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Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset 
ovat eturintamassa luomassa liikettä 
talouteen ja viemässä uusia innovaatioita 
eteenpäin yhteiskunnassa. Yhdessä meillä 
on todella kattava käsitys siitä, millaiseen 
suuntaan tulevaisuus on kallellaan. Olemme 
tiennäyttäjiä, ja siksi meidän näkemyksemme 
työstämme peilaavat oleellisia asioita 
yhteiskunnasta ja sen muutoksesta.

Ammattilaisten mielipiteitä ja näkemyksiä 
tarkastellaan tästä edespäin vuosittain 
Myynti & Markkinointi -tutkimusbarometrissa. 
Perinteinen Myyntipäällikköbarometri siirtyy 
historiankirjoihin, kun keskitymme uuden 
julkaisun muodossa tuottamaan kiinnostavaa 
dataa myynnin ja markkinoinnin alan 
nykyhetkestä ja tulevaisuusnäkymistä. 

Vuoden 2020 julkaisussa huomiomme on 
kiinnittynyt erityisesti kolmeen teemaan: 
myynnin ja markkinoinnin alan ammattilaisten 
kokemuksiin työstään, alan töiden muutokseen 
sekä tasa-arvoon alalla. Lisäksi olemme 
kiteyttäneet julkaisuun koronaviruspandemista 
johtuvia koettuja vaikutuksia alan 
ammattilaisille.

Tulevaisuus 
tarvitsee tien-
näyttäjiä

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2020, jolloin 
koronatilanne niin Suomessa kuin maailmalla 
oli synkkenemässä. Mikä hienointa, kaikesta 
huolimatta alan ammattilaiset suhtautuvat 
työhönsä erinomaisen positiivisesti ja usko 
tulevaisuuteen on vahva. Tulokset ovat omiaan 
murskaamaan monia myynnin ja markkinoinnin 
alan ummehtuneita stereotypioita, mikä viestii 
siitä, että ala uudistuu koko ajan ja voimme 
kantaa lippuamme suurella ylpeydellä.

Työntekemisen tavat ovat koronan kourissa 
kuitenkin myllerryksessä: vastausten perusteella 
yhteydenpito asiakkaiden kanssa, työteho ja 
työhyvinvointi ovat heikentyneet. Tämä tieto 
auttaa meitä MMA:ssa suuntaamaan omaa 
toimintaamme ensi vuonna. 

Suuri kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille 
ammattilaisille ja tuloksiin perehtyville henkilöille. 
On ilo huomata, että emme ole yhteiskunnan 
myrskyssä lannistuneet, vaan tehneet työtämme 
sinnikkäästi, jotta koko Suomi voi kasvaa. 
Jatketaan hyvin tehtyä työtä.

Marko Hovinmäki
MMA:n puheenjohtaja
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Myynti & Markkinointi 2020 -barometrin toteutti Ellun Kanat Oy ja sen toimeksiantaja on 
Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset MMA. Kyselyn otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 
aikavälillä 13.–21.10.2020. Vastaajia kyselylle kertyi kokonaisuudessaan 1 774. Vastaajat 
jakautuivat eri-ikäisiin ja eri puolilla Suomea työskenteleviin myynnin, markkinoinnin tai 
myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiin. Jokaisesta vastauksesta lahjoitettiin 2 euroa 
Pelastakaa lapset ry:n joulukeräykseen.

Demografisten muuttujien lisäksi kysely koostui monivalintakysymyksistä, jotka kartoittivat 
myynti- ja markkinointialan työhön sekä työpaikkaan liittyviä mielipiteitä. Lisäksi mukana oli 
kysymys siitä, mihin tehtäviin ja asioihin myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia edustavan 
järjestön tulisi keskittyä tulevaisuudessa.

Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaiset

Tasa-arvo  
alalla

Myynti ja markkinointi 
muutoksessa

Koronaviruspandemian  
vaikutukset työhön
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86% 69%
Työn mielen -

kiintoisuus (%) 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

Stereotypioille  
kyytiä

Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisten tyytyväisyys 
omaan työhön ja siihen 
liittyviin elementteihin on 
erinomaisella tasolla.

Vastuullisuuteen, arvoihin ja 
eettisyyteen liittyvät teemat 
ovat alan ammattilaisille 
tärkeitä työtä tehdessä, 
ansiotasoon ollaan tyytyväisiä 
ja urakehityksen uskotaan 
olevan positiivinen.

Työpaikkaa valittaessa 
myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisille tärkeimpiä 
asioita ovat hyvä työilmapiiri, 
turvattu tulevaisuus ja 
vakaat näkymät sekä 
vaikutusmahdollisuudet oman 
työn määrään. Palkkaus on 
vasta 7. tärkein tekijä.

alan ammattilaisista 
viihtyy työssään 

on erittäin tai melko 
tyytyväisiä omaan 
ansio tasoonsa
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7

84

Erittäin tai melko 
tyytyväinen

N=1583

Hyvä 
työilmapiiri

Mahdollisuus 
itsenäiseen työhön

Turvattu työpaikka ja 
vakaat tulevaisuuden-
näkymät

Työnantajan 
joustaminen eri 
elämäntilanteissa

Vaikutus- 
mahdollisuudet 
työnkuvaan  
ja työn määrään

Työnantajan 
hyvä imago  
ja tunnettuus

TOP  6 tärkeimmät tekijät  
tulevaisuuden työnantajan valinnassa
N=1470

Ei tyytyväinen  
tai tyytymätön

Melko tai erittäin 
tyytymätön

Työnantajan toiminta  
vastaa eettisesti ja 
moraalisesti omia arvojasi:

on erittäin tai  
melko tyytyväisiä.

on erittäin tai  
melko tyytyväisiä.

Edustamasi tuotteet  
ja palvelut vastaavat eettisesti  
ja moraalisesti omia arvojasi:

N=1584 N=1582

73% 90%

N=1580

N=1581



   

   

Tyytyväisyys vaikutus  -
mahdolli suuksiin työssä

Tyytyväisyys omaan 
ansiotasoon

00 100100 5050
% vastaajista% vastaajista

Naiset Naiset

Miehet Miehet
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Tasa-arvo alalla

Lähtökohtana 
tasavertaisuus

Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisena menestymisen ei pitäisi 
katsoa koulutustasoa tai sukupuolta. 
Tasa-arvotilanne on näiltä osin 
hajautunut: suurimmaksi osaksi tilanne 
on jopa poikkeuksellisen hyvä, mutta 
myös kehitettävää löytyy.
 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen 
on mahdollista menestyä työssään 
lähtökohtiin katsomatta. Tausta-
tekijöistä esimerkiksi koulutus ei näytä 
olevan ura- ja ansainta mahdollisuuksia 
rajoittava tekijä. Enemmistö 
vastaajista kertoo suku puoleen 
katsomatta olevansa tyytyväinen 
omaan työelämäasemaansa ja 
mahdollisuuksiinsa uralla etenemiseen.
 
Ansiotasossa naiset jäävät yhä miehiä 
jälkeen. Tilastollisesti merkitseviä eroja 
havaitaan yli 10 vuotta työskennelleiden 
keskuudessa, joista miehet sijoittuvat 
selvästi naisia useammin yli 5 000 euroa 
kuukaudessa ansaitsevaan ryhmään. 
Alueellisesti vertaillen erot ovat isoimpia 
Lapin ja pääkaupunkiseudun välillä: 
pääkaupunkiseudulla vastaajista 48 
prosenttia ansaitsi yli 5 000 euroa ja 
Lapissa vastaava luku oli 31 prosenttia.

Asemaan työelämässä 
ollaan tyytyväisiä, 
sukupuolesta riippumatta

Eteläisessä Suomessa 
palkkataso on  
pohjoista korkeampi

Yli 5000 € kuussa tienaavien osuus 
vastaajista asuinpaikan mukaan: 

Pääkaupunkiseutu

Etelä-Suomi

Lounais-
Suomi

Länsi- ja 
Sisä-Suomi Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

Lappi 

46–55 %

26–35 %

36–45 %

Naiset jäävät miehiä jälkeen kokeneiden 
työntekijöiden kuukausituloissa
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alle 3 000Palkka, 
€/kk
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% vastaajista

Koulutus tausta ei rajaa tulo tasoa
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alle 3 000Palkka, 
€/kk
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N=782
N=402

Erittäin tai melko 
tyytyväinen

Ei tyytyväinen  
tai tyytymätön

Melko tai erittäin 
tyytymätön

67

71
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7217
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1111

N=1 575 N=1 574

N=1 752

11–20 vuotta uraa tehneet, N=281
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42
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61

19
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Toisen asteen koulutuksen 
saaneet, yli 20 vuotta  
uraa tehneet

Korkeakoulutetut yli 20 
vuotta uraa tehneet

Naiset Miehet



   

   

97%  alan ammattilaisista 
uskoo teknologian käytön 
lisääntyvän

haluaa työskennellä  
ensisijaisesti vakituisessa 
kokoaikatyössä.
Samalla valtaosa vastaajista 
kuitenkin uskoo, että...

71

70

64

62

72%

N=1 492
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Myynti ja markkinointi muutoksessa

Kätelläänkö jatkossa 
fyysisesti, virtuaalisesti 
vai ei ollenkaan?
Teknologinen kehitys ajaa myynnin ja 
markkinoinnin perinteisiä työtapoja 
uuteen suuntaan.

Työnteon uskotaan siirtyvän 
enenevissä määrin verkkoon ihmisten 
henkilökohtaisten tapaamisten ja 
fyysisen liikkumisen vähentyessä. 
Tämä siitä huolimatta, että vain noin 
viisi prosenttia alan ammattilaisista 
uskoo työskentelevänsä ensisijaisesti 
etäyhteyksin lähitulevaisuudessa.

Samanaikaisesti alan ammattilaiset 
uskovat työn irtoavan työsuhteista 
freelancetyön, osa-aikaisuuden ja 
yrittäjyyden lisääntyessä. Työelämän 
uskotaan karkaavan suuntaan, 
johon sen ei kuitenkaan toivottaisi 
muuttuvan – suurin osa alan 
ammattilaisista haluaa jatkossakin 
työskennellä ensisijaisesti vakituisessa 
kokoaikatyössä.

Muuttuvan työympäristön keskellä 
suurin osa alan ammattilaisista 
uskoo muutokseen sopeutumiskyvyn, 
oman ammattitaidon kehittämisen ja 
oman osaamisen markkinointikyvyn 
merkityksen kasvavan.

vastaajista uskoo fyysisen 
liikkumisen paikasta toiseen 
vähenevän. 
N=1 491

vastaajista uskoo ihmisten 
henkilökohtaisen tapaamisen 
vähenevän. 
N=1 489

% vastaajista

... osa-aikaiset  
työt lisääntyvät

... yrittäjyyteen ja itsenäiseen 
ammatin harjoittamiseen 

nojautuvat työt lisääntyvät

... freelance- ja 
vuokratyö lisääntyvät

... määräaikaisen 
työsopimuksen perusteella 

tehtävät työt lisääntyvät

0 7525 50 100

N=1 491

N=1 490

86% 76%



   

   
Yhteydenpito 
asiakkaiden kanssa 
on heikentynyt.

Yhteydenpito 
kollegoiden kanssa 
on heikentynyt

58%
47%

N=1 585

N=1 580

Koronaviruspandemian  
vaikutukset työhön

Parantunut 9 % , ei muutosta 28 %, EOS 5 %

Parantunut 12 % , ei muutosta 38 %, EOS 3 %

Työhyvinvointi (%)

Työteho (%)

Parantunut

Ei muutosta

Heikentynyt

Korona mullisti  
työnteon tapoja

Koronaviruspandemian jäljet näkyvät 
isosti myös myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisten työssä.
Alan ammattilaisille tärkeät tavat 
pitää yhteyttä asiakkaisiin ja 
kollegoihin ovat kokeneet jyrkkiäkin 
muutoksia henkilökohtaisten 
tapaamisten vähentyessä 
merkittävästi. Suurin osa vastaajista 
näkee tilanteen yhteydenpitoa 
heikentävänä muutoksena. Kokemus 
on voimakas erityisesti miesvastaajien 
keskuudessa.

Moni alan ammattilaisista kokee 
tilanteen vaikuttaneen omaa 
työtehoa ja työhyvinvointia 
laskevana tekijänä. Toisaalta osa 
näkee hyötyneensä uudenlaisesta 
tavasta tehdä työtä ja olla 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
Vajaa puolet (n. 45 %) vastaajista 
kokee koronatilanteen heikentäneen 
mahdollisuuksia saada tuloksia 
aikaiseksi omassa työssä.
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N=1 580

N=1 585



Myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaiset MMA  
on ammattijärjestö, jonka  
jäseniä yhdistää palo  
myyntiin ja markkinointiin. 
Yhdessä vaikutamme 
myynnin ja markkinoinnin 
arvostukseen yhteiskunnassa 
sekä rakennamme kestävää 
työelämää ja hyvinvoivaa 
yhteiskuntaa. 

#tiennäyttäjät
#rakkaudestalajiin

www.mma.fi


