Sinivalkoinen
jalanjälki
Kampanjatutkimus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

1. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien
ostopäätöksiin?
2. Mikä on suomalaisuuden merkitys
ostopäätöksissä?
3. Mikä on suomalaisten kuluttajien suhde
suomalaisiin tuotteisiin?
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Tutkimukseen osallistui 1677 suomalaista
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
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Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus
internetpaneelissa ajalla 6.–11.3.2014.
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62 % suomalaista valitsee aina tai
useimmiten kotimaisen elintarvikkeen
Kotimaisuuden suosiminen
asuinalueen mukaan

Kysymys: Kun ostat elintarvikkeita, joista on saatavilla sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita, niin mikä seuraavista kuvaa parhaiten tapaasi ostaa?
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Suomalaisia elintarvikkeita mielellään
suosivat segmentit ja niiden arkkityypit
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.

Olen 65-vuotias yrittäjä
Isostakyröstä. Kun käyn
ruokaostoksilla, 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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Sinikka
Sinivalkoinen

Helvi
Hyvinvointi

Kotimaista (24 %)

Terveellistä (27 %)
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Suomalaisia elintarvikkeita vähemmän
suosivat segmentit ja niiden arkkityypit
Olen 35-vuotias asiakkuusjohtaja
Tampereelta. Perheeseeni kuuluu
kaksi lasta ja vaimo. Ruokaostokseni
koostuu yleensä tutuista ja
hyvänmakuiseksi tietämistäni
tuotteista – sellaisia, joista koko perhe
pitää. Kotimaisia ja ulkomaisia tulee
ostettua suunnilleen yhtä usein.
Kotimaiset vaan tuppaavat olemaan
välillä ulkomaisia kalliimpia.
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Olen 20-vuotias opiskelijasinkku
Oulusta. Toimeentulo vähän
tiukemmalla, joten
ruokaostokset teen pääasiassa
sillä periaatteella, että tuotteiden
pitää olla edullisia ja niistä tulee
olla helppo tehdä ruoat. Ostaisin
kyllä kotimaista enemmän, jos
se olisi halvempaa.

Petri
Perheenisä

Samu
Säästöliekki

Maukasta
monelle (22 %)

Helppoa ja
halpaa (27 %)
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37% suomalaista valitsee aina tai useimmiten
kotimaisen käyttötavaran/sisustustuotteen
Kotimaisuuden suosiminen
iän mukaan

Kysymys: Kun ostat käyttötavaran/sisustustuotteen, joista on saatavilla sekä kotimaisia että ulkomaisia tuotteita, niin mikä seuraavista
kuvaa parhaiten tapaasi ostaa?

28.4.2014

Suomalaisen Työn Liitto

7

Suomalaisia käyttötavaroita mielellään
suosivat segmentit ja niiden arkkityypit
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 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.

Virpi
Valveutunut

Arja
Alkuperämerkki

Kotimaista (17 %)
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Suomalaisia käyttötavaroita vähemmän
suosivat segmentit ja niiden arkkityypit
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.

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.

Tuure
Tyylittelijä

Hermanni
Hintatietoinen

Hyvännäköistä
(25 %)
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Käytännöllistä
ja halpaa (34 %)
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