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1 JOHDANTO  

Väestön nopea ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien pieneneminen teollistuneissa 

maissa muokkaavat yhteiskuntaamme. Vanhempien ja nuorempien kuluttajien käyt-

täytyminen sekä markkinoinnin vaikuttavuus heidän keskuudessaan eroavat toisis-

taan, eikä toiselle ryhmälle kohdennettu viesti välttämättä puhuttele toista ryhmää. 

Koska varttuneet kuluttajat tulevat olemaan yhä kasvava ja talouden kannalta entistä 

merkittävämpi ryhmä, on tämän tutkimuksen tarkoituksena perehtyä aihetta käsittele-

vään kirjallisuuteen ja viimevuosina julkaistuihin tutkimuksiin sekä löytää mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. Aihetta tarkastellaan kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavien 

tekijöiden näkökulmasta.  

 

1.1 Taustaa 

Väestön ikääntymisen vaikutukset ovat monitahoiset. Varttuneet ikäluokat ovat vau-

raita ja heidän hallinnassaan on suuri osa taloutemme varallisuudesta. Sekä miehillä 

että naisilla tulotaso on korkeimmillaan 36 - 55-ikävuoden välillä, mutta heidän käytet-

tävissään olevat tulot kasvavat tämän jälkeen edelleen asumiskustannusten alentu-

essa ja lasten muuttaessa pois kotoa. (Tilastokeskus 2010a.) Kun vauraat, varttuneet 

kuluttajat käyttävät suhteessa pienemmän osan tuloistaan perustarpeiden tyydytyk-

seen, jää heille suurempi osuus kulutettavaksi esimerkiksi kulttuuriin, matkoihin ja 

turvallisuuteen sekä omaan hyvinvointiinsa (Riihelä 2006).   

 

Suomalaisten elämäntapaa ovat aikanaan leimanneet niukoissa oloissa opitut, sääs-

täväisyyttä ja niukkuutta korostavat kulutustottumukset sekä taloudellinen epävar-

muus (Huovari, Kiander & Volk 2006, 83). Koska opitut tavat seuraavat henkilön 

ikääntyessä, eivätkä kulutustottumukset muutu hänen saavuttaessa määrätyn iän, 

vanhimmat sukupolvet erottuvat kulutuskäyttäytymiseltään nuoremmista. (Carrigan 

1998, 46; Huovari et al. 2006, 83.) Nuoremmat sukupolvet ovat keskimäärin van-

hempia paremmassa asemassa tulotasonsa ja terveytensä puolesta (Riihelä 2006, 

3). Nykyiset, kulutusyhteiskunnassa varttuneet ikäpolvet eivät ole käyttäytymisensä ja 

mieltymystensä suhteen edeltäjiensä kaltaisia, ja myös heidän kulutuskäyttäytymi-

seen vaikuttavat elämäntapansa muuttuvat: esimerkiksi perhe perustetaan usein 

myöhemmässä iässä ja aktiivinen elämänvaihe jatkuu pidempään. Monet keski-
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ikäiset elävät keskellä kiireisintä perhe-elämän arkea, mahdollisesti uusioperheessä 

pienten lasten vanhempina (Bigne, Küstner, Aldas-Manzano & Vila 2010; Ferguson & 

Brohaugh 2010). Varttuneiden kuluttajien keskuudessa onkin vähemmän yhteisiä 

piirteitä kuin nuoremmissa ikäryhmissä (esim. Reisenwitz & Iyer 2007a), koska he 

eivät ryhmänä käy läpi koulutukseen, perheeseen tai muihin elämäntilanteisiin liittyviä 

vaiheita yhtä samanaikaisesti kuin nuoremmat. Lisäksi heidän keskuudessaan ei ole 

havaittavissa yhtä vahvoja median tai teknologian käyttäytymistä yhtenäistäviä vaiku-

tuksia kuin nuoremmissa ikäluokissa. (Thompson & Thompson, 2009.)   

 

Eri-ikäisten kotitalouksien kulutusrakenne eroaa toisistaan ja vaihtelee hyödykeryh-

mittäin. Väestön ikääntymisen vaikutus merkitsee iäkkäämpien kotitalouksien osuu-

den suhteellista kasvua kulutuksesta. (Riihelä 2006, 38.) Vaikka eläkeläiset käyttävät 

Suomessakin muita väestöryhmiä vähemmän rahaa kestokulutustavaroiden hankin-

taan (Huovari et al. 2006, 86), oli jo vuonna 2001 yli 65-vuotiaiden kulutus kokonai-

suudessaan yhtä suurta kuin 30 - 40-vuotiaiden (Riihelä 2006, 22). Esimerkiksi kulu-

tus kulttuurin ja vapaa-aikaan kasvoi vuosien 1985 ja 2001 välillä suhteessa eniten 

vanhimmissa ikäryhmissä (Riihelä 2006, 35). Erityisesti palvelut, esimerkiksi asumis-

palvelut, kotitaloustarvikepalvelut sekä terveyspalvelut, ovat kasvaneet nopeimmin yli 

50-vuotiaiden ikäluokissa. Lisäksi vaihtelu yleisessä taloustilanteessa on vaikuttanut 

vähiten tämän ryhmän kulutukseen. (Riihelä 2006, 41, 44.)  

 

Varttuneiden kuluttajien määrän kasvu sekä heidän tarpeensa ja käyttäytymisensä 

tarjoaakin yrityksille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi palvelumarkkinoilla, jotka kas-

vavat kaikkialla teollistuneessa maailmassa (Carrigan 1998, 46; Hautamäki 2008, 

25). Kuitenkin myös viimeaikoina tehtyjen tutkimusten mukaan varttuneiden kuluttaji-

en potentiaalinen ryhmä sivuutetaan usein, ja markkinointi kohdistetaan nuoremmille 

ikäluokille. Varttuneita saatetaan edelleen lähestyä ennakkokäsityksiin perustuvien 

stereotypioiden kautta, ja markkinoija tekee niihin perustuen oletuksia kohderyhmän 

elämäntilanteesta, terveydestä sekä mieltymyksistä. (esim. Carrigan 1998; Long 

1998; Suokannas 2008; Thompson et al. 2009.) Usein kyse ei ole siitä, etteivätkö 

markkinoijat tunnistaisi varttuneen kuluttajaryhmän potentiaalia, vaan syynä saattavat 

olla lähinnä vallitsevat asenteet (Long 1998; Thompson et al. 2009).  
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1.2 Tavoitteet, rajaukset ja alustava viitekehys 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin selvittämään ja jäsentämään varttuneesta 

kuluttajasta tehtyä tutkimusta sekä tarkastelemaan sitä kuluttajakäyttäytymisen näkö-

kulmasta. Tutkimuksen päämääränä oli ymmärtää mitkä ovat aikaisemmissa tutki-

muksissa tunnistetut varttuneiden kuluttajien ominaispiirteet ja kuinka ne vaikuttavat 

heidän ostopäätöksiinsä. Lisäksi haluttiin muodostaa kuva siitä, kuinka alan tutkimus 

on rakentunut, kuinka aihetta on aikaisemmin tutkittu sekä löytää mahdollisia kohteita 

jatkotutkimukselle.  

 

Tutkimusta on ohjannut pääkysymys: 

 Mitkä ovat varttuneiden kuluttajien ostopäätökseen keskeisesti vaikuttavat erityis-

piirteet?  

 

Pääkysymystä täydentää kaksi alakysymystä: 

 Voidaanko heitä segmentoida näiden piirteiden perusteella? 

 Kuinka nämä tekijät tulisi huomioida markkinoinnissa? 

 

Tavoitteena oli tutkia erilaisia näkökulmia aiheeseen ja laatia systemaattisesti jäsen-

netty kirjallisuuskatsaus (Metsämuuronen 2009, 47 - 48), jossa käsitellään tutkimuk-

sessa erityisen kiinnostuksen kohteena olleita tekijöitä. Siinä pyrittiin tuomaan esille 

keskeisiä näkökulmia, teorioita, metodisia ratkaisuja ja eri menetelmin saavutetut tär-

keimmät tutkimustulokset. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa alan johtavat tutkijat. (Hir-

sijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 258.) Päämääränä oli aiemman tutkimuksen kriitti-

nen ja tiivis analyysi. Tarkoituksena oli koota tietoa, joka auttaa ymmärtämään aihetta 

ja arvioimaan sitä, minkälainen tutkimus kartuttaisi markkinoinnin alan tietoa, ja olisi 

hyödyllistä myös markkinointitoimien käytännön toteutuksen kannalta.  

 

Kirjallisuushaku rajattiin länsimaisiin tutkimuksiin, eikä mukaan otettu vanhenemista 

lääketieteellisestä ja gerontologisesta näkökulmasta käsittelevää kirjallisuutta. Fysio-

logiset näkökulmat tulivat silti esille esimerkiksi varttuneen kuluttajan kognitiivisia ky-

kyjä, sosiaalista osallistumista ja segmentointia käsittelevissä artikkeleissa. Psykolo-
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ginen ja sosiologinen näkökulma liittyvät olennaisesti viestintään ja kuluttajien käyt-

täytymiseen, ja sitä kautta markkinoinnin toteuttamiseen sekä sen vaikuttavuuteen. 

Laadukkaiksi arvioidut kirjallisuuskatsaukset sisällytettiin tutustuttavaan materiaaliin, 

koska ne auttoivat jäsentämään aihetta. Kirjallisuushaun rajaamisella 2000-luvun jul-

kaisuihin pyrittiin saamaan käsitys viimeaikoina tutkijoita erityisesti kiinnostaneista 

näkökulmista sekä siitä, mikä aikaisemmasta tutkimuksesta on tuottanut jatkotutki-

muksen aiheita.  

 

 

Kuva 1. Alustava teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle kuvan 1. alustavan teoreettisen viitekehyksen mu-

kaisesti markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta. Katsauksen lopputuloksena syn-

tynyt keskeisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä kuvaava kaavio on esitetty johto-

päätösten yhteydessä kappaleessa 5. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia  

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyttiin aikaisempaan tut-

kimukseen ja laadittiin siitä aihealueittain jäsennetty kirjallisuuskatsaus. Se ei sisällä 

varsinaista empiiristä osaa. Tutkimus aloitettiin hakemalla alkuperäistutkimuksia vali-

tuista tietokannoista varttuneisiin kuluttajiin ja heidän kuluttajakäyttäytymiseen viittaa-

villa hakusanoilla. Kirjallisuustutkimuksen artikkelihaut on tehty elokuussa 2010 ja 

huhtikuussa 2011 Lappeenrannan teknillisen yliopiston käytössä olevista tietokan-

noista ja kirjastojen Nelli -tiedonhakuportaalista. Katsaukseen mukaan seulotut, valin-

taperusteet täyttävät julkaisut on taulukoitu ja luokiteltu. Päämääränä on ollut 2000-

luvulla tehdyn tutkimuksen analyyttinen katsaus, joka tuo esille tutkimuksen viimeai-

kaisen suuntautumisen ja sen erityisen kiinnostuksen kohteina oleva aihealueet.  

3. SEGMENTOINTI-
PERUSTEET 

4. OSTOPÄÄTÖS- 
PROSESSIN VAIHEET 

KESKEISET 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

VARTTUNEET 
KULUTTAJAT 
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1.4 Keskeiset käsitteet 

Tässä katsauksessa käytetyt keskeisimmät käsitteet on alustavasti määritelty seu-

raavassa. Niiden merkityksiä tarkennetaan työn varsinaisessa käsittelyosuudessa.  

 

Varttunut kuluttaja määritetään tutkimuksissa useimmiten yli 50- tai 55-vuotiaaksi. 

Ryhmää käsitellään usein kohorttien kautta, jolloin varttuneena kuluttajana pidetään 

suuriin ikäluokkiin kuuluvia ja heitä edeltäviä ikäluokkia. Suomessa suuriksi ikäluokik-

si kutsutaan vuosien 1946 - 1950 välisen viisivuotisjakson aikana syntyneet ikäluokat 

(Tilastokeskus, 2010c), englanninkielisessä kirjallisuudessa niin kutsuttuihin baby 

boomereihin lasketaan kuuluvan vuosien 1945 - 1965 välillä syntyneet.  

 

Ostopäätös kuvataan usein prosessina, joka käynnistyy jo ennen itse ostotapahtu-

maa ja jatkuu sen jälkiarvioinnilla. Vaiheet, joiden läpi kuluttaja kulkee, ovat tarpeen 

havaitseminen, tiedon etsiminen, vaihtoehtojen arviointi, ostopäätös ja ostonjälkeinen 

käyttäytyminen. Malli perustuu Howard & Sheth tutkimukseen vuodelta 1967. 

 

Segmentointi tarkoittaa asiakkaiden jaottelua jonkun tietyn ominaisuuden, käyttäyty-

misen tai tarpeiden mukaan toisistaan erottuviin ryhmiin. Jaottelussa käytetään pe-

rusteena piirteitä, jotka vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ja preferensseihin. Yri-

tykset käyttävät segmentointia kohdistaakseen toimensa kannattavimmaksi katso-

malleen kohderyhmälle ja asemoitumiseen valitsemillaan markkinoilla. (Blackwell, 

Minard & Engel 2006; Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009.) 

 

Normit ovat yleisesti hyväksyttyjä, yksilöiden käyttäytymistä ohjaavia sääntöjä 

(Blackwell et al. 2006).  

 

Arvot ovat opittuja, kulttuurisesti hyväksyttyjä elämää ohjaavia päämääriä. Sosiaaliset 

arvot määrittävät normien tavoin ryhmän käyttäytymistä. Henkilökohtaiset arvot mää-

rittävät yksilön tekemiä valintoja. Arvoissa, kuten muissakin motiiveissa, on kaksi 

komponenttia: tieto ja tunne. Jos arvoihin liittyvä tunnelataus unohdetaan ne menet-

tävät toimintaa käynnistävän ja sitä ylläpitävän voimansa. (Blackwell et al. 2006.) 
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Asenteet ovat tapoja, joilla suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Ne tehostavat 

päätöksentekoa toimimalla syvällä olevien, hitaasti muuttuvat arvojen, aikaisempien 

kokemusten ja ihmistä ympäröivän todellisuuden välillä. Asenteissa heijastuu eletty 

elämä, ja niitä syntyy jatkuvasti ihmisen kohdatessa uusia asioita. Tästä johtuen sa-

manlainen arvomaailmakin voi ilmetä hyvin erilaisina asenteina. (Kotler et al. 2009.) 

 

Kognitiivinen eli tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuuluva; tajunnallinen. 

Kognitiivisilla prosesseilla käsitetään tiedon vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin 

liittyviä prosesseja. Näitä ovat oppiminen, havainnointi ja muisti. Kognitiiviset proses-

sit kietoutuvat tiukasti yhteen tunteiden ja motiivien kanssa. Kognitiivisia taitoja eli 

tiedon käsittelyn taitoja ovat esimerkiksi havaitseminen, tiedon kerääminen ja järjes-

täminen, yhteenvedon tekeminen, sisäistäminen, arvostelu, johtopäätösten tekemi-

nen, mielikuvien käyttäminen sekä havaintojen soveltaminen uudessa tilanteessa ja 

päätöksenteko. (Blackwell et al. 2006; YLE.fi 2011.) 

 

Kognitiivinen ikä perustuu muihin kuin kronologisiin iän määritteisiin. Kognitiivisen iän 

käsite otettiin käyttöön 80-luvulla täydentämään subjektiivisen iän käsitettä. Se yhdis-

tää koetun iän sekä toiminnalliset, kognitiiviset toiminnan alueet. (Barak 1987.) 

 

Subjektiivinen ikä perustuu ihmisen omaan käsitykseen ikänsä ilmenemisestä, eli 

siihen ajatukseen, että ihminen on sen ikäinen kun hän tuntee olevansa. Subjektiivis-

ta ikää mitataan yksiulotteisilla käsitteillä, kuten ikäidentiteetillä ja koetulla iällä. (Car-

rigan 1998.) Subjektiivisen iän käsitettä käytetään useissa, tässäkin katsauksessa 

mukana olevissa tutkimuksissa ja artikkeleissa synonyyminä kognitiiviselle iälle, vaik-

ka tarkasti ottaen niiden merkityksessä on eroja.  

 

Kuluttajan innovatiivisuus voidaan ymmärtää käyttäjien kykynä ja haluna omaksua 

sekä ottaa käyttöön uutuuksia. Kuluttajia voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuinka no-

peasti he hyväksyvät uutuuden. Kaikkein kiinnostuneimpia uutuuksista ovat aikaiset 

omaksujat, jotka mielellään myös tuotekehitykseen. Aikaiset omaksujat muokkaavat 

muiden mielipiteitä. (Kotler et al. 2009; Lambert-Pandraud & Laurent 2010.) 
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1.5 Tutkielman rakenne 

Raportin ensimmäisessä kappaleessa, johdannossa, on käsitelty tutkimuksen koh-

teena olevan ilmiön yleisiä vaikutuksia ja niiden merkitystä yritysten toimintaan asia-

kaskunnan rakenteen muuttuessa. Se perustelee tarpeen tutkia ilmiötä. Johdannossa 

kuvataan myös tutkimukselle asetetut tavoitteet, sen näkökulma, tutkimusmenetelmä 

ja sekä aiheen rajaukset.  

 

Toisen kappaleen alussa on yleisluontoinen katsaus aiheesta aiemmin tehtyyn tutki-

mukseen, tutkimussuuntiin ja merkittävimpiin tutkijoihin. Siinä esitellään tutkimusase-

telma ja kuvataan aineiston hakuprosessi vaiheittain sekä kerrotaan periaatteet, jolla 

tutkimukseen mukaan otetut artikkelit on valittu. Lopuksi kerrotaan kuinka aineisto on 

taulukoitu ja luokittelu.  

 

Kolmas kappale käsittelee kirjallisuudessa esiin nostettuja, markkinoinnin näkökul-

masta olennaisia ja huomionarvoisia ikääntymisen aiheuttamia yksilöllisiä muutoksia. 

Siinä esitellään erilaisia tapoja tunnistaa ja määrittää varttunut kuluttaja sekä tapoja 

tämän kohderyhmän segmentoimiseksi.  

 

Neljännessä kappaleessa tarkastellaan ostokäyttäytymiseen sekä -päätökseen vai-

kuttavia tekijöitä ja päätöksentekotapoja ostopäätöstä kuvaavan prosessimallin vai-

heiden mukaisesti. Siinä tuodaan esille informaation ja sen prosessoinnin merkitys, ja 

käsitellään päätöksenteon tueksi tarvittavan informaation hankintaa sekä lähteitä. 

 

Viidennessä kappaleessa esitetään havaintojen perusteella tehdyt johtopäätökset 

sekä ehdotuksia jatkotutkimuksen aiheiksi ja lähestymistavoiksi.  

 

Työn lopussa kuudennessa kappaleessa on tiivistelmä tutkimuksen tärkeimmistä vai-

heista ja löydöksistä.  
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2 TUTKIMUSASETELMA  

Tutkimus toteutettiin perehtymällä aikaisempiin julkaisuihin, analysoimalla 2000-

luvulla tehtyä tutkimusta ja laatimalla niistä yhteenvetona kirjallisuuskatsaus. Se ei 

sisällä varsinaista empiiristä osaa, vaan lähestymistapa on teoreettinen. Kirjallisuu-

den haku- ja analysointiprosessi suunniteltiin Hart (1998), Hirsijärvi et al. (2009) ja 

Metsämuuronen (2009) menetelmäoppaiden ohjeiden mukaisesti. Näistä erityisesti 

Hart’in (1998) opas kirjallisuuskatsauksen laatimiseksi toimi työn edetessä tiedon 

jäsentelyn ja analyysien pohjana. Tutkimus aloitettiin hakemalla alkuperäistutkimuk-

sia valituista tietokannoista. Kirjallisuustutkimuksen artikkelihaut on tehty kahdessa 

vaiheessa, elokuussa 2010 ja huhtikuussa 2011.  

 

2.1 Aiempi tutkimus 

Väestörakenteen muutos on ollut ennakoitavissa, ja ikääntyvä kuluttaja on ollut tut-

kimuksen kohteena 80-luvulta asti. Vanhenemisen aiheuttamat muutokset ja niiden 

vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen sekä päätöksentekoon ovat olleet käyttäytymis-

tieteilijöiden, psykologien ja sosiologien kiinnostuksen kohteena. Ennen 80-lukua 

ikääntymisen vaikutuksia tutkivat lähinnä gerontologit. He luokittelivat varttuneen 

henkilön eläkkeelle siirtymisajankohdan mukaisesti yleensä yli 65-vuotiaaksi, mikä on 

osaltaan saattanut vaikuttaa markkinoijien keskuudessa edelleen vallitseviin asentei-

siin. (Moschis 2003, 517; myös Suokannas 2008.)  

 

Ikääntyviä kuluttajia lähestyttiin 80-luvulla usein pääasiassa stereotypioihin perustu-

vien viestien kautta (Grego 1989, 38), esimerkiksi tarjoamalla mahdollisia seniori-

alennuksia. Stereotyyppinen asennoituminen ilmeni varttuneille suunnatussa markki-

noinnissa myös korostetun selkeänä puheena, yksinkertaisina lauseina tai liioiteltuna 

äänenpainojen käyttönä (Yoon, Cole & Lee. 2009, 9). Vanhempia ihmisiä on saatettu 

esittää esimerkiksi lääkkeiden, apuvälineiden ja rahoituspalveluiden mainonnassa 

mutta ei juuri muissa yhteyksissä, mitä voi pitää osoituksena markkinoijien asenteel-

lisuudesta (Long 1998, 74). Esimerkiksi Szmigin & Carrigan (2001a) arvostelee tätä 

lähestymistapaa, ja toteaa että stereotyyppinen asennoituminen ikääntymiseen 

(ageism) sisältää muuhun syrjintään verrattavia, ennakkoluuloihin perustuvia piirteitä 

(myös esim. Leventhal 1997; Long 1998; Suokannas 2008; Szmigin & Carrigan 
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2001b). Esittäessään mainonnassa varttuneita malleja, saattaa mainostajien motiivi-

na toimia lähinnä halu korostaa yritysten omaa, sosiaalisesti vastuullista asennoitu-

mista vähäosaisiin (Moschis 2003, 517).  Koska ikääntyvät kuluttajat usein tuntevat 

itsensä kronologista ikäänsä nuoremmiksi, saattoivat he kokea tämän kaltaisen 

markkinoinnin äärimmäisen negatiivisena. Stereotyyppisen markkinoinnin onkin to-

dettu vaikuttavan kielteisesti ostohalukkuuteen. (Yoon et al. 2009, 9.)  

 

Subjektiivisesti koetun iän ja kronologisen iän eroa on tutkittu jo 60- ja 70-luvuilla. 

Landon (1974) osoitti tutkimuksessaan, että ihmisen minäkäsitys, ja se minkä ikäisik-

si he itsensä tuntevat, vaikuttaa tasapainoon tuotteen imagon, siihen liittyvän ikämie-

likuvan sekä kuluttajan oman iän välillä. Tämän tasapainon kautta subjektiivinen ikä 

vaikuttaa henkilön aikomukseen ostaa tuotetta (Barak 2001, 1006 ref. Landon 1974.) 

Barak aloitti kognitiivisen iän tutkimisen 70-luvulla, ja hänen merkittäviin tuloksiinsa 

kuuluu mittari, jonka avulla voidaan empiirisesti testata kronologisen iän, ikäroolin ja 

koetun, subjektiivisen iän välistä suhdetta (Barak 1981, 605). Mittarin avulla Barak 

(1981) osoitti, että varttuneet ihmiset tuntevat itsensä usein yli 10 vuotta kronologista 

ikäänsä nuoremmiksi. 

 

Ensimmäinen artikkeli, jossa tuotiin esille varttuneiden kuluttajien (mature market) 

ostovoima julkaistiin 80-luvun alussa (Moshis 2003, 517 ref. Bartos 1980). Vaikka 

markkinoijat heräsivät huomaamaan kyseisen ryhmän potentiaalin, tiedon puutteen 

vuoksi markkinointikäytännöt kehittyivät perustuen lähinnä yrityksiin ja erehdyksiin. 

(Moschis 2003, 518).  Vaihtoehtoisia segmentointitapoja onkin haettu 80-luvulta läh-

tien, jolloin todettiin että kronologinen ikä sinänsä on heikko segmentointiperuste 

vanhempien ikäryhmien kohdalla, ja sen lisäksi tulisi käyttää muita muuttujia (Moshis 

2003, 517 ref. Bartos 1980). Varttuneita kuluttajia on yleisesti pidetty voimakkaasti 

segmentoituneena kohderyhmänä, ja kohderyhmien tunnistaminen on nähty keskei-

senä kysymyksenä, jota on tutkittu useammasta näkökulmasta. Kirjallisuudessa on 

esitetty runsaasti vaihtoehtoisia tapoja varttuneiden kuluttajien segmentointiin, ja 

useat tutkijat viittaavat Bonen (1991) katsaukseen, jossa verrataan 33 eri tekijöihin 

perustuvaa segmentointitapaa.  
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Tutkijoista Moschis on vaikuttanut voimakkaasti aiheen tutkimukseen yli 30 vuoden 

ajan. Hän on kehittänyt 90-luvun alussa varttuneiden henkilöiden psykograafisiin piir-

teisiin perustuvan segmentointitavan, jota hän kutsuu gerontografiaksi (Moschis 

1992). Moschis on jatkanut tutkimustaan yhdessä Mathur’in kanssa, joka on lisäksi 

tutkinut sekä kognitiivista ikää että merkittävien tapahtumien vaikutusta ja niiden 

käyttöä kuluttajien käyttäytymisen selittäjänä. Tutkijoista myös Silvers toi (1997) esille 

eri-ikäisten henkilöiden kokemien merkittävien tapahtumien vaikutuksen ikäkoke-

muksessa. Hän korosti, ettei varttuneiden ihmisten elämä välttämättä ole seesteistä, 

vaan sisältää jopa enemmän muutoksia kuin nuorempien (Silvers 1997, 305).  

 

Vaikka tutkimuksessa on kartoitettu vanhempien mallien vähäistä esiintymistä mai-

noksissa, ei ikääntyvien mallien käytön lisääminen markkinoinnissa ole suoraviivai-

nen vastaus tähän markkinoinnin kysymykseen. Esimerkiksi Gregon (1989) mukaan 

nuorempien mallien käytössä ei välttämättä olekaan kyse asenteellisuudesta, vaan 

se perustuu markkinoinnin vaikuttavuuteen. Koska varttuneet tuntevat itsensä krono-

logista ikäänsä nuoremmiksi, ja markkinoijat haluavat säilyttää myös nuorempien 

asiakasryhmien huomion, ei vanhuksia esittävä markkinointi mahdollisesti puhuttelisi 

kumpaakaan kohderyhmää (Grego 1989, 38).  Tuloksena on saattanut markkinoinnin 

näkökulmasta olla Wolfen (1990) esittämä iättömien kuluttajien yhteiskunta, jossa 

sekä markkinointi että tuotteet suunnitellaan ikäneutraalille kohderyhmälle. Nämä 

kuluttajien iästä riippumattomat markkinat (ageless market) perustuvat ihmisiä ylei-

sesti puhutteleviin arvoihin, joita ovat itsenäisyys, yhteisöllisyys, altruismi, itsensä 

kehittäminen ja uusiutuminen. (Leventhal 1997; Wolfe 1990.) Toisaalta ajatusta iät-

tömien kuluttajien markkinoista täydentää Dytchwaldin (1997) esittämä näkemys sii-

tä, että vanhentuminen on ilmiö, johon ihminen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan sekä 

käyttäytymisellään, joko vanhentua ajan myötä luonnollisesti, pyrkiä huolehtimaan 

itsestään mahdollisimman hyvin esimerkiksi terveillä elämäntavoilla tai pyrkiä säilyt-

tämään nuoruutensa kaikin saatavissa olevin keinoin, esimerkiksi pintamuodin, kos-

metiikan ja kirurgian avulla (Dytchwald 1997, 274). 

 

Vanheneminen vaikutus kuluttajien käyttäytymisen perusteena oleviin kognitiivisiin 

kykyihin on ollut yksi tutkimuksen suunnista. Markkinoinnin näkökulmasta olennaisia 

kognitiivisia taitoja ovat esimerkiksi muisti, arviointikyky ja päätöksentekokyky. Ne 
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ovat nousseet esille erityisesti Colen ja Yoon tutkimuksissa 80- ja 90-luvuilla (ks. liite 

2). Vaikka parempi koulutustausta, taloudellinen hyvinvointi ja sosiaalinen aktiivisuus 

edesauttavat kognitiivisten taitojen säilymistä, on varsinkin vanhimpien kuluttajien 

kyky hankkia ja käsitellä tietoa erilainen kuin nuorempien (Yoon et al. 2009). Syynä 

tähän ovat esimerkiksi heikentyvän näön aiheuttamat muutokset sekä erot informatti-

on prosessointikyvyssä. Ratkaisuksi on ehdotettu mainonnan visuaalista ja sisällöllis-

tä suunnittelua huomioiden varttuneiden tarpeet (Phillips & Stanton 2004, 9) tai 

ikäihmisille suunnattua asiakaskoulutusta (Oumlil, Williams & Oumil 2000). Varsinai-

sia vanhuksia, kuten myös muuten toiminta- tai päätöksentekokyvyltään rajoittuneita, 

on ehdotettu erityisesti suojattavaksi epäeettiseltä markkinoinnilta erilaisilla säädök-

sillä (Yoon et al. 2009, 12). 

 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kyseinen ryhmä on voimakkaasti segmentoitunut. 

Segmentointi ja viestin kohdentaminen ovat markkinoinnin peruskysymyksiä, ja Suo-

kannas (2008) korostaakin, ettei varttuneiden kuluttajien markkinoita sellaisenaan 

olekaan olemassa, vaan että ne syntyvät vasta viestien ja symbolien vaihdantatilan-

teessa (Suokannas 2008, 18). Ikääntyminen on yksilöllinen tapahtuma: toisaalta se 

aiheuttaa ihmisille samansuuntaisia muutoksia, mutta se näyttää myös korostavan 

yksilöllisiä eroja (Long 1998, 78 - 79). Ikääntymisen aiheuttamat muutokset eivät kui-

tenkaan tapahdu yhtä samanaikaisesti kuin nuoruuden elämänvaiheissa, vaan niiden 

ajankohta sekä vaikutukset ovat yksilöllisiä (Laroche 2000, 65). 

 

Varttuneista kuluttajista käytetyt nimitykset ja niiden merkitys vaihtelevat tutkijasta, 

metodista sekä tutkimuksen tavoitteista riippuen. Varttuneen iän määrittelyssä nuo-

rimman ja vanhimman raja-arvon välillä ero on jopa 20 tai 25 vuotta (ks. taulukko 1. 

sivu 14). Tämä tekee tutkimusten tulosten tulkinnasta ja vertailusta haastavaa.  

 

Baby boomers, retirees, senior citizens, golden agers, elderly: call them what you 

would like, but the mature consumer (55-and-older) represents a huge market poten-

tial. (Moschis & Friend 2008, 7.)  

 

Koska käytetty nimitys voi herättää voimakkaita mielikuvia kohderyhmästä, ovat dis-

kurssianalyysi sekä mainosten sisällön ja muodon analyysit olleet yksi tutkimussuun-
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ta. Esimerkiksi Weijter & Geuens (2006) tutki sitä, kuinka aikuiset suhtautuivat vart-

tuneista kohderyhmistä käytettyihin nimityksiin. Tutkimuksen mukaan käsitteet ”kol-

mas ikä” (third age) ja ”vanhus” (elderly) herättivät pääsääntöisesti kielteisiä tunteita, 

“eläkeläinen” (retired) koettiin toisaalta positiiviseksi, toisaalta kielteiseksi ja ”50+” 

sekä ”seniori” taas herättivät pääasiassa positiivisia mielleyhtymiä. (Weijters et al. 

2006, 788.) Suokannas (2008) on ruotsinkielisessä väitöskirjatutkimuksessaan pohti-

nut vaihtoehtoisia nimityksiä ja niiden käyttöä. Suomenkielistä tutkimusta aiheesta ei 

juuri löytynyt.  

 

2.2 Kirjallisuuden haku  

Tätä katsausta varten suoritetun kirjallisuushaun lähtökohtana on ollut läpileikkaus 

2000-luvulla tehdystä tutkimuksesta, josta kävisi ilmi tällä hetkellä tutkijoita kiinnosta-

va teemat ja tutkimussuunnat. Haut on tehty Nelli-portaalin kautta saatavana olevista 

aineistoista. Nelli valittiin hakujen lähteeksi, koska sen kautta on helppo käyttää usei-

ta eri tietokantoja ja hakujen suorittaminen on yksinkertaista. Aihealue rajattiin kaup-

patieteisiin, jonka 41 aineistosta poimittiin hakuun mukaan 9 tekstiaineistokantaa ja 1 

viitetietokanta. Artikkelihaun ulkopuolelle rajattiin ikääntymistä puhtaasti fysiologises-

ta ja gerontologisesta näkökulmasta käsittelevät julkaisut.   

 

Kokeiluiden jälkeen päädyttiin käyttämään kohtalaisen laajaa sanahakua käsitteillä 

”Sanahaku=(marketing ”older consumer”) OR Sanahaku=(marketing ”mature consu-

mer”)”, joilla haku tuotti yli 700 osumaa. Artikkelit hajosivat julkaisuvuoden perusteel-

la 80-luvulla alle kymmeneen artikkeliin vuodessa ja 90-luvun alusta alkaen kasva-

vasti 20 - 50 artikkeliin vuodessa. Aiheluokittelussa tulokset hajosivat useisiin kym-

meniin alaluokkiin, joissa kussakin oli ainoastaan muutama artikkeli. Hakua tarken-

nettiin lisäämällä lisäämällä ehto ”Ja Sanahaku=(purchasing behavior) Ja Sanaha-

ku=(information search)" tuotti 550 osumaa. Kun mukaan otettiin ainoastaan vuosina 

2000 - 2010 julkaistut tutkimukset, jäljelle jäi 75 artikkelia. Tulokset tallennettiin ensin 

Nelli -portaalin omaan koriin, ja siitä tiedot siirrettiin tulostuskomennolla tekstitiedos-

tona edelleen muokattavaksi Exceliin. Haku toistettiin samoilla säännöillä puolen 

vuoden kuluttua, jolloin löytyi kaksi uutta artikkelia tutustuttavaksi ja arvioitavaksi.  
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Tulokset lajiteltiin lehdittäin ja tarkastelun kohteeksi poimittiin markkinointia ja kulutta-

jakäyttäytymistä käsittelevät julkaisut. Niiden impact -arvo (Journal Impact Factor) 

tarkistettiin Thomson Reutersin ISI Web of Knowledge -viitetietokannasta, ja sellais-

ten lehtien osalta, joita ei ISI -kannasta löytynyt mutta jotka käsittelivät kiinnostuksen 

kohteena olevia aiheita, tutustuttiin kunkin lehtiryhmän julkaisu- ja valintaperiaattei-

siin. Ainoastaan sellaiset lehdet, joissa julkaistut artikkelit on hyväksytty asiantunte-

van toimituskunnan arvioinnin perusteella (peer review), on otettu mukaan. Hakupro-

sessin vaiheet on esitetty liitteenä 1. olevassa kaaviossa. 

 

2.3 Aineiston luokittelu  

Suoritettujen hakujen tuloksista valikoitui 30 markkinointia käsittelevissä lehdissä jul-

kaistua artikkelia lähempään tarkasteluun. Artikkelien julkaisutietojen lisäksi taulukoi-

tiin tiedot artikkeleissa käsitellyistä tutkimusongelmasta, teoreettisesta viitekehykses-

tä ja tutkimusasetelmasta sekä -metodista. Taulukkoon koottiin myös johtopäätökset, 

tärkeimmät löydökset sekä tieto siitä, minkä haun tuloksena artikkeli on löytynyt. Ar-

tikkelit ryhmiteltiin pääteemojen mukaisesti, jonka pohjalta synty taulukon 1. mukai-

nen, viiteen pääteemaan jakautuva luokittelu sivulla 14. Teemat ovat 

1. kognitiivinen ikä ja ikääntymisen aiheuttamien muutosten vaikutus 

2. segmentointi ja vaikuttavien tekijöiden kartoitus 

3. ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

4. tiedon haku, sen laajuus ja prosessointi 

5. internetin ja uuden teknologian käytön omaksuminen sekä niiden tarjoamat palve-

lu- ja viestintämahdollisuudet. 

 

Luokittelun edetessä artikkeleiden määrä karsiutui edelleen sisältöön perustuen, ja 

katsaukseen valikoitui yhteensä 21 artikkelia.   

 

Näiden teemojen lisäksi artikkeleissa toistuu arvojen ja asenteiden merkitys päätök-

senteossa ja tiedonhaussa sekä uuden tiedon kognitiivinen prosessointi ja omaksu-

miseen. Useissa artikkeleissa tuodaan esille erot eri ikäpolvien ja kohorttien välillä, 

sekä aikaisempien kokemusten vaikutus kulutuskäyttäytymiseen ja odotuksiin sekä 

tehtyihin valintoihin.  
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Taulukko 1. Artikkelien luokittelu 

Tutkija lk Tutkimuksen kohde, nimi-
tys ja ikämäärite 

Teoriat Metodi 

Mathur 
et al. 2005 

1 
Kognitiivisen ulottuvuuksien testaami-
nen 
Older consumer 

Kognitiivinen ikä, elämänvaihe Kysely, mukavuusotos N=250, vastaa-
jien ikä 18 – 92,  
SEM, regressioanalyysi 

Sherman 
et al. 2001 

1, 2 

Uuden ajan varttuneen kuluttajan 
käsite ja operationalisointi ja kohortit. 
Seniors, New Age Old and Traditional 
Old 55+  

Kognitiivinen ikä, arvot, NAVO, New 
Age Value Orientation 

Kysely, mukavuusotos  N=323 
Faktorianalyysi, varianssianalyysi 
ANOVA 

Sudbury 
et al. 
2009a 

1, 2 
Tavoitteena kehittää varttuneiden 
kuluttajien segmentointimalli. 
Older consumer 50+ years  

Kognitiivinen ikä, arvot, LOV Kysely, kiintiöotos 50 – 79-vuotiaille 
N=650.  
Varianssianalyysi ANOVA 

Myers 
et al. 2008 

1, 3 

Varttuneiden kuluttajien ostokäyttäy-
tymisen, odotusten ja tarpeiden kartoi-
tus. 
Older consumer 55+ years 

Kognitiivinen ikä Haastattelut ja fokusryhmät N=88 

Moschis 
et al. 2008 

2 
Varttuneiden kuluttajien preferenssit, 
käyttäytymismallit ja arvot VALS 
Mature consumer 55+ years 

Segmentointi, arvot, VALS, hyötype-
rustainen 
(Gerontographics) 

Kysely, kaksi kansallista tutkimusta 
N=1748 ja N=1958. 
Faktorianalyysi, klusterointi, X2  

Reisen-
witz 
et al. 
2007a 

2 

Aikaisempien ja myöhempien boome-
reiden välisten erojen kartoitus. 
Younger and older boomer btw. 45 – 
65 years 

Segmentointi, kohortit, kulutuskäyt-
täytyminen 

Haastattelut ja puolistrukturoitu kysely, 
paikallinen otos N=295.  Faktoriana-
lyysi, T-testi 

Sudbury 
et al. 
2009b 

2 
Tavoitteena kehittää monimuuttuja 
segmentointimalli. 
Older consumer 50+ years 

Segmentointi, perustuen mm. kognitii-
vinen ikä, sosiaaliset suhteet, aktiivi-
suus, arvot 

Kysely, kiintiöotos 50 - 79-v. N=650. 
Klusterointi, varianssianalyysi ANOVA, 
Kruskal-Wallis, X2 

Carrigan 
et al. 2004 

3 
Arvojen merkitys, eettinen kulutus 
Mature market, older consumers 55+ 
years 

Ostopäätös, arvot, innovatiivisuus Syvähaastattelu, selittävä N=7 

Wood 
et al. 2009 

3 
Tapaostaminen rutiininomaisessa 
päätöksenteossa. 

Ostopäätös Teoreettinen 

Yoon 
et al. 2009 

3 
Päätöksentekokyvykkyys suhteessa 
päätöksentekotilanteen vaatimuksiin 
Older consumer, 65+ years 

Ostopäätös, informaation prosessointi, 
kognitiiviset kyvyt 

Teoreettinen, vaikutusten mallintami-
nen 

Cole 
et al. 2008 

3, 1 
Kognitiivisen iän käsite 
Older adults, elderly 

Ostopäätös, ikääntymisen aiheuttamat 
muutokset kognitioissa, tunteissa ja 
päämäärissä 

Teoreettinen, kirjallisuuskatsaus 

Szmigin 
et al. 2001 

3, 1 
Varttuneiden kuluttajien ostoaikomuk-
set verrattuna nuorempiin kuluttajiin. 
Older consumer 50+ years 

Kognitiivinen ikä, innovatiivisuus, 
innovaation omaksuminen 

Kysely  N=235 ikä 51 - 86 vuotta 
Aineiston kuvailu 

Jayanti 
et al. 2004 

4 
Iän vaikutus brandiasenteen mittaustu-
loksiin.   
Senior, elderly 55+ years 

Informaation prosessointi Kokeellinen tutkimus, jossa testattiin 3 
asennemittaria N=302. Varianssiana-
lyysi ANOVA. 

Laroche 
et al. 2000 

4 
Informaation haun vertailu eri ikäryh-
mien välillä. 
Older individuals 50/65+ years  

Informaation haun laajuus Kysely, N=890  
Varianssianalyysi MANCOVA, regres-
sioanalyysi 

Moschis 
et al. 2006 

4 

Subjektiivisen iän korrelaatio stereo-
tyyppisten mainosten vaikutusten 
kanssa. 
Older consumer 50+ years 

Informaation vaikuttavuus ja viestin 
sisältö, asenteet  

Pitkittäistutkimus, satunnaisotos 
10.000 kotitaloutta, ensimmäisenä 
vuonna N=2000, toinen 5 vuoden 
päästä N=734 Varianssianalyysi 
ANOVA, syvähaastattelut N=7 

Nasco 
et al. 2009 

4 
Varttuneiden kuluttajien 55+ informaa-
tion haku uuden palvelun ostamiseksi 
Mature consumer 55+ years  

Informaation haun laajuus Kysely N=200 mukavuusotos, yliopis-
tokontakteja 
Varianssianalyysi ANOVA 

Phillips 
et al. 2004 

4 

Iän aiheuttamat erot mainoksen sisäl-
lön muistamisessa ja vakuuttavuudes-
sa. Printti 
Mature consumer 65+ years 

Informaation prosessointi Koeasetelma N=255 ja N=440 
Varianssianalyysi ANOVA, T-testi 
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Smith 
et al. 2001 

4 

Iän aiheuttamat erot mainoksen sisäl-
lön muistamisessa ja vakuuttavuudes-
sa. Radio 
Mature market, older consumer 

Informaation prosessointi  Koeasetelma N=58 Mnemonics 
Varianssianalyysit ANOVA, ANCOVA 

Kwon 
et al. 2010 

5 
Ikä, aikaisemmat kokemukset, koetut 
edut ja riskit sekä ostohalu. 
Mature consumers 45+ years 

Innovaation omaksuminen, koetut 
hyödyt, aikaisemmat kokemukset 

Kysely, kansallinen otos N= 293 ennen 
vuotta 1964 syntyneet. SEM, regres-
sioanalyysi 

Lauk-
kanen 
et al. 2007 

5 

Muutosvastarinta vanhempien kulutta-
jien keskuudessa, mobiilit pankkipalve-
lut.  
Mature consumer 55+ years 

Innovaation omaksuminen, innovatiivi-
suus 

Internetkysely N=1525 vastaajista 
24.3% varttuneita 55+ kuluttajia ja 
75.7% nuorempia.  
Varianssianalyysi ANOVA, T-testi 

Reisen-
witz 
et al. 
2007b 

5 

Internetin käyttö sekä nostalgisuus, 
innovatiivisuus ja halu välttää riskiä 
Older consumer, senior 65+ years 

Innovaation omaksuminen, innovatiivi-
suus, nostalgia 

Kysely, mukavuusotos N=374 yli 65 -
vuotiaiden keskuudessa.  
Korrelaatiot, T-testi 

 

 

2.4 Käytetyt menetelmät  

Aineiston hakuperusteilla tutustuttaviin artikkeleihin valikoitui kolme teoreettista artik-

kelia.  Niistä yhdessä tutkimuksen tavoitteena oli laatia laaja kirjallisuuskatsaus sekä 

psykologian että kuluttajakäyttäytymisen tutkimusten alalla tehtyihin tutkimuksiin. 

Toisessa pyrittiin mallintamaan kuluttajien valmiuksia päätöksentekoon erilaisissa 

olosuhteissa sekä vaatimusten ja valmiuksien tasapainoa. Kolmannessa lähestyttiin 

varttuneiden kuluttajien ostokäyttäytymistä ja ongelmanratkaisutapoja tapaostamisen 

näkökulmasta. Varsinaisista koeasetelmista raportoi lisäksi kaksi artikkelia.  

 

Laadullisia tutkimuksia oli artikkelien joukossa ainoastaan kaksi, jotka kumpikin pyr-

kivät selvittämään haastattelujen avulla arvojen ja asenteiden vaikutusta kuluttajien 

valintoihin 

 

Valtaosassa, eli 14 artikkelissa kuvattiin tilastollista tutkimusta tai niissä käytettiin se-

kä laadullisia että tilastollisia menetelmiä. Joukossa oli kolme laajaa tilastollisesti 

yleistettävää tutkimusta, joista kaksi oli toteutettu Pohjois-Amerikassa ja yksi Suo-

messa. Toinen amerikkalaisista tutkimuksista oli toteutettu laajana pitkittäistutkimuk-

sena, jossa seurattiin saman ryhmän mielipiteiden kehittymistä viiden vuoden välein 

toistetuissa kyselyissä koskien ikään liittyvää stereotyyppistä mainontaa. Tässä tut-

kimuksessa informanttien kato ensimmäisen ja toisen kyselyn välillä oli ollut suuri. 
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3 VARTTUNEIDEN KULUTTAJIEN SEGMENTOINTI 

Markkinoiden segmentointi on varttuneiden kuluttajienkin osalta yksi tärkeimmistä 

strategisista markkinointipäätöksistä (Mathur, Lee & Moschis 2006, 115), joka auttaa 

ymmärtämään kyseisen ryhmän odotuksia ja tarjoamaan heille heidän arvostamaan-

sa palvelua (Ahmad 2003, 378). Varttuneiden kuluttajien ominaispirteiden tunnista-

minen ja siihen perustuva ryhmittely oli myös yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista. 

On ilmeistä että joukko on voimakkaasti segmentoitunut ja siitä löytyy toisistaan erot-

tuvia, eri tavoin käyttäytyviä ryhmiä (Carrigan, Szmigin & Wright 2004, 408; Vuori, 

Holmlund & Rytkönen 2005, 58). Koska aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole päästy 

yhteisymmärrykseen siitä, milloin pitäisi puhua varttuneista markkinoista, esitellään 

tässä vaihtoehtoisia näkökulmia aiheeseen. Katsauksessa mukana olevissa artikke-

leissa raja on vedetty näkökulmasta riippuen 45 - 65 ikävuoden välille. Segmentointi-

perusteet kiinnostavat tutkijoita edelleen. Esimerkkinä viimeaikojen tutkimuksesta 

Bigne et al. (2010) on soveltanut itsejärjestäytyviä neuraaliverkostoja ikääntyvien ku-

luttajien segmentointiin.  

 

3.1 Ikääntymisen tasot 

Vaikka varttuneiden kuluttajien kohderyhmän määrittely ei ole yksiselitteisesti mah-

dollista ainoastaan kronologiseen ikään perustuen, on tapa jolla hän tekee ostopää-

töksensä riippuvainen myös hänen iästään (Cole et al. 2008). Ihminen ikääntyy use-

alla eri tasolla ja muutos tapahtuu asteittain fyysisellä, psykologisella ja sosiaalisella 

tasolla (Ahmad 2002, 342; Mathur et al. 2005, 971; Vuori et al. 2005, 59). Ikääntymi-

sen eri tasot ovat toisistaan riippuvaisia ja muutokset tapahtuvat yksiöillä eriaikaises-

ti. Muutos on jatkuvaa ihmisen koko elinkaaren ajan (Mathur et al. 2005, 971). Ikään-

nyttäessä muutokset eivät kuitenkaan tapahdu yhtä samanaikaisesti kuin nuoruuden 

elämänvaiheissa, vaan niiden ajankohta sekä vaikutukset ovat yksilöllisiä. (Laroche, 

Cleveland & Brown 2000, 65.) Ihmisen biologinen ikääntyminen johtaa fyysisiin muu-

toksiin. Psykologinen ikääntyminen viittaa kognitiivisissa kyvyissä tapahtuviin muu-

toksiin sekä persoonallisuuden ja minä -käsityksen kehitykseen. Sosiaalinen ikään-

tyminen viittaa elämäntapoihin, kanssakäymiseen sekä erilaisiin rooleihin liitettyihin 

käyttäytymismalleihin, kuten isyys tai eläkeläisyys, joiden yleisesti mielletään kuulu-

van tiettyyn ikäkauteen. (Mathur et al. 2005, 970; Moschis 2003, 520.) Se saattaa 

käytännössä ilmentyä esimerkiksi teknologian muutosten tehdessä vanhenevien ih-
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misten aikaisemmin oppimista taidoista tarpeettomia, mikä johtaa sivuun vetäytymi-

seen tai eläkkeelle jäämiseen. Aktiivisen roolin puuttuessa henkilön merkitys yhteis-

kunnassa vähenee. (Sudbury & Simcock 2009b, 26.) 

 

Ikä on tärkeä osa ihmisten minäkäsitystä. Koska minäkuva on pitkälti opittu tapa rea-

goida ympäristöön ja tapahtumiin, se on yhtä pysyvä kuin muut opitut tavat tai tottu-

mukset. (Mathur et al. 2005, 974.) Useimpien ihmisten minäkäsitys ei muutu merkit-

tävästi heidän elämänsä aikana, vaan heitä voitaisiin tässä suhteessa kuvata iättö-

miksi. Yhdessä kognitiivisen eli koetun iän kanssa minäkäsityksen muuttumattomuus 

voi tarkoittaa, että ympäristön pysyessä vakaana ja henkilön kronologisen iän muut-

tuessa kognitiivinen, koettu ikä ei muutu. Tämä voi selittää miksi useat ihmiset tunte-

vat itsensä kronologista ikäänsä nuoremmiksi. (Mathur et al. 2005, 974.) Yksilötasolla 

kognitiiviseen suoritustasoon taas vaikuttavat monet tekijät, kuten asiayhteys ja se 

kuinka tuttu ja rutiininomainen toiminto on, vireystila, yksilön motivaatio ja tehtävän 

kiinnostavuus.  Suoriutumien riippuu ympäristön vaatimusten ja yksilöllisten kykyjen 

tasapainosta (Yoon et al. 2009, 3).  

 

Fyysinen vanhentuminen on prosessi, johon ihminen itse voi vaikuttaa valinnoillaan 

ja elämäntavoillaan. Hän voi valita vanhentua luonnollisesti muuttamatta elintapojaan 

ja kohentamatta ulkonäköään, tai hän voi turvautua kosmetiikkaan ja jopa kirurgiaan 

nuorentaakseen ulkonäköään. Hän voi myös valita pehmeämmän vaihtoehdon ja 

kiinnittää enemmän huomiota itsensä hoitamiseen ja hyvinvointiin. (Ahmad 2002, 

341; myös Silvers 1997, 274.) Henkilön terveydentila ja sosiaaliset suhteet näyttävät 

olevan merkittävä tekijä varttuneen kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämiseksi, koska 

ikä ei välttämättä yksin indikoi henkilön yleistä hyvinvointia. Moschis et al. (2003, 

521) ja Szmigin et al. (2000, 507) näkevät henkilön terveydentilan merkittävänä erot-

televana tekijänä, mutta yhdistettynä sosiaalisuuteen, joko sisään tai ulospäin suun-

tautuneisuuteen. Sosiaalisuudessa on suuria yksiökohtaisia eroja: toisilla on laaja 

sosiaalinen ystävä- ja perheyhteisö sekä tarve tiiviimpään sosiaaliseen kanssa-

käymiseen kuin toisilla (Bargh & McKenna 2004, 581). Liikuntakyky on merkitykselli-

nen tekijä ikääntyvän kuluttaja käyttäytymisessä, joka vaikuttaa kuluttajan sosiaali-

seen osallistumiseen, tiedon hankintaan ja ostopaikan valintaan (Carrigan et al. 

2004, 403; Laroche et al. 2000, 65).  
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3.2 Kronologiset tekijät 

Demograafisessa segmentoinnissa käytetään tyypillisesti kuluttajien jakoa viisi tai 

kymmenen ikäluokkaa käsittäviin ryhmiin. Tutkimuksissa ei ole päästy yhteisymmär-

rykseen siitä, milloin pitäisi puhua varttuneista markkinoista. Raja on eri tutkimuksis-

sa vedetty vaihtelevasti 45 - 65 ikävuoden välille. (Carrigan et al. 2004, 402.) Kulutta-

jatutkimuksissa saatetaan kaikki yli 45-, 55- tai 65-vuotiaat käsitellä yhtenä joukkona 

tai esimerkiksi 55 - 79-vuotiaiden ryhmänä, johon väestötielastojen mukaan vuoden 

2009 lopussa kuului 1,5 miljoonaa suomalaista. Samaan aikaan esimerkiksi ikäryh-

mään 25 - 29-vuotiaat kuului hieman yli 300.000 henkilöä. (Tilastokeskus, 2010b.)  

 

Kohorttiajattelu perustuu oletukseen, että ne ihmiset, jotka ovat kokeneet samoja ul-

koisia tapahtumia ja olosuhteita, ovat muokkautuneet näiden kokemusten ansiosta 

myös kuluttajina. Kokemustausta erottaa heidät muista kuluttajista, joiden kokemus-

tausta on toisenlainen (Ahmad 2002, 347). Näiden tapahtumien oletetaan mukautta-

van kyseisen ryhmän arvoja, asenteita ja uskomuksia (Reizenwitz et al. 2007, 203). 

Suomessa on havaittavissa suurten ikäluokkien lisäksi esimerkiksi lamasukupolvi: ne 

jotka olivat 1990-luvun laman aikana siirtymässä tai vakiinnuttamassa asemaansa 

työelämään, näyttävät saavuttaneen odotettua heikomman tulokehityksen. (Riihelä 

2006, 47.) Tarkempi kohorttien analysointi edellyttää kuitenkin laajoja, eri ajankohtina 

toistettuja tilastollisia mittauksia (esim. Cole, Lee & Yoon 2008, 363; Yoon et al. 

2009, 5).  

 

Eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa tutkimuksessa suurten ikäluokkien sukupol-

vesta puhutaan yleisesti baby boomereina. Näkökulmasta riippuen samalla käsitteel-

lä saatetaan tarkoittaa joko laajempaa tai suppeampaa kohderyhmää.  Yhdysvallois-

sa baby boomereiksi käsitetään vuosien 1946 - 1964 syntyneet, kun taas Iso-

Britaniassa 1946 - 1955 syntyneet luokitellaan ensimmäisiksi ja 1956 - 1965 synty-

neet toisiksi boomereiksi (Ahmad 2002, 347). Suomessa suuriksi ikäluokiksi yleensä 

kutsutaan vuosien 1946 - 1950 välisen viisivuotisjakson aikana syntynyttä ikäluok-

kaa, jolloin syntyvyys oli korkeimmillaan (Tilastokeskus, 2009b). Tämän päivän vart-

tuneet kuluttaja tuntevat olevansa vapaita kuluttamaan toisin kuin aiemmat sukupol-

vet. Kun myöhemmät suuret ikäluokat vanhenevat, tulevat he todennäköisesti kulut-

tamaan itseensä edellisiä sukupolvia enemmän. (Myers & Lumbers 2008, 296.)  



19 
 
3.3 Elämäntilanne ja -kokemukset  

Demograafisiin muuttujiin perustuvaa jakoa voidaan tarkentaa elämänvaiheen tai 

perhetilanteen sekä sosioekonomisen ryhmän mukaan (Ahmad, 2002, 347). Toisaal-

ta, myös elämäntilanne tai -vaihe yhdistettynä psykograafisiin tietoihin voisi olla vart-

tuneen kuluttajan käyttäytymistä kuvaava lähestymistapa. (Ahmad 2002, 346, 350; 

Ahmad 2003, 355.) Myös Long (1998) ehdottaa varttuneita kuluttajia tutkittavaksi jo-

kaiselle yksilölle tyypillisen normatiivisen ikäkausikehityksen ja siihen liittyvien kult-

tuurillisten piirteiden kautta, esimerkiksi analysoimalla kuinka eläkkeelle jääminen 

kyseisessä kulttuurissa koetaan (Long 1998, 77).  

 

Elämänkokemukset saattavat selittää ja ennustaa käyttäytymistä sekä täydentää ko-

hortteihin perustuvaa segmentointia (Mathur et al. 2006, 126). Erot ihmisten koke-

muksissa muokkaavat heidän kulutustarpeitaan. Ihmiset, jotka ovat kokeneet saman-

kaltaisia tapahtumia, käyttäytyvät todennäköisesti samalla tavalla, ja heidän kulutus-

käyttäytymisensä eroaa sellaisen ryhmän käyttäytymisestä, joka on kokenut toisen-

laisia tapahtumia. (Mathur et al. 2006, 117; 2005, 974.) Kulutuskäyttäytymistä muok-

kaavia merkittäviä elämän tapahtumia voisivat tyypillisesti olla esimerkiksi lapsen 

syntymä, työpaikan vaihtaminen tai puolison menetys (esim. Silvers 1997, 305).  

 

Tutkijoiden esittämät oletukset perustuvat kahteen näkökulmaan: merkittävän tapah-

tuman ajatellaan olevan merkki muutoksesta ja siirtymisestä uuteen rooliin tai toisaal-

ta muutoksen ajatellaan aiheuttavan stressiä, jonka lievittämiseksi muutetaan kulu-

tuskäyttäytymistä. Jälkimmäinen saattaisi ilmentyä esimerkiksi lomailuna, aja kulut-

tamisesta ostoksilla, ulkona syömisenä tai kodin sisustamisena. (Lee, Moschis & 

Mathur 2001, 26; Mathur et al. 2006, 123.)   

 

Longin (1998, 76) tutkimuksessa merkittävin tekijä, joka erotteli ikääntyvät muista 

kuluttajista, oli lukeutuminen joko työssäkäyviin tai eläkeläisiin. Jos työnteko toimii 

erottelevana tekijänä, saattaisi ilmiö toistua myös muitten ryhmien kohdalla, jotka 

ovat varsinaisen työelämän ulkopuolella. Näitä ryhmiä voisivat silloin olla myös esi-

merkiksi työttömät ja kotona lasten kanssa olevat vanhemmat. (Long 1998, 76.)  
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3.4 Kognitiivinen ikä 

Elinkaariajattelu ja -tutkimus liittyvät läheisesti ikääntymiseen ja luovat pohjan kogni-

tiivisen iän teorioille (Mathur et al. 2005, 970). Kognitiivinen ikä perustuu muihin kuin 

kronologisiin iän määritteisiin. Kognitiivisen iän käsite otettiin käyttöön 80-luvulla täy-

dentämään subjektiivisen, itse koetun iän käsitettä. Se yhdistää henkilön koetun iän 

sekä kognitiivisen toiminnan alueet. (Barak 1987.) Koettu ikääntyminen perustuu li-

säksi sosiologisiin, biologisiin ja psykologisiin tekijöihin, eikä yhtä tekijöistä voi ym-

märtää käsittelemättä sitä suhteessa muihin vaikuttaviin tekijöihin. Sosiaalisten suh-

teiden näkökulmasta siihen vaikuttaa sosiaalinen tuki, verkostot ja yhteenkuuluvuus 

sekä koettu yksinäisyys tai hyödyllisyys. (Sudbury et al. 2009b, 252.) Merkittäviä teki-

jöitä saattavat olla esimerkiksi ulkoisen ympäristön muutokset, kuten elämänpiirin 

muutos eläkkeelle jäätäessä, yksiön varttuessa tapahtuvat psykologiset muutokset 

sekä tiedon käsittelykyvyn muutokset, kuten vaikutus muistiin, tiedon prosessointiin 

ja oppimiseen (Laroche et al. 2000, 65).  Lisäksi sukupuoli, koulutustaso ja sosiaali-

luokka, saattavat vaikuttaa kognitiiviseen ikään (Mathur et al. 2005, 968).  

 

Puhuttaessa subjektiivisesta iästä huomion kohteena on ihmisen oma käsitys hänen 

ikänsä ilmenemisestä (Szmigin et al. 2000, 507). Sudburyn et al. (2009) mukaan sub-

jektiivinen ikä, eli se että “ihminen on sen ikäinen kuin hänestä tuntuu”, saattaa olla 

perinteisiä menetelmiä ja kronologista ikää toimivampi segmentointiperuste (Reisen-

witz et al. 2007a, 204; Subury et al. 2009, 24). Subjektiivista ikää mitattaessa ikään-

tyvät kuluttajat kokevatkin itsensä usein 10 - 12 vuotta kronologista ikäänsä nuo-

remmiksi (Myes et al. 2008, 296; Sudbury et al. 2009, 24). Tätä itsensä kronologista 

ikäänsä nuoremmaksi tuntevaa ryhmää kutsutaan tutkimuksissa uuden ajan ikäihmi-

siksi (the New Age elderly) (esim. Sherman, Schiffman & Mathur 2001). Heidän itse-

luottamuksensa on parempi kuin aikaisempien ikäluokkien, ja he ovat valmiita sopeu-

tumaan muutokseen sekä oppimaan uutta ja ottamaan vastaan uusia henkilökohtai-

sia haasteita. Heitä luonnehditaan avoimeksi uusien tuotteiden kokeilulle ja kulutus-

tottumuksien muutokselle (Szmigin et al. 2000, 508).  Kognitiivinen ja subjektiivinen 

ikä saattavat tarjota kattavan, empiirisesti testatun segmentointitavan, joka perustuu 

yleisesti kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaviin muuttujiin. Tarvittavin osin täyden-

nettynä se soveltuu käytettäväksi joko laajemmin tai kohdennettuna tiettyyn tuote-

ryhmään kohdistuviin tutkimuksiin (Morgan & Levy 2002; Sudbury et al. 2009b, 252). 
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3.5 Arvot ja asenteet 

Psykograafinen segmentointi jaottelee kuluttajia heidän elämäntapansa, arvojensa, 

asenteidensa, kiinnostuksen kohteidensa ja mielipiteidensä mukaan (Ahmad 2003, 

377). Vaikka ihmisten omaksumat arvot ja normit pysyvät muuttumattomina pitkään, 

yksilöllisillä kiinnostuksen kohteilla ja mielipiteillä on taipumus muuttua. Siksi psyko-

graafisiin tekijöihin perustuva segmentointi on käytännössä haasteellista. (Ahmad 

2003, 376.) Tutkimuksissa on myös havaittu, etteivät psykograafiset ryhmät yksinään 

selitä ostokäyttäytymistä kovin tarkoin (Ahmad, 2003). Psykograafisia piirteitä on kui-

tenkin tutkittu ikääntyvien kuluttajien motivaatioiden perusteena. Esimerkiksi Morgan 

et al. (2002) on tehnyt laajoja tutkimuksia, joiden pohjalta varttuneet kuluttajat on 

ryhmitelty demograafisten, alueellisten ja kulutuskäyttäytymisen lisäksi motivaatio- ja 

asennemuuttujien perusteella. (Morgan et al. 2002, 43.)  

 

Koska arvot ja arvomaailmat ovat sosiaalistumisen aikaansaannos, yksilön minäkuva 

saattaa riippua hänen sosiaalisuudestaan sekä suhteestaan ympäröivään maailmaan 

(Sudbury et al. 2009, 25). Varttuneet kuluttajat voivat olla valmiita tekemään epäit-

sekkäitä ja eettisiä valintoja oikeiksi kokemiensa asioiden vuoksi (Reisenwitz et al. 

2007a, 204). Arvomaailmojenkin suhteessa varttuneiden kuluttajien keskuudessa on 

eroja. Kun esimerkiksi lämpimät suhteet muihin ihmisiin sekä hauskuus ja elämästä 

nauttiminen ovat tärkeitä arvoja kognitiivisesti nuorille, kognitiivisesti vanhoille niiden 

merkitys ei ole kovinkaan suuri. Heille taas turvallisuus ja suoriutuminen ovat merki-

tyksellisempiä. Ero vaikuttaa kulutukseen, ja kognitiivisesti nuoret ovatkin valmiita 

sijoittamaan tuotteisiin ja palveluihin, jotka korostavat heidän haluaan nauttia elämäs-

tä esimerkiksi matkustaen ja lomailemalla, sekä kuluttamalla rahaa vaatteisiin ja itse-

hoitotuotteisiin. (Sudbury et al. 2009, 32.)  

  

Elämäntapaluokittelu on laajasti käytetty persoonallisuuden, arvojen ja elämäntavan 

sekä psykologisen profiilien tutkimiseen (Moschis et al. 2008, 9). Moschis et al. 

(1992; 2008) on kehittänyt siihen perustuen, ja erityisesti varttuneiden kuluttajien 

käyttäytymistä selvittääkseen, gerontografiaksi kutsumansa lähestymistavan, joka on 

psykografista segmentointia moniulotteisempi ja huomioi muuttujina myös esimerkik-

si terveydentilan ja sosiaalisten suhteiden merkityksen. (Moschis et al. 2008, 9.) 
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3.6 Koettu hyöty 

Vanhempia kuluttajia pidetään usein haluttomina omaksumaan uusia asioita. He ei-

vät kuitenkaan vastusta uusia asioita ja innovaatioita sinänsä, mutta on tuotteita sekä 

teknisiä ratkaisuita joista he eivät ole kiinnostuneita, koska eivät koe saavansa niistä 

itselleen hyötyä. (Niemelä-Nyrhinen 2009; Szmigin et al. 2000, 509 - 510.)  Siksi 

segmentointi, joka perustuu kuluttajan kokemiin tai hakemiin hyötyihin saattaisi olla 

toimiva periaate myös varttuneiden ikäryhmien kohdalla (Ahmad 2003). Tämän lä-

hestymistavan mukaan todelliset segmentit perustuvat niihin hyötyihin, joita ihmiset 

tavoittelevat kulutuspäätöksiä tehdessään. Kun nämä tavoitellut edut ovat mukana 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksissa, kuluttaja valitsee kyseisen tuotteen. (Ahmad 

2003, 378.) Koettuun hyötyyn perustuva segmentointi tarjoaakin enemmän käyttö-

mahdollisuuksia kuin perinteinen segmentointi, koska se selittää myös syyn miksi 

kuluttaja valitsee tietyn vaihtoehdon, suosii tiettyjä tuotteita, valmistajia tai palvelun-

tarjoajia.  

 

Koettuun hyötyyn perustuvaa segmentointia ei ilmeisesti ole juurikaan tutkittu van-

hempien kuluttajien keskuudessa (Ahmad 2003, 379), mutta myös Kwon & Noh 

(2009) päättelee oletettujen hyötyjen ennustavan varttuneen kuluttajan käyttäytymis-

tä paremmin kuin esimerkiksi koettujen riskien (Kwon et al. 2009, 345).  Jos koetuksi 

hyödyksi ymmärretään myös mielihyvä, on näkökulmassa yhteneväisyyksiä hedonis-

tisen kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen kanssa. Tämä näkökulma tulee esille Lo-

rotz (2004) tutkimuksessa. US:ssa uhkapelaaminen nähdään rentouttavana vapaa-

ajan harrastuksena. Tutkiessaan ikääntyvien kuluttajien motiiveja uhkapelaamisen 

Lorotz pohti elämyksellisyyttä ja psykologista mielihyvää kulutuspäätösten perustee-

na. Hän pohjaa työnsä hedonistiseen kuluttajakäyttäytymiseen, minäkäsitykseen ja 

sosiaalisen ikääntymisen teorioihin. Oletuksena on, että pelaamisen tuottamat mieli-

kuvat, mielihyvä ja tunteet vaikuttavat kokemuksen ulottuvuuksien sekä tilanteen hal-

linnan, piristyksen (lift) ja todellisuuden pakenemisen kautta (escape) minäkuvaan 

myönteisesti. (Lorotz 2004, 324, 341.) Varttuneet kuluttajat eivät nauti ostosten te-

kemisestä sinänsä nuorempien kuluttajien lailla. Sen sijaan he haluavat kokea elä-

myksiä, kuten jännitystä (excitement), seikkailua ja romantiikkaa. (Sherman et al. 

2001, 1076.)  
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3.7 Segmentoinnin merkitys 

Ostopäätöksen perusteet eroavat eri segmenttien välillä, ja niihin kuuluvat henkilöt 

arvostavat eri asioita sekä hankkivat ja prosessoivat informaatiota eri tavoin. Nämä 

tekijät vaikuttavat myös siihen, kuinka varttuneiden kuluttajien ostopäätösprosessi 

etenee. Eri ryhmät suosivat myös eri tiedonhakukanavia (Moschis et al. 2008, 19). 

Varttuneiden kuluttajien erityispiirteiden huomioiminen mahdollistaa heille suunnattu-

jen tuotteiden suunnittelun, asemoinnin ja markkinoinnin kohdentamisen (Sudbury 

2009b, 255). Ryhmien välillä on lisäksi havaittavissa selkeitä eroja ostopäätöksen 

perustana olevissa motiiveissa, ja esimerkiksi käyttäytymisen taustalla vaikuttavien 

arvojen sekä asenteiden merkitys päätöksenteossa saattaa olla varsin suuri (Carri-

gan 2004; Nasco  2009, 227).  

 

Ostokäyttäytymistä on suositeltu analysoitavaksi laajasti käytetyn ostopäätösproses-

simallin kautta. Ymmärtämällä erot eri ryhmien käyttäytymisen välillä ostopäätöspro-

sessin eri vaiheissa voidaan viestiä kohdentaa siitä kiinnostuneelle kohderyhmälle, ja 

sen sisältöä voidaan muokata sellaiseen muotoon, joilla tiedonhakua ja informaation 

prosessointia voidaan tehostaa (Cole et al. 2008; Laroche et al. 2004, 82).  

 

Katsaukseen valikoitujen artikkelien mukaan eroja nuorten sekä varttuneiden kulutta-

jien ostopäätösprosesseissa on havaittavissa sekä yleisesti näiden ryhmien välillä, 

mutta myös yksilökohtainen vaihtelu ryhmän sisällä saattaa olla suurta (Cole et al. 

2008).  Eroja on todettu prosessin eri vaiheissa, lähtien kuluttamisen motivaatiosta ja 

tarpeen tunnistamisesta (Carrigan et al. 2004, 403; Sherman 2001, 1083; Sudbury et 

al. 2009, 32) tiedon hausta ja sen laajuudesta (Philips et al. 2004), sekä tiedon pro-

sessoinnissa ja päätöksen teon perusteista (Szmigin et al. 2001) saattavat vaihdella 

merkittävästi. Kun kohderyhmän erityispiirteet ja heitä motivoivat tekijät tunnetaan, 

voidaan markkinointiin ja viestintään käyttää juuri kyseistä ryhmää puhuttelevia me-

netelmiä. Esimerkiksi hyötynäkökulmaan perustuva selkeä argumentointi voisi olla 

tehokasta varttuneiden kuluttajien kohdalla. (Ahmand 2003.) Toisaalta myös rajoitta-

vat tekijät voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa, ja siten parantaa sekä toimin-

nan tulosta että asiakkaan tyytyväisyyttä (Nasco 2999, 233; Yoon et al. 2009). Seu-

raavassa kappaleessa 4. tarkastellaan tunnistettuja varttuneiden ostopäätösproses-

siin vaikuttavia tekijöitä sen eri vaiheissa (ks. myös Cole et al. 2008, 356). 
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4 VARTTUNEIDEN KULUTTAJIEN OSTOPÄÄTÖS 

Ostopäätös esitetään usein prosessimallina, joka toimii lähtökohtana kuluttajakäyt-

täytymisen jäsentämisessä. Prosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta. Jos kuluttaja on 

motivoitunut ratkaisemaan ongelman, hän siirtyy seuraavaan vaiheeseen, ja ryhtyy 

kokoamaan tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista. Tätä tietoa kuluttaja hyödyntää myö-

hemmin vaihtoehtojen vertailuissa ja valinnassa. (esim. Blackwell et al. 2006; Kotler 

et al. 2009.) Ostopäätöstä kuvaavan prosessimallin perustana on Howard’in et al.  

(1967) tutkimus, joka selvitti kuluttajan käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Sheth (1974) laajensi myöhemmin tätä mallia käsittämään myös perheen päätöksen-

teon. Kuvassa 2. ostopäätöstä kuvaava prosessimalli on suoraviivaistetussa muo-

dossa, jossa se nykyisin usein esitetään.  

 

Kuva 2. Ostopäätösprosessin vaiheet 

(mukailtu Howard & Sheth 1967) 

 

Vaikka erilaisilla prosessimalleilla on pyritty kuvaamaan päätöksentekoa mahdolli-

simman kattavasti, niitä on kritisoitu siitä, että ne ovat yksiulotteisia ja kuvaavat lä-

hinnä endogeenista tapahtumasarjaa. Ne eivät selitä päätöksen taustalla olevia syitä, 

mahdollisia ulkopuolelta vaikuttavia tekijöitä, eivätkä niistä aiheutuvia käyttäytymisen 

motiiveja (Lehman 1972). Lehmanin (1972) mukaan prosessimallien heikkoutena 

voidaan pitää myös niiden vaikeaa operationalisointia ja käyttöä (määrälliseen testa-

ukseen) empiirisessä tutkimuksessa.  Vaihtoehtona saattaisi olla asennekarttojen 

(perceptual map) käyttö kuvaamaan odotuksia ja ideaalitilannetta verrattuna tuotteen 

ominaisuuksiin. Graafinen asennekartta muodostuu neljästä tekijästä: valintaperus-

teiden ulottuvaisuuksista, niiden painoarvoista, brandimielikuvasta ja sen luotetta-

vuudesta. (Lehman 1972.) 

 

Cole et al. (2008) toteaa iän aiheuttavan kognitiivisia muutoksia sekä tunteiden että 

tavoitteiden tasolla, jotka vaikuttavat ostopäätösprosessiin (Cole et al. 2008, 358). 

Informaatio ja sen prosessointi on jokaisessa ostokäyttäytymistä kuvaavassa ja selit-
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tävässä mallissa merkittävä. Jotta kuluttaja kykenisi tekemään laadukkaita päätöksiä, 

hän sekä tarvitsee tarkkaa ja ajantasaista informaatiota, että ymmärrystä sen merki-

tyksestä. Informaation prosessoimiseksi hänellä tulee olla kyky hahmottaa erot vaih-

toehtojen välillä ja arvioida vaihtoehtojen yhteensopivuutta omiin tarpeisiinsa ja ar-

voihinsa. Hän tulee kyetä tekemään päätöksiä ja lopuksi valitsemaan eri vaihtoehto-

jen välillä. (Cole et al. 2008, 369.)  

 

Varttuneen kuluttajan ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä jäsennetään kappa-

leesta 4.1 alkaen perustuen prosessimallin vaiheisiin, huomioidaan lisäksi tässä esi-

tetyt mahdolliset segmentointiperusteet, esimerkiksi sisäiset tai ulkoiset asenne- ja 

motivaatiotekijät. 

  

4.1 Tarpeen tunnistaminen 

Ostopäätösprosessin ajatellaan käynnistyvän tarpeen tunnistamisella ulkoisen tai 

sisäisen ärsykkeen johdosta. Sisäisillä ärsykkeillä tarkoitetaan esimerkiksi perustar-

peita kuten nälkää, janoa tai koettua halua esimerkiksi vaihtaa auton. Ulkoisina är-

sykkeinä taas toimii esimerkiksi markkinointi, joka tarjoaa tietoa hankinnan pohjaksi.  

(Kotler et al. 2009, 247.) Kuluttajien tarpeiden tunnistamiseen liittyvät heidän persoo-

nalliset ominaisuutensa, ja motivaationsa, joihin ikääntyminen vaikuttaa (Cole et al. 

2008, 356). Toisaalta heidän ajatellaan haluavan täyttää omat henkilökohtaiset tar-

peensa, eikä ensisijaisesti ajattelevan muoti-ilmiöitä (Leventhal 1997, 279) ja toisaal-

ta ajatellaan heidän pitävän sosiaalisia tekijöitä merkityksellisinä, koska he kokevat 

ajan rajallisena (Cole et al. 2008, 358).   

 

Tarpeet ja motivaatiotekijät vaihtelevat varttuneiden kuluttajien joukossa merkittäväs-

ti, ja esimerkiksi Morgan et al. (2002) on tunnistanut aktiivisen ryhmän, joka erityisesti 

haluaa panostaa trendikkyyteen (Morgan et al. 2002, 43). Ostokäyttäytyminen saat-

taa perustua myös tapakäyttäytymiseen, jolloin tietty laukaiseva tekijä synnyttää tar-

peen toimia määrätyllä tavalla. Kerran muodostuneilla tavoilla on taipumus toistaa 

itseään erityisesti tilanteissa, joissa on kyse merkitykseltään vähäisistä tuotteista tai 

erityisesti haastavissa olosuhteissa, kuten kiireessä. (Wood & Neal 2009, 582.)  
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4.2 Informaation haun laajuus 

Tiedonhakuprosessi voi olla joko sisäinen tai ulkoinen. Sisäinen haku viittaa kulutta-

jan omaan tietoon ja kokemuksiin.  Sisäisiä kanavia hyödyntäessään kuluttaja tukeu-

tuu omaan muistiinsa, aikaisemmin näkemiensä mainosten tietoon tai muistamiinsa 

toisen henkilön kokemuksiin. Ulkoinen haku viittaa ulkopuolelta tulevan tiedon hyö-

dyntämiseen, joko hakemalla tietoa toisten kokemuksista tai mainonnan kautta saa-

tavasta tiedosta. (Nasco & Hale 2009, 227.) Tiedonhakuprosessi on erilainen myös 

fyysisten tuotteiden ja palveluiden osalta toisistaan. Fyysisten tuotteiden kohdalla on 

yksinkertaisempaa etukäteen määrittää päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot, kun 

taas palveluiden osalta päätös perustuu pääasiassa tunteeseen ja luottamukseen. 

Lopputulosta on mahdollista arvioida usein vasta päätöksen jälkeen. Myös vaihtoeh-

tojen vertailu on fyysisten tuotteiden kohdalla helpompaa kuin palveluiden kohdalla. 

(Nasco et al. 2009, 227.)  

 

Tutkimuksissa on todettu persoonallisten ominaisuuksien vaikuttavan tiedonhakupro-

sessiin (Laroche et al. 2000, 63). Myös kuluttajan ikä vaikuttaa tiedonhankkimispro-

sessiin, koska ikä vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin, kuten muistiin ja kykyyn prosessoi-

da tietoa (Laroche et al. 2000, 62; Nasco et al. 2009, 227). Varttuneen kuluttajan on 

todettu yleensä käyttävän tiedon hankintaan vähemmän ulkoisia tiedonhankkimisläh-

teitä sekä voimavaroja (Nasco et al. 2009, 227). Toiset tutkimukset kuitenkin lähtevät 

siitä, että syy tähän on se, että varttuneet kuluttajat ovat päätöksissään varovaisem-

pia ja tarvitsevat kuitenkin enemmän tietoa päätöksensä perusteeksi (Nasco et al. 

2009, 227). Larcohe et al. (2000) puolestaan olettaa, että koulutustaso vaikuttaa tie-

donhaun laajuuteen. Nuorempien ikäluokkien keskimääräisesti paremmasta koulu-

tustasosta johtuen he etsivät enemmän tietoa päätöstensä perusteeksi (Laroche et 

al. 2000, 65). Erot nuorten ja vanhempien kuluttajien välillä saattavat olla myös so-

siokulttuurisia, eli sidoksissa sukupolven opittuihin käyttäytymismalleihin (Laroche et 

al. 2000, 65).  

 

Vanhemmille kuluttajille tiedon hankkimisen mukavuus näyttää olevan ratkaiseva te-

kijä (Laroche et al. 2000, 67). Kuitenkin ollessaan motivoituneita ja pitäessään asiaa 

merkityksellisenä, varttuneet kuluttajat käyttävät suhteessa enemmän kognitiivisia 

voimavarojaan tiedon hakuun kuin mielestään vähemmän tärkeiden asioiden kohdal-
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la (Cole et al. 2008, 360). Tärkeinä pitämiensä päätösten kohdalla varttuneet hakevat 

tietoa asiantuntijamaisesti, käyttävät vähemmän lähteitä ja tekevät päätöksen nope-

asti, lopputuloksen ollessa yhtä laadukas kuin nuoremmilla (Cole et al. 2008, 361). 

Tiedonhaun laajuus voi olla myös puhtaasti käytännön sanelemaa: vanhemmilla ku-

luttajilla, jotka ovat mahdollisesti jääneet eläkkeelle, on enemmän aikaa perehtyä 

ostoksiinsa tarvitseman informaation hankintaan (Carrigan et al. 2004, 404) tai hei-

dän käyttäytymistään rajoittavat esimerkiksi fyysiset tekijät, kuten liikuntarajoitteet, 

näön tai kuulon heikentyminen, jotka saattavat ohjata tiedonhankinnan yksinkertais-

tamiseen (Cole et al. 2008, 363).  

 

Laroche et al. (2000) tutkimuksessa joululahjojen hankinnassa hyödynnetyn tiedon-

hakumenettelyn monimuotoisuudessa ei vastoin odotuksia huomattu eroa nuorempi-

en ja vanhempien kuluttajaryhmien välillä. Sitä vastoin suurimmat erot havaittiinkin 

30 - 49-vuotiaiden ryhmässä, jossa myös elämäntilanteeseen ja sosiaalisiin rooleihin 

liittyvät erot olivat suurimmat. (Laroche et al. 2000, 81.) Laroche et al. (2000) tulos 

saattaa ainakin osittain johtua korkeasta motivaatiosta, jonka on todettu parantavan 

varttuneiden henkilöiden toimintaa. (Cole et al. 2008, 359.) Yoon (1997) on saanut 

omissa tutkimuksissaan samansuuntaisia tuloksia, ja päätellyt tiedonhaun laajuuden 

riippuvan lähinnä kyseessä olevasta päätöksestä. Päätöksenteon olosuhteiden olles-

sa edulliset tekevät vanhemmat kuluttajat yhtä laadukkaita päätöksiä kuin nuorem-

mat (Yoon 1997, 335). Yoon et al. (2009) viittaa useisiin tutkimuksiin, jossa on todet-

tu varttuneiden henkilöiden menestyvän hyvin myös muistia ja yleistietoa vaativissa 

tehtävissä. Sen sijaan on todettu, että kyky prosessoida nopeasti suuria määriä yksi-

tyiskohtaista tietoa heikentyy iän myötä ja erilaiset häiriötekijät, kuten melu, saattavat 

heikentää suoriutumista. (Yoon et al. 2009, 6.)  

 

Kokemuksen roolia päätöksenteossa on tutkittu vain vähän. Se saattaa vaikuttaa 

suuremman yleistietomäärän kautta tai varmuuden ja täsmällisemmän reagoinnin 

kautta (Cole et al. 2008, 261). Toisaalta se saattaa johtaa varauksellisuuteen tai kaa-

vamaiseen päätöksentekoon (Phillips et al. 2004, 10). Kun varttunut kuluttaja hakee 

tietoa tottumustensa perusteella, hän ei ainoastaan rajaa tiedonhakukanavia vaan 

myös vahvistaa aikaisempaa käyttäytymismalliaan (Wood et al. 2009, 585). 
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4.3 Informaation lähteet 

Ostopäätöksessä käytetyt informaation lähteet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin läh-

teisiin. Sisäisinä lähteinä toimivat omat kokemukset ja tiedot. Ulkoisia lähteitä ovat 

esimerkiksi henkilökohtaiset kontaktit, kuten tuttavat, sukulaiset ja perheen jäsenet 

sekä asiantuntijat sekä ei henkilökohtaiseen suhteeseen perustuviin, kuten mainok-

siin, luetteloihin ja kolmansiin osapuoliin, joita päätös ei kosketa tai tiedon hankkimi-

nen fyysisistä lähteistä, kuten näyttelyistä tai kokeilemalla (Kotler et al 2009; Nasco 

et al. 2009, 228). Tutkittaessa sitä, minkälaisia tiedonhakukanavia varttuneet kulutta-

jat käyttävät, ovat tutkimusten tulokset olleet ristiriitaisia. Toisten tutkimusten mukaan 

varttuneet kuluttajat hankkivat tietoa useimmin massamedioista, toiset taas sanovat 

heidän käyttävän henkilöitä, kuten perheenjäseniä tai asiantuntijoita tiedon lähteenä. 

Kolmannen tutkijaryhmän löydösten mukaan he käyttävät useimmin sisäisiä tiedon-

hankkimismenetelmiä. Erot tutkimusten tuloksissa saattavat johtua myös siitä, onko 

kyseessä fyysinen tuote vai palvelu. (Nasco et al. 2009, 228.)   

 

Suosittelun merkitys on kuitenkin tärkein tekijä varttuneelle kuluttajalle (Leventhal 

1997, 279). Ryhmä joka suhtautuu positiivisimmin markkinointiin ja on valmis kokei-

lemaan sekä omaksumaan uusia tuotteita, toimii myös mielipidevaikuttajien roolissa. 

He esittelevät valintojaan ja kokemuksiaan ystävilleen. (Sudbury et al. 2009, 256.) 

Myös Nasco et al. (2009) havaitsi tutkimuksessaan ystävien olevan tärkein tiedon 

lähde, mutta erityisen tärkeiksi kokemissaan asioissa, kuten kotipalveluita ja terveyttä 

sekä taloutta koskevissa asioita asiantuntijan suositus oli lähes yhtä merkittävä. Kai-

kissa tapauksissa nämä kummatkin lähipiirin ulkopuoliset ryhmät olivat puolisoa, lap-

sia ja sukulaisia tärkeämpiä tiedonlähteitä (Nasco et al. 2009, 231). 

  

Tutkimuksessa, joka selvitti varttuneiden kuluttajien preferoimia informaation lähteitä 

terveyspalveluihin liittyen, vaihtoehtoisina kanavina esitettiin televisio, printtimainos, 

painetut uutiskirjeet, puhelinkontaktointi, edustajan vierailu, kokoukset ja seminaariti-

laisuudet. Näistä suoraposti oli vastaajista 42,6 % mielestä paras vaihtoehto, sen 

jälkeen televisiota ja printtimediaa suosi 20,6 % ja markkinointitilaisuuksia 14,4 %. 

Edustajan vierailut ja puhelinmyynti olivat vähiten mieluisia vaihtoehtoja, joista jäl-

kimmäistä vaihtoehtoa piti miellyttävänä ainoastaan 3,4 % vastaajista. (Moschis et al. 

2008, 17.) Asenteet ja aktiivisuus vaikuttavat informaation hakukanaviin. Sosiaalisesti 
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aktiivisin ja kuluttamiseen myönteisimmin suhtautuva kohderyhmä tavoitettiin parhai-

ten aikakausilehtien ja internetin kautta, mutta he eivät juuri kuunnelleet radiota. 

(Sudbury et al. 2009b, 254.) Tutkiessaan yli 65-vuotiaden kuluttajien internetin käyt-

töä Reisenwitz et al. (2007b) havaitsi nostalgisesti suhtautuvien käyttävän todennä-

köisesti vähemmän internetiä kuin muiden. Kyse on saattaa olla yleisestä asenteesta 

ja epäluuloisesta suhtautumisesta muutokseen, kuten myös internetin käyttöön vies-

tinnässä ja informaation lähteenä. (Reisenwitz et al. 2007b, 413.)  Reizenwitz et al. 

(2007b) ehdottaa tämän ryhmän saamiseksi nettipalveluiden ja -markkinoinnin piiriin 

esimerkiksi sivustoja, joilta he voivat löytää vanhojen ystäviensä yhteystietoja tai joita 

voi käyttää muistojen tallentamiseen. Varttuneet kuluttajat käyttävätkin internetiä 

pääasiassa pitääkseen yhteyttä ystäviinsä ja seuratakseen uutisia. Puolet heistä 

käyttää internetiä myös ostoksiin tai tuoteinformaation hakemiseen sekä yli kolmas-

osa terveystietojen ja muiden kuin terveyteen liittyvien tietojen selvittämiseen. (Rei-

sewitz et al. 2007, 207a.) 

 

Varttuneiden kuluttajien suhtautuminen internetin hyödyntämiseen on kuitenkin muut-

tumassa. Reisenwitz et al. (2007b) toteaa, etteivät he enää suhtaudu verkkopalvelui-

hin yhtä varauksellisesti ja pelokkaasti kuin aikaisemmin (Reisenwtz et al. 2007b, 

413). Kwon et al. (2009) tutki ennen vuotta 1964-syntyneiden asenteita online-

ostamiseen. Tutkimuksesta kävi ilmi etteivät tämän ikäryhmän kuluttajat pitäneet sen 

riskejä kovinkaan suurina. Lisäksi varttuneiden kuluttajien kokemat hyödyt verrattuina 

heidän kokemiinsa riskeihin, saattavat paremmin ennustaa heidän haluaan käyttää 

online-palveluita. (Kwon et al. 2009, 345.) Laukkanen, Sinkkonen, Kivijärvi & Lauk-

kanen (2007) toteaa, että ratkaisevin tekijä uuden palvelun käyttöönotossa on siitä 

saaduksi koettu arvo (value barrier). (Laukkanen et al. 2007, 422.)  

 

4.4 Vaihtoehtojen arviointi 

Käytettävissä oleva informaatio vaikuttaa eri tavoin nuoremman ja varttuneemman 

kuluttajan päätöksiin, koska he omaksuvat viesteistä eri asiat ja prosessoivat tietoa 

eri tavoin (Phillips et al. 2004, 10).  Tiedon prosessointiin ja päätöksentekoon vaikut-

tavat henkilökohtaisten tekijöiden ohella ulkoiset tekijät, kuten kiire, kellonaika ja pää-

töksen tärkeys sekä sen merkitys (Phillips et al. 2004, 10; Yoon et al. 2009, 8).  Ku-

ten suuri osa ihmisten päivittäisestä käyttäytymisestä, on myös suuri osa kuluttaja-
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käyttäytymisestä säännöllisesti toistuvia tapahtumia, jotka voivat muodostua tapa-

käyttäytymiseksi (Cole et al. 2008, 361; Wood et al. 2009, 579). Kaikki toistuva kulut-

tajien käyttäytyminen ei kuitenkaan ole tapakäyttäytymistä, vaan voi esimerkiksi pe-

rustua merkkiuskollisuuteen tai tyytyväisyyteen. Tällöin tapakäyttäytymisestä poike-

ten toiminnalla on päämäärä, jonka vuoksi se toistuu. (Wood et al. 2009, 580.) 

 

Smith & Philips (2001) testasi nuorempien ja varttuneiden kuluttajien kykyä muistaa 

radiomainoksia. Testi simuloi todellisen elämän tilannetta, jossa koehenkilöt eivät 

etukäteen tienneet että heidän odotetaan muistavan mainosten sisältö. Testiryhmien 

välillä ei havaittu eroa heti mainoksen esittämisen jälkeen, eikä myöskään kahden 

viikon kuluttua mainosten esityksestä. (Smith et al. 2001, 107.) Tässä kyseisessä 

tutkimuksessa tulos saattaa johtua testiympäristöstä, joka oli kaikille kokeeseen osal-

listujille tuttu, turvallisen tuntuinen sekä motivoiva. Kokeeseen osallistuneet henkilöt 

olivat lisäksi kohtalaisen korkeasti koulutettuja, minkä on osaltaan todettu parantavan 

tiedon prosessointia ja muistamista myöhemmällä iällä. (Smith et al. 2001, 108.)  

 

Phillips et al. (2004) puolestaan testasi mainonnan vaikutusta ja eroa mainosten 

muistamisen sekä vakuuttavuuden välillä nuorien ja varttuneiden kuluttajien kohdalla.  

Lähtökohtana oli että mainonnan vaikuttavuus on prosessi, jonka ensimmäinen vaihe 

perustuu viestin mieleen palauttamiseen, toinen vaihe kyykyyn prosessoida tietoa ja 

kolmas viestin vakuuttavuuteen sekä ostoaikomuksen syntymineen. (Phillips et al. 

2004, 10.)  

 

Vanhemmat ja nuoremmat muistavat eri elementtejä mainoksista. Nuoret painoivat 

mieleensä tunteisiin vetoavia elementtejä, kuten eläimiä tai lapsia, mutta vakuutta-

vimpana argumenttina he pitivät käyttömukavuutta (Phillips et al. 2004, 10). Van-

hemmat taas painoivat mieleensä erityisesti ”näyttelijät, jotka esiintyivät tavallisina 

henkilöinä” ja he pitivät vakuuttavimpina mainoksia, joissa tuote argumentoitiin hyvillä 

käyttökokemuksilla, testituloksilla ja tuotevertailuilla (Phillips et al. 2004,16). Kummal-

lekin ryhmälle oli yhteistä se, että mainoksen vakuuttavuus väheni huomattavasti, jos 

siihen liitettiin mukaan humoristisia elementtejä. Ryhmien välisenä erona taas huo-

mattiin esimerkiksi se, että uudet ja parannetut tuoteominaisuudet puhuttelivat nuoria 

kuluttajia enemmän kuin varttuneita (Phillips et al. 2004, 19). 
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4.5 Päätöksenteko 

Kuluttajan päätöksentekoa voidaan lähestyä sekä psykologian että markkinoinnin 

näkökulmasta. Iän myötä kuluttajien päätöksentekotapa muuttuu. Phillips et al. 

(2004) lähtee tutkimuksessaan liikkeelle oletuksesta, että informaation käsittelykyky 

yhdessä sen muistamisen kanssa auttaa ymmärtämään sen vaikuttavuutta varttunei-

den kuluttajien keskuudessa (Phillips et al. 2004, 9). Päätöksentekotapa ja -laatu 

ovat riippuvaisia henkilön kognitiivisista kyvyistä, asian merkityksellisyydestä sekä 

motivaatiosta (Cole et al. 2008, 364). Cole et al. (2008) mukaan varttuneet ihmiset 

suosivat sosiaalisesti merkityksellisiksi kokemiaan asioita tietoperustaisiin verrattui-

na, koska he kokevat olemassaolonsa ajallisesti rajalliseksi (Cole et al. 2008, 356). 

 

Jos kyseessä on kuluttajalle merkitykseltään vähäarvoinen tuote, tai hän joutuu te-

kemään valinnan paineen alla, saattaa hän sopivissa olosuhteissa tehdä ostopäätök-

sensä perustuen tottumuksiinsa ja tapoihinsa (Wood et al. 2009, 581). Silloin ikään-

tyvät kuluttajat hyödyntävät rutiininomaisesti opittuja päättelyketjuja (schema-based 

decision-making) uuden tiedon hankkimisen sen nopean prosessoinnin sijasta, esi-

merkiksi: ”Mitä korkeampi hinta, sitä parempi laatu” (Cole et al. 2008, 358; Yoon et al. 

2009, 8). Tavat ja tottumukset ovat suhteellisen pysyviä, ja niitä on hankala muuttaa 

ilman hyviä perusteita (Wood et al. 2009, 582).  

 

Ostopäätös voi perustua tietoisesti parhaana pidetyn vaihtoehdon valintaan esimer-

kiksi tuotemerkin perusteella (Wood et al. 2009, 581). Useat tutkimukset ovat toden-

neet varttuneiden kuluttajien ensisijaisesti valitsevan tunnettuja, jo kauan markkinoilla 

olleita tuotemerkkejä. Cole et al. (2008) mukaan tämä saattaa johtua myös nostalgia-

vaikutuksesta, jolloin aikaisemmin tutuksi tulleet tuotemerkit ovat mieleisin vaihtoeh-

to. Tätä voitaisiin verrata siihen, että varttuneet kohtaavat mieluummin vanhan hyvän 

tuttavan kuin tutustuvat täysin uuteen henkilöön (Cole et al. 2008, 362). Se että vart-

tuneiden kuluttajien kognitiiviset kyvyt eivät ole nuorempien tasolla, merkitsee esi-

merkiksi että vaihtoehtojen määrä, jonka he pystyvät spontaanisti palauttamaan mie-

leensä (evoked set) on pienempi kuin nuoremmilla kuluttajilla (Cole et al. 2008, 363).  
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Cole et al. (2008) mukaan tutkijat ovat havainneet, että varttuneita kuluttajia puhutte-

levat erityisesti tunteisiin vetoavat argumentit (Cole et al. 2008, 356) kun taas Carri-

gan et al. (2004) esittää, että varttuneet kuluttajat reagoivat rationaalisesti ja heitä 

voidaan motivoida nimenomaan tosiasioihin sekä hyötyihin perustuvilla argumenteil-

la. Hänen mukaansa varttuneet kuluttajat ovat valmiita muuttamaan ostokäyttäyty-

mistään ja tekemän innovatiivisia päätöksiä, jos he katsovat hyötyvänsä siitä (Carri-

gan et al. 2004, 403). Yoon et al. (2009) mukaan vanhemmilla kuluttajilla on useam-

pia keinoja vastustaa markkinointiviestien suosittelua kuin kokemattomammilla nuoril-

la (Yoon et al. 2009, 7), kun taas Phillips et al. (2004) näkemyksen mukaan nuoret 

ovat tottuneet suureen markkinoinnin tulvaan, ja suhtautuvat siksi siihen kyynisesti. 

Vaikka nuoret muistaisivatkin mainosten sisällön, se ei välttämättä vakuuta heitä 

(Phillips et al. 2004,10.) 

 

Eettinen kulutus on vahva suuntaus varttuneiden kuluttajien keskuudessa (Carrigan 

et al. 2004, 402). Sen mukaan varttuneet kuluttajat ovat valmiita sopeuttamaan osto-

päätöksiään eettisten arvojensa mukaisesti, jopa tarvittaessa boikotoimaan joitakin 

tuotteita (Carrigan 2004, 410; Moschis 2003, 518). Tutkimukseen osallistuneet vart-

tuneet kuluttajat olivat kiinnostuneita eettisestä kuluttamisesta, mutta kuitenkin tär-

kein päätökseen vaikuttava tekijä oli laatu. Vaikka he ovatkin hintatietoisia, ovat he 

valmiita maksamaan korkeamman hinnan jos kokevat saavansa siitä arvoa. (Carri-

gan 2004, 409.) Varttunut ja vauras kuluttaja hyväksyy eettisesti kestävän vaihtoeh-

don mahdollisesti korkeamman kustannuksen. Hän saattaa olla valikoiva ja tehdä 

päätöksiä perustuen arvoihinsa, itsensä toteuttamiseen tai toiveeseensa siirtää pa-

rempi tulevaisuus jälkeläisilleen. (Carrigan et al. 2004, 404.) 

 

Osa varttuneista kuluttajista arvioi ja prosessoi tietoa tehokkaasti. Osa taas saattaa 

olla varsin altis harhaanjohtavalle tai painostavalle markkinoinnille. Yoon (2009) eh-

dottaa vanhentuvan kuluttajan mahdollisien rajoitteiden huomioimista ja heidän suo-

jaamistaan häikäilemättömältä ja harhaanjohtavalta markkinoinnilta joko koulutuksen 

tai säännösten avulla (Yoon et al. 2009, 12). 
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4.6 Jälkiarviointi 

Prosessin näkökulmasta ostopäätökseen kuuluu myös tyytyväisyys lopputulokseen 

sekä vastuun ottaminen päätöksen onnistumisesta. On mahdollista, että kuluttajan 

tuntema vastuuntunne päätöksestään vaihtelee joko iän tai tuoteryhmän mukaan. 

Aihetta ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu (Nasco et al. 2009, 228), ja ainoa tähän 

katsaukseen mukaan valikoitunut tutkimus on Nasco et al. (2009), jossa lähes kaikki 

vastaajat ilmoittivat olevansa joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä valintaansa. Tutki-

ja ei halunnut tehdä tulosten perusteella johtopäätöksiä päätöksentekoprosessissa 

onnistumisen ja tyytyväisyyden välillä. Myös Moschis et al. (2006) toteaa varttunei-

den kuluttajien yleensä olevan keskimääräistä tyytyväisempiä saamaansa palveluun 

ja tuotteisiin (Moschis et al. 2006, 339).  

 

Jälkiarviointivaihetta käsittelevien tutkimusten pieni määrä oli yllättävää asiakastyyty-

väisyyden ollessa muissa yhteyksissä yleisesti tärkeäksi mielletty tekijä yritysten me-

nestyksessä sekä asiakkaiden sitouttamisessa.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Varttuneille kuluttajille suunnattu markkinointi on herättänyt kiinnostusta tutkijoiden 

keskuudessa 1990-luvulta 2000-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen julkaisujen 

määrä on laskenut. Vuosina 2010 sekä 2011 on aiheesta julkaistu ainoastaan joitakin 

yksittäisiä artikkeleita. Tutkimuksia kannattaisi tehdä edelleen varttuneiden kuluttajien 

näkökulmasta, koska heidän osuutensa kasvaa edelleen (Eurostat 2011). Jokainen 

ikäluokka on lisäksi oman aikansa ja vallitsevien olosuhteiden tuotos, johon on vai-

kuttanut moni ulkoinen ja sisäinen tekijä (Reisenwitz et al. 2007a). Siksi myös kulu-

tuskäyttäytymisen voisi olettaa edelleen muuttuvan tässä ryhmässä. Varhaisimmat 

70- ja 80-luvulla tehdyt tutkimukset voisivat 2000-luvun kuluttajien keskuudessa tois-

tettuina antaa erilaisia tuloksia. Aihe tarjoaa runsaasti uusia tutkimusalueita toteutet-

tavaksi joko laadullisena tai määrällisinä tutkimuksina, joista olisi mahdollista saada 

suoraa hyötyä sekä liiketoiminnan, viestinnän että teknisen kehityksen kannalta. 

 

5.1 Vaikuttavat tekijät 

Varttuneet kuluttajat, ja heidän tapansa tehdä ostopäätöksiä poikkeaa nuoremmista 

kuluttajista useiden tekijöiden osalta. Koska ostopäätös sekä informaation proses-

sointi sen eri vaiheissa perustuu suurelta osin havaittuun tarpeeseen, henkilön moti-

vaatioon hakea tietoa sekä hänen kognitiivisiin kykyihinsä (Cole et al. 2008; Jaynti et 

al. 2004; Phillips et al. 2004; Yoon 2009) ovat niissä ilmenevät erot useasti erilaisen 

käyttäytymisen taustalla. Kaikkiin näihin vaikuttavat toisaalta yksilön henkilökohtais-

ten ominaisuuksien lisäksi häntä ympäröivät ulkoiset tekijät (Laroche et al. 2003; 

Myers et al. 2008). Yksilölliset erot näiden tekijöiden näkökulmasta ovat varttuneiden 

kuluttajien keskuudessa suuria, (Jaynti et al. 2004; Phillips et al. 2004) koska luon-

teenomaiset piirteet todennäköisesti jopa korostuvat ihmisen ikääntyessä (esim. Mo-

schis et al. 2008, 17; Sudbury 2009b).  

 

Muutokset yhteiskunnassa muokkaavat elinympäristöä ja asenteita ihmisten elämän-

kaaren eri vaiheet eivät seuraa toisiaan yhtä ennustettavasti kuin aikaisemmin. Kos-

ka ikä on myös sosiaalinen käsite, vaikuttavat muutokset sen kautta iän ilmentymi-

seen. Esimerkiksi perhe saatetaan perustaa aiempaa myöhemmin tai uusioperheiden 

syntymisen myötä keski-ikäiset ihmiset saattavat elää pienen lapsen vanhemman 
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elämää (Myers et al. 2008, 296; Szmigin 2001, 30). Odotetun eliniän kasvaessa 

myös työurien odotetaan pidentyvän. Varttuneet ihmiset eivät tulevaisuudessa mar-

ginalisoidu työvoiman ulkopuolelle, vaan ovat edelleen aktiivisesti mukana yhteis-

kunnan toiminnassa. (Mathur et al. 2005, 973.) 

 

Kuvaan 3. on koottuna ja jäsennettynä artikkeleissa esiin nousseita ostopäätökseen 

vaikuttavia tekijöitä.  

 

 

Kuva 3. Informaation prosessoinnin keskeinen rooli ja vaikuttavat tekijät 

(muokattu Blackwell et al. 2006, 206; Kotler et al. 2009, 252 pohjalta) 

 

Varttuneiden kuluttajien ostopäätösprosessin erityispiirteet ja se kuinka yksilöt kulut-

tajina käyttäytyvät, riippuu sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Sisäisiin tekijöihin 

kuuluvat persoonallisuuteen liittyvät luonteenpiirteet, kuten esimerkiksi sosiaalisuus 

ja ulos- tai sisäänpäin suuntautuneisuus. Kognitiiviset kyvyt sekä terveydentila vaikut-

tavat sekä aktiivisuuteen, sosiaalisuuteen, tiedonhakuun sekä kykyyn käsitellä tietoa. 

(Moschis et al. 2008.) Aktiivisuuden lisäksi koulutuksen on todettu olevan merkittävä 

ihmisen eri tasoilla tapahtuvaan vanhenemiseen vaikuttava tekijä. Motivaation ja 

hyödyllisyyden kokemisen merkitys on suuri. Kun varttunut kuluttaja on motivoitunut, 

hän selviytyy kognitiivisista tehtävistä, kuten ostopäätöksistä tai tiedonhausta ja pro-

sessoinnista yhtä hyvin kuin nuoremmat. (Jaynti et al. 2004; Philips et al. 2004.) Vart-

tuneita ihmisiä kuitenkin motivoivat eri asiat. (Laukkanen et al. 2007.) 
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Ulkoisia vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi päätöksentekotilanne, olosuhteet sekä 

henkilön viiteryhmät. Olosuhteiden ollessa hyvät, varttunut kuluttaja käsittelee tietoa 

yhtä tehokkaasti kuin nuoremmat. Se kuinka merkittävä kyseessä olevan tuotteen tai 

palvelun valinnan koetaan olevan vaikuttaa käyttäytymiseen. (Laroche 2003.) Kuiten-

kin joissakin tutkimuksissa heidän on todettu käyttävän yllättävän harvoja tietolähteitä 

päätöksensä perustana (Nasco 2009, 232). Vallitseva kulttuuri, viiteryhmän normit 

sekä asenteet voivat vaikuttaa valintakriteereihin. Varttuneiden kuluttajien sanotaan-

kin tekevän päätöksiä toisaalta perustuen tunteeseen ja käyttävän tiedonhaun lähtei-

nä perheenjäseniä ja tuttavia (Reisenwitz et al. 2007b), toisaalta taas todetaan, että 

päätökset voivat olla riippumattomia muodista ja trendeistä, joita varttunut kuluttaja ei 

pidä henkilökohtaisesti kovinkaan merkityksellisinä. (Carrigan et al. 2004; Sherman 

et al. 2008) 

 

Varttuneiden keskuudesta on erotettavissa perinteiset ja uuden ajan kuluttajat. Uu-

den ajan kuluttajat ovat kokeilunhaluisia ja avoimia uusille asioille sekä tuotteille. 

(Sherman et al. 2008.) Osa taas suhtautuu nostalgisesti menneeseen ja tämän ryh-

män on todettu muita useammin kokevan uuden omaksuminen hankalaksi ja pitävän 

aikaisempia tapoja toimia parempina (Reisenwitz et al. 2007b, 413; Sudbury et al. 

2009b, 255). Monia varttuneita kuluttajia kuitenkin kuvaa seikkailunhalu ja pyrkimys 

itsensä toteuttamiseen (Loroz 2007; Sherman et al. 2008, 1076). Aktiiviset osallistujat 

kuluttavat ja osallistuvat yhteiskunnan toimintaan sekä ovat onnellisempia ja parem-

pikuntoisia. Toinen ryhmä, joka ei osallistu ja vaikuta yhteiskunnassa yhtä näkyvästi, 

saattaa vetäytyä sosiaalisesta toiminnasta joko terveydentilansa tai asenteidensa 

vuoksi. (Mathur et al. 2005; Moschis et al. 2008; Myers et al. 2008.)  

 

Varttuneiden kuluttajien sanotaan olevan selektiivisesti innovatiivisia (Laukkanen et 

al. 2007). Sillä tarkoitetaan, etteivät he erityisesti vastusta uusia teknisiä laitteita tai 

menetelmiä, vaan ovat halukkaita omaksumaan niitä käyttöön kokiessaan hyötyvän-

sä siitä. Kuluttajan innovatiivisuuden voidaankin ajatella olevan ennemmin persoonal-

lisuus- kuin ikäkysymys. (Szmigin 2001, 27.) Varttuneet kuluttajat ovat valmiita kokei-

lemaan uusia tuotteita, mutta eri syistä kuin nuoremmat kuluttajat. He haluavat täyt-

tää omat henkilökohtaiset tarpeensa, eivätkä ensisijaisesti ajattele trendikkyyttä. 

(Laukkanen et al. 2007; Niemelä-Nyrhinen 2009; Reisenwitz et al. 2007b.) Laukka-
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nen et al. (2007) tuo tutkimuksessaan esille mahdollisuuden tulkita innovatiivisuus ja  

muutos aina kaikkien näkökulmasta myönteiseksi, vaikka kuluttajalla saattaisi olla 

useita perusteita sille, ettei pidä tarjolla olevaa uutta vaihtoehtoa houkuttelevana 

(Laukkanen et al. 2008, 420). Usein varttuneet kuluttajat eivät näe saavansa uudesta 

tuotteesta itselleen hyötyä, eivät siksi omaksu niiden käyttöä (Szmigin 2001, 27). 

Uutta tuotetta ei hankita ainoastaan uutuudenviehätyksen vuoksi. Käytännöllinen, 

rationaalinen, hyötyperusteinen päätöksenteko saattaa tehdä varttuneista kuluttajista 

vaikeammin markkinoinnin keinoin lähestyttävän kohderyhmän, joka kuitenkin toises-

sa tilanteessa saattaa tehdä päätöksiä myös tunteisiinsa tai oikeiksi kokemiinsa ar-

voihin perustuen (esim. Kwon et al. 2008, 346). He ovat valmiita esimerkiksi boiko-

toimaan epäeettisesti toimivia yrityksiä tai maksamaan korkeamman hinnan laadusta, 

palveluista tai kokemastaan arvosta. Toisaalta varttunut kuluttaja saattaa myös olla 

valmis hyväksymään eettisesti oikeaksi katsomansa vaihtoehdon korkeammat kus-

tannukset. (Carrigan et al. 2004, 404, 410.) 

 

Markkinoinnissa varttuneiden kuluttajien joukon erityispiirteet seikat tulisi huomioida 

sekä tuotteiden ja palveluiden sekä markkinointiviestinnän ja sen kohdentamisen 

suunnittelussa. Markkinointiviestin sisältöön tulisi kiinnittää eritystä huomiota ja toi-

saalta pyrkiä pitämään se selkeänä, mutta välttää stereotyyppistä vaikutelmaa. Ste-

reotyyppinen asennoituminen näyttää herättävän voimakkaita kielteisiä reaktioita eri-

tyisesti niiden henkilöiden keskuudessa, joiden sosiaalinen ikä on matalampi kuin 

kronologinen ikä. (Moschis et al. 2006; Szmigin et al. 2001.) 

 

Tiedon ja sen prosessoinnin merkitys on keskeinen ostopäätösprosessin kaikissa 

vaiheessa. Tähän vaikuttavat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet, olosuhteet sekä 

uudet viestintätavat että tekninen kehitys. (Laroche 2000, 81.) He ovat kykeneviä 

omaksumaan uutta teknologiaa jos pitävät sitä henkilökohtaisesti hyödyllisenä. Vart-

tuneet kuluttajat tekevät ostopäätöksiään perustuen eri argumentteihin kuin nuoret. 

Heitä puhuttelevat ennen kaikkea selkeät hyöty- ja arvonäkökulmat. Uuden ajan vart-

tuneet kuluttajat saattavat ajatella, että heidän on sitä helpompi tehdä päätöksiä mitä 

enemmän erilaista tietoa on saatavilla (Sherman 2001, 1083). 
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5.2 Jatkotukimusaiheita 

Varttuneiden kuluttajien ryhmä tarjoaa aiheita jatkotutkimuksille, joiden tuloksia olisi 

mahdollisuus soveltaa käytännössä sekä viestinnän että markkinoinnin kehittämi-

seen. Ryhmän käyttäytymisestä ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista saa-

taisiin ajankohtaista tietoa huomioimalla sen merkitys laajoja kuluttajatutkimuksia to-

teutettaessa ja jakamalla varttuneet kuluttajien ryhmä pienempiin luokkiin sen sijasta, 

että heitä käsitellään niissä esimerkiksi yhtenä suurena yli 55-vuotiaiden ryhmänä.  

 

Eettinen kulutus ja ympäristötietoisuus ovat tässä katsauksessa esille noussut tee-

ma. Varttuneet kuluttajat saattavat olla erittäin tietoisia valintojensa vaikutuksesta 

ympäristöön ja yhteiskuntaan. Siksi arvot ja eettinen kulutus varttuneiden kuluttajien 

keskuudessa voisi tuottaa uutta tietoa käytettäväksi markkinoinnin ja tuotekehityksen 

perustana. Lähestymällä varttuneiden kuluttajien kohderyhmää oikeilla argumenteilla 

saattaisivat yritykset vahvistaa asemaansa, tai muokata tälle kohderyhmälle suun-

taamansa tarjoaman ominaisuuksia ja argumentointia. 

 

Joukkoviestinnän ja median kehittyessä oletettavasti myös varttuneiden kuluttajien 

mediapreferenssit muuttuvat. Varttuneiden kuluttajien ajatellaan käyttävän perinteisiä 

medioita sekä valitsevan painetun lehden ja television esisijaisiksi informaation läh-

teikseen. Ryhmän sisällä saattaa kuitenkin olla syntymässä selkeitä eroja, ja varttu-

neiden kuluttajien joukosta saattaa olla tunnistettavissa ryhmiä, jotka hyödyntävät 

mieluimmin internetiä ja mobiiliviestintää. Saatua tietoa voisi hyödyntää sekä markki-

nointiin että myös laajemmin palveluiden toteuttamiseen ja tehostamiseen.  

 

Sosiaalinen media ja internet ovat muodostuneet valtavirran viestintäkäytännöiksi. 

Vaikka varttuneet kuluttajat ovat vähemmistönä laajimman suosion saavuttaneissa 

yhteisöpalveluissa, he saattaisivat olla halukkaita hyödyntämään internetin ja mobiili-

teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Koska varttuneiden kuluttajien motiivit sekä 

heidän arvostuksensa kohteet poikkeavat nuorempia motivoivista tekijöistä, heidän 

käyttämänsä palvelut ovat todennäköisesti muita kuin nuorempien ikäryhmien suosi-

mat. Kuitenkin kanava ja teknologia sinänsä saattavat soveltua hyvin varttuneille tar-

koitetun tiedon jakeluun.  
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Kuluttajanäkökulman lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia aihetta yritysten näkökulmasta 

selvittämällä, mikä on niiden näkemys asiakaskunnan ikääntymisen vaikutuksista ja 

merkityksestä. Jotkut alat ovat tunnistaneet varttuneiden kuluttajien olevan potentiaa-

linen kohderyhmä niiden tarjoamille tuotteille, ja esimerkiksi matkatoimistot, ajan-

viete- sekä varainhoitopalvelut sekä mahdollisesti myös vakuutusyhtiöt ja turvapalve-

lut näyttävät huomioivan tämän ryhmän aikaisempaa paremmin.  

 

Laajempiin määrällisiin tutkimuksiin saattaisivat soveltua median ja teknologian käy-

tön omaksumisen aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyt mallit, jossa huomioidaan 

motivaation sekä odotetun hyödyn merkitys. Nämä tekijät näyttäisivät tämän kirjalli-

suuskatsauksen perusteella olevan olennaisia tekijöitä varttuneiden kuluttajien osto-

päätöksissä sekä käyttäytymisen ymmärtämisessä.  

 

Vaikka aihetta tähänkin katsaukseen valikoituneet julkaisut perustuvat suurelta osalta 

määrälliseen tutkimukseen, tarjoaa teema aiheita laadulliseen tutkimukseen. Lisää 

tietoa saataisiin esimerkiksi tutkimuksilla, joiden avulla nykyisten varttuneiden kulutta-

jien motivaatiota ja arvomaailmaa pyrittäisiin ymmärtämään syvällisemmin.  
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6 YHTEENVETO 

Tutkimuksen päämääränä oli kartoittaa mitkä ovat varttuneiden kuluttajien ominais-

piirteitä, mitkä niistä vaikuttavat merkittävästi varttuneiden kuluttajien ostopäätöksiin 

ja voidaanko heitä segmentoida näiden tekijöiden perusteella. Lisäksi haluttiin tietää, 

kuinka nämä seikat tulisi huomioida markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tarkoituksena oli myös muodostaa käsitys siitä, mistä näkökulmasta aihetta olisi 

hyödyllistä tutkia jatkossa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena tutustumalla 

2000-luvulla julkaistuihin varttuneista kuluttajista kirjoitettuihin artikkeleihin. Artikke-

leista nousi esille keskeisinä aiheina toisaalta varttuneen kuluttajan tunnistaminen ja 

ominaispiirteet sekä segmentointiin liittyvät kysymykset, toisaalta ostopäätökseen eri 

näkökulmista vaikuttavat ulkoiset tekijät.  

 

Kronologista ikää ei nähty yksinään soveliaaksi segmentointiperusteeksi, vaan sen 

lisänä estettiin käytettäväksi muita perusteita. Vanheneminen tapahtuu asteittain eri 

tasolla, fysiologisella, sosiaalisella ja psykologisella tasolla.  Vaikka ikä vaikuttaa vart-

tuneen kuluttajan päätöksentekoon, kyseisen joukon heterogeenisyyden vuoksi se ei 

yksinään riitä segmenttien tunnistamiseen. Käytettäväksi ehdotettiin joko kognitiivista 

tai subjektiivista ikää, eli sitä että ihminen ”on sen ikäinen kuin tuntee olevansa”. 

Varttuneiden kuluttajien aktiivisuus ja osallistuminen on sidoksissa heidän hyvinvoin-

tiinsa.  

 

Aktiivinen ja sosiaalinen ihminen, jonka terveydentila on hyvä, on todennäköisesti 

avoin oppimaan, kokeilemaan uusia asioita ja sekä osallistumaan yhteiskunnan toi-

mintaan. Tähän vaikuttavat myös asenteet, kokemukset sekä koulutustausta. Näiden 

seikkojen lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat motivaatio ja saaduksi koettu hyöty. Varttu-

neet kuluttajat pitävät eri asioita hyödyllisin’ ja heitä motivoivat eri asiat kuin nuorem-

pia ja heitä kutsutaankin ”selektiivisesti innovatiivisiksi”. Käytännöllinen, rationaali-

nen, hyötyperusteinen päätöksenteko saattaa tehdä varttuneista kuluttajista nuoria 

vaikeammin lähestyttäviä. Toisaalta varttuneiden kuluttajien arvomaailma perustuu 

jatkuvuuden arvostukseen, ja hän saattaa tehdä päätöksiä erittäin tietoisena valinto-

jensa vaikutuksesta ympäristöön tai yhteiskuntaan, toisaalta taas hän saattaa tehdä 

ostopäätöksiä riippumatta muiden mielipiteistä, puhtaasti toteuttaakseen itseään ja 

omia mieltymyksiään.   
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