Sinivalkoinen jalanjälki
Kampanjatutkimus
Lähtötasomittaus

Tutkimuksen käytännön toteuttaja:
Taloustutkimus Oy
Marko Perälahti ja Markus Mervola

Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteena oli selvittää:
• Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät
• Suomalaisuuden merkitys ostopäätöksissä
• Suomalaisten kuluttajien suhde suomalaisiin tuotteisiin ja
tuotemerkkeihin

26.8.2014
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Tutkimuksen toteutus

•
•
•

•
•

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16-75-vuotiaat suomalaiset.
Tutkimus on toteutettu Taloustutkimuksen internetpaneelissa ajalla
6. – 11.3.2014.
Taloustutkimuksen Internet-paneelissa n. 40.000 15-79-vuotiasta
suomalaista, joista muodostettiin riittävän kokoinen ja
valtakunnallisesti edustava lähtöotos tätä tutkimusta varten.
Taloustutkimus on rekrytoinut panelistit valtakunnallisten
kuluttajatutkimusten yhteydessä. Paneelin ei voi ilmoittautua
omatoimisesti.
Tutkimukseen vastasi 1677 henkilöä
Tämän tutkimuksen on toteuttanut Suomalaisen Työn Liiton
toimeksiannosta Taloustutkimus Oy

26.8.2014
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Vastaajarakenne
18

14
16

27
25

Ikä
16-24 vuotta
25-34 vuotta
35-49 vuotta
50-64 vuotta
65-75 vuotta

12
11

43

34

Alue
Etelä-Suomi
Läns-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

26.8.2014
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Suomalaisuuden merkitys ostopäätöksissä

26.8.2014
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Elintarvikkeiden ostaminen

62%

suomalaista valitsee aina
tai useimmiten kotimaisen
elintarvikkeen

Kotimaisten tuotteiden
suosiminen merkittävästi yleisempää

Kotimaisten tuotteiden suosiminen
merkittävästi vähäisempää

Kun ostat elintarvikkeita, joista on saatavilla sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita, niin mikä seuraavista kuvaa parhaiten tapaasi ostaa?

26.8.2014
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Kotimaisten elintarvikkeiden ostamisen esteet
Ikä on määräävä tekijä kokeeko vastaaja
hinnan tärkeänä oston esteenä.
Hinnan merkitys oston esteenä korostuu
merkittävästi nuoremmissa ikäryhmissä.
52%

kotimaisten tuotteiden hinta

kotimaisten tuotteiden
saatavuus

27%

21%

kotimaisten tuotteiden laatu

tuotteiden kotimaisuudella ei
ole merkitystä

kotimaisten tuotteiden
näkyvyys myymälässä

9%

4%

Ei tarkoita, että viidennes pitäisi kotimaisia tuotteita
huonolaatuisempana yleisesti. Todennäköisemmin viittaa
siihen, että kotimaiset tuotteet paikoitellen huonolaatuisempia.

Tulokseen syytä suhtautua kriittisesti. Tutkimusten mukaan
ostopäätöksiin vaikuttavat monet tiedostamattomat seikat
– kuluttuja ei tiedosta aina esim. tuotesijoittelun vaikutusta.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät syyt siihen, että et useammin osta kotimaisia elintarvikkeita? SAI VALITA USEITA VAIHTOEHTOJA.

26.8.2014
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Käyttötavaroiden ja
sisustustuotteiden ostaminen
37%

suomalaista valitsee aina tai
useimmiten kotimaisen
käyttötavaran/sisustuotteen

Kotimaisten tuotteiden
suosiminen merkittävästi yleisempää

Kotimaisten tuotteiden suosiminen
merkittävästi vähäisempää

Kun ostat käyttötavaroita / sisustustuotteita joista on saatavilla sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita, niin mikä seuraavista kuvaa parhaiten tapaasi ostaa?

26.8.2014
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Kotimaisten käyttötavaroiden ostamisen esteet
Ikä on määräävä tekijä kokeeko vastaaja
hinnan tärkeänä oston esteenä
Kotimaisten tuotteiden hinta korostuu
esteenä merkittävästi nuorimpien sekä keskiikäisten joukossa
53%

kotimaisten tuotteiden hinta

kotimaisten tuotteiden
saatavuus

22%

kotimaisten tuotteiden laatu

15%

tuotteiden kotimaisuudella ei
ole merkitystä

14%

kotimaisten tuotteiden
näkyvyys myymälässä

6%

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät syyt siihen, että et useammin osta kotimaisia käyttötavaroita tai sisustustuotteita? SAI VALITA USEITA VAIHTOEHTOJA.
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Kuluttajien segmentointi ostopäätöskriteerien
perusteella

26.8.2014
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Ostopäätöskriteerit ja segmentointi
•
•
•
•

•

•
•

•

Eri ostokriteereiden tärkeyden selvittämiseen ostopäätöksissä käytettiin MaxDiffmenetelmää (Maximum difference).
Ostokriteereiden tärkeys tutkittiin erikseen elintarvikkeissa sekä käyttötavara- ja
sisustustuotteissa.
Elintarvikkeissa ostokriteerejä oli 13 ja käyttötavara-/sisustustuotteissa 14.
Sähköisellä kysymyslomakkeella vastaajille esitettiin neljä ostokriteeriä kerrallaan ja
heitä pyydettiin valitsemaan neljän kriteerin patteristosta tärkein ja vähiten tärkein
ostokriteeri. Kaikki vastaajat kävivät läpi elintarvikkeissa 13 ja
käyttötavaroissa/sisustustuotteissa 14 neljän ostokriteerin valintatilannetta.
MaxDiff-menetelmä erottelee kuluttajien preferenssit (ostokriteerit) tehokkaasti ja antaa
mahdollisimman realistisen kuvan ostopäätöksen takana vaikuttavista preferensseistä:
kunkin ostokriteerin tärkeyttä ei arvioida erikseen vaan vastaaja ”pakotetaan” jatkuviin
valintatilanteisiin, joissa tämä joutuu punnitsemaan ostettavan asian eri ominaisuuksia.
MaxDiff-menetelmällä saadaan selville tutkittavien ostokriteerien suhteellinen tärkeys,
jolloin ne voidaan laittaa keskinäiseen tärkeysjärjestykseen.
Vastaajat ryhmiteltiin (segmentointiin) käyttäen Sawtooth-ohjelmistoa.
Perusperiaatteena oli se, että ohjelmiston avulla tunnistetaan ostokriteeristöprofiililtaan
mahdollisimman lähellä olevia vastaajia.
Jokaisella tekijälle (ostokriteerille) laskettiin suhteellinen painoarvo. Mitä suurempi
suhdeluku (0-100) sitä merkittävämpi ostopäätökseen vaikuttava tekijä se on.

26.8.2014
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Ostopäätöskriteerit
Elintarvikkeet:

Käyttötavarat /
sisustustuotteet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avainlippu (logo)
Sirkkalehtimerkki (logo)
Hyvää Suomesta merkki (logo)
Kotimaisuus
Paikallisuus
Hyvä maku
Muut perheenjäsenet pitävät
Terveellisyys
Ravintosisältö
Edullinen hinta
Valmistaminen
helppoa/vaivatonta
12. Tuttuus
13. Reilun kaupan tuote (logo)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

26.8.2014

Kotimainen tuote
Avainlippu (logo)
Design From Finland (logo)
Edullinen hinta
Hyvä hinta-laatusuhde
Hyvän näköinen
Käyttömukavuus /
käytännöllisyys
Arvostettu suunnittelija
Trendikäs
Arvostamani valmistaja
Korkealaatuinen
Ekoloogisuus / kierrätettävyys
Tuote valmistettu eettisesti
kestävällä tavalla
Uutuustuote
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Kotimaisuus ja alkuperämerkit

Alla olevissa taulukossa oleva lukuarvo kertoo ostokriteerien suhteellisen painoarvon :
mitä suurempi luku, sitä suurempi merkitys sillä on ostopäätöksissä muihin
ostokriteereihin verrattuna. Lukuarvot summautuvat aina 100:n
Elintarvikkeet
•
Tutkituista tekijöistä kotimaisuus on 3. tärkein ostokriteeri.
•
Avainlippu ja Hyvää Suomesta –merkki käytännössä yhtä tärkeitä koko väestön tasolla.
Käyttötavarat ja sisustustuotteet
•
Tutkituista tekijöistä kotimaisuus (kotimainen tuote) on 5. tärkein ostokriteeri.
•
Avainlipun suhteellinen merkitys yhtä suuri kuin elintarvikkeissa.
Ostokriteerit elintarvikkeissa
Hyvä ma ku
Terveell i nen
Kotimaisuus
Ra vi ntos i s ä l tö
Edul l i nen hi nta
Hyvää Suomesta -merkki
Avainlippu
Muut perheenjä s enet pi tä vä t
Tuttuus
Paikallisuus
Va l mi sta mi nen hel ppoa /va i va tonta
Sirkkalehtimerkki
Rei l un ka upa n tuote

26.8.2014

Kaikki vastaajat
14,9
13,0
10,8
10,6
9,0
6,7
6,6
6,4
5,4
5,3
5,2
4,6
1,4

Ostokriteerit käyttötavaroissa/sisustustuotteissa
Kä yttömuka vuus /kä ytä nnöl li s yys
(Hyvä ) hi nta -l a a tus uhde
Korkea l a atui nen
Hyvä nnä köi nen
Kotimainen tuote
Edul l i nen hi nta
Avainlippu
Ekol ogi s uus /ki errä tettä vyys
Tuote va l mi s tettu eetti s es ti kes tä vä l l ä ta va l l a
Arvos ta mani va l mi s ta ja
Design From Finland
Trendi kä s
Arvos tettu s uunni ttel i ja
Uutuus tuote

Suomalaisen Työn Liitto

Kaikki vastaajat
16,2
16,0
14,2
9,6
8,7
8,2
6,4
5,1
5,0
4,6
4,4
0,7
0,6
0,3
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Segmentointi elintarvikkeissa

•

•

•

Sawtooth-ohjelmiston avulla päädyttiin jakamaan vastaajajoukko
neljään eri segmenttiin. Neljään segmenttiin päädyttiin erityisesti sen
vuoksi, että niitä on tarpeeksi monta ja ne erottuvat mahdollisimman
selvästi toisistaan. Segmentit olivat myös sisäisesti riittävän isoja
kooltaan luotettavan jatkoanalyysin tekemiseen.
Seuraavan dian taulukkoon on nimetty jokainen segmentti sekä
esitetty kaikkien ostokriteereiden suhteellinen painoarvo kussakin
segmentissä sekä koko vastaajajoukossa.
Segmenttikuvauksissa on kiinnitetty huomioita yhtäältä
ostopäätöksiin merkittävästi vaikuttaviin tekijöihin kussakin
segmentissä, mutta toisaalta myös tekijöihin, jotka korostuvat
merkittävästi voimakkaammin verrattuna muihin segmentteihin.

26.8.2014
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Segmentointi elintarvikkeissa

Kuluttajasegmentit elintarvikkeissa

Halpaa ja helppoa

Terveellistä

Maukasta kaikille

Kotimaista

Kaikki vastaajat

Ava i nl i ppu

2,4

6,4

4,3

14,8

6,6

Si rkka l ehti merkki

1,6

4,2

2,8

11,3

4,6

Hyvä ä Suomes ta -merkki

2,2

6,1

4,5

15,7

6,7

Koti ma i s uus

5,8

11,0

8,1

17,4

10,8

Hyvä ma ku

17,9

14,1

20,4

9,3

14,9

Muut perheenjäs enet pi tävät

3,0

3,5

16,6

2,2

6,4

Terveel l i nen

13,5

20,7

8,1

8,1

13,0

Ravi ntos i s ä l tö

11,1

19,6

5,0

5,1

10,6
9,0

Edul l i nen hi nta

18,2

4,0

10,4

2,5

Val mi s ta mi nen hel ppoa /va i va tonta

12,9

1,5

4,7

1,1

5,2

Tuttuus

7,9

2,0

9,2

1,9

5,4

Rei l un ka upa n tuote

0,8

2,1

1,2

1,7

1,4

Pa i kal l i s uus

2,8

4,9

4,6

8,8

5,3

Tummempi vihreä = Segmenttiä vahvasti erotteleva ja suhteellisesti vähintään melko tärkeä tekijä
Vaaleampi vihreä = Suhteellisesti vähintään melko tärkeä tekijä segmentin sisällä
Numeraalinen arvo (teoriassa voi olla 0-100 välillä) kertoo tekijän suhteellisen painoarvon
(=tärkeyden) verrattuna muihin tekijöihin.
Numeraalinen arvo (teoriassa voi olla 0-100 välillä) kertoo tekijän suhteellisen painoarvon
(=tärkeyden) verrattuna muihin tekijöihin. Lukuarvot summautuvat aina
100:n jokaisessa segmentissä.
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Kuluttajasegmentit elintarvikkeissa
Halpaa ja helppoa

Terveellistä

Maukasta kaikille

Kotimaista

Edullinen hinta,
valmistaminen helppoa
ja vaivatonta

Terveellinen,
ravintosisältö

Hyvä maku, muut
perheenjäsenet pitävät,
tuttuus

Kotimaisuus, Hyvää
Suomesta, Avainlippu,
Sirkkalehti,

~26 % 16-75-vuotiaista

~27 %

~22 %

~24 %

Segmentti korostuu:
naisissa, 65-75vuotiaissa,
itäsuomalaisissa,
varakkaissa

Segmentti korostuu:
perheellisissä, miehissä,
alle 50-vuotiaissa,
johtajissa/ylemmissä
toimihenkilöissä

Segmentti korostuu:
naisissa, yli 65vuotiaissa,
itäsuomalaisissa,
pienemmillä
paikkakunnilla asuvissa,
opistotason koulutus,
yrittäjissä,
(maanviljelijöissä)

Kotimaisten osto:
9 % aina
61 % useimmiten
Oston esteet:
46 % hinta
27 % saatavuus
23 % laatu

Kotimaisten osto:
3 % aina
46 % useimmiten
47 % kotimaisia ja
ulkomaisia yhtä usein
Oston esteet:
64 % hinta
24 % saatavuus
17 % laatu

Kotimaisten osto:
28 % aina
64 % useimmiten
Oston esteet:
45 % saatavuus
28 % hinta
26 % laatu

Segmentti korostuu:
lidliläisissä, miehissä,
16-24-vuotiaissa,
pohjoissuomalaisissa,
työttömissä,
sinkkutalouksissa,
pienituloisissa
Kotimaisten osto:
1 % aina
36 % useimmiten
56 % kotimaisia ja
ulkomaisia yhtä usein,
Oston esteet:
69 % hinta
17 % laatu
13 % saatavuus
26.8.2014
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Segmentit ja niiden arkkityypit

•
•
•

Alla on olevassa diassa on kuvattu kunkin segmentin arkkityyppinen
hahmo.
Arkkityyppinen hahmo ei viittaa niinkään segmentin tyypilliseen tai
keskivertoiseen edustajaan.
Segmentin arkkityyppinen hahmo tässä tarkoittaa ennemminkin sitä,
että mikäli kadulta poimitaan demograafisilta ominaisuuksiltaan
arkkityyppihahmoa vastaava kansalainen, niin tilastollisesti
suurimmalla todennäköisyydellä hän kuuluu arkkityyppihahmon
edustamaan segmenttiin. Eli arkkityyppihahmo edustaa
mahdollisimman vahvasti juuri yhtä tiettyä kuluttajasegmenttiä.

26.8.2014
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Segmentit ja niiden arkkityypit elintarvikkeissa
Helppoa ja halpaa (27 %)

Terveellistä (27 %) Maukasta monelle (22 %)
Petri
Perheenisä

Samu
Säästöliekki

Helvi
Hyvinvointi

Olen 20-vuotias
opiskelijasinkku Oulusta.
Toimeentulo vähän
tiukemmalla, joten
ostokset teen pääasiassa
sillä periaatteella, että
tuotteiden pitää olla
edullisia ja niistä tulee olla
helppo tehdä ruoat.
Ostaisin kyllä kotimaista
enemmän, jos se olisi
halvempaa.

Olen 70-vuotias
eläkeläinen Joensuusta.
Varallisuuttakin on
kertynyt jo ihan
mukavasti.
Ruokaostoksilla minulle
on ratkaisevaa tuotteiden
ravintosisältö. Ennen
kaikkea ruuan tulee olla
terveellisiä. Useimmiten
ostan kotimaista, mutta
ulkomaista ostan
erityisesti silloin, jos se on
selvästi edullisempaa.

26.8.2014

Olen 35-vuotias
asiakkuusjohtaja
Tampereelta.
Perheeseeni kuuluu kaksi
lasta ja vaimo. Ruokaa
ostaessani ostan yleensä
tuttuja ja
hyvänmakuiseksi
tietämiäni tuotteita –
sellaisia, joista koko perhe
pitää. Kotimaisia ja
ulkomaisia tulee ostettua
suunnilleen yhtä usein.
Ne kotimaiset vaan
tuppaavat olemaan välillä
ulkomaisia kalliimpia.

Suomalaisen Työn Liitto

Kotimaista (24 %)
Sinikka
Sinivalkoinen

Olen 65-vuotias yrittäjä
Isostakyröstä. Minulle on
tärkeää, että ruoka on
kotimaista. Ulkomaisia
tuotteita ostan
harvakseltaan, yleensä
vain silloin jos vastaavaa
kotimaista tuotetta ei ole
saatavilla.
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Segmentointi käyttötavaroissa ja
sisustustuotteissa
•
•
•

•
•

•

Käyttötavaroissa ja sisustustuotteissa ostokriteerit eivät erottele
segmenttejä yhtä vahvasti kuin elintarvikkeissa.
Myös käyttötavaroissa/sisustustuotteissa päädyttiin myös neljään eri
segmenttiin, koska ne erottuivat riittävän hyvin toisistaan.
Kaikissa segmenteissä 1) käyttömukavuus/käytännöllisyys, 2)
(hyvä) hinta-laatusuhde sekä 3) korkealaatuinen olivat tärkeitä
ostopäätökseen liittyviä tekijöitä.
Segmentit erottuvat toisistaan merkittävästi siten muiden kuin yllä
mainittujen kolmen tekijän kesken.
Alla olevissa segmenttikuvauksissa näiden kolmen tekijän tärkeys
jokaisessa segmentissä otetaan siten annettuna ja
segmenttikuvaukset perustuvat parhaiten erotteleviin tekijöihin.
Nämä alla kuvatut parhaiten erottelevat tekijät ovat silti myös
suhteellisesti tarkasteltuna tärkeitä tekijöitä kuvatuissa
segmenteissä.

26.8.2014
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Kuluttajasegmentit käyttötavaroissa ja
sisustustuotteissa 1(2)
Eettistä

Kotimaista

Hyvännäköistä
brändiä

Käytännöllistä ja
halpaa

Kaikki vastaajat

Koti mai nen tuote

8,1

16,2

4,2

6,8

8,7

Ava i nl i ppu

5,7

15,3

1,9

4,8

6,4

Des i gn From Fi nl a nd

3,5

11,9

1,8

2,8

4,4

Kuluttajasegmentit käyttötavaroissa/sisustustuotteissa

Edul l i nen hi nta

1,7

2,3

9,6

15,6

8,2

(Hyvä ) hi nta -l a a tus uhde

15,8

11,6

18,8

19,9

16,0

Hyvä nnäköi nen

6,9

4,2

13,7

9,0

9,6

Kä yttömuka vuus /käytä nnöl l i s yys

17,5

12,3

17,6

18,4

16,2

Arvos tettu s uunni ttel i ja

0,7

0,9

2,1

0,3

0,6

Trendi kä s

0,3

0,5

2,7

0,3

0,7

Arvos ta ma ni va l mi s ta ja

4,7

4,5

7,2

2,1

4,6

Korkea l a a tui nen

14,9

11,2

15,0

12,2

14,2

Ekol ogi s uus /ki errätettä vyys

9,4

4,1

1,7

4,1

5,1

Tuote val mi s tettu eetti s es ti kes tä vä l l ä ta va l l a

10,3

4,2

1,9

3,1

5,0

Uutuus tuote

0,3

0,7

1,8

0,6

0,3

Tummempi vihreä = Segmenttiä vahvasti erotteleva ja suhteellisesti vähintään melko tärkeä tekijä
Vaaleampi vihreä = Suhteellisesti vähintään melko tärkeä tekijä segmentin sisällä
Numeraalinen arvo (teoriassa voi olla 0-100 välillä) kertoo tekijän suhteellisen painoarvon
(=tärkeyden) verrattuna muihin tekijöihin.
Numeraalinen arvo (teoriassa voi olla 0-100 välillä) kertoo tekijän suhteellisen painoarvon
(=tärkeyden) verrattuna muihin tekijöihin. Lukuarvot summautuvat aina
100:n jokaisessa segmentissä.

26.8.2014

Suomalaisen Työn Liitto

20

Kuluttajasegmentit käyttötavaroissa ja
sisustustuotteissa 1(2)
Eettistä

Kotimaista

Hyvännäköistä brändiä

Käytännöllistä ja halpaa

Ekologisuus /
kierrätettävvys,
eettinen valmistustapa,
korkealaatuisuus

Kotimainen tuote,
Avainlippu, Design from
Finland,

Hyvännäköinen,
arvostamani valmistaja

Edullinen hinta,
käyttömukavuus/
käytännöllisyys

~25 % 16-75-vuotiaista

~17 %

~25 %

~34 %

Segmentti korostuu:
naisissa, yli 65vuotiaissa, pkseutulaisissa,
korkeakoulutetuissa,
yrittäjissä

Segmentti korostuu: yli
65-vuotiaissa,
itäsuomalaisissa, pienet
paikkakunnat,
ammattikoulu /
opistotausta,
maanviljelijät, yrittäjät

Segmentti korostuu:
lidliläisissä, miehissä,
nuorissa,
varakkaimmissa

Segmentti korostuu:
lidliläisissä, nuorissa,
pohjoissuomalaisissa,
työväestössä,
työttömissä,
pienituloisissa

Kotimaisten osto:
12 % aina
64 % useimmiten kotim.
23 % kotim./ulkom.
Oston esteet:
37 % saatavuus
33 % hinta
19 % laatu
12 % näkyvyys kaupassa

Kotimaisten osto:
0 % aina
16 % useimmiten kotim.
65 % kotim./ulkom.
19 % useimmiten ulkom.
Oston esteet:
58 % hinta
24 % ei merkitystä
17 % saatavuus

Kotimaisten osto:
1 % aina
25 % useimmiten
64 % kotim./ulkom.
Oston esteet:
66 % hinta
15 % saatavuus
14 % ei merkitystä

Kotimaisten osto:
2 % aina
46 % useimmiten
49 % kotim./ulkom.
Oston esteet:
42 % hinta
29 % saatavuus
20 % laatu
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Segmentit ja niiden arkkityypit käyttötavaroissa
Eettistä (25 %)

Kotimaista (17 %)

Hyvännäköistä (25 %)

Käytännöllistä
ja halpaa (34 %)

Virpi
Valveutunut

Arja
Alkuperämerkki

Tuure
Tyylittelijä

Hermanni
Hintatietoinen

Olen 55-vuotias nainen
Espoosta. Yliopistot tuli
aikanaan käytyä ja
nykyisin olen yrittäjänä.
Käyttötavaratuotteiden
pitää toki olla
korkealaatuisia, mutta
myös eettisesti kestävällä
tavalla valmistettuja.
Lisäksi arvostan
tuotteissa
kierrätettävyyttä.
Ostamani tuotteet ovat
hyvin usein kotimaisia.
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Olen 69-vuotias
eläkeläisnainen
Pielavedeltä. Suosin
käyttötavaroissa
kotimaisia tuotteita.
Ostaisin kotimaisia
tuotteita enemmänkin,
mutta niiden saatavuus
on joskus heikkoa.
Avainlippu-merkki
tuotteessa avittaa
tuotteen valinnassa.

Olen 22-vuotias
ammattikorkeakouluopiskelija
Lappeenrannasta.
Käyttötavaran pitää olla
aina hyvännäköinen ja
suosin yleensä vain
tuotteita, joiden
valmistajaa arvostan.
Tuotteen alkuperällä ei
ole kovin suurta väliä.
Useimmiten ostan
ulkomaisia brändejä, ne
kun ovat myös
halvempia.
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Olen 18-vuotias
ammattikoulun päättävä
nuori mies Lahdesta.
Koska rahaa
elämäntilanteesta johtuen
on niukalti,
käyttötavarahankinnoissa
tärkeää on tuotteen
edullisuus. Ostan
käyttötavaroissa sekä
ulkomaisia että kotimaisia
tuotteita, kotimaiset
tuotteet tahtovat usein
vaan olla kovin
hinnakkaita.
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Suomalaisten kuluttajien suhde suomalaisiin
tuotteisiin ja tuotemerkkeihin
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Suomalaisuutta parhaiten kuvaava tuote tai
tuotemerkki
Suomessa on runsaasti tuotteita / tuotemerkkejä, jotka kuvaavat hyvin suomalaisuutta
Suomen lippu
Sauna
Ruisleipä
Fazerin sininen
Aalto-maljakko
Alvar Aallon huonekalut
Koskenkorva
Puusta tehdyt tuotteet ja…
Salmiakki
Muumi
Marimekko
Nokian puhelimet
Laivanrakennus, jäänmurtajat,…
Elovena
HK:n sininen
Valion tuotteet
Mämmi
Kiuas
Vihta/vasta
Maito
Puukko

24%
17%
13%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Miehet 28%
Yli 50-vuotiaat 28%

16-24-vuotiaat 35%

Naiset 17%

Vaihtoehdot valittu esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa käytettiin samoja kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja (n = 300).
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Suomalaisuutta parhaiten kuvaava elintarvike

24%

Ruisleipä
Fazerin Sininen
Karjalanpiirakka
Elovena
Salmiakki
Mämmi
Karjalanpaisti
Kalakukko
Marjat
Poronkäristys
Koskenkorva
HK:n sininen
Valion maito
Maito
Hernekeitto
Lenkkimakkara
Sisu pastilli
Peruna
Maksalaatikko
Makkara

11%
10%
7%
7%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Naiset 28%
65-75-vuotiaat 29%

16-24-vuotiaat 35%

Naiset 14%

Vaihtoehdot valittu esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa käytettiin samoja kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja (n = 300)
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Minkä tuotteiden valmistus haluttaisiin
ehdottomasti pitää Suomessa?
Ruisleipä
Fazerin tuotteet
Valion tuotteet
Maito
Laivat ja jäänmurtajat,…
Fiskarsin tuotteet
Arabian tuotteet
Iittala
Paperi
Marimekko
Metalliteollisuuden tuotteet
Polkupyörät (Jopo ja Helkama)
Nokian renkaat
Koskenkorva
Olvin olut
Tekstiilit, vaatteet, kengät,…
Nokian saappaat
Auran sinappi
Valtra
Huonekalut
Makeiset
Nokian puhelimet

54%
46%
46%
43%
43%
41%
39%
36%
29%
28%
27%
27%
26%
25%
25%
24%
24%
23%
21%
20%
19%
18%

Naiset 62%

Naiset 55%
16-24-vuotiaat 64%

Naiset 55%
35-49-vuotiaat 53%

Lisäksi naisilla korostuu:
Arabia

Fiskars

50

Iittala

45

46

Vaihtoehdot valittu esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa käytettiin samoja kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja (n = 300)
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Mikä on mielestäsi paras tai hienoin Suomessa
suunniteltu tuote?
19%

Sauna

11%
11%

Koneen hissit
Astiankuivauskaappi
Nokian matkapuhelimet
Jäänmurtajat
Kalevala korut
Alvar Aallon huonekalut
Fiskars tuotteet
Suomi konepistooli
Aalto-maljakko
Swan purjevene
Arabian tuotteet
Iiitalan lasituotteet
Genelec kaiutin
Valmet traktori
Pallotuoli, Eero Aarnion tuotanto
Potkukelkka
Sisu kuorma-auto
Marimekon tuotteet
Jopo
Nokian kumisaapas

7%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Naiset 21%
16-24-vuotiaat: 35%

Miehet 13%

Naiset 17%
Miehet 11%
16-24-vuotiaat 17%
Miehet 10%
Yli 50-vuotiaat 10%

Vaihtoehdot valittu esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa käytettiin samoja kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja (n = 300)
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Millä suomalaisilla tuotteilla haluaisit itseäsi
palkita tai hemmotella?
Miehillä korostuu:
53%

Sauna

Sauna

Suomalainen olut

36%

Fazerin suklaa

12

23%

Suomalainen olut
Ravintolaillallinen

17%

Jäätelö

17%

Kotimainen ruoka

14%

Juustot

14%

Kahvi

14%

Ruisleipä

11%

Salmiakki

10%

Suomalainen musiikki

9%

Suklaa

9%

Pihvi

8%

Suomalainen kirja

8%

Leivonnainen

7%

Makkara

6%

Koskenkorva

4%

Jokin muu kotimainen alkoholi

3%

Pihvi

35
57

Naisilla korostuu:
Fazerin suklaa

Jäätelö

20

Ravintolaillallinen

19

42

Vaihtoehdot valittu esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa käytettiin samoja kysymyksiä ilman vastausvaihtoehtoja (n = 300)
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