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Suomalaiset kuluttajat kesällä
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Suurin osa 
suomalaisista sanoo olevansa 

elämänhakuisempia ja
spontaanimpia kesällä



Suomalaiset kuluttajat kesällä
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Nuoret
spontaanimpia ja 

elämyshakuisempia
kuluttajia, jotka tekevät myös 

enemmän 

heräteostoksia kesällä



• Käytännöllisyyttä arvostavilla 
kotimaisuus tärkeämpää

Kuluttajien ostoarvostuksien suhde kesän 
kuluttamiskäyttäytymiseen
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52

• Kestävyyttä arvostavilla kotimaisuus enemmän 
tärkeää 

• edullisuus ja puoleensavetävyys sen sijaan 
10 % vähemmän tärkeää

53



• Spontaaneilla ja elämyshakuisilla kuluttajilla puoleensavetävyys on 
tärkeämpää.

• Ei elämyshakuisilla turvallisuus on tärkeämpää.

• Heräteostoksia tekeville nykyaikaisuus tärkeämpää, kotimaisuus ei niin 
tärkeää.

Kuluttajien ostoarvostuksien suhde kesän 
kuluttamiskäyttäytymiseen
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• Naiset ovat spontaanimpia ja tekevät 
heräteostoksia enemmän.

Kuluttajat kesällä
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70 % spontaanimpia

52 % tekee heräteostoksia

• Miehet ovat käytännöllisempiä ja ajattelevat 
kestävyyttä enemmän kuin naiset. Miehien 
kuluttamiskäyttäytymistä ohjaa kesällä myös 
kuitenkin kesällä elämyshakuisuus.

58 % elämyshakuisia



• Elämyshakuiset grillaavat, ovat luonnossa, hoitavat puutarhaa, ja käyvät 
kesätapahtumissa muita enemmän.

• Käytännölliseksi itseään kuvaavat saunovat, ovat luonnossa, matkustelevat 
Suomessa ja istuvat terassilla.

• Heräteostoksia tekevillä grillaaminen, luonnossa oleminen, puutarhan 
hoitaminen, terassilla istuminen, kesätapahtumat ja huvipuistot ovat tärkeintä kesään 
kuuluvaa toimintaa.

Elämyshakuisuus kesällä
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Miten vertailee hintoja kesällä
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Miten vertailee hintoja kesällä
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lapsiperheet miehet eläkeläiset



Kolme tärkeintä ostospaikkaa?
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76 % eläkeläisistä ostaa kesätuotteet torilta

59 % 25 – 39 vuotiasta ostaa tuotteet marketeista

47 % keski-ikäisistä ostaa tuotteet kesällä pienistä kaupoista



Nuoret miehet  
pitävät tärkeinä ostospaikkoina

marketteja (55 %),

verkkokauppaa (48 %), 

ja kesätapahtumia (37 %). 

Tuotteiden vertailuun he käyttivät 
kesällä 43 % enemmän mobiilia

internetiä*.

Ostospaikat kesällä
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* Kysymys: miten vertailet tuotteita erityisesti kesällä 

verrattuna muihin vuodenaikoihin…



Mitä palveluiden eri osa-alueet merkitsevät 
erityisesti kesällä?
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