


Tutkimuksen suorittaminen

Kohderyhmä: 18–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti
Otoskoko: N=1000 kohderyhmään kuuluvaa ja loppuun asti vastannutta
Menetelmä: Online-tutkimus
Otanta-alusta: IRO Research Oy:n kuluttajapaneeli, jossa on noin 55 000 
jäsentä
Tiedonkeruuaika: 15.–24.4.2020
Lähetetyt kutsut: N=9089, lopullinen aineisto: N=1000
Aineisto on painotettu väestörakenteen mukaiseksi sukupuolen, iän ja 
asuinpaikan suhteen
Otos myös ammatin ja koulutuksen mukaan edustava
Virhemarginaali suurimmillaan noin 3% suuntaansa



Koronaviruksen ehkäisemiseen pyrkiviin 
rajoituksiin suhtautuminen

Valtaosa suhtautui rajoituksiin positiivisesti ja koki koronarajoitukset 
tarpeellisiksi. Vain harvat ajattelivat, että arkea rajoittavista määräyksistä, 
kuten kauppojen ja palvelujen aukiolojen rajoituksista tai 
liikkumisrajoituksista oli suurta haittaa. 

Miehet kokivat haittoja naisia yleisemmin. 

Liikkumis- ja matkustusrajoitukset haittasivat hieman enemmän 
Uudellamaalla kuin muualla Suomessa asuvia. 

Useimmat vastaajat kannattivat juhlien ja tilaisuuksien perumista kesän ja 
jotkut jopa syksyn osalta. 

Heikko luottamus ihmisiin oli yhteydessä tulevaisuuden tilaisuuksien 
perumisen tarpeellisena pitämisen suhteen.



Koronarajoitusten kokeminen ja suhtautuminen 
tulevaisuuden tapahtumien perumiseen



Rajoitustoimien haitan kokeminen sukupuolen 
mukaan 



Syksyn tapahtuminen perumisen kannattaminen 
yleisen ihmisiin luottamisen mukaan 



”Arvioi seuraavien koronaviruksen leviämistä ehkäisevien 
toimenpiteiden vaikutusta elämääsi”: Koronan aiheuttamat 
liikkumis- ja aukiolorajoitukset



Ulkomaanmatkailun rajoitusten kokeminen 
asuinalueen mukaan



Koronaviruksen aiheuttama huoli

Naiset olivat miehiä enemmän huolissaan lähes kaikesta koronaviruksen 
liittyvästä haitasta (terveys, toimintakyky, hyvinvointi, talous, ympäristö, 
läheiset ym.).
Erityisesti 18–25-vuotiaat nuoret olivat huolissaan koronavirusajoitteiden 
vaikutuksesta omaan henkiseen hyvinvointiinsa (yli 40 % huolissaan).
Myös huoli toimeentulosta ja työurasta korostui nuorten ja myös 
pienituloisten vastauksissa (18–25-vuotiaista huolissaan työurasta 45 % ja 
toimeentulosta 39 %).
alle 1000 eur/kk ansaitsevista työurasta huolissaan 35 %.
Keskimäärin vastaajat olivat enemmän huolissaan Suomen talouden kuin 
oman taloutensa kehityksestä.
Huoli Suomen taloudesta suurempi johtavassa asemassa olevien ja ylempien 
toimihenkilöiden keskuudessa.



Koronaepidemian aiheuttama huoli 
vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin



Huoli koronaepidemian vaikutuksista omaan 
henkiseen hyvinvointiin iän mukaan



Huoli koronaepidemian vaikutuksista omaan 
tai yleiseen talouteen



Huoli koronaepidemian vaikutuksesta työuraan 
tai opintoihin tulojen mukaan



Huoli koronaepidemian vaikutuksesta työuraan 
tai opintoihin iän mukaan



Huoli koronaepidemian vaikutuksesta omaan 
taloudelliseen toimeentuloon iän mukaan



Työttömyys ja lomautukset

Lomautetuksi oli joutunut tai varmasti joutumassa liki 16 % 
vastanneista. Yhtä moni arvioi todennäköisesti tulevansa lomautetuksi. 

Työttömänä oli tai arvioi varmuudella päätyvänsä työttömäksi noin 14 
%.  

Todennäköisesti työttömäksi arvioi joutuvansa noin 7 %.

Kesätyön tai harjoittelupaikan oli menettänyt kaikista opiskelijoista noin 
16 %. 

Alle 25-vuotiaista opiskelijoista kesätyön raportoi menettäneensä noin 
kolmannes.



Taloudenhallinnan toimet koronan aikana

Yleisimmät toimet ovat päivittäisissä menoissa säästäminen, isojen 
ostosten lykkääminen, sijoittaminen ja säästöjen käyttäminen. 

Sen sijaan pikavippejä ja kulutusluottoja oli ottanut vain murto-osa 
vastaajista.

Säästämisessä ja sijoittamisessa eroja sukupuolen mukaan.

Taloutensa sopeuttamiseksi erityisesti yrittäjät ovat velkaantuneet 
muita enemmän.

Työttömistä moni oli lahjoitusten ja ruoka-avun varassa. Toisaalta taas 
moni keskituloinenkin pystyi sijoittamaan osakkeisiin niiden hintojen 
ollessa alhaalla.



Taloudenhallinnan toimet koronaepidemian 
aikaan



Säästäminen 
sukupuolen mukaan

Sijoittaminen 
sukupuolen mukaan



Kaupankäynti muuttui

Fyysisissä kaupoissa käyminen väheni koronarajoitusten vuoksi huomattavasti. 

Erityisesti ruokatarvikkeita sekä lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita hamstrattiin jonkin 
verran.

Verkkokaupoista ostaminen yleistyi silti yllättävän vähän, mutta ostaminen 
painottui aiempaa enemmän elintarvikkeisiin ja ravintoloiden 
noutoruokapalveluihin. 

Erityisesti hyvätuloiset suosivat ravintolaruoan tilaamista kotiin. 

Kotimaisten verkkokauppojen käyttäminen lisääntyi enemmän kuin ulkomaisten.

Heikot digitaidot omaavat kuluttajat lisäsivät suhteellisesti enemmän verkko-
ostamista kuin muut.

Digitaalisten suoratoistopalvelujen käyttö lisääntyi yli 20 %.



Ostaminen yli ostohetken tarpeen 
koronaepidemian aikana





Fyysisistä myymälöistä ostaminen 
koronaepidemian aikana



Muutos joidenkin verkkopalveluiden 
kuluttamisessa koronaepidemian aikana



Muu verkkokäyttäytyminen muuttui myös

Yli viidennes vastaajista oli tehnyt töitä verkon välityksellä päivittäin ja yli 
kolmannes on opiskellut verkkoyhteyksien välityksellä satunnaisesti tai useammin. 

Lisäksi Internetiä oli käytetty runsaasti niin ajanvietteenä, tiedonlähteenä kuin 
yhteydenpidon välineenä.

Erityisen paljon verkon välityksellä oli pidetty yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin. 

Verkkopalvelujen käyttäminen vaihteli mm. iän ja sosioekonomisen aseman 
mukaan – nuoret pelasivat tietokonepelejä, vanhemmat rahapelejä.

Satunnaisesti tai useammin maksuttomia kulttuuripalveluita seurasi lähes 40 % 
prosenttia vastaajista. 

Lähes viidennes vastaajista oli myös käyttänyt maksuttomia liikunta- ja 
hyvinvointipalveluja verkon välityksellä. 

Auttamiskampanjat pienyrityksille verkossa tai maksuttomien palveluiden 
tuottaminen verkon välityksellä oli harvinaisempaa.





Rahapelien pelaaminen verkossa 
koronaepidemian aikana ikäryhmittäin



Maksuttomat palvelut ja kansalaisaktiivisuus 
verkossa koronavirusepidemian aikana



Kulutus koronakriisin jälkeen

Alle kolmannes vastaajista uskoo Suomen talouden nousevan nopeasti entiselleen rajoitusten purkaannuttua. 

Oman kulutuksensa arvioi palautuvan nopeasti suunnilleen yhtä moni vastaaja. 

Vain vähän yli neljännes olisi palauttamassa kulutustaan nopeasti siksi, että kaipaa arkeensa tuotteita ja 
palveluja. Talouden rattaiden pyörimään saattaminen sen sijaan motivoi noin kolmannesta vastaajista. 

Oman kulutuksen toipumiseen ennalleen, mutta tulevaisuuden epävarmuuden takia vähitellen, uskoi noin 40% 
vastaajista.

Hieman yli 40% kuluttajista uskoi tulevaisuudessa ostavansa vähemmän tavaraa, koska uskoo tulevansa 
toimeen vähemmälläkin. 

Vähemmän palveluja uskoi samasta syystä ostavansa vähän yli neljännes kuluttajista. 

Ulkomaanmatkailua olisi pitkällä tähtäimellä rajoittamassa vajaa kolmannes vastaajista. 

Noin viidennes vastaajista aikoisi lähteä ulkomaille heti, kun vain pystyy. 

Kotimaanmatkailua olisi rajoittamassa vain murto-osa. 

Kulutuksen ja matkailun palautumisen arviot olivat yhteydessä ennen kaikkea tulotasoon.





Arvio kulutuksen palautumisesta tulojen 
mukaan



Ulkomaille matkustaminen heti kun 
mahdollista tulojen mukaan



Fyysisesti vai verkossa – ja missä?

Fyysisiä kauppoja kertoi ikävöivänsä ja niihin panostavansa jatkossa liki 40 % 
vastaajista.
Vielä hieman useampi ilmoitti aikovansa käyttää aiempaa enemmän 
lähialueensa kauppoja ja palveluja. 
Verkkokaupasta ostamista lisäisi sen sijaan vain noin 11 % vastaajista.
23 % vastaajista ostaisi enemmän nimenomaan kotimaisista 
verkkokaupoista. 
Kiinalaisia verkkokauppoja välttäisi jatkossa yli puolet vastaajista, nuorimmat 
vastaajat suopeimpia niille.
Kokonaan kiinalaisia tuotteita boikotoisi jatkossa noin kolmannes vastaajista.
Kiinalaisten verkkokauppojen ja tuotteiden boikotointi tyypillisintä 
iäkkäimmille vastaajille.





Johtopäätökset

Kulutus on vähentynyt koronakriisin aikana kokonaisuudessaan, myös 
verkkokaupassa kasvu melko vähäistä päivittäistavaroita lukuun ottamatta.

Digitaaliset kanavat olleet tärkeitä korona-ajan ajanvietossa, tulevat 
lisääntymään tulevaisuudessa.

Kuluttajat eivät usko lisäävänsä verkko-ostamista huomattavasti 
tulevaisuudessa, lähikaupat houkuttelevat aiempaa enemmän.

Nuoret ja pienituloiset valmiiksi heikommassa asemassa koronakriisissä, 
heillä myös muita huonompi henkinen hyvinvointi ja luottamus.

Kuluttajien välinen taloudellinen, sosiaalinen ja demografinen eriarvoisuus 
tulevat kasvamaan talouskriisin syventyessä. 
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