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Chicagon Maailmannäyttely 1933, ”Edistyksen Vuosisata”

Tiede keksii.
Teollisuus soveltaa.
Kuluttaja sopeutuu.



1. Get rid of the problem

2. Fix the broken component

3. Adjust and adapt

4. Problem? What problem?
Let´s get the hell out of here!



NÄKEMYS 



MAAILMA ON MUUTTUNUT:

Yritykset, joilla on kirkas ja mielekäs tarkoitus
menestyvät muita paremmin

Kuluttajat/yksilöt uskovat brändien voimaan ja 
vaikutuskykyyn yhä enemmän

Jaetut arvot yrityksen ja asiakkaan välillä
ohjaavat valintoja kun tehdään ostopäätöksiä
tai valitaan työpaikkaa
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Ja kukas näin väittää? No, esimerkiksi…



Yritykset joilla on merkitys* voittavat
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* Purpose, cause or belief



Tavoitteellinen
olemassaolon syy,

jopa oikeutus.



TUTKIMUSTIETOA 



54% 
ihmisistä uskoo, että 

brändeillä on poliittisia 

päättäjiä paremmat 

edellytykset ratkaista 

yhteiskunnallisia ongelmia

Edelman: Earned Brands, 2018

62% 
prosenttia valitsee brändin, 

joka heidän mielestään 

toteuttaa eettisiä arvojaan 

toiminnassaan

Accenture: From me to we: The rise of 

the purpose-led brand, 2018

Unileverin ”Sustainable

Living Brands”, eli brändit 

joilla on tarkoitus, 

kasvoivat v. 2017 46% 

nopeammin kuin muut 

– ja toivat yli 

70% 
yrityksen kasvusta

Sustainable Life Media, 2018

Milleniaalien usko on 

kuitenkin koetuksella: 25% 

kokee yritysten oikeasti 

haluavan olla avuksi 

yhteiskunnassa, mutta 

39% 
sanoo sitä sanahelinäksi

Deloitte Millennial Survey, 2018



Edelmann: Earned Brands

64% ihmisistä päättää käyttämänsä 
brändin sen perusteella, miten se 
osoittaa kantansa sosiaalisiin 
epäkohtiin 

USA, UK, Saksa, Kiina, Brasilia, Intia, 
Ranska, Japani –tutkimuksessa 
enemmistö kuluttajista on ”belief-
driven” kaikissa maissa, kaikissa 
ikäluokissa, kaikissa ansiotasoissa

60% haluaisi brändien kertovan 
tarkemmin arvoistaan ja 
toiminnastaan ja 32% olisi valmis 
suosittelemaan näin toimivaa 
brändiä

56% on sitä mieltä, että brändit 
yrittävät saada ihmiset ostamaan 
sen sijaan että yrittäisivät saada 
heidät kiinnostumaan



Accenture: From me 
to we: The rise of 
the purpose-led 
brand, 2018

• Brändien pitää ymmärtää, että 
kuluttajat eivät enää sano: ”Antakaa 
minulle se mitä haluan.” He sanovat: 
”Tue niitä arvoja, joihin molemmat 
uskomme.”

• Without a sense of purpose, no 
company, either public or private, can 
achieve its full potential
• Larry Fink, Chairman and CEO of 

BlackRock, Inc.



Accenture: From me 
to we: The rise of 
the purpose-led 
brand, 2018

• Hinta, laatu ja asiakaskokemus ovat tärkeitä –
ja vaadittuja – attribuutteja ostopäätöksissä.

• Ne ovat kuitenkin enää panoksia, joilla pääsee
peliin mukaan – niitä pitää olla, mutta niistä ei
saa bonuspisteitä.

• Brändin päämäärä voi monelle yritykselle olla 
se ratkaiseva kilpailuetu ja 
erottuvuuselementti.



ONKO “PURPOSESTA” 
BISNESHYÖTYÄ? 



Sustainable Living 
Brands/Unilever

• Ne kasvoivat jo v. 2018 69% 
nopeammin kuin yrityksen 
muut brändit ja toivat yli 
75% yrityksen kasvusta

• Luvut kasvoivat viidentenä 
vuonna peräkkäin – ja kasvu 
jatkuu yhä

• Niitä on nyt 26 ja niihin 
kuuluvat mm Dove, Sunlight, 
Lipton, Rexona, Hellmann´s, 
Ben & Jerry´s ja Knorr



Accenture: From me 
to we: The rise of 
the purpose-led 
brand, 2018

• KIND® Healthy Snacks hyödyntää oman
päämääränsä.

• KIND profiloituu ihmisten terveyden
parantajana: se valmistaa
ravintoarvoiltaan korkeita välipaloja ja 
on myös hyvin avoin kertoessaan
raaka-ainehankinnastaan

• Terveystietoiset kuluttajat ovat
kuunnelleet. KIND on nyt mailman 
kolmanneksi myydyin välipalapatukka.



ESG + CFP 
= €€€?

• Mikä yhteys on ESG:llä (Environmental, Social, Governance) ja 
CFP:llä (Corporate Financial Performance)?

• Deutsche Bank ristiinanalysoi yli 2000 tutkimusta – ja teki sen 
huolella

• Tulokset puhuvat puolestaan



Kasvattaako yrityksen päämäärän 
kirkastaminen myös itse bisnestä?

• Kyllä, mutta Harvard Business School tutki, millä 
reunaehdoilla:

• A strong sense of Corporate Purpose does not lead to 
any improvement in Financial Performance on its own

• When Corporate Purpose is combined with 
Management Clarity, however, it significantly improves 
both Financial Performance and Stock Returns

• ‘Middle Management Engagement’ is the most critical 
influence in the successful conversion of Corporate 
Purpose into superior Financial and Stock Performance

Kirkasta päämäärä – Kerro se tavalla, jonka kaikki yrityksessä ymmärtävät – Anna kaikille 
mahdollisuus kokea toteuttavansa osaltaan päämäärän saavuttamista



Harvard Business Review: 
A Business Case for Purpose
(globaali yritysjohdon tutkimus)

• Missä suurimmat haasteet tai esteet niissä yrityksissä, jotka 
kertoivat olevansa kirkastamassa päämääräänsä?
• Omistajien voiton tavoittelu lyhyellä tähtäimellä estää

johdon kykyä suunnitella arvon nousua pidemmällä
tähtäimellä

• Toiminnot/infrastruktuuri/systeemit eivät synkassa
päämäärän kanssa

• Henkilöstön tavoitteet ja kannustimet eivät synkassa
päämäärän kanssa

• Päämäärän kautta syntyvän arvon mittareiden puute
• Henkilöstön sitoutuminen ei riittävää
• Johto viestii asiasta huonosti



4.800.000.000
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Euromääräinen kasvu ja omistajien osingot vai yhteinen, 

innostava päämäärä? Kumpi houkuttelee haluamiasi osaajia?



Tutkimustieto on vakuuttavaa

Ne yritykset, joiden henkilöstö uskoo

työnsä merkityksellisyyteen, 

menestyvät paremmin – myös

osakemarkkinoilla

Gartenberg Study, 2016

Lahjakkaat työntekijät hakeutuvat

muita kolme kertaa

todennäköisemmin työhön yritykseen, 

jolla he kokevat olevan vahva ja 

tärkeä tarkoitus –

mutta vain 13% 
yrityksistä on laatinut EVP:n

(Employee Value Proposal), jonka se 

myös viestii selkeästi henkilöstölleen

Mercer Global Talent Trends Study, 2018

47% milleniaaleista, 

jotka eivät usko työnantajansa

toiminnan tarkoitukseen kokee

ahdistusta tai masennusta työssään

McMaster University/Social Studies 2018



The Deloitte Global 
Millennial Survey 2019

• Economic and social/political 
optimism is at record lows

• Millennials value experiences

• Millennials are skeptical of 
business’s motives

• They let their wallets do the 
talking (and walking)

Millenniaalit odottavat 
työnantajansa (tai tulevan 

työnantajansa) kertovan miksi 
kunkin yksilön työllä on merkitystä 

– ”Mihin me tällä kaikella pyrimme 
ja mikä on minun roolini?”



SUOMALAINEN 
NÄKÖKULMA



Nordean tutkimus 2018

• Parhaan vastuullisuusluokituksen saaneiden ESG-yritysten tuotto ja 
osakkeen arvonkehitys ovat olleet kuuden viime vuoden aikana noin viisi 
prosenttia paremmat kuin alhaisempien luokituksen saaneiden yhtiöiden 
tuotot
• ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance, eli ympäristö ja sosiaalinen 

vastuu sekä hyvä hallintotapa. 



Arvoa synnyttävän 
liiketoiminnan 

ytimessä on brändi

• Ottamalla kantaa yritys voi hankkia 
mielipidejohtajuutta ja nostaa julkiseen 
keskusteluun sellaisia asioita, jotka ovat 
sopusoinnussa brändin oman arvomaailman 
kanssa ja jotka rakentavat sille merkitystä – siis 
aineetonta arvoa.

• Yhä useampi kuluttaja, sijoittaja ja työntekijä 
haluaa tehdä ihmisen, ympäristön ja ympäröivän 
yhteiskunnan kannalta aiempaa kestävämpiä 
valintoja. Arvovalinnoista hyötyvät ne yritykset ja 
brändit, jotka ovat näkyvästi mukana 
yhteiskunnallisten ongelmien ja 
ympäristökysymysten ratkaisemisessa. 

• Annetaan siis kuluttajille sitä mitä he haluavat: 
yhteiskunnallisesti aktiivisia brändejä, jotka 
uskaltavat olla jotakin mieltä ja todentaa 
arvomaailmansa tekoina. Näin ne luovat itselleen 
aineetonta arvoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö/Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä, 2018
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Suomalaiset ovat… 

no, hyvin suomalaisia

”Teot puhuvat enemmän kuin sanat”

”Ei ne suuret sanat, vaan ne pienet teot”



Nyky-yhteiskunnassa yrityksen 
on mahdotonta olla pelkkä 
neutraali sivustaseuraaja. 

Suomalaiset ovat 
mielipiteissään selkeitä – mutta 

yrityksillä on pää pensaassa.

• Yritysten pitäisi ottaa rohkeasti kantaa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja osallistua yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen

• Parhaimmillaan yritysten kannanotot toteutuvat 
konkreettisissa teoissa ja toimintamalleissa, jotka 
lisäävät positiivisia vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja 
yhteiskuntaan

• Parhailla työntekijöillä on mahdollisuus valita 
työnantajansa, ja tulevaisuudessa yritysten arvoilla on 
työpaikkaa valittaessa varmasti entistä suurempi 
merkitys

• Yritysten kannanotot eivät ole tärkeitä ainoastaan 
potentiaalisille työntekijöille, vaan myös kuluttajille. 
Merkittävä osuus vastaajista piti ostopäätöstensä 
kannalta tärkeänä, että yritys oli ottanut kantaa.

• Suomalaiset selkeästi odottavat ja olettavat yritysten 
olevan rohkeita ja saavan aikaan toiminnallaan lisäarvoa 
koko yhteiskunnalle

Milttonin tutkimus 



Merkittävä 
muutosvoima 

suomalaisessa 
kuluttamisessa: 

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

• Merkkien merkitys
• 57% Yhteiskunnallinen yritys –merkin tuntevista sanoo sen 

vaikuttavan ostopäätökseen

• 71% Avainlippu-merkin tuntevista sanoo sen vaikuttavan 
ostopäätökseen

Suomalaisen Työn Liitto/Suomalaiset ostopäätösten 
äärellä 2018



Yritysjohto ymmärtää tilanteen, mutta ei tiedä kuinka 
edetä

• Maailma on pyörähtänyt niin, että se tulee jo meitä suomalaisia vastaan.

• Ihmiset uskovat ennemmin tekoja kuin puheita. 

• Purpose, cause ja belief ovat ihmisille ratkaisevampia ostopäätösten tekemisessä ja työpaikan valinnassa 
kuin koskaan aikaisemmin.

• Suomalaisetkin yritykset ovat lähteneet mukaan tähän trendiin, mutta niiden toiminta ei ole välttämättä 
muuttunut. 

• Osa on ottanut ehkä kantaa, mutta ovatko ne osoittaneet sen myös teoillaan? Perustuuko niiden toiminta 
valitulle tarkoitukselle? Kokevatko työntekijät, että yritys jakaa heidän arvonsa ja on ns hyvällä asialla? 

• Kun ”Purpose” on vain mainontaa, on kyse vanhasta keisarin uudet vaatteet –ilmiöstä eikä sillä ole vaikutusta 
yrityksen menestykseen.



Menestys
määrittyy
uudella 
tavalla
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Yritykset, joilla on merkityksellinen tarkoitus, 
innostava päämäärä ja jotka myös osoittavat sen 
teoillaan, menestyvät kilpailijoitaan paremmin

Ne tekevät enemmän ja parempaa bisnestä

Ne tekevät parempaa bisnestä tavalla, joka 
motivoi henkilöstöä ja takaa laadun sekä 
kehittymisen

Ne houkuttelevat parhaan työvoiman riveihinsä



Lähtölaukaus on jo 
kajahtanut.
Oletteko löytäneet 
autonne?



Aloittakaa silppurilla.

• Missio

• Visio

• Liikeidea

• Asiakaslupaus

• Liirum laarum



Suuren yksinkertaisen aika on käsillä. 
Lopultakin.
• Mission pitäisi yksinkertaisesti kertoa mitä yritys tekee eli missä bisneksessä se 

toimii ja mitä hyötyä se asiakkailleen tuottaa. Se vastaa kysymykseen ”Mikä 
olette?”. Se on itse asiassa sama asia kuin toiminta-ajatus, syy yrityksen 
olemassaololle. 

• Unohda siis sana ”missio” ja käytä sen sijaan toiminta-ajatusta. Se on sana, joka 
ymmärretään yhtäläisesti paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin sana 
missio. 

• Toiminta-ajatus on yhden kerroksen hissipuhe.

• Toiminta-ajatuksen yhteyteen on mielekästä kirkastaa oma ainutlaatuisuus eli se 
asia- ja ominaisuuskokonaisuus, joka tekee yrityksestä erottuvan ja johon sen 
kilpailuetu perustuu. 



• Visio-sana tarkoittaa alun perin huumeisessa olotilassa nähtyä 
harhakuvaa. Unohda se. 

• Tahtotila on itse luotu kuva tulevaisuudesta. Se kertoo, millainen 
yritys haluaa olla tietyn ajan, vaikkapa 3-5 vuoden kuluttua. Mitä se 
on saavuttanut? Millainen se on organisaationa ja millainen toimija se 
on omassa toimintaympäristössään? 

• Tahtotila on tulevaisuuden me. Tahtotila on sanana erittäin 
käyttökelpoinen, kunhan ymmärretään sen ja liiketoiminnallisten 
tavoitteiden välinen ero.



• Arvot auttavat, kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä. Mikä 
ohjaa meitä silloin, kun on hankala paikka? Millaisiin arvoihin 
perustamme kaikkein tärkeimmät päätöksemme? 

• Arvot ovat yrityksen käyttäytymisen kompassi ja mikä tärkeintä, ne 
ovat yrityksessä kaikille samat, yhtäläisesti ja tasa-arvoisesti. Yrityksen 
arvomaailmassa ei hierarkioita tarvita eikä suvaita. 

• Arvojen kanssa toimivat yhteistyössä ohjaavat periaatteet, joiden 
avulla yritys tietää, miten käyttäytyä ja toimia vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden kanssa – ja myöskin tiimeinä yrityksen sisällä. Niiden 
avulla luodaan haluttu kokemus yhteistyöstä tai yhteydestä yrityksen 
kanssa. Ne ovat kokemuksen käyttöliittymä.



• Merkitys on uusi käsite ja käsitteistä tärkein. 

• Sitä ei pidä sekoittaa toiminta-ajatukseen, entiseltä nimeltään missioon. 
Merkitys kertoo mihin ja miten yritys haluaa toiminnallaan vaikuttaa. Se 
kirkastaa sen, mitä hyvää yrityksen toiminnasta syntyy joko suoraan tai 
välillisesti.

• Merkitys voidaan esittää myös lupauksena, jolloin se on käyttökelpoinen 
markkinoinnissa ja viestinnässä.

• Lupaus voi olla koko yrityksen toimintaa kattava tai siitä voidaan johtaa 
räätälöidyt versiot eri sidosryhmiä ajatellen. Jos toiminta-ajatus on 
olemassaolon syy, niin merkitys on olemassaolon oikeutus. Se on yrityksen 
moraalinen pulssi. 





Merkitys on brändin pomo.

Brändi on merkityksen sanansaattaja.



•Miksi?



Yksi aanelonen riittää – tai oikeastaan neljä 
aata.
• Aitous

• Sen mitä sanotaan pitää olla totta. Totuus tarkoittaa sitä, että se isompi päämäärä, jota tavoitellaan, on 
aito ja hyväksyttävä, toivottukin asia.

• Aktiivisuus
• Voitteko helposti ideoida, mitä kaikkea voidaan konkreettisesti tehdä merkityksen tiimoilla? Siis 

konkreettisesti. Saatteko näitä ideoita omalta henkilöstöltä? Entä asiakkailtanne? 
• Pystyttekö myös toteuttamaan näitä ideoita aktiivisesti, johdonmukaisesti ja loogisesti?

• Arvioitavuus
• Voidaanko saavutuksia ja tuloksia osoittaa? Mitata? 
• Saavutusten pitää liittyä itse merkitykseen, merkityksellisyyteen, ei omaan liiketoimintaan. Eurojakin 

tulee kyllä lisää asiakkaiden huomattua yrityksen aktiivisuus sen isomman asian ympärillä.

• Avoimuus
• Kerro. Kerro. Kerro.
• Avaa asiakokonaisuutta aivan kaikille, oma henkilöstö etunenässä.
• Viestikää, mitä olette tekemässä, mitä on jo tehty, mitä sillä saavutettu ja mitä on suunnitelmissa.



Inspire and develop the builders of tomorrow. 

Our ultimate purpose is to inspire and develop children to think creatively, 

reason systematically and release their potential to 

shape their own future - experiencing the endless human possibility.

Kyrö unites spirits, to dream and to dare together. 

These meaningful moments of togetherness are what makes a team, 

a family, or a distillery greater than the sum of their parts.

Every morning, we each wake up with a choice: 

to focus on the obstacles in our lives, or to focus on the opportunities.

We exist to spread the power of optimism.





Merkitys kehitetään ja sitä johdetaan prosessina



• www.merkitysmatka.fi

• timo.suokko@elisanet.fi

• 040 5955 888

http://www.merkitysmatka.fi/
mailto:timo.suokko@elisanet.fi

