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Tutkimus: Joka neljäs suomalainen harkitsee joululahjan 

ostamista käytettynä 

27 prosenttia suomalaisista aikoo ostaa tai harkitsee ostavansa joululahjansa tänä vuonna käytettynä. 

Syynä on usein halpa hinta, mutta käytetty lahja on vastaajien mielestä myös uutta ekologisempi ja siinä 

on ajan patinaa. Tiedot käyvät ilmi Huuto.netin teettämästä Suomalaiset ja vertaiskauppa 2014 -

tutkimuksesta1.  

Kolme viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että joululahjan voi nykyään ostaa aivan hyvin myös 

käytettynä. 33 prosenttia kaikista suomalaisista sanoo, että sillä, onko lahja uusi vai käytetty, ei ole väliä, 

kunhan se on hyvässä kunnossa. 27 prosenttia sanoo harkitsevansa nimenomaan käytetyn lahjan ostoa. 

Tärkein syy käytetyn lahjan ostolle on paitsi hinta, myös se, että käytetty lahja on uutena ostettua 

ekologisempi. Lisäksi kahdeksan prosenttia vastaajista sanoi, että käytetyllä lahjalla on tarina ja ajan 

patinaa, jotka tekevät siitä persoonallisemman kuin uudet tavarat. 

  

Käytettyjen lahjojen suuri suosio yllätti osittain myös Huuto.netin tuotepäällikön Toni Ruuskan.  

 

”Kuluttajien asenne näyttää muuttuneen. Nyt arvostetaan enemmän kestävää laatua ja ainutlaatuisuutta 

kuin kertakäyttötavaraa.  Joskus tuotteen ikä tuo sille suorastaan lisäarvoa. Näin on käynyt esimerkiksi 

rannekelloille, joiden ympärille on muodostunut oma harrastajakuntansa”, Ruuska sanoo.  

Käytettyjen rannekellojen hinnat nousevat vertaiskaupassa paikoin useisiin tuhansiin euroihin.  

                                                           
1
 Tutkimus toteutettiin Cint-paneelin kautta verkkokyselynä. Otos on valtakunnallisesti edustava sukupuolen, iän ja 

asuinalueen mukaan. Kyselyyn vastasi 1 028 yli 15-vuotiasta suomalaista ja se toteutettiin lokakuussa 2014. 
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Kyllä. Käytetty lahja on ekologisempi ja siksi parempi
vaihtoehto kuin uutena ostettu tavara

Kyllä. Käytetyllä lahjalla on tarina ja siinä on ajan
patinaa, joka tekee siitä yksilöllisemmän ja siksi

paremman lahjan kuin uutena ostettu tavara

Kyllä. Käytetyn lahjan voi saada halvemmalla kuin
uuden.

Minulle ei ole merkitystä, onko lahja käytetty tai
käyttämätön, kunhan se on hyvässä kunnossa

En halua antaa lahjaksi käytettyä tavaraa

Voisitko ostaa joululahjan toiselle ihmiselle 
käytettynä vertaiskaupasta? 
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Kaikki eivät vielä ole innostuneet käytetyistä lahjoista. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että ei 

halua antaa käytettyä tavaraa lahjaksi.  

 

Vastaajat saivat myös listata, missä tuoteryhmissä he erityisesti ovat kiinnostuneet ostamaan tuotteita 

vertaiskaupassa. Suosituin ryhmä oli huonekalut (49 %), ja toiseksi tulivat keräilytavarat (43 %). Seuraavina 

olivat elektroniikka (41 %) sekä musiikkitallenteet ja kirjat (41 %). 
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Huuto.net on Suomen suurin kauppapaikka verkossa, jossa myydään ja ostetaan tuotteita suoraan muilta 

käyttäjiltä. Huuto.netissä myyjät voivat itse määritellä, myyvätkö he tuotteensa kiinteällä hinnalla vai 

haluavatko järjestää huutokaupan. Ostajalle Huuto.net tarjoaa maan laajimman tuotevalikoiman ja 

turvallisen tavan tehdä kauppaa. Suomen ensimmäinen verkon vertaiskauppa Huuto.net on perustettu 

vuonna 1999, ja kaupankäynti Huuto.netissä on ollut alusta alkaen nopeaa, helppoa ja ilmaista. Aktiivisia 

käyttäjiä on yli puoli miljoonaa. Huuto.net on osa Sanoma-konsernia. www.huuto.net  

http://www.huuto.net/

