mediankäyttö tutkimus 2018

Kaupan alan työntekijät
odottavat keskiarvoa
enemmän brändeiltä

kannanottoja asiakkaan
hyvinvointiin, tuotteiden

laatuun ja hinnoitteluun sekä
työntekijöiden hyvinvointiin

liittyen. Lisäksi yli puolet
kaupan alan työntekijöistä
odottaa brändien ottavat
selkeästi kantaa niiden

toimintaa ohjaaviin arvoihin.
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Ilmastonmuutoksen vastainen toiminta

Eri kulttuurien ja uskontojen yhdenvertaisuus

 Maahanmuutto

Ympäristön ja luonnon hyvinvointi

Seksuaalivähemmistöjen oikeudet

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Kauppa Kaikki



”Toiminnan ja tuotosten tulee 
olla ihmisen kannalta 
merkityksellisiä ja tarjota 
välineitä ennen kaikkea 
elämäntavan ja elämän 
merkityksellisyyden 
rakentamiseen”*

Arvojen merkitys

• Työn merkityksellisyys 

• Yrityksen ja 
työntekijöiden arvojen 
kohtaaminen 

• Arvojen puolesta 
puhuminen

Mediakeskustelu •Kuluttajien odotukset 
vastuulliselle toiminnalle 
korostuvat 

•Työntekijöiden odotukset
työyhteisön ja työnantajan
arvomaailmaa kohtaan

•Kantaaottavuus korostuu
erityisesti huomiota saavien
aiheiden yhteydessä

•Arvojen selkeä määrittely
korostuu

Vaikutukset
kaupan alalle

*Valtioneuvoston raportti 33/2017 työn tulevaisuudesta 



Arvojen
merkitys

Kestävät
arvot osana
työyhteisöä

Erottelu
työntekijän ja 
työnantajan

välillä
hämärtyy

Arvot osana
brändiä

Merkityksel-
linen työ luo
innovaatioita

ARVOJEN MERKITYS  
Tulevaisuudessa työn määritelmä tullaan kyseenalaistamaan yhä 

enemmän. Työlle tarjotaan uudenlaisia määritelmiä, joissa korostuvat 

yhä enemmän arvopohjaisuus sekä työn merkityksellisyys. Myös 

tiukka erottelu työnantajan ja työntekijän välillä hämärtyy. Työtä 

tehdään yhä enemmän verkostoissa, joissa tekemistä ohjaa yhteinen 

tavoite ja arvot. 

Keskustelu merkityksellisestä työstä ja työn uudelleen määrittelystä 

liittyy erityisesti digitalisaation ja alustatalouden mukanaan tuomaan 

tietotyön muutokseen. Taustalla on oletus, että tulevaisuudessa kaikki 

ovat enemmän tai vähemmän tietotyöläisiä.

Merkityksellisyys näkyy myös ihmisten odotuksissa. Enää ei välttämättä 

riitä, että tarjotut tuotteet tai palvelut ovat innovatiivisia vaan 

enemminkin toiminnan ja tuotosten tulee olla ihmisen kannalta 

merkityksellisiä ja tarjota ”välineitä ennen kaikkea elämäntavan ja 

elämänkatsomuksen merkityksellisyyden rakentamiseen”.

Kun työtä ja toimintaa ryhdytään organisoimaan innovaatiokeskeisesti, 

huomataan pian, että työnteon tehokkuus ja innovatiivisuus 

nousevat pitkälti työnteon mielekkyydestä ja 

merkityksellisyydestä. Lisäksi huomataan, että organisaatioiden 

innovatiivisuus on yhteisöllistä. Tällä tavalla työn merkityksellisyys liittyy 

keskeisellä tavalla arvonluontiin ja taloudelliseen kasvuun ja on samalla 

omiaan kasvattamaan edelleen työn yhteisöllistä luonnetta.



• Työn merkityksellisyys on työntekijälle entistä 
tärkeämpää
• Työn kokeminen merkityksellisenä kasvattaa myös 

sitoutumista työhön - pohjoismaiden nuoret kokevat työn 
merkityksellisyyden rahaa tärkeämpänä asia

• Arvojen kohtaaminen
• Työntekijän ja yrityksen yhteiset arvot puhuttavat 

mediassa, onko työntekijän edustettava myös 
yksityiselämässään samoja arvoja kuin yrityksen?

• Esillä useita tapauksia, joissa yritys on sitoutunut irti sen 
työntekijöiden käytöksestä, joka on ollut sopimatonta 
yrityksen arvoihin 

• Arvojen puolesta puhuminen
• Yrityksen brändiä nostaa myös kantaaottavuus ja arvojen 

puolesta puhuminen 
• Esimerkiksi ympäristö, kestävä kehitys ja vähemmistöjen 

oikeudet, tasa-arvo ovat teemoja, joista puhutaan ääneen 
ja joita on puolustettava  

• Työn arvot tai merkityksellisyys kaupan alalla eivät nouse esiin 
mediakeskustelussa 

MEDIAKESKUSTELU


