
Mihin ihmiset 
kiinnittävät huomiota 
pandemian aikana ja 
mitä kanavia he 
erityisesti seuraavat?

Miten pandemia vaikuttaa 
ihmisten käyttäytymiseen JA 

TOIMINTAAN?

Miten pandemia 
vaikuttaA ihmisten 

suhtautumiseen 
kestävää kehitystä 

kohtaan?

Millaisia uusia 
haasteita ihmisillä 
on uuden tilanteen 
myötä?

Millaisia asioita 
ihmiset arvostavat 

pandemian 
aikana?

Millaisia kestävään kehitykseen liittyviä 
mahdollisuuksia pandemia mahdollistaa?

Millaisia uusia kestävään kehitykseen liittyviä haasteita 
pandemia tuottaa?

Millaisia uusia käyttäytymismalleja ihmisillä on?
Miten pandemia vaikuttaa ihmisten työntekoon?

Miten pandemia vaikuttaa ihmisten vapaa- aikaan?

Millaisia uusia haasteita ihmisillä on pandemian aikana?
Millaisia esteitä ihmisillä on pandemiasta johtuen?
Mikä ihmisiä turhauttaa pandemiassa?

Millaisia asioita ihmiset arvostavat?
Millaiset asiat antavat ihmisille toivoa?

Millaiset asiat lisäävät ihmisten luottamusta ja turvallisuuden tunnetta?

Millaisiin asioihin ihmiset kiinnittävät enemmän huomioita?
Millaiset asiat vaikuttavat käsitysten muodostumiseen?
Mitkä ovat tärkeimpiä viestintäkanavia, jotka muovaavat käsityksiä tilanteesta?

Pohdi koronapandemian vaikutuksia ihmisten toimintaan yleisesti. (HUOM: Voit pohtia asiaa sekä B2C että B2B kontekstissa!)
Tutustu oheiseen työpohjaan ja sen kysymyksiin.
Vastaa oheisiin kysymyksiin kokonaisin lausein käyttämällä vihreitä post- it lappuja.
Kirjoita 1 ajatus / 1 yksi lappu ja lisää valmis lappu kysymyksen yhteyteen.
Tutustu samalla muiden kirjoittamiin lappuihin ja vältä samojen asioiden toistamista uudelleen. (Sen sijaan käytä muiden ajatuksia inspiraationasi!)

1.
2.
3.
4.
5.

Millaisia tunteita pandemia herättää 
ihmisissä?

Millaisia tunteita ihmisillä on?
Millaisia asioita ihmiset pelkäävät?

Tehtävänanto:

Työ tehdään etänä, 
on vaatinut paljon 
totuttautumista. 

Myös lomautukset 
tavallisia -  

vähemmän rahaa 
käytössä...

Huoli omasta 
taloudesta, 

työpaikoista ja 
tulevaisuudesta

Ihmiset eivät 
kyläile! 

Kavereita ei näe 
 eikä ainakaan 
voi koskettaa

Digitaaliset 
työkalut ei ole 

käyttäjälähtöisä
Digitaaliset 
työkalut -  
hankalia 
käyttää.

Pelko

Sosiaalinen 
eristäytymine, 

etenkin, jos 
SOME- taidot 
vajavaiset.

Mielialat 
vaihtelevat 
enemmän.

Huoli omasta 
ja läheisten 
terveydestä, 

erityisesti 
riskiryhmillä

"Koko 
Suomi 

leipoo" :- )

On tullut esiin 
myös se, kuinka 

kekseliäitä ihmiset 
ovat sekä työn, 
että vapaa- ajan 
vieton suhteen

Kotimaan 
matkailu lisääntyy, 
lähiruoantuotanto 
ja kaupunkiviljely 

yleistyvät

Viihtyisä 
koti

Julkiset 
toimintaohjeet, 
mutta myös eri 
ryhmien luomat 

toimintatavat

Miten  oma 
ja perheen 
tulevaisuus 

nyt rakentuu

Psykologinen 
joustavuus 
koetuksella

omavaraisuuden 
ja lähituotannon 

arvostus, sekä 
luontoarvojen 

merkitys

Selviytymisen 
pelko. Itse ,perhe, 

lähimmät, 
työpaikka, 

yhteiskunta.

Kokeillaan uusia 
palveluja, esim. 
ruokapaketit, 
kotiinkuljetus.

Yhteisöjen 
innovaatiokyky 

heikkenee 
olennaisesti

Tulevaisuuden 
epävarmuutta

Kontakti 
muihin 

ihmisiin, 
vaikka lähellä 

ei voi olla.

Monen ihmisen elämässä 
tahti on hidastunut ja tässä 

vaiheessa moni kokeekin 
tämän "pakollisen" 

hidastamisen hyväksi ja 
voimaannuttavaksi asiaksi. 

On ollut myös pakko 
tutustua itseen

Jatkuva 
koronauutisointi 

alkaa 
turruttamaan

Kuormittaa 
mieltä 

alitajunnassa.

Perusoikeuksien 
kaventuminen

ja niiden 
muutokset 

tulevaisuudessa

Perhe ja 
ystävät, 

kohtaamiset

"Ollaan tässä 
yhdessä". 

Kollektiivisuus.

Pandemiat ovat isolta 
osalta yleistymässä 

ilmastonmuutoksen myötä. 
Useat tuntevat häpeää 

oman kulutuksen ja 
päästöjen seurauksena. 

Valtionyhtiö avaa kivihiilen 
polttolaitoksen.

Tekee mieli 
syödä vain 
herkkuja.

Pelko siitä että 
tällaiset kriisit 
ovat toistuvia 
ja pahenevia.

Eri tyyppisille 
ihmisille sopii 

erilainen 
työskentely, 

introvertit nauttii, 
ekstrovertit 
turhautuu.

Teams, Zoom, 
Adobe yms. 

kokoussurffailu. 
Ennen juostiin 
kokouksesta 
toiseen, nyt 

klikkaillaan...

Etälivekon
sertit, 

etäliikunta

Ärtymys

Kuntoilu 
kotona on 

haastavaa/ep
ämotivoivaa

ePÄLUOTTAMUS 
KOULULÄÄKETIE

TEESEEN!

Tarpeettoman 
tavaran kierrätys on 

lisääntynyt, 
kaappeja siivotaan 

ja ja turhasta 
tavarasta luovutaan.

Suomalaisia ja 
erityisesti paikallisia 
pienyrittäjiä pyritään 

tukemaan esim. 
lahjakorttihankinnoil

la

Omien 
kulutustottum

usten 
muuttaminen 

on vaikeaa.

Hallituksen 
tiedotustilai

suudet

Uskaltaako 
matkustaa julkisilla 

kulkuvälineillä? 
Majoittua hotellissa? 

käydä 
matkailukohteissa?

Miten 
työskennellä 

etänä / hoitaa 
lapsia samalla

Tasa- arvon 
toteutuminen on 

haastavaa. 
Varallisuuserot 
kasvaa ja kuilu 

rikkaiden ja köyhien 
välillä voi kasvaa.

Yhteenkuuluva
isuus tarvitsee 

enemmän 
panoksia jolla 
pitää yhteyttä

Työllistyminen 
ja 

taloudellinen 
perusturva 
elämässä

Yrityksillä on 
haasteita 

taloudellisen 
kestävyyden 

kanssa.

Paikallisten 
yritysten 

tukeminen, 
paikalliset 

tuotteet arvossa

Kestävä kehitys on 
noussut esille 

voimakkaasti -  huomio 
talous- , ympäristö ja 
sosiaalisiin seikkoihin 

on lisääntynyt 
huomattavasti

Elämä on ollut 
paljon 

yksinkertaisemp
aa pandemian 

sulkujen aikana

Kuluttaminen 
on vähentynyt, 

on tullut 
patoutumia 

hankinnoissa

ei voida tavata 
ja nähdä esim 
konkreettisia 
materiaaleja

Työtä tehdään 
etänä, ihmisiä 
ei tavata livenä

Perusasioita

Täytyy kehittää 
uusia tapoja 

hoitaa 
asiakastyötä

Ei uskalleta 
mennä livenä 
kauppoihin/p

alveluihin

Työnteko voi 
monimutkaistua 

(kaikki ei 
onnistu etänä).

Yksinäisyys

Etäisyys

Huoli omasta ja 
läheisten 

terveydestä ja 
tulevaisuudesta

Halu tukea 
muita samassa 

tilanteessa 
olevia

On pitänyt 
opetella 

sietämään 
tylsyyttä

Liikkumistavat 
muuttuvat

Hakeudutaan 
luontoon

työttömyys, 
lomautukset

YT, lomautukset 
ja irtisanominen 

pelottaa. 
Talouden 

epävarmuus.

Videopuhelut

Työnteko on 
muuttunut 

tehokkaammaksi 
mutta myös 

tavallaan 
kuormittavammaksi.

selkeää 
viestintää

vastuullisuus 
omasta 

toiminnasta ja 
henkilökunnasta

Yhteydenpito 
on ollut 

aktiivisempaa 
etänä

Ei tietoa milloin 
poikkeustilanne 

loppuu

tarvittavia 
suojavarusteita 

esim 
lääkärikeskukse
ssa asioidessa

ON muistettu 
ystäviä ja 

läheisiä ihan 
eri tavalla kuin 

aiemmin

Aivastuksiin, 
nenän 

niistämiseen!

etätyöt

Työ-  ja 
vapaa- ajan 

raja 
hämärtyy

empatiakykyä

Uskaltaako 
investoida tai 

ottaa lainaa. Mitä 
rahan / kiinteistön 
arvolle tapahtuu?

Huolehtiiko 
joku 

turvaetäisy
yksistä?

Läsnäolon 
merkitys 
kasvaa.

Kotona lock- downissa 
olevat arvostaisivat arjen 
sujuvuutta, koululaisten 

lounasta, kodin siivousta, 
kotietätyöpisteen 

ergonomiaa 
jalastenhoitopalveluja.

tukivekko 
puuttuu; 

lastenhoito, 
kaupassa 
käynti ym

Kodista 
loppuu tila 

kesken

Ekososiaalisen 
hyvinvoinnin 

tavoittelu tulee 
kasvamaan.

Asenne kestävää 
kehitystä kohti tulee 
myönteisemmäksi. 

Nousee arvoksi.

Uusi arki eli 
rajoitetumpi 

 elämä

Palveluja 
ostetaan 
etänä

Hallituksen 
selkeät 

linjaukset luovat 
turvallisuuden 

tunnetta.

Halutaan 
tukea 

paikallisia 
yrityksiä

Työ 
pirstaloituu

Ollaan 
perheen 
kanssa 

enemmän

Vapaa- aikaa on ollut 
enemmän, mutta sen 
kuluttamiseen ei ole 
ollut ns. ohjelmoitua 
toimintaa -  pitää itse 
keksiä tai osallistua 

online aktiviteetteihin

Tiedonjanoa

Solidaarisuus, 
oikeudenmuka

isuus ja 
tasavertaisuus

Aluksi tuntui, 
että on paljon 

enemmän 
aikaa opiskella 

ja liikkua.

Ihmiset arvostavat 
vapautta, 

itsemääräämisoikeu
tta, hyvinvointia, 

puhdasta luontoa, 
teknologiaa

Uudet 
lääketieteellise
t innovaatiot

korona- virusta 
vastaan

Positiivisen 
ajattelun ja uuden 

kehittämisen 
ajattelu/innovointi

Huoli 
läheisistä 
ja itsestä

Tulee kuunneltua 
enemmän omaa 

mieltä ja voi 
herättää muutoksille 

(käyttäytyminen, 
arvot, hyvinvointi).

Verkkokauppa lisääntyi 
-  mahdollisuudet 

uuteen liiketoimintaan, 
pakkausteollisuuteen, 
mutta kuljetuksille oli 

haaste

Jos ei ymmärretä 
kestävän kehityksen 

ratkaisujen 
pitkäaikaisvaikutuksi
a, saatetaan ajatella 

 vain 
turhanamenoeränä.

Toivo että tämä 
pandemia 
kääntää 

suunnan esim 
ilmastoasioissa.

ROkotustutki
musten 

luotettavuus!

Kestävä kehitys 
huomoidaan paremmin 

myös vähiten 
kehittyneissä maissa
ja siihen investoidaan 

enemmän

Ulkoilu 
ja 

kuntoilu

Hyggeillään

Kriisi on 
mahdollisuus 

muuttaa omaa 
toimintatapaa.

Huomataan että arkeen 
tulevat muutokset 
muuttuvatkin aika 
nopeasti normiksi 

esim. harventuneet 
kauppakäynnit, etätyö.)

Videotapaamis
ista tulee 

normi, 
työnteko 
muuttuu,.

ÖTÖKKÄ- 
HOTELLEJA

Työ: kotimainen 
työvoima vai 
ulkomainen 
työvoima? 

Haasteet tähän 
liittyen.

Luontosuhde 
saattaa olla 
eheytynyt- > 
kiinnostus 

ympäristöasioihin 
kasvaa.

Ihmiset haluavat 
kuulla 

asiantuntijoita ja 
mielipidejohtajien 
merkitys kasvaa

Lentäminen 
ja muu 

liikkuminen 
vähenee

Huoli 
tulevaisuudesta 

ja 
toimeentulosta

Kulutus on 
vähentynty ja 

muuttunut -  fokus 
tavaroiden sijasta 

palveluihin ja 
jakamiseen

Ei pysty 
vierailemaan

vanhojen 
ihmisten 

luona.

Liikkuminen on 
vähentynyt, eikä 

ainakaan heti palaa 
entiselle tasolle -  

etäily jatkuu ainakin 
osittain!

SUojautuuko 
asiakaspalvelu 
(kaupankassa, 
kosmetologim, 

kampaaja, kaupan 
myyjä)

Luonnon 
biodiversiteetin 

uhka 
huomioidan 
paremmin

faktatietoon

Ruuan tilaaminen 
kotiin, sen sijaan 
että kaikki ajavat 

autoillaan 
markettiin

Globaali 
maailmantilannne 

pandemian 
leviämisessäVähempi on 

enemmän 
eli liika tieto 

ahdistaa

Viralliset 
uutiskanavat

Ostetaan vähemmän ja 
oikeaan tarpeeseen 

sekä kulutetaan 
VÄHEMMÄN! Myös 

korjataan/ uudelleen 
muotoillaan tuotteita

Miten 
hygienisasta 
huolehditaan 
ja miten siitä 
kerrotaan?

Uskaltaako 
joukko- 

liikennettä 
käyttää?

Pohditaan jo 
ennakkoon 

valintoja tehdessä 
mistä tavarat 
tulee ja missä 
valmistettuja

Eri maiden 
suhtautuminen 

pandemiaan

Ymmärretään ehkä 
paremmin mikä on 

oikeasti 
välttämätöntä ja 
mitä on ennen 

luullut 
välttämättömäksi.

Elinkaariajattel
u ja tuotteen 

"hävittäminen" Lukujen 
luotettavuus!

Somen käyttö 
ja keskustelu 
SoMessa lisä

äntyy

Kun 
myydään/tilataan 
tuotteita verkosta, 

on tärkeää 
huomioida 

ilmastovaikutukset 
ja toimitukset.

Jätehuollon 
riittävyys, kun 
ollaan paljon 

kotona.

Kukaan ei 
kosketa 

(varsinkin 
yksin eläviä 

ihmisiä)

Etätyö
lisääntyy

Ei matkusteta
kokouksiin tai 

työpajohin.

Yhteiskäyttö
tavaroiden
hygienia
(esim. 

citypyörät)

Luodaan 
parempia ja 

tehokkaampia 
tuotantoketjuja

SoMe 
kanavien 

seuraaminen 
myös 

kansanvälisesti

Epäillys 
mihin 

tietoon voi 
uskoa

Miten muut toimivat 
liittyy vahvasti siihen 

miten itse toimii. 
Esim. 

vessapaperihamstra
us

Etäkokemuksen
henkilökohtaisu
us ja vaihdetaan

kuulumisia

Viestintä on 
ymmärettävää 
ja selkeää sekä 
oikea- aikaista.

Seurataan uutisia, 
sanomalehtiä, 

luotettavia 
tiedotuskanavia. 

Jopa erillisiä konora- 
kanavia/ohjelmia.

Pitävät huolta 
omasta 

kunnostaan ja 
terveydestä

Selvä prosessi 
miten toimitaan 

esim. lattia 
tarrat kaupoissa

Surua ei 
tapahtuvista 

asioista ja 
tapahtumista 
kuten juhlista, 

festareista

Hyväksyntä 
tilanteesta ja 

turhautumista

Spontaanisuus
vähenee

Etäkokoukset 
muuttavat 

työskentely- 
tapoja

Hienoa kun on 
enemmän aikaa 
kiinnittää hyviin 

asioihin huomiota 
ja kehittää niitä. 
Iloa arjesta <3

Kotiinkulje
tukset 

lisääntyvät

Vapaa- aika 
pitää keksiä 

uudellen

Epävarmuus
tulevaisuudesta.

Ystävällisyys 
ja 

auttamisen 
halu

Lomautetut henkilöt 
voivat irtisanoutua 

ilman irtisanomisaikaa
-  mahdollisuus

yrityksille rekrytoida 
toisesta yrityksesta

key- työtekijät

Hymyyn

Yritykset 
käyttävät 
tilannetta 
hyväksi -  

lomautukset

Miten 
vaihtoehtoisista 
hoitomuodoista 
kerrotaan. Kuka 

takaa niiden 
luotettavuuden 
/oikeellisuuden?Aikaa oman 

kodin 
siivoamiseen

Aikakäsityksen
muuttuminen-  
onko kesälomia 

kun on ollut 
keväällä 

lomautksia?

Palkkatyölaisten 
vs. yrittäjien 

erilaiset 
kokemukset

Rajoittaa 
kontakteja

Epävarmuus

Huomataan 
keskinäis- 
riippuvuus


