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Arvoilmaston 

muutokset 
 

 

Nousukausi  

ja laskukausi 
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Megatrendejä aiheuttavat  suuret muutokset 

• Yhteiskunnassa    

• (agraari- teollisuus-  palvelu- tieto-    

elämysyhteiskunta) 

• Talouselämässä   (nousu-/ laskukausi) 

• Työelämässä     (12-t/6 pv,  8-t/5 pv,   

                                  24/7, pätkä, etä) 

• Perhemuodoissa   

•            (suku- ydinperhe- sinkku) 
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Megatrendejä aiheuttavat muutokset 

• Arkikäytännöissä   (koulu, päiväkoti,       

lounasseteli, pankkikortti, kännykkä) 

• Koneissa  (auto, puhelin, pesukone,  

                      jääkaappi, tv, mikrouuni,   

                      pc,  kännykkä, internet) 

• Elämäntavoissa   (kaupungistuminen,  

             kaupallistuminen, individualismi…) 
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Talouden nousukausi ja laskukausi muuttavat 

kulutusta ja trendejä valtavasti 

• Sony 

• Coca cola 

• Dietorelle 

• Audi, BMW 

• Hugo Boss 

• Tavaratalo 

• Erikoiskauppa 

• Philips 

• Pepsi, Pirkka-cola 

• Fazerin Sekalaiset 

• Volvo, Toyota 

• Dressmann 

• Marketti 

• Kirppis 
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Nousukaudella arvostetaan 

• Futurismi 

• Kehitysoptimismi 

• Teknologia 

• Keksinnöt, vempaimet 

• Älyllisyys 

• Seikkailu 

• Riskinotto 

• Kerskakulutus 

• Luksus 
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Nousukauden muotia 

• Kallis, harvinainen 

• Räätälöity 

• Hillitty, tyylikäs 

• Musta, harmaa, violetti, aniliini, 

sähkönsininen, ’teolliset’ värit 

• Kapeat lahkeet 

• Poikamainen naisihanne 

• Urbaanius, city 

• Ultramodernit harrastukset 

• (riippuliito, kick-boxing, zumba) 
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Nousukauden muotoja 

• Kovat muodot: 

     terävät, särmikkäät 

• Kovat materiaalit: 

     metalli, lasi, teräs 

• Kylmät, ’teolliset’ värit 

     sinisävyiset, kromi, violetti, 
läpinäkyvä, musta, hopea 

• Askeettiset typografiat: 

     kapea, korkea groteski      

• Postmoderni muotoilu 
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Nousukauden ruokaa 

• Niukka ruoka:  

     light, vesi, laihdutus, 

  french cuisine 

• ’Keinotekoiset’ ruoat: 

 funktionaaliset, kannettavat, puristeet 

• Eksoottiset ’cityruoat’: 

 tapas, sushi jne. 
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Laskukaudella arvostetaan 

• Menneisyys 

• Nostalgia, muistelu 

• Back to basics 

• Perusarvot kunniaan 

• Aistillisuus 

• Turvallisuus 

• Vanhat keinot 

• Säästäväisyys 

• Tusinoittain halvemmalla: 

      massatuotteet 
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Laskukauden muotia 

• Edullinen massatuote 

• Rönsyilevä tilpehööri 

• Suurellinen, mauton muoti 

• Leveät lahkeet 

• Naisellinen naisihanne 

• Maaseutu, luonto 

• Lämpimät, luonnolliset värit; kirkkaat, 
puhtaat perusvärit 

• Vanhanaikaiset  harrastukset 
(kahvakuula, hiihto, voimistelu jne) 
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Laskukauden muotoja 

• Pehmeät muodot: 

     pyöreät, orgaaniset 

• Pehmeät materiaalit: 

     puu, muovi, nahka, kangas 

• Lämpimät värit: keltasävyiset, 
lapselliset, 

     maanläheiset 

• Anteliaat typografiat: 

     matala, lihava antiikva 

• Pullea muotoilu 
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Laskukauden ruokaa 

• Runsas ruoka:  

 makkara, pihvi, voi, kerma 

• Aito maaseuturuoka 

• Vanhanaikaiset  perinneruoat: 

     lihamureke, kaalikääryleet … 

• Tarjousruoka 

• Makeansyönti: suklaa, karkit 

• Tusinoittain halvemmalla:  

     Kolme  Tuplaa  2 eurolla,  

     Kaksi kahvipakettia 5 eurolla 
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Arvoilmaston muutokset avaavat ovet uusille 

• Tuotteille 

• Muotoiluille 

• Pakkauksille 

• Jakeluteille 

• Merkkimielikuville 

• Tuotteiden käyttötavoille 

• Kulutuskulttuurin tavoille ja 

tottumuksille 

• Muodeille 



Valores Consult/ Vaula Norrena  

vaula.norrena@kolumbus.fi   

www.semiotiikka.com 14 

Arvoilmaston muutoksesta  

syntyy sosiaalinen tilaus 

• Suomessa EU ja euro, 
Neuvostoliiton hajoaminen ja 
ylikansallinen markkina-talous 
voimistivat kansallistunnetta 

 

 Suomalaiset brändit vahvistuivat 

 Valio, Elovena, Turun Sinappi 

 Kalevala-koru, Marimekko 

 Arabia, Iittala 

 Muumit 
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Arvoilmaston muutoksesta  

syntyy sosiaalinen tilaus 

• Laskukausi ja kovat arvot nostivat 
viattomuuden kaipuun, joka loi 
kysynnän retrotavaroille: 

 
 Marimekko, Nanso, Ivana 

 Jopo, Hai-saappaat, Adidas 3 raitaa 

 Suffeli, Jaffa, HopeaToffee, Kiss-Kiss 

 Pallo- Pastilli- ja Mademoiselle-tuolit  

 70-80-90-luvun vaatteet 

 Rintamamiestalo, Mini Cooper 

 Downton Abbey, maalaiskylä-sarjat 
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Arvoilmaston muutoksesta  

syntyy sosiaalinen tilaus: 

• Vastuullisempi kulutus ja ylikansallisen 
markkinatalouden vastustus 

 

 Reilu Kauppa ja Luomu 

 Kehitysmaakauppa, mutta ei 
lapsityövoimaa  

 Lähiruoka, lähileipomot 

 Linux, ei Microsoft 

 Ei Nike, ei H&M, ei Nestlé,  

 ei Mc Donald´s 
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Arvoilmaston muutoksesta  

syntyy sosiaalinen tilaus 

 

• ’Kannettava’ elämäntapa loi 
kysynnän: 

 

• Mp-soittimet, ipadit, ipodit, 
pelikännykät, kannettavat tietokoneet 

• Ruoat juoman muodossa, 
yksittäispakatut snacksit, kädestä 
syötävät ruoat  

• Etätyö 

• Nettikirjat, nettielokuvat 

• Sosiaalinen media 
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Arvoilmaston muutoksesta  

syntyy sosiaalinen tilaus 

 

• Aikuisten lapsellistuminen loi 
kysynnän ’lelutavaroille’:  

 

• Hassut keittiövälineet, hassut syötävät 

• Hassun muotoiset kamerat, 
pölynimurit, leivänpaahtimet 

• VW Kupla, Mini Cooper, Fiat 500 

• ’Lapselliset ’pelit netissä, kännyköissä 

• ’Lapselliset’ harrastukset (paintball) 
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Tunnista arvoilmaston muutokset 

• Tunnista heikot signaalit tässä 
ajassa 

• Käytä kvalitatiivisia ja tulevaisuus- 
tutkimuksia apuna 

• Uskalla tehdä päätöksiä! 

 

• Onnea matkaan! 

 

 

 


