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Tiivistelmä 

Tutkielmassa selvitetään kaupan johtajien taustoja. Taustoja tutkitaan koulutuksen ja sosioekonomi-
sen taustan avulla. Johtajien sosioekonomisia taustoja ei ole tutkittu aikaisemmin. Tutkielmassa 
selvitetään mitä eroja kaupan johtajien taustoista löytyy. Tukku- ja vähittäiskaupan toiminnat eroa-
vat toisistaan, joten onko tukku- ja vähittäiskaupan johtajien taustoissakin eroja? Johtajien taustoja 
tutkitaan Tilastokeskukselta saatujen tietojen pohjalta. Tutkielmassa verrataan myös kaupan alan 
johtajien taustoja kaikkien toimialojen johtajien taustoihin, sekä nais- ja miesjohtajien taustoja kes-
kenään.  
Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään luokkarakenneteorioihin, sekä sosiaaliseen liikkuvuu-
teen ja rakennemuutokseen Suomessa. Sosiaalisen liikkuvuuden kohdalla tarkastellaan millainen 
vaikutus koulutuksella on sosiaaliseen liikkuvuuteen, sekä käydään läpi ammatillisen liikkuvuuden 
ja koulutuksen välistä yhteyttä. Rakennemuutoksen osalta perehdytään erikseen yhteiskunnassa 
tapahtuneeseen rakennemuutokseen ja kaupan alalla tapahtuneeseen rakennemuutokseen, sekä tar-
kastellaan ammatti- ja koulutusrakenteen muutosta. 
Tässä tutkielmassa sovelletaan sekä Eriksonin ja Goldthorpen, että Tilastokeskuksen sosioekonomi-
sen aseman luokkajakoja. Tähän sovellukseen päädyttiin, koska Tilastokeskuksen tiedot ovat sosio-
ekonomisen asemaluokituksen mukaisia. Tutkijan pyynnöstä sosioekonomisen taustan haussa käy-
tetään hakuperusteena Isän ammattia. Isän asema perheen päätoimisena elättäjänä mukailee Erikso-
nin ja Goldthorpen luokkajakoa. Hakutapaa tukee se, että Suomessa 75 prosenttia johtajista on mie-
hiä. Kahden luokituksen rinnakkaiskäyttö tuo mukanaan tulkinnallisia valintoja mm. yrittäjien ase-
man kohdalla. Eriksonin ja Goldthorpen luokittelussa yrittäjät ovat ryhmänä IV, mutta sosioekono-
misessa luokittelussa yrittäjät muodostavat ryhmän I. Tässä tutkielmassa käytetään hybriditulkintaa, 
jossa sovelletaan sosioekonomisen asemaluokituksen tietoja Eriksonin ja Goldthorpen luokkajakoa 
mukaillen.  
Tutkimustuloksista ilmenee, että tukkukaupan johtajat ovat korkeammin koulutettuja ja tulevat so-
sioekonomisesti ylemmistä perheistä kuin vähittäiskaupan johtajat. Tukkukaupan johtajien ja vähit-
täiskaupan johtajien taustat ovat tämän tutkielman perusteella erilaisia. Koulutusasteella ja sosio-
ekonomisella taustalla näyttää olevan yhteys kaupan johtajien kohdalla. Korkeamman sosioekono-
misen luokka-aseman perheistä tulevat kaupan johtajat ovat myös korkeammin koulutettuja. Suku-
puolen mukaan tarkasteltuna kaupan naisjohtajat ovat korkeammin koulutettuja kuin miesjohtajat. 
Sosiaalinen liikkuminen on vähittäiskaupan johtajilla korkeampaa kuin tukkukaupan johtajilla. Su-
kupuolen mukaan tarkasteltuna kaupan johtajien sosiaalisessa liikkumisessa ei ole suurta eroa. 
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