KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

#theinformedconsumer
#kuudesdesign
#tiedostava kuluttaja

1
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Syvällinen ja laaja tutkimus
kulutusmotiiveista

Tutkimus on toteutettu sekä määrällisin että
laadullisin menetelmin. Määrällisen tutkimuksen
demografisesti edustavaa otosta (N=1000) on

täydennetty laadullisilla syvähaastatteluilla
sekä etnografisen havainnoinnin keinoin. Siten
olemme saaneet kokonaisvaltaisen ymmärryksen
kuluttamisen ilmiöistä, mutta myös niiden
taustalla vaikuttavista tekijöistä: arvoista ja
motiiveista sekä arjen realiteeteista, tietoläheistä
inspiraatiosta ja vaikuttimista.

THE INFORMED CONSUMER

Tiedostava Kuluttaja on designtoimisto Kuudennen
laaja ja akateemisesti vertaisarvioitu tutkimushanke, joka tarjoaa perusteellisen näkökulman
suomalaiseen kuluttajakenttään. Olemme tutkineet
suomalaisten kuluttajien käytöstä jo yli vuosikymmenen ajan, ja vuodesta 2016 lähtien
tutkimuksemme on käsitellyt myös ruotsalaista
kuluttajakenttää.

Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksen uusin päivitys
julkaistiin syyskuussa 2019.
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Kuluttamisen muutokset ja
pirstaloitunut arvomaailma
Sinulla on edessäsi Tiedostava Kuluttaja –tutkimuksen
kolmas päivitys. Viimekertaiseen päivitykseen verrattuna ero
ryhmien jakautumisessa on suuri. Vuoden 2016 julkaisussa
kuluttajat jakautuivat karkeasti muutosta janoavan tai sitä
vastustavan akselin kahdelle puolen, nyt ryhmät ovat
pienempiä ja sijoittuneet tasaisemmin arvokentälle. Erot
kuluttajaryhmien välillä ovat aiempaa hienovaraisempia,
mutta yhä merkittäviä.
Vastuullisuuden teemat näkyvät vahvasti tutkimuksessa,
mutta eivät ole ainoa keskittymisen kohde. Kuluttajien
toiminnan taustaa on selvitetty ottamalla arvot ja motiivit
monipuolisesti huomioon Shalom Schwartzin arvoteoriaa
mukaillen. Vastuullisuus yksittäisenä teemana on kuitenkin
ottanut mittavia askelia eteenpäin ja puhuttelee nyt
merkittävästi laajempaa yleisöä kuin ennen.

Kuluttaminen on niin keskeinen osa elämäämme, että se
nähdään jo eräänlaisena taitona. Se, sidotaanko tämä
taito parhaiten edistämään omia henkilökohtaisia tarpeita
ja identiteettiä, vai nähdäänkö se keinona parantaa
maailmaa ja vaikuttamisen välineenä, riippuu kuluttajatyypistä.
Digitalisaatio näkyy oletetusti tutkimuksessa. Enää ei ole
löydettävissä ryhmiä, jolle digitaaliset työkalut ja -palvelut
eivät olisi merkityksellisiä. Onkin hyvä pitää mielessä,
että kun puhumme kuluttajista, viittaamme yhtä lailla
käyttäjiin, onhan suuri osa kulutuksestamme nykyään
palveluiden kuluttamista.
Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen kuluttajaan!
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Tiedostavan Kuluttajan
segmentointimalli pohjautuu
Shalom Schwartzin Basic
Human Values -teoriaan.
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Merkityksellisyydellä tarkoitamme vahvasti arvojen ohjaamaa
elämää, jossa omilla teoilla koemme vaikuttavamme yhteiseen
maailmaamme. Toimintaamme ohjaavien yhteisten normien
heikentyessä tarpeemme ymmärtää elämän tarkoitusta ja
omaa paikkaamme maailmassa ei ole hävinnyt – päinvastoin.

6

KUUDES

Monelle kuluttajalle muiden hyväksi
toiminen lisää merkityksellisyyden
tunnetta – se antaa mahdollisuuden
olla osa jotain itseä suurempaa.
Oma ja muiden hyvinvointi ovat
yhteydessä toisiinsa.
THE INFORMED CONSUMER

Vaikka huoli maailman tilasta vaivaa,
merkityksellisyyden teeman alle asettuvien
kuluttajien elämää leimaa usko
omiin vaikutusmahdollisuuksiin.
Kuluttaminen omien arvojen mukaisesti
on yksi keskeinen keino vaikuttaa.
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79

kaikista
suomalaisista
kokee,
että heidän
kulutusvalintansa
vastaavat
heidän arvomaailmaansa.

suomalaisista
kokee, että
vastuullisuutta
on vaikea
arvioida.

47

62
suomalaisista
kokee, että
vastuullisuus on
laadukkuuden
edellytys.

THE INFORMED CONSUMER

88

suomalaista
kokee
kuluttamisen
ahdistavaksi.
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”Minulla
ei ole suuria
unelmia. Toivon,
että pysyn itse
terveenä ja
rakkaimmillani
on kaikki hyvin.”

THE INFORMED CONSUMER

“Asiat pitää
tehdä joko
hyvin tai ei
ollenkaan.”

“Ihailen radikaalimpia ystäviäni,
jotka kieltäytyvät totaalisesti
kaikesta kertakäyttöisestä. Itse
lainaan paljon ja matkustan vain
maanteitse. En osta uusia huonekaluja tai omista autoa.”
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Tinkimättömille merkityksellisyys
on itselle tärkeiden asioiden,
ilmiöiden ja aatteiden tukemista.
Heille oma hyvä ja ympäristön
hyvä kulkevat käsi kädessä.
Kriittisyys ja aloitteellisuus
luovat elämään merkitystä.
Laatu on kaiken A ja O.
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Vakaumuksellisille merkityksellisyys
tarkoittaa yhteistä hyvää ja omaa
elinpiiriä suurempia arvoja. He
tinkivät empimättä omasta
mielihyvästään ympäristön
hyväksi, joka on Vakaumukselliselle
kaikkein suurin palkinto.

Huolenpitäjälle merkityksellisyys
löytyy omasta yhteisöstä ja
lähipiiristä, jossa oman roolin
tärkeyttä ei tarvitse kyseenalaistaa.
Perheen hyvinvointi on ensisijaista,
mutta mieluiten linjassa yhteisen
hyvän ja ympäristön edun kanssa.
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76

”Tuotteen erittäin korkea laatu
on minulle usein keskeinen tekijä
valinnoissa.” (ka 53 %)

62
on tärkeää luoda elämästä omannäköistä.
Kulutusvalinnat ovat heille tietoisia kannanottoja. Tinkimättömät pitävät tiukasti kiinni
periaatteistaan ja puolustavat omia ja toisten
oikeuksia. He nauttivat kauneudesta ja ovat
valmiita panostamaan kestävään laatuun.

”Voin nähdä paljonkin vaivaa
voidakseni tehdä vastuullisia
hankintoja.” (ka 39 %)

44

”Teen säännöllisesti kokonaisvaltaista hyvinvointiani
edistäviä asioita.” (ka 33 %)

Tinkimättömistä:
51 % naisia
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Tinkimättömät ovat vaativia kuluttajia, joille

KUUDES

79

”Olen huolissani maailman nykytilasta,
ja se ohjaa myös kulutusvalintojani.”
(ka 57 %)

37 % yli 60-vuotiaita (ka 26 %)
47 % asuu kahdestaan puolisonsa
kanssa (ka 34 %)

23 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (ka 16 %)

40 % kotitalouksista yli 50k tulot (ka 26 %)
ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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ARVOT &
PYRKIMYKSET

Omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen
Tasapaino ja elämän
yksinkertaistaminen
Elinikäiset suhteet
tavaroihin ja ihmisiin

Joustamattomuus
ja ehdottomuus
Kriittisyys ja
vaikuttamisen vaativuus

Eritahtisuus maailman kanssa

Laadukkaat rutiinit ja
suunnitelmallisuus
Arjen estetiikka ja nautiskelu
Arjen aktivismi ja
epäkohtiin puuttuminen

THE INFORMED CONSUMER

Aatteellisuus ja
oman näköinen elämä

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Valmius panostaa
taloudellisesti hankintoihin
Hankitusta omaisuudesta
huolehtiminen

TRENDIT & VAIKUTTEET
Kulttuuripiirit | Kotimaiset ja kansainväliset tasokkaat uutismediat ja aikakauslehdet
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”Sohva on verhoiltu
uudelleen kolmatta kertaa.
Marseille-saippualla
miehen kanssa sitä
käsikintaalla pestiin kun
tuli tahra.”
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Mitä Tinkimätön
haluaa tulevaisuudessa?
• Helppoutta yhteiskäyttöön ja jakamiseen
• Kokonaisvaltaisesti ennakoivia
hyvinvointiratkaisuja

”Kun jostain on täytynyt hankkiutua
eroon, olen ilmoittanut Tampereen
roskalavalle, että nyt on tulossa
huippulaatuista tavaraa.”

THE INFORMED CONSUMER

• Vastuullista laatua
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CHECKLIST

3.

Täyttyykö korkeat
vaatimukset laadun,
eettisyyden,
kestävyyden ja
estetiikan osalta?

Tukeeko tuote tai palvelu
merkityksellisyyden ja
yksilöllisyyden halua?

2.

THE INFORMED CONSUMER

1.
Kulkeeko tieto
merkityksellisissä
vertais- ja asiantuntijaverkostoissa?

15

72
57
tarkoittaa omien arvojen toteuttamista.
Vastuullisuus luo heidän elämäänsä
merkitystä, mutta toisaalta myös voimakasta

8

”Voin nähdä paljonkin vaivaa voidakseni
tehdä vastuullisia hankintoja.” (ka 39 %)
”Teen säännöllisesti asioita, joiden tavoitteena
on parantaa kokonaisvaltaista
hyvinvointiani.” (ka 33 %)
”En usko voivani itse vaikuttaa
maailman menoon omilla
valinnoillani.” (ka 40 %)

Vakaumuksellisista:

riittämättömyydentunnetta. Tämän ristiriidan

69 % naisia

keskellä he saavat elämäänsä tasapainoa

71 % kotitalouksista alle 50k tulot

luonnonläheisyydestä ja merkityksellisistä
ihmissuhteista.

THE INFORMED CONSUMER

Vakaumuksellisille onnellisuus

KUUDES

93

”Olen huolissani maailman nykytilasta,
ja se ohjaa myös kulutusvalintojani.”
(ka 57 %)

(ka 61 %)

52 % alempi tai ylempi korkeakoulututkinto (ka 39 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Ehdottomuus vastuullisuudessa

Itsetekeminen

Vahva omatunto ja voimakas
tahto vaikuttaa omilla valinnoilla
maailman tilaan
Henkinen tasapaino ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi
Sivistys ja koulutus
Luonnonmukainen,
yksinkertainen elämä

Riittämättömyydentunne
ja huono omatunto
Kompromissit arjen kiireiden
ja toimintaympäristön
rajoitteiden vuoksi
Edullisuuden ja vastuullisuuden
välillä tasapainottelu

Arjen rauhoittaminen
ja kotoilu
Hintaherkkyys ja pyrkimys
säästäväisyyteen

THE INFORMED CONSUMER

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Valmius maksaa
vastuullisesti tuotetuista
tuotteista ja palveluista

TRENDIT & VAIKUTTEET
Vertaisvaikuttaminen | Tasokkaat uutismediat |
Vaikutteet matkoilta ja maailmalta
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”Ostettiin uusi sohva,
kun edellinen oli täysin
kulutettu loppuun, se oli
tavallaan perusteltu
ostos.”
18
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Mitä Vakaumuksellinen
haluaa tulevaisuudessa?

• Totaalista lentolakkoa
• Vastuullisuuden vaatimuksen yleistymistä
kaikilla toimialoilla (telekommunikaatio,
terveyspalvelut, pankki- & vakuutusala ym.)

”Onhan toi nyt aika hölmöä, että
maailmassa on 7 miljardia ihmistä
ja kaikkien pitäisi saada matkustaa
ihan mihin lystää. Toisaalta,
kyllähän itsekin pidän reissun
tuomasta rauhasta. Senjaan
ajetaan nyt syksyllä – se on
sellainen uusi Lofootit.”

THE INFORMED CONSUMER

• Ehdotonta läpinäkyvyyttä suurilta
valtavirtabrändeiltä
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CHECKLIST

Onko tuote tai
palvelu ekologisesti ja
eettisesti kestävä?

3.
2.
Välittyykö
vastuullisuus
aidolla ja
uskottavalla
tavalla?

Voiko tuotetta tai
palvelua käyttää
hyvällä omatunnolla?

4.

THE INFORMED CONSUMER

1.

Onko yritystoiminta
kokonaisvaltaisesti
vastuullista?
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74
Huolenpitäjät ajattelevat perheen ja lähipiirin
hyvinvointia. Erityisesti lapset menevät
tärkeysjärjestyksessä kaiken edelle. Vaikka
huoli maapallon ja tulevien sukupolvien
tulevaisuudesta ohjaa heidän valintojaan,
eivät he vaivu epätoivoon vaan uskovat, että
elämä kantaa. Viime mittauskertaan
verrattuna segmentti on liikkunut kohti
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”Olen huolissani maailman
nykytilasta, ja se ohjaa myös
kulutusvalintojani.” (ka 57 %)
”Läheisten kanssa vietetty aika on
hyvinvoinnin lähteistä tärkein.”
(ka 30 %)
”Minulle on tärkeää menestyä
ja saavuttaa elämässä jotain
kestävää.” (ka 36 %)

Ryhmist
ä
iäkkäin

THE INFORMED CONSUMER

37
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82

”Minulla on ihan liikaa tavaraa,
joten yritän vähentää kulutustani.”
(ka 63 %)

Huolenpitäjistä:
64 % naisia
39 % eläkeläisiä (ka 26 %)

universalistisempia arvoja.
ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Oma koti ja läheisten
kanssa vietetty aika

Omalla mukavuusalueella
toimiminen

Arjen vaatimukset
vs. omat pyrkimykset

Hyvä, vakaa elämä
Perinteiden kunnioittaminen
Halu toimia oikein –
muita ihmisiä sekä
luontoa kunnioittaen

Uteliaisuus vs.
arkuus uuden kokeilemiseen
On alkanut tiedostaa kuluttamisen
vaikutusta esimerkiksi ilmastoon, mutta kokee
omien rutiinien muuttamisen hankalana

Kotoisat rutiinit
Maltilliset ja harkitut
hankinnat – uutta vain
tarpeeseen

THE INFORMED CONSUMER

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Rahan ja resurssien
säästäminen sekä
järkevä käyttö

TRENDIT & VAIKUTTEET
Läheiset ja perhe | Perinteinen valtamedia ja aikakauslehdet esim. TV-uutiset, HS, Yhteishyvä |
Sosiaalisen median keskustelupalstat esim. harrastusryhmät FB:ssa, perhekeskeiset blogit
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”Ruokahävikistä on siskojen
kanssa puhuttu ja meiltä ei
sellaista synny. Pannaan
pakkaseen jos ei käytetä.”
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Mitä Huolenpitäjä
haluaa tulevaisuudessa?

• Tervettä itsekkyyttä, omasta hyvinvoinnista
huolehtimista
• Oman ajankäytön tarkempaa priorisointia,
arjen palveluiden hyödyntämisen yleistymistä
• Digitaalisten palveluiden vahvempaa omaksumista

“Citymarketista saa hyvää sushia,
ollaan viime aikoina ostettu niitä
kotiin aina välillä. Nehän on ihan
maankuuluja!”

THE INFORMED CONSUMER

• Kokonaisvaltaisempaa vastuullisuutta, oman
toimijuuden vahvistumista ja voimakkaampaa
omista mukavuuksista tinkimistä vastuullisuuden
nimissä

Citymarket Järvenpää
https://www.hs.fi/nyt/art-2000005866019.html
Kuva: Florian Metzner / Unsplash
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CHECKLIST

3.

Tuoko tuote tai
palvelu lähipiirin
yhteen? Luoko se
yhteisiä elämyksiä
ja muistoja?

Miten kannustaa
terveeseen
itsekkyyteen
ja itsensä
toteuttamiseen?

2.
Tarjotaanko
uusia elämyksiä
turvallisesti
paketoituna?

4.

THE INFORMED CONSUMER

1.

Miten auttaa
keskittymään
elämän pieniin
iloihin?
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Elämme länsimaisissa yhteiskunnissa korostuneen
individualismin aikakautta, jossa jokainen on itse vastuussa
omasta onnestaan. Arvostamme päämäärätietoista ja
kykenevää yksilöä, joka toteuttaa itseään saavuttaen
täyden potentiaalinsa ja seuraa omia unelmiaan.
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Yksilöllisyys ei ole perinteisesti
Suomessa korostunut arvo, mutta näkyy
nyt kasvavasti nuorissa kuluttajissa, jotka
elävät globaalien vaikutteiden piirissä.
Yksilöllisyyttä korostavilla ryhmillä näkyy
vahva usko omaan toimintaan –
se ilmenee mm. korostuneena
yrittäjähenkisyytenä.

THE INFORMED CONSUMER

Kulutuksesta on tullut minuuden
rakentamisen ja itseilmaisun keino sekä
tapa liittyä itse valittuihin yhteisöihin.
Kuluttajuus on taito, jossa keskeistä on
kyky poimia omaa identiteettiä parhaiten
ilmentävät tekijät.
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57

ei tinkisi
elämyksistä
vastuullisuuden
vuoksi.

43

THE INFORMED CONSUMER

kaikista
suomalaisista
haluaa aitoja
asioita, ei massatuotteita.

39

kuluttajista
etsii aitoja ja
uniikkeja asioita
ja kokemuksia.
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“Voisin ehkä ostaa
laadukkaampia
tuotteita, mut käytän
rahaa mieluummin
kavereihin ja vapaaaikaan. Mä oon
tyytyväinen just
näin.”

THE INFORMED CONSUMER

”Aika harva tuote tai
palvelu tekee todellisen
vaikutuksen. Olen
oppinut näkemään
brändikulissien läpi."

"Mä imen vaikutteita
mistä tahansa – kadulla
kokopunaisissa vastaankävelevä mummokin voi olla
inspiraation lähde!"
29
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Ainutlaatuisuus, erottautuminen
ja autenttisuuden kaipuu
ohjaavat Itsevaltiaiden
elämäntyyliä. Heille ne
ovat omanarvontunnon
peruspilareita. Itsevaltiaiden
edelläkävijyys on periaateasia,
joka määrittyy tarkkarajaisen
viiteryhmän ehdoilla.

Huolettomille yksilöllisyys on
estotonta elämästä nauttimista.
He eivät anna ulkoisten odotusten
tai sovinnaisuuksien rajoittaa
itseään liikaa. Huolettomien arkea
ohjaa voimakas vapauden kaipuu
– kuluttajina he ovat spontaaneja
ja imevät voimakkaasti vaikutteita
vertaisryhmistään.

THE INFORMED CONSUMER

Unelmoijille yksilöllisyys
merkitsee uteliaisuuden
ohjaamaa elämää sekä
itsensä vapaata ilmaisua.
Monotonisuus on heille
myrkkyä, arki taas
luovuuden näyttämö.
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identiteettiään kulutusvalintojensa kautta.
Luovuus ja edelläkävijyys näkyvät
pukeutumisessa, sisustuksessa, ravinnossa
sekä vapaa-ajanviettotavoissa. Vaikka
Itsevaltiaat tiedostavat vastuullisuuskysymykset, priorisoivat he omia
päämääriään yhteisen hyvän edelle.

59

”Shoppailu piristää arkeani.”
(ka 28 %)

48

”Haluan erottautua muista.”
(ka 21 %)

Itsevaltiaista:

Ryhmistä
nuorin

THE INFORMED CONSUMER

erottua massasta ja ilmentää omaa

61

”Etsin aitoja sekä uniikkeja asioita
ja kokemuksia.” (ka 42 %)

KUUDES

Kunnianhimoisia Itsevaltiaita ohjaa tahto

62

”Minusta on mukavaa, kun elämä on
tasaista ja arki sujuvaa.” (ka 81 %)

65 % miehiä
41 % alle 30-vuotiaita (ka 19 %)
48 % on alempi tai ylempi

korkeakoulututkinto (ka 39 %)

31 % olisi valmis toimimaan yrittäjänä
tulevaisuudessa (ka 16 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Itsenäisyys, yksilöllisyys

Kulutusvalinnat oman
minuuden näyttämönä

Tavoitteiden ja intohimon
ohjaama elämä
Itsensä jatkuva kehittäminen,
oman suorituskyvyn optimointi
Herkkyys

Tasapainoilu
tavoitteellisuuden
ja henkisen
hyvinvoinnin välillä

Vaikutteiden rajaaminen,
jotta voi keskittyä olennaiseen

Digitaalisuus läpäisee arjen
Arkea helpottavien oikoteiden
etsiminen

THE INFORMED CONSUMER

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Työn ja vapaa-ajan
sekoittuminen

TRENDIT & VAIKUTTEET
Kansainväliset erikoisalojen julkaisut | Self-development -kirjallisuus |
Luovuutta stimuloivat sosiaalisen median kanavat
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”Olen koittanut päästää
irti, etten identifioidu
jonkun tietyn ryhmän
tai roolin mukaan.”
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Mitä Itsevaltias haluaa
tulevaisuudessa?
• Mahdollisuuksia ja alustoja vaikuttaa
muihin ja maailman tilanteeseen
• Verkostoitumista muiden alojen
vaikuttajien kanssa
• Mielenterveyttä tukevien palveluiden
normalisoitumista ja laajamittaisempaa
hyödyntämistä

”Haluaisin saada oman brändini
esille ja päästä tekemään
yhteistyötä isojen tahojen
kanssa, muoti- ja taidemaailma
yhdistettynä.”

THE INFORMED CONSUMER

• Personoidumpia palveluja ja tuotteita

Kuva: Alexandru Acea / Unsplash
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CHECKLIST

Tukeeko tuote
tai palvelu
yksilöllisyyden
tarvetta?

4.

Herättääkö tuote
tai palvelu
keskustelua?

Onko brändi
edustettuna
edelläkäyvien
vaikuttajien
keskuudessa
eri kanavissa?

3.
Onko brändi
visuaalisesti
kiinnostava?

THE INFORMED CONSUMER

1.

2.

35

60
56
rakentelijoita, jotka saavat asioita
tapahtumaan. He suhtautuvat elämään
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”Vaihtoehtoiset elämäntavat ja erilaiset
kulttuurit kiinnostavat minua valtavasti.”
(ka 42 %)
”Minulle on tärkeää menestyä ja
saavuttaa elämässä jotakin kestävää.”
(ka 36 %)
”Tuotteen erittäin korkea laatu on
minulle usein keskeinen tekijä
valinnoissani.” (ka 53 %)

Unelmoijista:

uteliaisuudella ja täyttävät sen nautiskelulla,

58 % naisia

kauneudella sekä merkityksellisillä

35 % alle 30-vuotiaita (ka 19 %)

ihmissuhteilla ja tavoitteilla. Unelmoijat ovat

19 % opiskelijoita (ka 9 %)

valmiita tekemään töitä omien unelmiensa
ja muiden hyvinvoinnin eteen.

THE INFORMED CONSUMER

Unelmoijat ovat optimisteja ja pilvilinnojen

KUUDES

71

”Innostun erittäin helposti uusista
asioista.” (ka 47 %)

55 % asuu vuokralla (ka 45 %)
24 % olisi valmis toimimaan yrittäjänä
tulevaisuudessa (ka 16 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo

36

KUUDES

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Luovuus ja itsensä
toteuttaminen
Rohkeus, spontaanius
ja omaehtoiset valinnat

Hetkessä eläminen
vs.
kauaskantavat valinnat
Mielihyvän ja
vastuullisuuden
vastakkainasettelu

Epäsäännöllinen ja ennakoimaton arki
Ei selkeää eroa arjen ja viikonlopun välillä
Pienet hedonistiset nautinnot
ja arjen estetiikka

THE INFORMED CONSUMER

Uteliaisuus ja
ennakkoluulottomuus

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Kuormittava valinnanvapaus
Vaikeus latautua ja rauhoittua

Kulutusvalintojen
ennakoimattomuus

TRENDIT & VAIKUTTEET
Sosiaalinen media | Blogit, vlogit ja podcastit |
Ympäröivä maailma | Kaupunkikulttuuri
37

KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

”Olen henkeen ja vereen
hedonisti. Tykkään nauttia.
Laitan rahaa sellaisiin
juttuihin, mistä tulee
hyvä olo.”
38

KUUDES

Mitä Unelmoija haluaa
tulevaisuudessa?

• Hyvää omatuntoa pienillä vastuullisemmilla
valinnoilla omasta nautinnonhalusta
tinkimättä

”Ei ole ollut fomoa pitkään aikaan
ja se tuntuu hyvältä.”

THE INFORMED CONSUMER

• Seurata vaikuttajia, jotka ottavat kantaa
vastuullisuuteen yms.

• Hektistä arkea helpottavia digitaalisia
palveluita, jotka antavat tilaa itsensä
spontaanille toteuttamiselle

39

KUUDES

CHECKLIST

3.

Vetoaako
tuote tai palvelu
tunteisiin?

Onko se
elämyksellinen?

2.
Inspiroiko se,
tukeeko
itseilmaisua?

4.

Onko brändi
aktiivisesti läsnä eri
sosiaalisen median
kanavissa?

THE INFORMED CONSUMER

1.

5.

Yhdistyykö tuotteessa
tai palvelussa
vastuullisuus ja
nautinnollisuus?

40

spontaanisti omia mielihalujaan. Kuluttajina
he ovat elämysjanoisia ja malttamattomia –
syvälliselle perehtymiselle tai vaivannäölle
ei heidän elämässään ole juurikaan sijaa.
Huolettomat ovat elementissään silloin, kun
ystävät ovat lähellä ja ilta vasta alussa.

59

”Shoppailu piristää arkeani.”
(ka 28 %)

11

”Pyrin selvittämään tuotteiden
alkuperät sekä taustat ja kerron
niistä muillekin.” (ka 34 %)

Huolettomista:

THE INFORMED CONSUMER

Huolettomat elävät hetkessä ja toteuttavat

73

”En tinkisi elämyksistä
vastuullisuuden vuoksi.” (ka 39 %)

KUUDES

76

”En ole käyttänyt paljoa aikaa sen
miettimiseen, miten omat valintani
vaikuttavat ympäristöön.” (ka 42 %)

57 % miehiä
37 % alle 30-vuotiaita (ka 19 %)
67 % asuu vuokralla (ka 45 %)
19 % tienaa alle 10 000 €
vuodessa (ka 10 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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KUUDES

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Vapaus ja riippumattomuus
normeista

Epäsäännöllinen arki

Taloudellinen menestys
Hedonistinen mielihyvä
Ystävien kanssa
vietetty aika

Pitkäjänteisyys
vs. kärsimättömyys

Pyrkimys vaivattomaan elämään
Eskapismi ja arjesta irtautuminen

Menestyksen
edellytysten ja spontaanin
nautinnon ristiriita

Spontaani omien mielihyvien
toteuttaminen kuluttamisessa

THE INFORMED CONSUMER

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Ystäväpiirin voimakas
vaikutus kulutusvalinnoissa

TRENDIT & VAIKUTTEET
Ystäväpiiri | Sosiaalinen media | Julkisuudenhenkilöt
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KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

”Mulla on viidet samanlaiset
10 € kengät New Yorkerista.
Ne on yhden illan jälkeen
sellaisessa kunnossa et
niitä ei voi käyttää – mut
ei ne oo laadukkaita.”
43

KUUDES

Mitä Huoleton haluaa
tulevaisuudessa?

• Edullisia, huoletonta elämäntapaa
tukevia mobiilipalveluita
• Aiempaa joustavampia maksutapoja
oman elämäntavan toteuttamiseen

”Mä en kauheesti osta ruokaa
kaappiin ku vietän kotona niin
vähän aikaa, et saatan olla vaikka
neljä päivää ystävien luona. Kotiin
tullessa leipä on homeessa ja
kaapissa on lihaa, jonka eräpäivä
on mennyt ajat sitten.”

THE INFORMED CONSUMER

• Työn, joka takaa sekä taloudellisen
menestyksen että mahdollisuuden
toteuttaa itseään

44

KUUDES

CHECKLIST

Toteutuuko
elämyksellisyys?

4.

Onko tuote tai
palvelu sellainen,
josta kaikki puhuvat?

Tukeeko tuote
tai palvelu
vaivatonta arkea?

3.

THE INFORMED CONSUMER

1.

2.

Tuottaako
tuote tai palvelu
mielihyvää?

45

KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

Elämme ajassa, jossa vanhat normit eivät enää päde ja
maailma tuntuu muuttuvan koko ajan ympärillämme – vaatien
myös meitä muuttumaan. Elämäntyyli, joka joskus omaksuttiin
ainoana oikeana tapana elää, on kyseenalaistettuna muiden
sekä itsemme suunnalta. Muutoksen keskellä eläminen
uuvuttaa, jolloin etsimme pysyvyyttä ja turvaa.
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KUUDES

Osa meistä turvautuu tuttuun ja
totuttuun lähinnä elämän suurissa
linjoissa, osa myös pienemmissä
valinnoissa. Toisaalta, usko elämän
lainalaisuuksiin kannattelee
muutoksen keskellä, kaikkeen ei voi
eikä tarvitse vaikuttaa itse.

THE INFORMED CONSUMER

Myös kuluttamista leimaa kaipuu
pysyvyyteen. Pitkät suhteet tuttujen
brändien kanssa helpottavat arkea ja
luovat turvallista jatkuvuuden tunnetta.

47

KUUDES

81

suomalaisista
ei usko voivansa
vaikuttaa maailman
menoon omilla
valinnoillaan.

26

THE INFORMED CONSUMER

kaikista
suomalaisista
sanoo, että
on mukavaa
kun arki
on tasaista
ja sujuvaa.

40

suomalaisista
sanoo, että
vastuullinen
kuluttaminen on
ärsyttävä ilmiö.
48

KUUDES

"En käytä oikeastaan
lainkaan julkisia.
Niistä on enempi
vaivaa kuin hyötyä."
THE INFORMED CONSUMER

“Maailmantilanne nyt
on mikä on. Aina on
kaikennäköistä.”

“Hyvinvointiani
edistää eniten se,
kun voin vaan olla,
eikä tarvitse koko
ajan säntäillä
johonkin.”

49

KUUDES

Tyytyväiset omaksuvat
elämän suuret linjat
sosiaalisen ja kulttuurisen
viitekehyksensä vaikutteista.
Kun arjen peruspilareita ei
tarvitse kyseenalaistaa, voi
rauhassa uppoutua omiin
projekteihin, pieniin iloihin
ja nautintoihin.

THE INFORMED CONSUMER

Vakaat arvostavat tasaisen
laadukasta elämää. He ovat oman
onnensa seppiä, jotka tietävät,
mitä tahtovat. Vakaat tiedostavat
vastuullisuuskysymykset, mutta
pitävät materiaalista hyvinvointia
osoituksena elämän
onnistumisesta.

Sivulliset hyväksyvät,
etteivät he voi vaikuttaa aivan
kaikkeen. He eivät kaipaa
elämäänsä vieraita virikkeitä
vaan viihtyvät omassa tutussa
elämänpiirissään, turvallisen
tasaisen arjen keskellä.
50

Onnellisuus merkitsee heille ennen
kaikkea omien harrastusten ja

55

”Shoppailu piristää arkeani.”
(ka 28 %)

15

”Olen aktiivisesti mukana
yhteisöissä, jotka toimivat
minulle tärkeiden asioiden
hyväksi.” (ka 28 %)

Tyytyväisistä:

mielenkiinnonkohteiden parissa

67 %

vietettyä aikaa. Vaikka tyytyväiset

57 % asuu omistusasunnossa

innostuvat helposti uusista asioista,

THE INFORMED CONSUMER

asioista ja elämän pienistä iloista.

73

” Innostun erittäin helposti
uusista asioista.” (ka 47 %)

KUUDES

Tyytyväiset nauttivat yksinkertaisista

80

”Olen positiivinen
ihminen.” (ka 67 %)

naisia

(ka 48 %)

kokeilevat he niitä harkiten.

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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KUUDES

ARVOT &
PYRKIMYKSET

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Suunnitelmallisuus ja
ennustettavuus
Uteliaisuus
ja harrastukset

”Olisi kiva kokeilla"
vs. omalla
mukavuusalueella
pysyminen

Arjen pienet
ilot ja virikkeet
Tietoinen oman
kokemuspiirin rajaaminen

Muiden odotusten
ja omien kiinnostusten
yhteensovittaminen

THE INFORMED CONSUMER

Konsensushakuisuus
ja normien noudattaminen

Kulutuksessa tuttuus,
edullisuus ja
vaivattomuus

TRENDIT & VAIKUTTEET
Teemablogit, -vlogit ja sosiaalisen median kanavat |
Iltapäivälehdet ja viihdeuutiset | Julkisuuden henkilöt ja vaikuttajat
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KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

”Matkalaukkua jaetaan
perheen kanssa. Sellaisia
tavaroita, mitä ei jatkuvasti
tarvitse, ettei kaikilla
tarvitse olla omaa, niin
voi hyvin jakaa.”
53

KUUDES

Mitä Tyytyväinen haluaa
tulevaisuudessa?

• Helposti omaksuttavaa vaivatonta
vastuullisuutta
• Arkea sujuvoittavia ratkaisuja, kuten
luottotuotteiden automatisoitu tilaaminen

”Enimmäkseen käytän verkkopalveluita asioiden hoitamiseen.
Välillä kuitenkin tuntuu, että
soittaminen on helpompaa. Kun piti
vaihtaa nimi pankkikorttiin, niin etsii
itse ensin verkosta, että miten homma
hoituu. Pari kolme kertaa olen myös
kysässy apua sieltä chatistä.”

THE INFORMED CONSUMER

• Digitaalisia alustoja harrastustensa ja
kiinnostustensa toteuttamiseen

54

KUUDES

CHECKLIST

4.

Tarjoaako tuote
tai palvelu virikkeitä
arkeen?

Tukeeko palvelu
Tyytyväisen
suunnitelmallisuutta?

Kuinka tarjota
mahdollisuus uuden
kokeilemiseen ilman
omalta mukavuusalueelta
poistumista?

3.

THE INFORMED CONSUMER

1.

2.

Puhutteleeko tuote
tai palvelu
yksilöllisellä tasolla
erottumatta liikaa
massasta?

55

70
67
he arvostavat sujuvuutta ja helppoutta.
He eivät halua nähdä turhan paljon

22

”En ole käyttänyt paljon aikaa sen
miettimiseen, miten omat valintani
vaikuttavat ympäristöön.” (ka 42 %)
”Kalliimpi tuote kertoo yleensä siitä, että
se on tehty paremmista raaka-aineista.”
(ka 39 %)
”Monia tuotteita kannattaa
mieluummin lainata, ennemmin
kuin että kaikki ostavat
omansa.” (ka 51 %)

Vakaista:

vaivaa arkisten asioiden eteen. Omiin

74 %

mielenkiinnonkohteisiinsa Vakaat sen

51 % on suorittanut vähintään alemman

sijaan suhtautuvat erittäin intohimoisesti

miehiä

korkeakoulututkinnon (ka 39 %)

ja ovat valmiita käyttämään niihin aikaa,

68 % asuu omistusasunnossa (ka 48 %)

vaivaa ja rahaa. Vain paras on kyllin hyvä,

46 % kotitalouksista tienaa yli

kun on kyse Vakaalle tärkeästä asiasta.

THE INFORMED CONSUMER

Vakaita ohjaa mukavuudenhalu –

KUUDES

76

”Ostaessani tuotteita, jotka todella kiinnostavat
minua, valitsen usein huipputuotteen, vaikka
se olisi kalliskin.” (ka 39 %)

50k vuodessa (ka 26 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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KUUDES

ARVOT &
PYRKIMYKSET

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Taloudellinen vakaus
ja menestys

Itsensä haastaminen
vs. mukavuudenhalu

Helppous ja
mukavuuden tavoittelu

Uusien tuulien aallonharjalla
pysyminen on haaste

Mahdollisuus itselle
tärkeisiin asioihin
paneutumiseen

Luottamus vaikutusmahdollisuuksiin
omassa elämässä, mutta ei isossa kuvassa

Laadukkaat rutiinit, jotka
tekevät arjesta vaivattoman
Arkinen nautiskelu ja
itsensä palkitseminen

THE INFORMED CONSUMER

Pysyvyys ja ennustettavuus

Omien vs. läheisten
tarpeiden
huomioiminen

Hankinnoissa varmuus ja
korkea laatu ratkaisee

TRENDIT & VAIKUTTEET
Lähipiiri | Harrastusryhmät, -lehdet, ja –sivustot |
Perinteinen valtamedia, liike-elämän aikakauslehdet ja vaikuttajat
57

KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

”Jos menen vaateostoksille,
niin menen yhteen
kauppaan ja ostan sieltä
kaiken. Esim. Carlings,
Wolt, Stadium. Valikoima
vaikuttaa eniten.”
58
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Mitä Vakaa haluaa
tulevaisuudessa?

• Itselle kiinnostavan tiedon kohdentaminen
eri medioissa
• Vaivattomat, korkealaatuiset ja kohdennetut
digitaaliset palvelut

”Pari viikkoa sitten tilasin ilmansuodattimet. Tiesin brändin, niin
tietää mitä saa eikä tarvitse
huolehtia. Hypistelen innolla
tilattuja paketteja ja vaihdan
osat paikalleen. Tietenkin se itse
tekeminen – ei tulisi sama fiilis,
jos joku muu ne vaihtaisi.”

THE INFORMED CONSUMER

• Voimakkaampi julkisten palveluiden
yksityistäminen

59
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CHECKLIST

1.
Ilmentääkö
tuote/palvelu
korkeaa statusta?

Tukeeko tuote tai
palvelu Vakaan
mielenkiinnonkohteisiin
paneutumista?

4.
3.

Auttaako se
muodostamaan
laadukkaita rutiineja?

THE INFORMED CONSUMER

2.

Onko tuote tai
palvelu tarpeeksi
vaivaton käyttää ja
omaksua?

60

71

Heidän elämänsä ohjenuorana on se,
miten ”on aina tehty”. He noudattavat

”En ole käyttänyt paljon aikaa sen
miettimiseen, miten omat valintani
vaikuttavat ympäristöön.” (ka 42 %)

66

”En usko voivani itse vaikuttaa maailman
menoon omilla valinnoillani.” (ka 40 %)

22

”Etsin aitoja uniikkeja asioita ja
kokemuksia.” (ka 42 %)

Sivullisista:

normeja ja vieroksuvat uusia virtauksia

59 %

ja trendien perässä juoksemista. Huoli

32 % yli 60-vuotiaita (ka 26 %)

toimeentulosta lisää Sivullisten varovaista
elämänasennetta – turhat riskit pyritään
pitämään minimissä.

THE INFORMED CONSUMER

Sivulliset arvostavat tasaisuutta.

KUUDES

87

”Mieluummin hankin aina tutun tuotteen
kuin uuden ja erilaisen.” (ka 61 %)

miehiä

22 % suorittanut perus-, kansa- tai
keskikoulun (ka 14 %)

47 % kotitalouksista tienaa alle
30k vuodessa (ka 39 %)

ka = kaikkien kuluttajasegmenttien keskiarvo
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KUUDES

ARVOT &
PYRKIMYKSET

Taloudellinen varovaisuus
Turvallisuushakuisuus
Oma perhe ja lähipiiri

Muuttumattomat,
jopa jäykät tottumukset

Omat ennakkoluulot
vs. positiiviset kokemukset
Harkitsevaisuus vs. hyvät löydöt
Toimintaympäristön sekä henkilökohtaisten
resurssien asettamat rajoitteet

Hinta ohjaa hankintoja
Arjen ostoksissa
helppous ja
vaivattomuus

THE INFORMED CONSUMER

Normien kunnioittaminen,
”koti, uskonto ja isänmaa”

Kaupallisiin ja
yhteiskunnallisiin
toimijoihin kohdistuvan
epäluulon ja luottamuksen
välillä tasapainottelu

ARKI, TAVAT
& TOTTUMUKSET

Arkijärki

TRENDIT & VAIKUTTEET
Perinteinen valtamedia, paikallismedia ja iltapäivälehdet |
Paikalliset yritykset, yhdistykset ja muut toimijat | Perhe ja lähipiiri
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KUUDES
THE INFORMED CONSUMER

”Kyllä periaatteessa
olen tyytyväinen omiin
kulutustottumuksiin.
Omat tottumukset on
aika pysyviä, ei mitään
suuria muutoksia.”
63
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Mitä Sivullinen haluaa
tulevaisuudessa?
• Kokemus omien vaikutusmahdollisuuksien
vahvistumisesta
• Tuttujen ja vanhojen brändien arvokas
säilyttäminen

”Käydään tutussa kaupassa, kun
ei kylällä ole muita vaihtoehtoja.
Kaupungissa käydään Citymarketissa.
Kyllähän netistä tilataan vaikka mitä
nykyään, niin miksi ei ruokaakin
joskus. En tiedä onko sellaisia
palveluita täällä.”
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• Mitä vähemmän asiat muuttuvat tulevaisuudessa,
sen tyytyväisempi Sivullinen on

• Kotimaisten tuotteiden/palveluiden vahvistuminen
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CHECKLIST

Onko tuotteen tai
palvelun hinta
edullinen?

4.

Onko se arjessa
toimiva järkivalinta?

Tuntuuko uusikin
tuote/palvelu
tarpeeksi tutulta?

3.

THE INFORMED CONSUMER

1.

2.

Herättääkö tuote
tai palvelu
luottamusta?
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KUUDES

Mihin olemme matkalla?
Lopuksi vielä muutama näkökulma tekijöihin, jotka vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen:

hyväntahtoisuudelle perustavat ryhmät tulevat
kasvamaan.
2. HEIKOMMAN TALOUSKASVUN AIKANA tasaisuuden ja
pysyvyyden arvot korostuvat – yksi skenaario ennustaa,
että nämä arvot voimistuvat heikkenevässä suhdanteessa.
3. ILMASTOKRIISIN tullessa yhä akuutimmaksi, ihmisillä ei
ole enää mahdollisuutta nykyisen kaltaiseen ilmastoskeptisismiin, vaan kaikkien on osallistuttava. Tästä
huolehtii osin tulevaisuuden politiikka.

Haasteeksi silti jää, miten vahvistetaan yksilöiden
toimijuutta, eli luodaan kokemus siitä, että minun
teoillani on merkitystä?
4. KOKO ELÄMÄN LÄPILEIKKAAVAN DIGITALISAATION
myötä globaalit vaikutteet vyöryvät Suomeen yhä
vahvemmin. Tämä näkyy jo nuorissa kuluttajissa ja
heidän arvostuksissaan. Jos meidän talouskasvumme
heikkenee, alkaa suomalaisten arvokenttä mahdollisesti

THE INFORMED CONSUMER

1. VÄESTÖN IKÄÄNTYESSÄ arvot liikkuvat kohti yhteistä
hyvää ja painotus tulee olemaan entistä vahvemmin
arvokartan oikeassa yläkulmassa – merkitystä korostavat,

polarisoitumaan. Yksilöllisyyttä korostavat, kovat
yksilölliset arvot kasvavat ja ns. nuorten suoriutujien
segmentti piirtyy näkyviin Suomen kuluttajakartalla.
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