
TEEMA-AAMU: 
Hyvinvointi & 
Terveys 

#sanomalifestyle 

TERVETULOA!  



Katriina Palo-Närhinen 
Päätoimittaja 
ET, ET Terveys ja Matkaopas 

60-plussa  
Tyylillä loppuun saakka 

HYVINVOINTI & TERVEYS 

#sanomalifestyle 



60-PLUSSAT 

Lapsuus ja nuoruus 60- ja 70-luvuilla 
 
Oppivat kuluttamaan 80-luvun 
juppivuosina 
 
Tiiviisti työelämässä 90-luvulta lähtien 
 
 



VARAKKAAMPIA KUIN KOSKAAN 

Eläkeläistalouksien varallisuus  
on yli kaksinkertaistunut  
20 vuodessa.  
 
Eläkeläiset kuluttavat 45 % 
enemmän kuin 20 vuotta sitten. 
 
 
 Eläketurvakeskus 2017 



KULTAISEN 60-LUVUN KASVATIT 

 1950- ja 1960-luvuilla syntyneet ovat suurimmat ikäluokat (49-68-vuotiaat) 

 Ja vuosina 1960-1964 syntyneet suurin (54-58-vuotiaat) 

 Vyöry alkaa 2020, jolloin ensimmäiset 60-lukulaiset täyttävät 60! 

 ”Kovimpia kuluttajia ovat  
60-luvulla syntyneet.”  
Tutkija Terhi-Anna Wilska 

 



”Satsaan itseeni  
ja läheisiini” 

”En halua olla hautausmaan 
rikkain mies” 

 
 
 

 60-plussilla on aikaa, rahaa ja halua kuluttaa. 

 He matkustavat, hoitavat terveyttään ja kunnostavat 

kotejaan. 



TERVEYS, VAPAA-AIKA, TERVEYS 

60-74-vuotiaiden kulutus: optikkotuotteet, 
ruoka, liittymät, lehtitilaukset, matkat & 
risteilyt, lääkkeet & vitamiinit.  
 TNS Atlas tammi-kesäkuu 2018 

50-74-vuotiaat: Vapaa-aika, terveys ja 
hyvinvointi ovat vahvoja kulutustrendejä. 

HYVINVOINTIA KULUTTAMALLA 

 Terhi-Anni Wilska, Jyväskylän yliopisto 2016 



”Elämäntyylistäni  
en tingi” 

 
 60-plussat haluavat elää täysillä nyt ja eläkkeellä – ja 

he varautuvat eläkevuosiin. 

 He syövät terveellisesti, liikkuvat ja urheilevat ja 

käyvät säännöllisesti terveystarkastuksissa.  



1. Yksilöllisyyden arvostaminen ja 
rohkeus tehdä omia valintoja 
“En välitä muiden mielipiteistä, kunhan itselläni on hyvä olla.” 

 
2. Tyylillä loppuun saakka 
“Haluan jatkaa elämääni kuten tähän asti, ja sen eteen olen 
valmis tekemään kaikkeni.” 
 

3. Kolmas elämänvaihe alkaa 
“Elämäntavat remonttiin – viimeistään nyt.” 
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”ELÄVÄ 
RAVINTO TUNTUI 
80-LUVULLA 
OUDOLTA JA 
TYÖLÄÄLTÄ.” 



2  
ET TERVEYS 9/2018 

 

”IÄN KARTTUESSA 
SOPEUTAMME 
PELAAMISTA 
KEHON 
RAJOITTEISIIN.” 
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”KIHTI! MUTTA 
ENHÄN MINÄ 
OLE VANHA, 
OLEN 
MIELELTÄNI 
KOLME-
KYMPPINEN!” 



”Aion pysyä aktiivisena  
ikääntyessäni” 

 
 Ostovoimainen 60-plussa:  

aikaa, rahaa ja halua satsata itseensä.  



KIITOS ! 

media.sanoma.fi 
#sanomalifestyle 
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