
Nordean lapsiperhetutkimus: Yleisin viikkoraha on viiden euron
seteli
Nordean teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista lapsista saa viikko- tai kuukausirahaa. Vain neljäsosa 7–17-vuotiaista
lapsista ei saa käyttörahaa vanhemmiltaan ollenkaan. Alakoululaisilla yleisin viikkoraha on 5 euroa kun taas yläkouluikäisillä keskimääräinen
viikkoraha on 9–15 euroa.

- Yleisesti kaikille sopivaa rahasummaa viikkorahaksi on vaikea sanoa, koska se riippuu siitä, mitä kaikkea viikko- tai kuukausirahoilla pitää itse
hankkia. Jos nuoren pitää esimerkiksi ostaa vaatteensa itse, on tarvittava rahamäärä luonnollisesti suurempi, Nordean yksityistalouden
ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi.

Viikko- tai kuukausiraha maksetaan Suomessa edelleen käteisenä etenkin pienemmille lapsille. Yli 80 prosenttia 6–11-vuotiaista lapsista saa
viikko- tai kuukausirahansa ainoastaan käteisenä. Sen sijaan yli puolet 12–17-vuotiaista lapsista saa viikko- tai kuukausirahansa ainakin
osittain tilisiirtona. Suomessa käteisen suosio viikkorahoissa on selvästi muita Pohjoismaita suurempaa.

- Viikkoraha on lapselle hyvä tapa harjoitella rahankäyttöä. Pienillä lapsilla käteinen raha on konkreettinen keino harjoitella rahan arvoa ja
säästämistä. Pankkikortit yleistyvät lapsilla nopeasti 12 ikävuodesta ylöspäin, jolloin voi olla järkevää että myös viikko- tai kuukausiraha
maksetaan tilille, Kärkkäinen sanoo.

Tytöiltä vaaditaan poikia enemmän kotitöitä

Puolet kouluikäisten lasten vanhemmista on sitä mieltä, että lasten tulee osallistua kotitöihin saadakseen viikko- tai kuukausirahaa. Tytöiltä
osallistumista kotitöihin edellytetään hieman useammin kuin samanikäisiltä pojilta.

Säännöllisen viikko- tai kuukausirahan lisäksi noin puolet 7–17-vuotiaista lapsista saa rahapalkkion hyvistä arvosanoista. Keskimääräinen
palkkio hyvästä arvosanasta on 5 euroa. Suomessa hyvistä arvosanoista palkitseminen on huomattavasti muita Pohjoismaita yleisempää.
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa harvempi kuin joka viides kouluikäinen lapsi saa rahapalkkion hyvistä arvosanoista.

- Olin yllättynyt, kuinka yleistä hyvistä arvosanoista palkitseminen Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna. Kotitöiden vaatiminen
viikkorahan vastineeksi on puolestaan hieman kaksijakoinen asia. Taloudelliset kannustimet toki toimivat myös nuorilla, mutta lapsena olisi
myös hyvä oppia, että kaikkien tulisi osallistua kotitöihin ilman erillistä palkkiota, Olli Kärkkäinen kommentoi.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, p. 040 735 6030

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 24.4.-7.5.2017 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä,
sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1009 suomalaista, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Vastaava kysely toteutettiin myös
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa huhti-toukokuussa 2017.

Nordean lapsiperhekyselyn tuloksia ja havaintoja

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


