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Silver Economy –markkinoiden 
mahdollisuudet yrityksille



Kehitysnäkymiä
- Kaikista voimakkaimmin kasvaa ikääntyneiden kulutus (Suisse raportti)

- ”Väestön ikääntyminen Euroopassa tuottaa uudenlaisia kuluttajia, joiden 
tarpeisiin yritysten on opittava vastaamaan” (Mika Pantzar Aalto-Yliopisto, 
Asiakkaan aika ja talouden rytmiliike –raportti)



Silver Economy
- ”Väestön ikääntyminen Euroopassa tuottaa 

uudenlaisia kuluttajia, joiden tarpeisiin 
yritysten on opittava vastaamaan” (Mika 
Pantzar Aalto-Yliopisto)

- Silver-markkinoiden kasvu tulee avaamaan 
uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiselle monilla eri 
toimialoilla. 

- Vuoden 2019 alussa alkaneella Silver 
Economy –hankkeella on katse 
käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ja 
ikääntyvissä asiakkaissa. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ikääntyvistä on vuosia puhuttu yhteiskunnan kulueränä. Todellisuudessa suuri osa eläkkeelle siirtyvistä viettää useita vuosikymmeniä aktiivista elämää, harrastaa ja matkustaa. Nykyiset eläkkeelle siirtyvät sukupolvet ovat huomattavasti aiempia sukupolvia paremmassa kunnossa ja eroavat elämäntavoiltaan ja kulutuskäyttäytymiseltään huomattavasti aiemmista sukupolvista.Viime vuosikymmenen aikana Euroopassa yleistyneen Silver Economy -ajatuksen mukaan väestön ikääntyminen nähdään taloudellisen toimeliaisuuden kannalta mahdollisuutena. Ikääntyneet ovat yhteiskunnassamme aktiivisia toimijoita ja kuluttajia. 



Ketkä kuluttavat?
Vertailtaessa eri ikäryhmien kulutusta on 
havaittu, että ikäryhmistä kaikista 
voimakkaimmin kasvaa ikääntyneiden 
kulutus. 

Euromonitor ennustaa, että vuoteen 
2020 mennessä  yli 60 vuotiaiden 
globaali ostovoima tulee saavuttamaan 
US$15 triljoonaa. 
Tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia
kohdentaa palveluita ja tuotteita
ikääntyville kuluttajaryhmille.



Ikääntyvät 
asiakkaat
- Ikääntyvät ovat aktiivisia kansalaisia ja 

kuluttajia. 

- Suomessa asuu 2,2 miljoonaa yli 
viisikymppistä, joka toinen suomalainen 
siis kuuluu tähän joukkoon. 
Ikäryhmään mahtuu monta hyvin 
erilaista ihmistä niin iältään, 
harrastuksiltaan, kulutustottumuksiltaan 
tai esimerkiksi mediankäytöltään.

- Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 50-vuotiaiden 
joukosta löytyy kolme isoa ikäryhmää: 50–59-
vuotiaita on 746 000, 60–69-vuotiaita 752 000 ja 
yli 70-vuotiaita 715 000 (Lähde: Stat.fi).

https://wau.fi/artikkelit/luuletko-etta-yli-50-vuotias-ostaa-vain-laakkeita-ja-halpaa-voita



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Silver Economyyn panostaminen tulee vaatimaan yrityksiltä liiketoiminnallista, palvelumuotoilu- ja tuotekehitysosaamista muotoilla palveluitaan ko. asiakasryhmälle. Tavoitteena Silver Economy – Turning the Silver Tsunami Into A Silver Lining –hankkeessa on tarjota yrityksille tietoa Silver Economy, 50plus ja ikäystyvällisistä palveluista sekä osaamista kohdentaa palveluita silver kuluttajaryhmälle.Tuloksena syntyy uusia tuotteita ja palveluita



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hankkeessa tullaa järjestämään muutamia kaikille avoimia tilaisuuksia vuosittainMikäli  yritystä haluaa hyötyä myös vahvemmin hankkeen toiminnasta Olemme paketoineet Silver Economy -hankkeeseen  erilaisia kokonaisuuksia:Hankkeeseen osallistuvat yritykset/organisaatiot valitsevat kehittämishalunsa mukaan tason I, 2 tai 3 paketin ja pääsevät mukaan hankkeen toimintaan v. 2019-2021.Taso I) valmennuspaketti (yrityksen osallistujamäärän mukaan määräytyvä), kehittämispalvelut kattavat: osallistumisen valmennusohjelmaan kuuluviin valmennuspajoihin (palvelumuotoilu, kohdentaminen, tuote ja palvelukehitys, markkinointi ja ikäystävällinen yritys). yrityksestä yksi osallistuja 300e, kaksi osallistujaa 500 e,kolme osallistujaa 650 eTaso II) kehittämispaketti 800e sopimus, kehittämispalvelut kattavat: osallistumisen valmennuspaketin sisältöihin kuuluviin valmennuspajoihin, asiantuntijavetoisiin palvelukehitystyöpajoihin sekä halutessaan pilottikehittämiseen, markkinointipilotteihin ja tapahtumiin. Tavoitteena asiakaslähtöinen kehittäminen (työpajoja/vierailuja, joissa kohderyhmään mukana).Taso III) lisäksi kansainväliselle benchmarkmatkalle tai messuille osallistuminenValmennuksia luvassa mm. palvelumuotoilu, markkinointi (kuinka tavoitat asiakkaasi), ikäystävällisen yrityksen kehittäminen (miten edetä)Ja muita yrityksiltä tuleviin tarpeisiin suunnattuja valmennuksia.



Silver -sukupolvet ja palvelut

- Useat olemassa olevat
tuotteet ja palvelut eivät
sellaisenaan palvele
ikääntyvien kuluttajien
tarpeita. 

- Paremmin soveltuvat palvelut
ja tuotteet vahvistavat ja 
tukevat ikääntyvien
kuluttajien elämänlaatua sekä
toimintakykyä. Tällä on 
merkitystä yhteiskunnalle. 



Pohjois-Karjalan 50+ kuluttajakäyttäytymisen 
kysely, kevät 2018

- Keväällä 2018 toteutettiin 50+ 
kuluttajakäyttäytymisen 
kyselyhaastattelu alueen 
ostoskeskuksissa. Tuloksena tietoa 50+ 
kuluttajien ostokäyttäytymisestä sekä 
tarpeista ja toiveista.

- Vastanneista yli ¼ mielestä alueelta ei 
löytynyt kaikkia heidän haluamiaan 
tuotteita. 

- Puuttuvia tuotteita avointen 
vastausten mukaan erityisesti vaatteet, 
kengät, huonekalut, työkalut ja 
rakennustarvikkeet.
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Kysymys 1: Koetko että tältä alueelta löytyvät kaikki haluamasi tuotteet?
Kyllä
Ei

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Karelia-ammattikorkeakoulun kuluttajakäyttäytymiskurssin opiskelijat toteuttivat keväällä 2018 50+ kuluttajakäyttäytymisen kyselyn alueen ostoskeskuksissa. Saadut tulokset antavat meille käsityksen 50+ kuluttajien ostokäyttäytymisestä sekä tarpeista.



Pohjois-Karjalan 50+ kuluttajakäyttäytymisen 
kysely, kevät 2018

- Ostokäyttäytymisessä saatiin 
kiinnostavia tuloksia. Erityisesti 
viihteen, vaatetuksen ja 
ravintolapalveluiden runsas käyttö oli 
odotettua suurempaa. Tässä oli eroa 
myös ikäryhmien välillä. 

- Yli 1/4 vastanneista kaipasi lisää omalle 
ikäryhmälleen suunnattuja toimintoja. 
Toiveista suuri osa liittyi liikuntaan, 
kulttuuriin, harrastusmahdollisuuksiin 
ja viihteeseen. 
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Mihin vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja 
matkustamiseen liittyviin asioihin olet 
käyttänyt rahaa viimeisen 6 kk aikana?



Palvelukehittämisellä 50+ 
markkinoille

- Maailmalla on havahduttu ikääntyneisiin 
asiakkaisiin. Useiden eri toimialojen 
yritykset ovat lähteneet kehittämään 
palveluja erityisesti ikääntyneille 
asiakkaille.

- Saksan markkinoilla on jo vuosien ajan puhuttu 
”best ager” -kuluttajista 

- Yhdysvalloissa ja Aasiassa silver-markkinoihin on 
panostettu jo kauan

- Aina ei tarvitse luoda täysin uutta palvelua.
- Palvelutarjonta voi oikeanlaisella 

palvelumuotoilulla näyttäytyä eri elämänvaiheissa 
oleville ja eri-ikäisille kuluttajille erilaisena. 

- ”--Pienetkin palvelukonseptien uudistukset 
voisivat riittää varttuneempien kuluttajien 
tavoittamiseen.”

https://kauppa.fi/ajankohtaista/blogit/vieraskynaeblogi/ikaantyvat_jupit_digiajassa_3
50



Palvelumuotoiluajattelua yrityksille
- Vuonna 2018 toteutettujen 

palvelukehityspilottien 
pohjalta julkaisimme 
ensimmäisen oppaan.

- Kolme palvelukehityspolkua 
uusien Silver Economy -
palveluiden luomiseen

- https://issuu.com/karelia-
amk/docs/palvelumuotoilu-
opas-yrityksille

https://issuu.com/karelia-amk/docs/palvelumuotoilu-opas-yrityksille
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Liiketoiminnan kehittäminen 
Ostosketjuista; Tesco and 
Kaiser and AEON ovat 
luoneet “pensioner-
friendly” supermarketteja 
- mm. suurennuslaseja, 
pienempiä annoskokoja,  
penkkejä yms.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Vielä lyhyt vilkaisu maailmalle. Mitä muissa maissa on tehty: Japanilainen AEON, brittiläinen Tesco ja saksalainen Kaiser -ketju ovat kehittäneet yksittäisten myymälöiden liiketoimintaa ja ympäristöä erityisesti Silver sukupolville.Myymälöitä on kehitetty liiketilojen, asiakaspalvelun ja tuotteiden osalta. Kaiser- myymälän osalta tämä muutos kasvatti liikevaihtoa 30 %.Kaiser Supermarktin konsepti houkutti saksalaisia senioreja.http://www.silvereco.org/en/germany-a-supermarket-tailored-to-seniors-needs/This concept proposed by Kaiser Supermarkt has quickly seduced German seniors, increasing store’s profit by 30%.



Palvelukonsepteja
Pamplemousse 50+ aikuisten kieli-
ja kultturikurssit
BORDEAUX AREA CULTURE 
AND GASTRONOMY

- 20 tuntia ranskan opetusta
aamuisin

- + kiinnostavia vierailukohteita
ja tapahtumia iltapäivisin (4 
kahden tunnin kohdetta
viikossa), mukana ranskan
opettaja.

http://www.pamplemousse.fi/elamyksia-ranskassa/kielikurssit/aikuisten-kieli-ja-kulttuurikurssit-ranskassa/

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä vielä hieman esimakua tänään kuultavasta yrityksestä. Pamplemousse on luonut omia konsepteja 50+ kohderyhmälle.



Senioreille räätälöityjä palveluita
- Puhelimen käyttöopetusta
- Optikon kotikäyntejä



Matkustaminen

- Iso-Britaniassa
CrossCountry-
rautatieyhtiö on 
toteuttanut
haastatteluja ja pyrkinyt
huomioimaan 50+ 
näkökulman
palveluiden ja 
tuotteiden
kehittämisessä.



Nanso uudisti mallistonsa ja piti 
luottoasiakkaat tyytyväisinä 

- Malliston uudistuksesta vastasi 
Nanson pääsuunnittelija Noora 
Niinikoski, joka on tehnyt samaa 
työtä Marimekolla.

- "Roolini on ollut sovittaa yhteen 
uusi ja vanha. Tiedostamme, kuinka 
arvokas asiakasryhmä yli 50-
vuotiaat ovat meille. He ovat voineet 
olla asiakkaitamme 
kolmikymppisistä asti, joten 
kysymys oli, miten olemme 
relevantteja sen ikäisille tänä 
päivänä", Niinikoski sanoo.

- https://www.marmai.fi/lehti/senioreilla-on-aikaa-ja-rahaa-mutta-miten-heita-voi-
puhutella-nain-nanso-uudisti-mallistonsa-ja-piti-luottoasiakkaat-tyytyvaisina-6718429



DNA avasi vanhuksille oman 
asiakaspalvelun 

- Lähes neljännes DNA:n asiakaspalveluun soittavista on yli 65-vuotiaita. 

- Teleoperaattori DNA avasi 2008 alussa yli 65-vuotiaille asiakkailleen oman 
asiakaspalvelunumeron, joka auttaa matkapuhelimeen ja liikkuvaan 
laajakaistaan liittyvissä asioissa. DNA:n tiedotteen mukaan sen 
asiakaspalveluun soittavista lähes neljännes on yli 65-vuotiaita. 

- DNA:n Seniorilinja tarjoaa kiireetöntä asiakaspalvelua ja opastusta kaikissa 
matkapuhelimiin liittyvissä asioissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

- – Seniori-ikäiset ovat kertoneet tarvitsevansa palvelua, jossa osataan kuunnella ja 
halutaan auttaa ja jossa on aikaa kohdata ihminen ihmisenä. Haluamme, että myös 
iäkkäämmät asiakkaamme uskaltavat kokeilla matkapuhelimen ja liikkuvan 
laajakaistan mahdollisuuksia, sanoo DNA:n asiakaspalvelusta vastaava johtaja Petteri 
Niemi tiedotteessa. 

https://www.marmai.fi/uutiset/dna-avasi-vanhuksille-oman-asiakaspalvelun-6272553



K-rauta Dreambuilder
- Suomalainen kuluttaja tekee 

nykyään entistä vähemmän 
remonttitöitä itse. Ikääntyvä ja 
vaurastuva väestö ostaa 
palvelut mieluummin 
ammattilaisilta. K-Rauta 
haluaa vastata markkinoiden 
tarpeisiin ja tehdä K-Raudassa 
asioimisesta helppoa. Avain 
tähän ovat digitaaliset palvelut.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/caset/2017/k-rauta-dream-builder-tekee-
remontin-helpoksi/

http://dynamoson.fi/toita
mme/k-rauta-dream-
builder/

http://dynamoson.fi/toitamme/k-rauta-dream-builder/


Mainonta
- Stockmann on 

todennut, että 
kanta-asiakkaat 
vanhenevat ja 
siksi kanta-
asiakasmainonnas
sa esiintyy myös 
harmajapäitä.

- https://www.marmai.fi/uutiset/
ala-hylkaa-minua-6618195

https://info.stockmann.com/inspiroidu/naiset/muoti/klassinen-tyyli-haltuun/



Messuja, tapahtumia

350 näytteilleasettajaa/yritystä
153 näytteilleasettajaa/yritystä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Myös aikuisille/ ikääntyville asiakasryhmille suunnatut messut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada lisänäkyvyyttä. Hanke vieraili tänä keväänä K50-messuilla Tamperella. Messuilla oli erittäin paljon aktiivisia Silver kuluttajia. Haastattelimme paikalla olleita yrityksiä.Yritysten näkökulmasta K50 messut tarjoavat näytteilleasettajayrityksille runsaasti näkyvyyttä sekä uusia asiakaskontakteja. Ns. Uusasiakashankintaa



Tervetuloa mukaan palvelukehittämiseen ja 
pohjoiskarjalaiseen Silver Economy

toimijaverkostoon
- Tavoitteenamme on seuraavan 2 ½ vuoden aikana kehittää 

yritysten kanssa uusia 50+ tuotteita ja palveluita sekä 
tarjota yrityksille osaamista ja menetelmiä omaan 
kehittämiseen

- Tulemme lisäksi toteuttamaan markkinointipilotteja ja 
sekä tapahtumia, joissa yritysten on mahdollista näkyä ja 
kontaktoida asiakkaita

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lopuksi vielä tervetuloa tähän Silver Economy- tilaisuuteen sekä toimijaverkostoomme. 
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