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MIKÄ LOHAS? 
Yhdysvalloissa havahduttiin vuosituhan-
nen taitteessa uudenlaisen kulutuskäyt-
täytymisen olemassaoloon. Eettisyyttä, 
ekologisuutta ja terveellisyyttä valinnois-
saan painottavaa kuluttajakategoriaa 
kuvaamaan kehitettiin termi LOHAS – 
lyhenne sanoista Lifestyles of Health and 
Sustainability.

Eettisyyttä, ekologisuutta ja terveellisyyttä arvostavat LOHAS-kuluttajat ovat 
saapuneet jäädäkseen. Me selvitimme, keitä he ovat ja mitä he haluavat.

 Karelia-ammattikorkeakoulun pro-
jektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen 
on tutkinut LOHAS-kuluttajia Itä-Suo-
men yliopistolle valmistuneessa pro gra-
du -tutkielmassaan.  
 – LOHAS-kuluttajien päätöksiä oh-
jaavat vahvat elämänarvot. Ne voivat 
liittyä esimerkiksi kestävään kehitykseen, 
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ekologiseen elämäntapaan, terveyteen ja 
hyvinvointiin, vaihtoehtoisten hoitojen 
suosimiseen sekä yksilön kehittymiseen, 
Ruotsalainen kertoo.  
 – LOHAS-kuluttajat kuluttavat paljol-
ti oman hyvänolontunteensa kautta. Sen 
lisäksi, että omilla kulutuspäätöksillä ta-
voitellaan terveyttä, aktiivisuutta, jaksa-
mista ja stressittömyyttä, etsitään myös 
hyvänolontunnetta, jonka saa aikaan juu-
ri oman arvomaailman mukaisen tuot-
teen tai palvelun ostaminen. 
 Ennen ostopäätöstä tuotteesta tai pal-
velusta haetaan kuitenkin monipuolisia 
taustatietoja. LOHAS-kuluttajat tutkivat 
tuotteen raaka-aineita ja tuotantotapoja 
sekä selvittelevät sen kestävyyttä ja laa-
tua. Heille on ominaista myös yritysten ja 
tuotemerkkien arvottaminen ympäristö-
tekojen mukaan. 
 – Yritys, joka korostaa tuotteidensa ja 
palvelujensa ekologisia puolia, menestyy 
LOHAS-kuluttajien parissa, Ruotsalainen 
linjaa.

Luomu on uutta luksusta
Viimeisen parinkymmenen vuoden aika-
na käsitys luksustuotteista on muuttunut. 
Ennen niillä tarkoitettiin pröystäilevää 
kiiltoa ja kimallusta, mutta uusluksusta 
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TIEDOSTAVAT ASIAKKAAT NÄKYVÄT 
KOSMETIIKKAOSASTOLLA 
Diplomikosmetologi ja meikkaaja-maskee-
raaja, vuosituhannen vaihteesta käytän-
nössä kosmetiikkaneuvojan tehtävissä 
toiminut Rosanne Kunnas on työskennellyt 
viimeiset neljä vuotta Jumbo-kauppakes-
kuksen Emotionissa Vantaalla.
 LOHAS-ajattelu näkyy hänen mukaansa 
ennen kaikkea asiakkaiden etukäteisval-
mistautumisena, joka on vuosien mittaan 
selvästi lisääntynyt. Tuotteista, niiden eetti-
syydestä ja raaka-aineista luetaan somesta 
tai naistenlehdistä, ja päätös ostettavasta 
merkistä on usein jo tehty ennen liikkee-
seen astumista. 
 – Kosmetiikkamyyjän tärkeä tehtävä on 
silloin kartoittaa, minkä tuotteen asiakas 
konkreettisesti tarvitsee, Kunnas toteaa. 
 Tuotteiden eettisyys ja ekologisuus ovat 
hänen mukaan tärkeitä kriteerejä etenkin 
nuorille aikuisille naisille 25–30 ikävuodesta 
ylöspäin. 
 – Esimerkiksi perheen perustamisen 
ollessa ajankohtaista ymmärretään, että 
pienikin päätös vaikuttaa oman lapsen tule-
vaisuuteen. Samalla halutaan opettaa omaa 
arvomaailmaa uudelle sukupolvelle. 
 Teini-ikäisetkin kuluttajat ovat Kunnaksen 
mukaan yllättävän valveutuneita. 
 – Omaa rahaa ei siinä iässä juuri ole, mutta 
käytössä on äidin kukkaro, Kunnas hymähtää.
 – Miehillä LOHAS-ajattelu taas näkyy esi-
merkiksi tavarankuljetuksiin ja pakkausma-
teriaaleihin liittyvinä kysymyksinä. 
 Hinta vaikuttaa ostopäätökseen Kunnak-
sen mukaan aina, mutta useimmiten asiak-
kaalla on jo saapuessaan mielikuva siitä, 
mitä tuote saa maksaa. 
 – Myyjän on oltava ammattitaitoinen ja 
kuulosteltava asiakkaan tuotteelle asetta-
mia kriteerejä. Jos valikoimista löytyy niitä 
vieläkin paremmin vastaava tuote, ei hie-
man kalliimpi hinta silloin yleensä enää ole 
kaupan esteenä. 

Kysyntä määrää tarjonnan
Kosmetiikkatrendit liikkuvat Kunnaksen mu-
kaan aalloittain. Muutaman vuoden takai-
seen luontaiskosmetiikkabuumiin vastattiin 
ekosertifioiduilla tuotesarjoilla. Nyt buumi 
on rauhoittunut, mutta sen tilalle ovat nous-

seet kysymykset tuotteiden sisältämistä 
parabeeneistä. 
 – Kosmetiikkamyyjän ammattitaitoon 
kuuluu kertoa kuluttajalle, onko tämän pe-
loilla pohjaa.
 Tuotetietoutta kosmetiikkamyyjät am-
mentavat säännöllisesti järjestettävistä 
koulutuksista.
 – Me myös kokeilemme tuotteet itse, jotta 
tunnemme koostumuksen ja tiedämme, mi-
ten tuote käytännössä toimii, Kunnas ker-
too. 
 Ekoon ja luomuun panostaminen kosme-
tiikkaliikkeen valikoimassa riippuu kaupan-
käynnin lakien mukaisesti kysynnästä. 
 – Kosmetiikkaosastoilla myydään sitä, 
mitä asiakkaat haluavat ostaa. Ostokäyt-
täytymisellään asiakas voi vaikuttaa näihin 
asioihin todella paljon, Kunnas huomauttaa. 
 – Esimerkiksi tekokuitusiveltimien myynti 
on kasvanut merkittävästi, joten valikoima 
on laajentunut. Samalla aitokarvasivelti-
mien valikoima on supistunut. Muutos ei 
toki tapahdu yhdessä yössä, mutta tapah-
tuu kuitenkin. ●
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suosivat LOHAS-kuluttajat arvostavat 
ennemminkin arjen luksusta. Sitä ovat 
muun muassa luomu- ja lähituotteet, 
toisaalta myös itsensä hedonistinen 
hemmottelu. 
 – Aikaisemmin luksuksen määreitä 
olivat korkea hinta ja status, nykyään 
luksusta ovat esimerkiksi tuotteiden ja 
palveluiden ekologisuus ja omaleimai-
suus, Ruotsalainen sanoo.  
 LOHAS-kuluttaja on valmis panosta-
maan kauneudenhoito- ja hyvinvointi-
palveluihin sekä luonnonmukaiseen kos-
metiikkaan myös taloudellisesti, vaikka 
muussa kuluttamisessa kukkaronnyöre-
jä haluttaisiinkin kiristellä. 
 – Nykykuluttaja on hedonisti, joka 
nauttii elämästä. Lisäksi tuotteiden 
imago – oli kyse sitten designasustees-
ta tai luonnonmukaisesta kasvovoitees-
ta – on kuluttajan tapa ilmaista itseään 
ja arvojaan.
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