


Etsimme vastauksia mm. seuraaviin 
kysymyksiin:

Miten suomalaisten kuluttajien arki on muuttunut 
viimeisen vuoden aikana?

Millaisia uusia tapoja, tottumuksia ja harrastuksia 
suomalaisten kuluttajien arkeen on syntynyt?

Mitkä uudet tavat, tottumukset ja harrastukset 
jäävät pysyväksi osaksi kuluttajien arkea myös 
tulevaisuudessa?

Miten ruoan ostaminen on muuttunut koronaa 
edeltävään aikaan verrattuna?

Mistä asioista haaveillaan? Mihin suunnitellaan
kulutettavan mahdollisesti koronan aikana kertyneitä 
säästöjä?



• Kyselylomake,
jossa 23 kysymystä:
6 avointa,
17 monivalintaa ja
8 taustakysymystä

• Vastausaika 16.4.-25.4.2021
• Vastauksia yhteensä 564 kpl





Onko sinulle 
syntynyt 

viimeisen vuoden 
aikana uusia 

tapoja/
tottumuksia?







Kuvaile lyhyesti omin 
sanoin mitä nämä uudet 

tavat/tottumukset 
ovat?

(Kaikki avoimet vastaukset 
1/5)

• Maskien käyttö
• Hygienia: käsien pesu lisääntynyt
• Olen vähentänyt kaupoissa käyntiä -> verkkokauppojen hyödyntäminen
• Väkijoukkojen välttely
• Tilaan ostokset kotiovelle
• Enemmän kotona kuin koskaan. Teen ruokaa itse.
• Autan enemmän vanhempieni asioita
• Olen alkanut käydä enemmän kävelylenkeillä, joilla olen korvaillut kaupoilla 

hengailua
• Enemmän aikaa liikuntaan
• Yhteiset ruokailuhetket perheen kanssa
• Uudet harrastukset
• Turvavälit
• Tilaan pizzaa kotiin kerran viikossa
• Hiukan terveellisemmin pakostakin joutuu elämään, vähentämään kulutusta. 

Ruokavarastoja täydennän eri tavalla.
• Pelataan kavereiden kanssa etänä
• Leivon enemmän
• Suurin on se, että kaikki vapaa-aika vietetään kotona kaksin miehen kanssa. 

Lisäksi suoratoistopalvelujen käyttö ja podcastien kuuntelu sekä kuntoilu 
kotona.

• Ns. nollatila, eli ei suunnitelmia, pään tyhjentäminen ja hetkestä 
nauttiminen

• Lenkkeilen enemmän



Kuvaile lyhyesti omin 
sanoin mitä nämä uudet 

tavat/tottumukset 
ovat?

(Kaikki avoimet vastaukset 
2/5)

• Käyn illalla myöhään kaupassa.
• Käyn kaupassa nykyään vain kerran viikossa.
• Varovaisuus muita ihmisiä kohtaan
• Somen lisääntynyt käyttö
• On enemmän aikaa liikkua ja tehdä käsitöitä
• Paremmin aikataulutettu ajankäyttö
• Pitkään nukkuminen
• Tv:n katselu
• Opiskelu ja työt netissä
• Vaellus
• Lukeminen
• Vauvan myötä olen joutunut harjoittelemaan yksinkertaista 

ruoanlaittoa ja muutenkin kaikkea tekemään yhdellä kädellä 
nopeasti

• Olen alkanut vaalimaan enemmän rutiineja
• Treenaaminen
• Sokeri jäänyt pois
• En käy ulkona juhlimassa ollenkaan, ravintolassakin syömässä 

harvemmin
• Yritän keksiä ilmaisia iloja ja tapaan kavereita lähinnä ulkona
• Katson raveja toto tv:stä joka päivä
• Suolankäytön vähentäminen ja liikunnan lisääminen, pienempiä 

annoksia
• Sukulaisia ja ystäviä tavataan vain ulkona



Kuvaile lyhyesti omin 
sanoin mitä nämä uudet 

tavat/tottumukset 
ovat?

(Kaikki avoimet vastaukset 
3/5)

• Koronan aiheuttama työttömyys on vaatinut muuttamaan 
kulutustottumuksia ja esim. tekemään ruuat ja leipomaan itse 
välillä hyvinkin niukoista raaka-aineista

• Säännöllinen liikunta ja rennommat elämäntavat
• Ostanut enemmän einesruokia
• En enää juttele tuntemattomien kanssa kaupassa tai 

bussipysäkillä, vaan välttelen kohtaamisia.
• Puhelimen käytön määrä
• Puutarhanhoito
• Enemmän puheluita ja videopuheluita
• Hedelmiä menee enemmän
• Postipaketit kotiovelle
• Koko elämä on ikään kuin hidastunut
• Nukun enemmän
• Etätapahtumiin osallistuminen
• Joka (arki)päivä BCAA-juoma
• Ruokaostosten keskittäminen muutamaan päivään viikossa
• Kaupassa käymisessä vältetään ruuhka-aikaa ja tätä kautta 

löydettiin ilta-alet
• Livestriimit kotona
• Lisännyt kirjeenvaihtoa
• Hapanjuurileivonta, jooga, spagaatin teko, Citroën 2cv:n remontti
• Päivittäinen samanlainen rytmi tekemisessä



Kuvaile lyhyesti omin 
sanoin mitä nämä uudet 

tavat/tottumukset 
ovat?

(Kaikki avoimet vastaukset 
4/5)

• Kotijumpat nettiohjelmien kautta, kun ei ole päässyt salilla 
ohjattuihin jumppiin.

• Ei voi halailla ihmisiä.
• Ovesta lähtiessä aina maski taskussa.
• Kauppaan ei enää mennä inspiroitumaan, vaan listan kanssa 

sisään-ulos.
• Liikuntaharrastukset ovat kaventuneet ulkoiluun ja lenkkeilyyn, 

mikä harmittaa suuresti. Ulkona syöminen on vähentynyt 
oleellisesti, en harrasta kotiinkuljetuspalveluja. Tämä tarkoittaa, 
että ruuanlaitto kotona on lisääntynyt.

• Siivouksen lisääntyminen
• Löhöän television edessä
• Juon enemmän virvoitusjuomia
• Istun sohvalla uuden tabletin kanssa
• Yleinen laiskuus valitettavasti
• Kuunnellut enemmän musiikkia, podcasteja ja äänikirjoja
• Kalastus
• Menen myöhemmin nukkumaan, teen extempore juttuja keskellä 

arkiviikkoa
• Omaan hyvinvointiin keskittyminen
• Käsitöitä, kuten askartelua, neulomista ja virkkausta.
• Paljon luonnossa ulkoilua ja retkeilyä
• Olen innostunut kasvattamaan vihanneksia
• Olen matkustanut harvemmin julkisilla



Kuvaile lyhyesti omin 
sanoin mitä nämä uudet 

tavat/tottumukset 
ovat?

(Kaikki avoimet vastaukset 
5/5)

• Olen alkanut opiskella verkossa, ja katsella eri aiheista webinaareja.
• Olen alkanut maalaamaan vesiväreillä
• Olen hankkinut kuntopyörän
• Omien viinien teko
• Take away -ruokailu sekä ruoan tilaus esimerkiksi Woltin kautta
• Lähimatkailu on lisääntynyt
• Hoidan enemmän vanhempieni asioita
• Uusia reseptejä kokeillut enemmän
• Puutarhaharrastus
• En pyöri kaupungilla tai kaupoissa yhtään ylimääräistä, vain 

välttämättömät.
• Ostan kerralla enemmän ruokaa kaupasta.
• Avaan tietokoneen joka aamu jos satun tarvitsemaan sitä päivällä
• PT-soppari vuodeksi
• Tuhdimmat aamupalat ja aamuherätykset ilman kellonsoittoa
• Ostan enemmän ruokaa kerralla ja pakastan useammin
• Vähemmän kellonaikoihin sidottua tekemistä
• Puistot
• Sisustaminen
• Yskin aina hihaan
• Kontaktien välttely
• Enemmän luontopolkuja ja metsässä samoilua
• Kun en ole päässyt uimahalliin vesijumppaan, olen pitänyt itselleni 

kotidiskoa eli tunti 15min kestävän Spotify listan tanssijumppaa



Oletko aloittanut 
viimeisen vuoden 

aikana uusia 
harrastuksia tai 
löytänyt uusia 

ajanviettotapoja?



Mitä kyseiset 
harrastukset/ 

ajanviettotavat 
ovat?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 1/4 )



Mitä kyseiset 
harrastukset/ 

ajanviettotavat 
ovat?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 2/4)



Mitä kyseiset 
harrastukset/ 

ajanviettotavat 
ovat?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi,  3/4)



Mitä kyseiset 
harrastukset/ 

ajanviettotavat 
ovat?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 4/4) Muu, mikä* 

*) Muu, mikä: 

Twitch.tv:n katsominen
Geokätköily
Päivittäiset vaunuleikit
Internetin selaaminen
Salilla käyminen
Kotiviinit
Avantouinti
Koira
Löhöily



Onko joku 
harrastus/

ajanviettotapa 
lisääntynyt 
elämässäsi 

merkittävästi 
viimeisen vuoden 

aikana?



Mikä harrastus/
ajanviettotapa 
on lisääntynyt 

elämässäsi 
merkittävästi 

viimeisen vuoden 
aikana?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa kuin 

halusi, 1/4 )



Mikä harrastus/
ajanviettotapa 
on lisääntynyt 

elämässäsi 
merkittävästi 

viimeisen vuoden 
aikana?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa kuin 

halusi, 2/4 )



Muu, mikä* 

Mikä harrastus/
ajanviettotapa 
on lisääntynyt 

elämässäsi 
merkittävästi 

viimeisen vuoden 
aikana?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa kuin 

halusi, 3/4 )



*) Muu, mikä:

Ravien seuranta
Internetin selailu
Kirjeenvaihto
Koira
Löhöily
Twitch streamin seuraaminen
Youtube tubettajien seuraaminen

Muu, mikä* 

Mikä harrastus/
ajanviettotapa 
on lisääntynyt 

elämässäsi 
merkittävästi 

viimeisen vuoden 
aikana?

(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa kuin 

halusi, 4/4 )



Kun mietit aiempaa 
vastaustasi,

minkä uusien tai
lisääntyneiden 
harrastusten ja 

ajanviettotapojen uskot 
jäävän osaksi elämääsi
myös koronapandemian 

väistymisen jälkeen?
(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 1/4)



Kun mietit aiempaa 
vastaustasi,

minkä uusien tai
lisääntyneiden 
harrastusten ja 

ajanviettotapojen uskot 
jäävän osaksi elämääsi
myös koronapandemian 

väistymisen jälkeen?
(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 2/4)



Kun mietit aiempaa 
vastaustasi,

minkä uusien tai
lisääntyneiden 
harrastusten ja 

ajanviettotapojen uskot 
jäävän osaksi elämääsi
myös koronapandemian 

väistymisen jälkeen?
(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 3/4)



*) Muu, mikä:
Ravien seuranta
Lintujen bongaus
Valokuvaus
Kirjeenvaihto
Geokätköily
Twitch ja Youtube

Muu, mikä* 

Kun mietit aiempaa 
vastaustasi,

minkä uusien tai
lisääntyneiden 
harrastusten ja 

ajanviettotapojen uskot 
jäävän osaksi elämääsi
myös koronapandemian 

väistymisen jälkeen?
(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 4/4)





Oletko huomannut 
ruoan ostotottumuksissasi 

muutoksia kuluneen 
vuoden aikana?

(Vastaaja sai valita listalta niin 
monta vaihtoehtoa 
kuin halusi, 1/2)



*) Muu, mikä: 
Koronan alussa tuli käytyä harvemmin kaupassa, mutta nyt kaupassa asiointi on samanlaista kuin ennen koronaa.
En käy niin usein ravintolassa syömässä enkä kahviloissa.
Suunnittelen ostokset paremmin.
Ostan puolivalmisteita.

Muu, mikä: 

Oletko huomannut 
ruoan ostotottumuksissasi 

muutoksia kuluneen 
vuoden aikana?

(Vastaaja sai valita listalta niin 
monta vaihtoehtoa 
kuin halusi, 2/2)

Kts. seuraava dia



Kasviproteiinit, kuten Beanit-tuotteet ja linssit
Mifu
Nyhtökaura, Kaura ateria jyvät, inkivääri-greippi proteiinijuoma, 
maustettu tofu

Luomutuotteita
Reko piirin pientuottajien tuotteita, kuivaleipä Jyväjemmarin

Itämaiset ruuat ja kasvikset
Aasialaiset mausteet
Mausteita ja itämaiset ruoat
Kiinalaista ruokaa

Granola ja hillot
Kahvi, jogurtti, myslit

Pakastekebab, pakasteperunapakkaukset
Kivennäisvesimakuja, wokkivihannekset
Kaikenlaisista ryhmistä, esim. hummus
Smoothiet
Jäätelöä, ruokakerma, broileria, viilejä, tuoremehua: niiden käyttö on 
lisääntynyt
Mutti-tomaattimurska
Kaura100 Leipä

Kesäkurpitsa
Tuoreet kasvikset, valmiit pakasteet on jääneet melkein kokonaan pois
Uusia vihanneksia
Raaste-mixit
Juurekset, esim. bataatti
Tuoreyrtit, inkivääri, sitrushedelmät
Rahkan, kotimaiset vihannekset

Salaattiateriat
Kasvisruokia
Kotimaisen luomukvinoasalaatin
Vegaaniruokavalioon sopivia tuotteita

Uuden tavan käyttää lihaa
Lihoja, kasviksia
Poppamiehen kastikkeet, karitsan liha ja monipuolisesti erilaisia 
mausteita
Leivonnaiset, lihatuotteita, mehuja, makeisia

Pizzoja on tullut tehtyä nyt useasti ja grillaan sekä savustan lihaa ja 
kalaa 
Teen itse leipää ja leivon
Leipiä, jauhoja, valmistuotteita



Oletko käyttänyt 
ravintolaruoan 

kotiinkuljetuspalveluita 
(esim. Wolt, Foodora) 

viimeisen vuoden aikana 
enemmän kuin ennen 

pandemiaa?



Uskotko jatkavasi 
ravintolaruoan 
kotiinkuljetus-

palveluiden (esim. 
Wolt, Foodora) 
käyttöä myös 

pandemian jälkeen?

(Edelliseen kysymykseen 
”kyllä”- vastanneet) 



• Todennäköisesti en enää jaksa käydä ulkona syömässä yhtä usein 
kuin ennen, kun useampi ravintola on ottanut kuljetuspalvelut 
käyttöönsä.

• Kotipizzasta on kiva tilata ruokaa.
• Esim. McDonaldsiin on tullut kotiinkuljetus, Mäkki piristää kun 

joskus voi sieltä tilata.
• Välimatka ravintoloihin on pitkä, enkä halua käyttää 

joukkoliikennettä pelkästään ravintolaruoan hakemiseen.
• Turvaudun ruoankuljetuspalveluihin päivien rytmittömyyden takia, 

kun huomaan etten ole syönyt pitkään aikaan enkä jaksa tehdä 
ruokaa.

• Voin käyttää ruuan hakuun kuluvan ajan johonkin muuhun.
• Helppoa, ja osa tuo ilmaiseksi. Olen liikuntarajoitteinen eli kaikki 

helpotus on kaivattua.
• Nyt jos koskaan pitää tukea näitäkin yrityksiä.
• Wolttaaminen on mukava ja helppo tapa nauttia ruoasta, aina ei 

jaksa mennä ravintolaan tai laittaa ruokaa kotona.
• Käyttö on pysynyt samana jo useamman vuoden, ei ole lisääntynyt 

pandemian aikana, joten ei ole tarvetta muuttaa tottumusta 
pandemian jälkeen

Kyllä, samalla tasolla kuin pandemian aikana:

• Helppoa tilata kotiin ja saa vaihtelua
• Tottumus jää päälle
• Huomasin, että tietyistä ravintoloista on helpompaa tilata 

kuljetuksella kuin hakea itse.

• Omalla kylällä ko. palvelut ovat lisääntyneet, joten valikoimaa on 
enemmän. Aina ei jaksa laittaa ruokaa, joten on kiva välillä tilata 
kotiin.

• Jatkan pizzan tilaamista kerran viikossa.
• Helpottaa elämää ja varsinkin pienen lapsen kanssa, toki käymme 

mieluusti myös ravintoloissa ja kahviloissa sitten kun tilanne 
paranee.

• On mukavaa tilata joskus valmista ruokaa kotiin ja syödä perheen 
kanssa.

• Olen laiska, enkä jaksa itse kävellä hakemaan ruokaani.
• Kätevää ja nopeaa.
• Ostan aika harvoin, yleensä viikonloppuhemmotteluksi.
• Käytän ruokakuljetuksia harvoin, ja todennäköisesti pysyy samana.
• Helpottaa arkea kun saa valmiit ruuat pöytään
• En ole aiemmin käyttänyt ja nyt olen kokeillut ja kiinnostunut.
• Kun kerran on oppinut.
• Ruoka kotiovelle on välillä mukavaa.



Ei, palaan samaan tilanteeseen kuin ennen pandemiaa:
Syön mieluummin paikan päällä ravintolassa.
Helppo tapa, mutta yksin tilatessa ei kuljetusmaksun arvoinen.
Tilaaminen vie budjetista liikaa, joten aion pandemian jälkeen säästää ja käydä kaupassa ja ravintolassa itse.
En käyttänyt näitä ennen pandemiaa ja pandemian aikanakin vain kerran.
Tilaan harvoin ruokaa, joten uskon, että pandemian jälkeen haluan käydä fyysisesti ravintolassa syömässä.
Ei ole rahaa.
Haluan käyttää saman rahan mieluummin ravintolakokemukseen
Kallista, kun voi liikkua enemmän, niin haen noutamalla ravintolasta tai käyn kaupassa useammin
Helppo syödä paikan päällä
Kotona tekeminen on halvempaa.
Käytän keskimäärin tietyn verran ruoantilauspalveluita ja uskon jatkavani kotiin tilaamista ja lisäksi käyn taas ravintoloissa
Kuljetusmaksut yleensä hieman liian suolaiset yhden hengen tilauksille ja lisäksi kuljettajien työolot mietityttävät.
Haluan liikkua enemmän ulkona.
Kokeilin kerran, en koe tarvetta.
Käytän Wolt ja Foodora kun olen poikani luona kylässä ja tilaamme ruokaa yhdessä, esim. pizzaa tai kiinalaista. En tilaa 
omaan kotiin.
Ihana syödä välillä toisen valmistamaa ruokaa. Ja onhan tässä se näkökulma, että kannatan yrittäjää ostamalla hänen 
tuotteitaan.
Kotoa poistuminen on hyväksi.
Yritän palata normaalin elämään.
Pandemian helpottuessa kynnys lähteä noutamaan ruoka ravintolasta madaltuu kun ei tarvitse huolehtia sen aiheuttamista 
seurauksista kanssaihmisille.

En aio käyttää 
pandemian jälkeen 
lainkaan:
Ollut ikäviä kokemuksia: 
ei tule ruoat eikä 
korvata.

Muutimme maalle, 
minne ei kukaan 
toimita.





Oletko kuluneen
vuoden aikana
tehnyt töitä
tai opiskellut

etänä?



Ruoanlaittoon
Leipomiseen

Lepoon ja rentoiluun
Rentoon aamuun ja kävelyyn heti töiden jälkeen
Kahvin juomiseen
Nukkumiseen
Leikkiin
Kotona olemiseen
Perheen kanssa olemiseen

Harrastuksiin
Lukemiseen
Käsitöihin
Ristikoihin
Kalastusharrastukseen
Yhdistystoiminta

Uusien asioiden opetteluun
Henkiseen kasvuun
Opiskeluun
Pelaamiseen ja opiskelemiseen
Työntekoon

Liikuntaan
Pyöräilyyn
Kotitreeniin
Ulkoiluun
Koiran kanssa ulkoiluun

Musiikin kuunteluun
Radion kuunteluun
Television katseluun
Katson elokuvia ja sarjoja

Kodinhoitoon, läheisistä huolehtimiseen
Siivoamiseen

Netissä olemiseen
Facebookiin
Someen

Hoidan vauvaa kotona

Käyn suihkussa

Juoksevia asioita



Miten etätöiden/-opiskelun 
lisääntyminen on vaikuttanut 

arkiaamuihisi?



Miten etätöiden/-opiskelun 
lisääntyminen on vaikuttanut 

arkiaamuihisi?

*) Muu, mikä:

Teen enemmän töitä.

Ei työmatkaa.

Katson enemmän TV:tä.

Ei mitenkään.

En pukeudu/ehostaudu kuten kouluun lähtiessä.

Muu, mikä?



Entäpä iltapäiviin, 
kun 

töistä/opiskeluista ei 
tarvitse palata kotiin?

*) Muu, mikä:

Ei työmatkaa

Löhöilen
Ei muutosta aiempaan

Muu, mikä?



Millä keinoin
olet tehnyt

etätöistä/-opiskelusta 
miellyttävämpää?

*) Muu, mikä: Videopelit / En mitenkään / Suunnittelen päivät / Teen rennosti ja mielekkäästi tehtäviä / Osa työstä sohvalla / 

Pidän useammin lyhyitä taukoja / Isompi näyttö tietokoneessa / Siivoustauot / Löhöän / Teen kotitöitä samalla / 

Katson lempiohjelmia ja ja juon teetä tauoilla

Muu, mikä?



Uskotko
jatkavasi etätöitä/-

opiskelua
myös koronan jälkeen?





Onko sinulla 
kertynyt rahaa 

säästöön pandemian 
aikana?



Leikitään hetki 
ajatuksella.

Mitä koronan loputtua 
säästöillä mieluiten 

tekisit?

Valitse ensin YKSI asia 
mitä kaikkein mieluiten 

tekisit?

(Tulokset vastaajista, 
jotka vastasivat 

edelliseen kysymykseen 
“Kyllä”, eli 163 

vastaajaa, 
1/3)

Kts. dia 49

Kts. dia 50



Leikitään hetki 
ajatuksella.

Mitä koronan loputtua 
säästöillä mieluiten 

tekisit?

Valitse ensin YKSI asia 
mitä kaikkein mieluiten 

tekisit?

(Tulokset vastaajista, 
jotka vastasivat 

edelliseen kysymykseen 
“Kyllä”, eli 163 

vastaajaa, 
2/3)



Leikitään hetki 
ajatuksella.

Mitä koronan loputtua 
säästöillä mieluiten 

tekisit?

Valitse ensin YKSI asia 
mitä kaikkein mieluiten 

tekisit?

(Tulokset vastaajista, 
jotka vastasivat 

edelliseen kysymykseen 
“Kyllä”, eli 163 

vastaajaa, 
3/3)

*) Muu, mikä:

Menen Tallinnaan kauneusleikkaukseen

Sijoittaisin

Vaatteita

Laittaisin rahat remonttiin

Jatkan säästämistä tilanteesta riippumatta

Omakotitalomme pihamaan ja puutarhan kunnostus

Muu, mikä?



Costa Rica
Risteilylle
Kreikkaan
Kap Verde
Kroatiaan
Johonkin, missä en ole vielä käynyt
Thaimaa
Mihin vaan
Helsinkiin
Euroopan ulkopuolelle
Ranskaan, Intiaan tai Aasiaan, johonkin missä 
lämmin
Aurinkolomalle jonnekin
München
Lappiin
Turkkiin, Bulgariaan tai Teneriffalle rantalomalle

Välimeren risteily
Vaellus Italiaan
Australiaan
Pohjois-Suomeen
Eurooppaan interrailille
Mallorcalle
Azoreille tai Afrikkaan
Yhdysvallat
Britteihin
Järvi-Suomeen, Ahvenanmaalle
Maltalle
Välimeren maihin
Ateenaan
Jamaika
Iso-Syötteelle
Sisilia

Espanja
Meksiko
Lämpimiin maihin talvella pidemmäksi 
aikaa ja Saksaan
Mikä vaan kaunis kaupunki, kuten 
Naantali, Rauma, Hanko
Toscanaan kuukaudeksi
Turku
Kaliforniaan
Balkanille
Uuteen-Seelantiin
Pietariin
Kaupunkilomalle esim. Tampereelle
Pohjanmaalle kiertelemään
Dubai

Minne ulkomaille matkustaisit ensimmäisenä: 





(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 1/3)



(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 2/3)



*) Muu, mikä? 

Ostaisin uuden tietokoneen

Pientä remonttia kotona

Antaisin yo-lahjaksi lapsenlapselle

Ostaisin kalliimpaa ruokaa (esim. lohi)

Omakotitalon puutarhamme kunnostus

Muu, mikä?
(Vastaaja sai valita listalta 
niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi, 3/3)









Vastaajien 
asumismuoto



Samassa 
taloudessa 

asuvien 
henkilöiden 
lukumäärä

(Kysytty, 
jos ei asu yksin)



Vastaajien 
asuinpaikka



Miten 
arvioisit 

taloudellista 
tilannettasi 

tällä 
hetkellä?



Monica Jalonen
050 5025115
monica@kamon.fi

Kati  Harki
050 5025114
kati@kamon.fi

Seuraa meitä:
@Kamon Oy

@kamonmarkkinointi

@kamon_oy

Tilaa uutiskirjeemme

Ota yhteyttä:

https://www.linkedin.com/company/10494564/
https://www.facebook.com/kamonmarkkinointi/
https://www.instagram.com/kamon_oy
http://eepurl.com/g38Khv

