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Joka toinen suomalainen on valehdellut rahankäytöstä 
kumppanilleen - rahankäytön avoimuus pohjoismaiden 
heikointa 

 
Klarnan teettämän kyselyn* mukaan lähes puolet (49 %) parisuhteessa olevista 
suomalaisista on valehdellut ostostensa hinnoista tai yrittänyt piilotella niitä 
kumppaniltaan. Miehet valehtelevat yleisimmin elektroniikan ja pelien hinnoista, kun taas 
naiset piilottelevat vaatteiden ja kodin tavaroiden todellisia kustannuksia. Suomessa 
parisuhteissa ei puhuta rahankäytöstä yhtä avoimesti kuin muissa Pohjoismaissa. 
  
Klarnan teettämän tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa suomalaisten rahankäyttöön 
liittyvistä asenteista parisuhteissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 49 % kaikista parisuhteessa 
olevista vastaajista on valehdellut jonkin ostoksen hinnasta tai yrittänyt piilotella sitä 
kumppaniltaan.  
  
“Voi olla vaikeaa hemmotella itseään, jos asuu yhdessä kumppanin kanssa ja jakaa menot ja 
budjetin. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi lähes puolet vastaajista kertoo valehdelleensa 



ostostensa hinnoista tai piilotelleensa niitä kumppaniltaan. Toinen syy voi olla se, että ostos on 
osoittautunut kalliimmaksi kuin alunperin oli suunniteltu. Todellista hintaa ei viitsitä kertoa, ettei 
tulisi moitteita tuhlaamisesta”, kertoo Viveka Söderbäck, Klarnan kuluttajakäyttäytymisen 
erityisasiantuntija. 
  
Useimmin valehdellaan sen tuoteryhmän ostoksista, joita tehdään eniten 
 
Kyselyn tulokset osoittavat, että naiset (50 %) valehtelevat kumppanilleen ostosten hinnoista tai 
piilottelevat niitä hieman useammin kuin miehet (47 %).  
 
Miehet ja naiset valehtelevat eri tuoteryhmien hinnoista; miehet ovat taipuvaisempia 
valehtelemaan ostamansa elektroniikan (31 % vastaajista) ja pelien hinnoista (27 %), kun taas 
naiset piilottelevat useammin vaatteiden (49 %), kodintavaroiden (19 %) ja meikkien (17 %) 
hintoja.  
 
Klarnan ostodatasta käy ilmi, että miehet ja naiset ostavat eniten tuotteita niistä tuoteryhmistä, 
joista he useimmiten valehtelevat.  
  
“Tästä on pääteltävissä, että kuluttajat valehtelevat useimmin sellaisista tuotteista, joita he 
eniten ostavat. Naiset ostavat verkosta enemmän vaatteita kuin miehet, ja miehet taas ostavat 
enemmän elektroniikkaa kuin naiset. Ei siis ole yllätys, että he piilottelevat useimmiten juuri 
näiden tuoteryhmien hintoja”, sanoo Söderbäck.  
  
Vanhemmat piilottelevat ostostensa hintoja muita useammin 
  
Perhetilanne on iso tekijä, kun henkilö päättää piilotella ostosten hintoja kumppaniltaan. 
Yleisimmin ostosten hintoja piilottelevat tai niistä valehtelevat kuluttajat, joilla on pieniä lapsia 
(59 % vastaajista), kun taas kaikkein avoimimpia ostoksistaan ovat lapsettomat nuoret aikuiset 
(52 % kertoo, etteivät ole koskaan piilotellut ostosten hintoja tai valehdellut niistä).  
  
“Vanhemmat voivat tuntea tarvetta ostaa silloin tällöin jotain kivaa itselleen, mutta eivät 
kuitenkaan halua, että heidän kumppaninsa saa tietää ostoksen hintaa. Uskon, että moni voi 
samaistua tähän tilanteeseen”, Söderbäck jatkaa. 
  
Ruotsalaiset ja norjalaiset ovat suomalaisia avoimempia 
  
Pohjoismaiden välillä on myös havaittavissa tiettyjä eroja rahankäytön avoimuudessa. 
Suomalaiset ovat taipuvaisempia valehtelemaan menoistaan kuin ruotsalaiset tai norjalaiset. 57 
% norjalaisista ja 56 % ruotsalaisista kertoo, ettei ole koskaan valehdellut ostostensa hinnoista 
kumppanilleen tai piilotellut hintoja, mutta suomalaisista vain alle puolet (48 % vastaajista) 
kertoo olleensa täysin rehellisiä rahankäytöstään kumppanilleen. 
 
 



*Kysely toteutettiin YouGovin toimeksiannosta 29.1.2021 ja 1.2.2021 välisenä aikana ja siihen 
vastasi yhteensä 696 suomalaista, 652 norjalaista sekä 637 ruotsalaista.   

Shoppailu- ja maksupalvelu Klarna toimii 19 markkinalla ja sitä käytti viime vuonna 90 miljoonaa 
kuluttajaa. Suomessa Klarna tekee yhteistyötä yli 9 400 verkkokaupan kanssa.   
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Klarnasta	

Klarna tekee shoppailusta smooothia. Klarnan avulla maksat heti tai vasta tuotteen saavuttua. Yli 250 000 
kauppiasta tarjoaa Klarnan innovatiivisen shoppailukokemuksen asiakkailleen verkossa ja myymälässä. 
Näiden joukossa ovat esimerkiksi H&M, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & 
Fitch, Nike ja AliExpress. Yrityksen arvoksi on tällä hetkellä arvioitu 10,65 miljardia dollaria, mikä tekee 
Klarnasta Euroopan arvokkaimman finctech-yrityksen ja yhden maailman suurimmista yksityisistä fintech-
yrityksistä. Klarna on perustettu vuonna 2005, sillä on yli 3 500 työntekijää ja se toimii 17 maassa. Lue 
lisää: klarna.com	

 


