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Tätä raporttia varten on hyödynnetty 

Klarnan ostodataa yli 6 000 

suomalaista verkkokaupasta.



Alkusanat
Tänä keväänä ja kesänä ollaan eletty erikoisia aikoja. Moni 

varmasti tunnistaa itsensä siitä, että on tullut vietettyä 

enemmän aikaa oman kodin läheisyydessä sekä työajalla että 

loman aikana.

Tässä raportissa olemmekin analysoineet, miten korona-aika on 

vaikuttanut suomalaisten ostokäyttäytymiseen, ja jaamme 

kiinnostavia katsastuksia kesäkuukausilta.

Datassamme näkyy, että suomalaisten ostokäyttäytyminen ja 

tuotekategorioiden priorisointi on muuttunut selvästi kesä- ja 

heinäkuussa alkuvuoteen verrattuna.

Älypuhelimen käyttö ostosten teossa on kasvanut entisestään 

ja kuumin shoppailuajankohta mitä tulee viikonpäivään ja 

kellonaikaan on muuttunut alkuvuodesta.

Näillä alkusanoilla toivotan sinut tervetulleeksi Klarnan 

verkkokauppapulssiin kesälle 2020.

Antoisia lukuhetkiä!

Jannica Nyman, 

Markkinointijohtaja, Klarna Suomi



“Keväällä, koronapandemian alkuaikoina 
nähtiin suomalaiselta verkkokaupalta 
kovaa kasvua. Myynti on jatkunut 
hyvänä myös kesän yli.”

–Jannica Nyman, Markkinointijohtaja, Klarna Finland



Index 
100*

2019 2020

*Indeksi (100) edustaa kunkin vuoden tammi-heinäkuun keskimääräisen päivän myyntiä. Korkeampi tai matalampi  luku osoittaa, kuinka paljon enemmän tai 

vähemmän myyntiä on tehty keskimääräisenä päivänä kunkin kuukauden aikana.

”Kotimaisten verkkokauppojen myynti 

on jatkunut hyvänä myös kesällä 

koronapandemian aikana 

tapahtuneen kevään voimakkaan 

kasvun jälkeen. Vaikka myynti onkin 

laskenut hiukan kevään rajusta 

kasvukaudesta, on selvää, että 

verkkokauppa on kokenut todellisen 

pyrähdyksen. Todennäköisesti myös 

monet heistä, jotka tekivät 

ensimmäisiä verkko-ostoksiaan 

keväällä, jatkavat ainakin osittain 

ostosten tekoaan verkossa. Jos trendi 

seuraa aiempia vuosia, on 

todennäköistä, että suomalaisten 

verkkokauppojen myynti jatkaa 

kasvuaan taas elokuussa."

Jannica Nyman

Markkinointijohtaja, Klarna Finland

Klarnan shoppailuindeksi
Verkkokaupan vuosi

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu



“Verkkokaupan merkitys kirkastuu  
varsinkin niille kuluttajille, jotka 
haluavat välttää ruuhkia myymälöissä. 
Samaan aikaan verkkokaupan lähes 
rajaton tarjonta mahdollistaa ostosten 
teon mistä tahansa, milloin tahansa.”

- Jannica Nyman, Markkinointijohtaja Klarna Finland



Klarnan shoppailuindeksi
Suomen maakunnat

Maakunta 
Ostosindeksi  

(1/6 - 31/7 2020)

Lappi 124

Uusimaa 108

Kainuu 108

Pohjanmaa 106

Keski-Pohjanmaa 102

Pohjois-Pohjanmaa 101

Pohjois-Karjala 97

Kanta-Häme 97

Varsinais-Suomi 97

Keski-Suomi 96

Satakunta 95

Pirkanmaa 94

Kymenlaakso 94

Pohjois-Savo 91

Etelä-Pohjanmaa 90

Etelä-Savo 89

Päijät-Häme 88

Etelä-Karjala 88

Ahvenanmaa 45

* Indeksi (100) edustaa keskimääräisen suomalaisen 

shoppailua, ja korkeampi tai matalampi luku osoittaa, 

ostivatko maakunnan asukkaat keskiarvoa enemmän vai 

vähemmän henkilöä kohden. 

Vaaleanpunaisella merkityissä maakunnissa ollaan tehty 

enemmän verkko-ostoksia henkilöä kohden kuin 

keskimääräinen suomalainen kesäkuukausien aikana.

“Suomalaiset tekevät eniten ostoksia maan 

pohjoisosissa ja Uudellamaalla. Verkko-

ostaminen täydentää kivijalkaliikkeiden tarjontaa 

lähes rajattomalla tuotevalikoimalla ja 

mahdollistaa tuotteiden tilaamisen lähes mistä 

vaan. Verkkokaupan merkitys kirkastuu 

entisestään varsinkin niille kuluttajille, jotka 

haluavat välttää ruuhkia myymälöissä. Tämä 

osaltaan selittänee verkkokauppabuumia kesän 

aikana Uudellamaalla.”

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja Klarna Finland



Klarnan shoppailuindeksi
Suomen 20 suurinta kuntaa

Kunta (1/6 - 31/7 2020)
Ostosindeksi 

(1/6 - 31/7 2020)

Helsinki 108

Espoo 107

Tampere 93

Vantaa 99

Oulu 103

Turku 99

Jyväskylä 97

Lahti 84

Kuopio 97

Pori 93

Kouvola 87

Joensuu 98

Lappeenranta 90

Vaasa 107

Hämeenlinna 97

Seinäjoki 99

Rovaniemi 117

Mikkeli 87

Kotka 95

Salo 86

* Indeksi (100) edustaa keskimääräisen suomalaisen 

shoppailua, ja korkeampi tai matalampi  luku osoittaa, 

ostivatko kunnan asukkaat keskiarvoa enemmän vai 

vähemmän henkilöä kohden. 

Vaaleanpunaisella merkityissä kunnissa ollaan tehty 

enemmän verkko-ostoksia henkilöä kohden kuin 

keskimääräinen suomalainen kesäkuukausien aikana.

“Tänä kesänä verkkokaupalla on näyttänyt olevan 

vähemmän merkittävä rooli kaupanteossa maan 

tiheimmin asutuissa kunnissa verrattuna pieniin 

kuntiin. Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että 

isompien kaupunkialueiden asukkaat viihtyvät 

hyvin myös fyysisissä myymälöissä, sillä vain 

neljännes Suomen kahdestakymmenestä 

suurimmasta kaupungista ostaa enemmän 

verkossa kuin Suomen keskiarvo.

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja Klarna Finland



* Indeksi (100) edustaa 

keskimääräisen suomalaisen 

shoppailua, ja korkeampi luku 

osoittaa, kuinka paljon 

keskiarvoa enemmän kunnan 

asukkaat ostivat henkilöä 

kohden. 

** Indeksi (100) edustaa 

keskimääräisen suomalaisen 

shoppailua, ja korkeampi luku 

osoittaa kuinka paljon 

enemmän kunnassa ollaan 

tehty verkko-ostoksia vuonna 

2020 verrattuna vuoteen 2019. 

Klarnan shoppailuindeksi

Maakunta Kunta
Ostosindeksi 
(1/6 - 31/7)**

Ahvenanmaa Hammarland 364

Ahvenanmaa Saltvik 202

Ahvenanmaa Lemland 201

Ahvenanmaa Sund 194

Kymenlaakso Miehikkälä 188

Keski-Suomi Kinnula 179

Etelä-Pohjanmaa Karijoki 167

Ahvenanmaa Finström 165

Varsinais-Suomi Rusko 155

Pohjois-Pohjanmaa Alavieska 153

Pirkanmaa Urjala 151

Pohjois-Pohjanmaa Reisjärvi 148

Etelä-Savo Puumala 147

Uusimaa Pornainen 142

Uusimaa Siuntio 138

Satakunta Honkajoki 137

Varsinais-Suomi Marttila 137

Varsinais-Suomi Vehmaa 135

Uusimaa Kauniainen 132

Pirkanmaa Vesilahti 132

Maakunta Kunta
Ostosindeksi 

(1/6 - 31/7)*

Lappi Muonio 271

Kanta-Häme Tammela 226

Lappi Enontekiö 191

Lappi Utsjoki 190

Lappi Inari 184

Lappi Kittilä 176

Lappi Savukoski 160

Etelä-Savo Joroinen 153

Uusimaa Sipoo 151

Lappi Kolari 149

Keski-Suomi Kyyjärvi 146

Uusimaa Hanko 145

Varsinais-Suomi Kemiönsaari 144

Lappi Sodankylä 141

Uusimaa Inkoo 140

Pohjanmaa Närpiö 139

Uusimaa Raasepori 137

Pirkanmaa Lempäälä 134

Kymenlaakso Iitti 131

Pohjanmaa Luoto 128

*Seuraavissa kunnissa ostetaan eniten verkosta. **Seuraavissa kunnissa verkkokaupan kasvu on suurinta.



Suomalaisten
ostokäyttäytyminen 
verkossa
kesällä 2020



“Suomalaisten ostokäyttäytymiseen 

verkossa kesäkuukausien aikana on 
todennäköisesti vaikuttanut se, että 
moni on tänä vuonna viettänyt kesää 
koti-Suomessa.”

–Jannica Nyman, Markkinointijohtaja, Klarna Finland



• Kesäkuukausien aikana aamusta on tullut melkein yhtä suosittu 

shoppailuaika kuin illasta. Nettiostoksia tekemisen suosio on noussut eniten 

myöhään yöllä, aikaisin aamulla ja aamupäivisin (03.00 ja 12.00 välillä).

• Yhä useampi tekee ostoksia arkisin, ja ostosten osuus vähenee 

viikonloppuisin. Päivät maanantaista torstaihin nostavat suosiotaan 

shoppailupäivinä verrattuna sunnuntaihin, jotka on yleensä ollut suosituin 

ostospäivä.

• Maanantai oli kesän suosituin shoppailupäivä. Suomalaiset tekevät jopa 65 % 

enemmän ostoksia maanantaisin lauantaihin verrattuna. Lauantai onkin 

verkkokaupan myynnin kannalta viikon huonoin päivä.   

• Älypuhelimista tehtyjen ostosten osuus kasvoi kesän aikana 9 %.

+9%
Kasvu 

matkapuhelimista 
tehtyjen ostosten 

osuuteen myynnistä.

03.00–
12.00

Öisin ja aamuisin shoppailu on 
nostanut suosiotaan. 

+65%
Enemmän ostoksia 

maanantaisin lauantaihin 
verrattuna. 

“Ulkomaanmatkailun vähentyminen tänä vuonna on varmasti tarkoittanut monelle 

matkailubudjetin käyttämistä kotimaassa. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut myös 

suomalaisten ostokäyttäytymiseen kesäkuukausien aikana.”

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja, Klarna Finland

Suomalainen verkkokauppa 
kesällä 2020



Kesän aikana eniten 
kasvaneet tuoteryhmät*

Kesäkuu

Eniten kasvaneet tuotekategoriat 

● Auton lisävarusteet

● Muoti & jalkineet

● Korut & asusteet

● Koti & puutarha

● Kauneus & terveys

“Alkuvuoteen verrattuna suomalaiset ovat 

panostaneet kesäkuukausien aikana 

enemmän autoiluun sekä ostaneet enemmän 

koruja, laukkuja, kelloja ja aurinkolaseja. 

Ulkomaanmatkailun vähentyminen on 

todennäköisesti tarkoittanut monille 

matkabudjetin käyttämistä kotimaassa eikä 

näin ollen ole mahdoton ajatus, että osa 

rahasta on käytetty itsensä hemmotteluun. 

Tämä voisi myös selittää eroottisten 

tuotteiden myynnin piristymisen kesällä."

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja, Klarna Finland

Heinäkuu

Eniten kasvaneet tuotekategoriat

● Korut & asusteet

● Auton lisävarusteet

● Erotiikkatuotteet

● Elektroniikka

● Muoti & jalkineet

* Tuotekategoriat osoittavat, mitkä olivat suomalaisten 
suosituimmat ostokset keskivertopäivänä alkuvuoteen 
verrattuna.



Kesän aikana eniten 
kasvaneet tuoteryhmät*
(sukupuoli)

Kesäkuu

Miehet

● Auton lisävarusteet

● Koti  & puutarha

● Korut & asusteet

Naiset

● Auton lisävarusteet

● Korut & asusteet

● Muoti & jalkineet

“Kesäkuukaudet ovat tuoneet mukanaan 

eroja miesten ja naisten ostokäyttäytymiseen. 

Miehet ovat lisänneet ostoksia koti- ja 

puutarhatarvikkeiden sekä eroottisten 

tuotteiden kategorioissa, kun taas naiset ovat 

tehneet enemmän ostoksia vaatteiden ja 

kenkien sekä elektroniikan osalta. Sekä 

miehet että naiset ovat tehneet. enemmän 

koruihin, asusteisiin ja autoiluun liittyviä 

ostoksia koko kesän ajan.”

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja, Klarna Finland

Heinäkuu

Miehet

● Korut & asusteet

● Auton lisävarusteet

● Erotiikkatuotteet

Naiset

● Korut & asusteet

● Elektroniikka

● Auton lisävarusteet
* Tuotekategoriat osoittavat, mitkä olivat 
suomalaisten suosituimmat ostokset 
keskivertopäivänä alkuvuoteen verrattuna.



Kesän aikana eniten 
kasvaneet tuoteryhmät*
(ikäryhmät)

Kesäkuu

18–35

● Auton lisävarusteet

● Korut & asusteet

● Muoti & jalkineet

36–45

● Auton lisävarusteet

● Korut & asusteet

● Muoti & jalkineet

56+

● Auton lisävarusteet

● Muoti & jalkineet

● Koti  & puutarha

“Tämän kevään verkkokauppabuumi on 

jakautunut tasaisesti eri ikäryhmien kesken, 

mikä vahvistaa verkkokaupan asemaa 

ostoskanavana kaikille kuluttajille, ei vain 

nuoremmalle sukupolvelle. On todennäköistä, 

että he, jotka ovat tehneet ensimmäisiä 

verkko-ostoksiaan kevään aikana, jatkavat 

verkkoshoppailua myös  tulevaisuudessa.”

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja, Klarna Finland

Heinäkuu

18–35

● Korut & asusteet

● Auton lisävarusteet

● Muoti & jalkineet

36–45

● Korut & asusteet

● Auton lisävarusteet

● Erotiikkatuotteet

56+

● Korut & asusteet

● Auton lisävarusteet

● Erotiikkatuotteet

* Tuotekategoriat osoittavat, suosituimmat 
tuotekategoriat kesällä verrattuna 
keskivertopäivään vuoden ensimmäisten viiden 
kuukauden aikana.



* Ostoksia maakunnissa on verrattu 

keskimääräisen suomalaisen verkko-

ostoksiin. Luettelossa näkyy se 

tuotekategoria, joka on nostanut 

suhteessa eniten suosiotaan kesä- ja 

heinäkuussa verrattuna keskimäärin 

suomalaisen ostokäyttäytymiseen. 

Ahvenanmaa Viihde

Etelä-Karjala Elektroniikka

Etelä-Pohjanmaa Auton lisävarusteet

Etelä-Savo Auton lisävarusteet

Kainuu Auton lisävarusteet

Kanta-Häme Elektroniikka

Keski-Pohjanmaa Urheilu & vapaa-aika

Keski-Suomi Urheilu & vapaa-aika

Kymenlaakso Elektroniikka

Lappi Urheilu & vapaa-aika

Pirkanmaa Vaattet & kengät

Pohjanmaa Vaattet & kengät

Pohjois-Karjala Urheilu & vapaa-aika

Pohjois-Pohjanmaa Urheilu & vapaa-aika

Pohjois-Savo Auton lisävarusteet

Päijät-Häme Vaatteet & kengät

Satakunta Elektroniikka

Uusimaa Vaatteet & kengät

Varsinais-Suomi Vaatteet & kengät

Suosituimmat tuoteryhmät 
maakunnittain*

”Kesäkuukausina urheilu- ja vapaa-ajan 

varusteet ovat olleet suosittuja maan 

pohjoisosissa. Maan eteläosissa elektroniikan, 

vaatteiden ja jalkineiden rooli verkko-

ostamisessa on korostunut."

Jannica Nyman,

Markkinointijohtaja Klarna Finland





That’s it!

Tässä kaikki tältä erää.

Herääkö sinulle kysymyksiä tai 

ajatuksia? Ole yhteydessä meihin 

osoitteessa press@klarna.com


