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Mitä	  olisit	  valmis	  tekemään	  kauniin	  ihon	  edestä?	  
Suomalainen	  ei	  millään	  hinnalla	  luopuisi	  saunasta	  ja	  kahvista	  –	  
alkoholista	  kylläkin	  
	  
Kuiva,	  hilseilevä	  iho	  vaivaa	  1,5	  miljoonaa	  suomalaista	  etenkin	  talvisin.	  Tutkimuksen	  mukaan	  
kauniilla	  ja	  heleällä	  iholla	  on	  myös	  yhteys	  itsetuntoon;	  työn	  saantiin	  ja	  työssä	  menestymiseen	  
sekä	  parisuhdeasioissa.	  Kuitenkin	  naisista	  vain	  80	  prosenttia	  ja	  miehistä	  30	  prosenttia	  hoitaa	  
kasvojen	  ihoa	  päivittäin	  ja	  vartalon	  ihoa	  sitäkin	  harvemmin.	  Mistä	  suomalainen	  olisi	  valmis	  
luopumaan	  kauniin	  ja	  heleän	  ihon	  eteen?	  
	  
Taloustutkimuksen	  saksalaiselle	  lääke-‐	  ja	  kosmetiikkayritykselle	  Dr.	  Wolffille	  teettämä	  tilastollisesti	  
pätevä	  tutkimus	  kertoo,	  että	  sauna	  ja	  kahvi	  ovat	  suomalaisille	  niin	  pyhiä	  asioita,	  ettei	  niistä	  haluta	  
luopua	  edes	  ihon	  hyvinvoinnin	  takia.	  	  
	  
Saunominen	  ja	  kahvittelu	  pyhiä	  asioita	  suomalaisille	  
	  
–	  Saunominen	  kuuluu	  kiinteästi	  lähes	  jokaisen	  suomalaisen	  arkeen	  ja	  selvityksen	  mukaan	  vain	  2	  
prosenttia	  kaikista	  vastaajista	  luopuisi	  saunomisesta	  vuodeksi	  saadakseen	  kauniin	  ihon.	  Ottaen	  
huomioon,	  että	  kylpeminen	  ja	  saunominen	  kuivattaa	  ihoa	  merkittävästi	  luku	  on	  hyvin	  alhainen,	  kertoo	  
Dr.	  Wolffin	  viestintäjohtaja	  Eva	  Gertz.	  
	  
Suomi	  on	  kahvinjuonnin	  luvattu	  maa,	  eikä	  päivittäisestä	  kahvikupposesta	  olla	  juurikaan	  halukkaita	  
luopumaan	  kauniin	  ihon	  saamiseksi.	  	  
	  
–	  Vain	  4	  prosenttia	  kaikista	  vastaajista	  kertoi	  harkitsevansa	  kahvinjuonnin	  lopettamista	  vuodeksi.	  
Nuoremmassa	  20–34-‐vuotiaiden	  vastaajaryhmässä	  kahvinjuonti	  ei	  ehkä	  ole	  yhtä	  vakiintunut,	  koska	  
peräti	  8	  prosenttia	  oli	  valmiita	  tekemään	  myönnytyksiä	  kahvinjuonnin	  suhteen,	  jos	  he	  saavat	  sillä	  
kauniin	  ja	  heleän	  ihon.	  Nuoremmissa	  korostuu	  myös	  kauniin	  ihon	  merkitys	  työ-‐	  ja	  parisuhdeasioissa,	  
sanoo	  Gertz.	  
	  
Alkoholista,	  juhlimisesta	  ja	  auringonotosta	  on	  helpointa	  luopua	  
	  
Taloustutkimuksen	  kyselyn	  mukaan	  joka	  kolmas	  (36	  %)	  suomalainen	  olisi	  valmis	  luopumaan	  
vuodeksi	  joko	  alkoholista,	  juhlimisesta	  tai	  auringonotosta	  saadakseen	  kauniin	  ihon.	  
	  
Erityisesti	  nuorten	  ja	  sinkkujen	  sekä	  atooppisesta	  ihosta	  kärsivien	  keskuudessa	  ollaan	  valmiimpia	  
tekemään	  myönnytyksiä	  kauniin	  ihon	  saamiseksi.	  Useampi	  kuin	  joka	  kymmenes	  (13	  %)	  olisi	  valmis	  
luopumaan	  alkoholista	  vuodeksi	  ja	  yhtä	  monta	  (15	  %)	  auringonotosta	  vuodeksi.	  Nuoremmassa	  
ikäryhmässä	  ollaan	  myös	  vanhempiin	  verrattuna	  halukkaampia	  luopumaan	  saunasta	  (4	  %)	  ja	  kahvista	  
(8	  %),	  mutta	  juhlimisesta	  ei	  olla	  valmiita	  antamaan	  periksi	  (6	  %).	  
	  
35–49-‐vuotiaiden	  keskuudessa	  sauna	  ja	  kahvi	  ovat	  tärkeä	  osa	  elämänrutiinia,	  eikä	  niistä	  olla	  helpolla	  
luopumassa	  (1	  %	  ja	  3	  %).	  Sen	  sijasta	  aikuiset	  kertovat	  luopuvansa	  ensisijassa	  juhlimisesta	  (16	  %)	  ja	  
alkoholista	  (11	  %).	  Auringonotosta	  luopuisi	  vain	  joka	  20.	  vastaaja	  (6	  %).	  
	  
	  
	  



	  
Yhteenlasketut	  tulokset	  20–70-‐vuotiaat	  (n=1020)	  
	  
Mistä	  olisit	  valmis	  luopumaan	  kauniin	  ihon	  saamiseksi?	  
• Juhlimisesta	  vuodeksi	   10	  %	  
• Alkoholista	  vuodeksi	   9	  %	  
• Auringonotosta	  vuodeksi	   8	  %	  
• Kahvista	  vuodeksi	   4	  %	  
• Saunasta	  vuodeksi	   2	  %	  
• 200	  eurosta	  kuukaudessa	  vuodeksi	   1	  %	  
• Vuoden	  eliniästäni	   1	  %	  
	  
	  
Tietoa	  tutkimuksesta	  
Taloustutkimuksen	  kuluttajatutkimuksen	  tavoitteena	  oli	  selvittää	  suomalaisten	  kokemuksia	  kuivasta	  ihosta	  ja	  
asenteita	  ihon	  hoitamiseen.	  Tutkimus	  toteutettiin	  internetpaneelina	  10.–15.8.2015	  välisenä	  aikana	  ja	  kyselyyn	  
vastasi	  yhteensä	  1	  020	  henkilöä	  valtakunnallisesti	  Ahvenanmaata	  lukuun	  ottamatta.	  Vastaajien	  ikä	  oli	  20–70	  
vuotta	  ja	  puolet	  vastaajista	  oli	  miehiä,	  puolet	  naisia.	  Tutkimuksen	  tilaaja	  on	  Dr.	  Kurt	  Wolff	  GmbH	  &	  Co.	  KG.	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
Eva	  Gertz,	  viestintäjohtaja,	  Dr.	  Wolff	  (suomeksi)	  
p.	  +49	  171	  2707	  535,	  sähköposti:	  e.gertz@alcina.de	  	  
	  
Valery	  von	  Waldow,	  International	  Area	  Manager,	  Dr.	  Wolff	  (englanniksi)	  
p.	  +49	  151	  579	  769	  97,	  sähköposti:	  valery.vonwaldow@alcina.de	  	  
	  
Lisätietoja	  tutkimuksesta:	  
Sirkku	  Keski-‐Hallila,	  tutkimuspäällikkö,	  Taloustutkimus	  
p.	  040	  827	  5158,	  sähköposti:	  sirkku.keski-‐hallila@taloustutkimus.fi	  
	  
	  
Dr.	  Wolff	  Gruppe	  on	  farmaseutti	  ja	  tohtori	  August	  Wolffin	  vuonna	  1905	  Bielefeldissä	  perustama	  yritys.	  Se	  on	  tänään	  yksi	  
suurimmista	  keskikokoisista	  perheyrityksistä	  Saksan	  lääke-‐	  ja	  kosmetiikka-‐alalla	  ja	  yksi	  toimialansa	  sadasta	  johtavasta	  
yrityksestä.	  Dr.	  Wolffilla	  on	  vahvaa	  tutkimusosaamista	  ja	  se	  on	  kotimarkkinoillaan	  tunnettu	  innovatiivisten	  ratkaisuiden	  
kehittäjä.	  Dr.	  Wolffin	  liikevaihto	  on	  vuosittain	  noin	  250	  miljoonaa	  euroa,	  ja	  sen	  palveluksessa	  on	  noin	  500	  työntekijää.	  Tuotanto	  
ja	  hallinto	  sijaitsevat	  Bielefeldissä,	  tytäryhtiöitä	  on	  monessa	  Euroopan	  maassa	  sekä	  Aasiassa.	  Dr.	  Wolffin	  tuotemerkit	  Linola,	  
Plantur	  39	  ja	  Vagisan	  ovat	  menestyneet	  hyvin	  myös	  Suomessa.	  


