
tammikuu

Alkuvuodesta suomalaiset  
innostuvat kevyemmästä ruoka- 
valiosta ja kuntoilusta. Alennus- 
myynnistä hankitaan etenkin  
vaatteita ja jalkineita. 

• Uudenvuodenpäivä  
1. tammikuuta

• Loppiainen 6. tammikuuta
• Tammikuun alennusmyynnit

helmikuu

Hiihtolomakautena on kysyntää 
laskettelu- ja hiihtovarusteille sekä 
lomamatkoille. Ystävänpäivänä 
muistetaan ystäviä. Kalevalan- 
päivänä vietetään myös  
suomalaisen  kulttuurin päivää.

• Ystävänpäivä 14. helmikuuta
• Koulujen hiihtolomat  

viikoilla 8−10  
• Laskiaissunnuntai  

23. helmikuuta ja laskiaistiistai 
25. helmikuuta

• Kalevalan päivä ja suomalaisen 
kulttuurin päivä 28. helmikuuta

maaliskuu

Maaliskuussa innostutaan  
kevätmuodista ja kesälomien 
suunnittelu alkaa. Naisia  
muistetaan naistenpäivänä.  
Suomen väestöstä noin   
2,8 miljoonaa (50,7 %) on naisia. 
 Tasa-arvon päivänä juhlistetaan 
muun muassa sitä, että Suomi  on 
maailman neljänneksi tasa- 
arvoisin maa. 

• Kansainvälinen naistenpäivä   
8. maaliskuuta

• Minna Cathin päivä ja tasa-arvon 
päivä 19. maaliskuuta

• Kevätpäiväntasaus  
20. maaliskuuta

• Kellojen siirto kesäaikaan   
29. maaliskuuta

huhtikuu

Huhtikuussa alkaa kevään  
puutarhatöiden ja remonttien  
suunnittelu. Kevätsää houkuttelee 
lenkkipolulle ja pyöräilemään. 
Autot saavat alleen kesärenkaat. 
Mielessä on jo kevään juhlien 
suunnittelu. Pääsiäispöytään  
kuulu monia perinteisiä ruokia 
kuten lammas ja pasha, jotka 
yleistyivät suomalaisten pääsiäis-
pöydissä 1970-luvulla. Pääsiäis-
viikko on yksi Alkon vilkkaimpia 
myyntijaksoja. 

• Aprillipäivä 1. huhtikuuta
• Maailman terveyspäivä  

7. huhtikuuta
• Pääsiäinen 10.−13. huhtikuuta

toukokuu

Toukokuussa hankitaan juhla- 
asuja kevään juhliin sekä  
hankitaan tarjoiluja valmistujaisiin 
ja ylioppilasjuhliin. Äitienpäivänä 
muistetaan äitejä, joita Suomessa 
on lähes 1,6 miljoonaa. Mielessä 
 on myös kesähäiden järjeste-
lyt. Vuonna 2018 solmituista 
avioliitoista lähes 47 prosenttia 
solmittiin kesä-, heinä- ja elo- 
kuussa. Kotikatsomoissa jännite-
tään MM-kisoja sekä Euroviisuja. 
Mökkikausi käynnistyy. Suomessa 
on yli 500 000 kesämökkiä. 

• Vappu 1. toukokuuta
• Eurooppa-päivä 9. toukokuuta
• Äitienpäivä 10. toukokuuta
• Helatorstai 21. toukokuuta

kesäkuu

Kesällä kuluttajat käyttävät enem-
män rahaa kuin muulloin ja kulutus 
on spontaanimpaa. Kesän festi-
vaalikausi käynnistyy ja radion 
kuuntelu lisääntyy.  Grillaukseen 
ja kesäulkoiluun liittyvät tuot-
teet kiinnostavat. Juhannuksen 
aikoihin rikotaan ruokakauppojen 
vuoden myynti ennätyksiä. Kotikat-
somoissa jännitetään Huuhkajien 
 MM-matkaa.  

• Juhannus 20. kesäkuuta
• Kesän alennusmyynnit alkavat 
• Jalkapallon Euroopan- 

mestaruuskilpailut  
järjestetään  12 eri Euroopan 
maassa 12.6.−12.7.

heinäkuu

Lähes kolmannes työikäisistä   
suomalaisista lomailee heinä- 
kuussa.  Veneily ja matkailu sekä 
kotimaassa  että ulkomailla  
kiinnostavat. Suomalaiset tekivät  
kesällä 2018 3,4 miljoonaa ulko-
maan matkaa. Suomen majoitus-
liikkeissä oli kesällä 2018 yli  
9 miljoonaa yöpymistä.  

• Jalkapallon EM-kisat jatkuvat  
12. heinäkuuta saakka  

• Unikeonpäivä 27. heinäkuuta

elokuu

Lomilta palataan arkeen. Koulu-
reppujen, syysvaatteiden sekä 
uusien puhelinten ja tietokoneiden 
hankinta on ajankohtaista. 

• Koulut alkavat 13. elokuuta

syyskuu

Liikkuminen ja itsestä huolehti-
minen alkaa syksyn tullen jälleen 
kiinnostaa. Terveystuotteiden 
kysyntä kasvaa syksyn flunssa-
kauden myötä.  

• Yrittäjän päivä 5. syyskuuta
• Syyspäiväntasaus 22. syyskuuta
• Maailman sydänpäivä  

27. syyskuuta

lokakuu

Lokakuussa syyslomaillaan ja 
 käperrytään sohvan nurkkaan 
 hyggeilemään. Halloween-juhlat 
näkyvät naamiaisasujen kysynnän 
piikkinä. 

• Kansainvälinen eläinten päivä  
4. lokakuuta 

• Aleksis Kiven ja suomalaisen  
kirjallisuuden päivä 10. lokakuuta

• Koulujen syyslomat lokakuun  
puolivälissä

• Halloween lokakuun viimeisenä 
viikonloppuna

• YK:n päivä 24. lokakuuta
• Kellojen siirto talviaikaan  

25. lokakuuta
• Pyhäinpäivä 31. lokakuuta

marraskuu

Maailman suurimman ostospäivän 
 Black Fridayn suosio on kasvanut 
myös Suomessa. Muita marras-
kuun ostos päiviä ovat Aasiasta 
peräisin oleva  Singles Day ja 
amerikkalainen Cyber Monday. 
Isänpäivänä muistetaan isiä, joita 
Suomessa on noin 1,3 miljoonaa.

• Ruotsalaisuuden päivä  
6. marraskuuta

• Isänpäivä 8. marraskuuta   
• Singles Day 11. marraskuuta
• Black Friday 27. marraskuuta
• Cyber Monday 31. marraskuuta 
• Lapsen oikeuksien päivä  

20. marraskuuta

joulukuu

Suosituimpia joululahjoja ovat 
lelut,  kuulokkeet, pelikonsolit,  
matkapuhelimet ja kirjat. Vuoden 
2019 suosikkilahjaksi nousi hula-
vanne. Vähittäiskaupan liike-  
vaihto on joulukuussa keskimäärin   
25 prosenttia koko vuoden 
kuukausi keskiarvoa suurempaa. 
Suomalaiset  aikoivat jouluna 2019 
käyttää jouluhankintoihin keski-
määrin 530 euroa  aikuista kohden.  
Joulukinkku on monen kysely- 
tutkimuksen mukaan jouluruokien 
ykkönen. Suomalaiset tekivät 
joulukuussa 2018 yhteensä  
2,2 miljoonaa kotimaan  vapaa- 
ajan matkaa, joiden aikana   
yövyttiin vähintään kerran.

• Itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta
• Talvipäivänseisaus  

21. joulukuuta
• Jouluaatto 24. joulukuuta
• Joulupäivä 25. joulukuuta
• Tapaninpäivä 26. joulukuuta
• Välipäivien alennusmyynnit
• Uudenvuoden aatto 31.12.

Markkinoijan vuosi 2020
Ota talteen vuoden tärkeät päivät ja valmistaudu kampanjoihin ajoissa.

Lähde: Tilastokeskus, Poimintoja tilastovuodesta


