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1. Tutkimuskysymykset:
– Lahjaleluvalintaan liittyvät tekijät

– Lahjalelun hinta

– Lelukategorioiden ostaminen tytöille / pojille

– Leluvalinnoissa suositut värit

– Leluihin liittyvät sukupuoliroolit, onko niitä?

2. Kvantitatiivinen online-kysely
– N=506

– Norstat paneeli

– Valtakunnallinen tutkimusnäyte, edustaen suomalaisia sukupuolen, iän ja 
asuinalueen mukaan
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Taustaa ja toteutus



Lähes kaikki ovat ostaneet lahjaksi lelun viimeisen vuoden sisällä. 
Lahjojen ostaminen korostuu miehiltä pojille sekä naisilta tytöille
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KYLLÄ 
97%

EN
3%

Oletko ostanut lelua lahjaksi 
viimeisen vuoden aikana?

Lahjan saaja:

TYTTÖ 
45%

POIKA
55%

MUU
1%

Korostumat:
Miehet ostaneet 
pojille: 60%
65-79 –vuotiaat:
62%

Korostumat:
Naiset ostaneet 
tytöille: 52%
35-44 –vuotiaat: 
56%



Lahjalelun valintaan vaikuttaa eniten lapsen toive. Yli 
kolmannes suomalaisista on ostanut lelun yllätyslahjaksi.

Mikä vaikutti lahjalelun valintaan?
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50%

35%

18%

3%

Lapsi esitti toiveen

Halusin yllättää

Muu syy, mikä?

 Ostin mainoksesta
tutun hittilelun

• Helppo lahja pienelle lapselle 
• Edullisuus
• Joululahja
• Kehittävä, pitkäikäinen lahja
• Pedagoginen tarve, esim. motoriikka
• Lapsen vanhempien tai ystävien suosittelu
• Myyjän suosittelu
• Lapsen syntymäpäivä
• Lapsen suosikkihahmo, suosikkilelu



Pojille ostetuimmat lelut olivat lego-palikat ja autolelu. Tytöillä korostuivat nuket 
ja pehmolelut. Kirjat ovat lapsille suosittuja lahjoja: tytöille ostetaan enemmän 
satukirjoja, kun taas pojat saavat satu- ja faktapainotteisia kirjoja lähes yhtä 
paljon.

N=506

37%
36%

30%
27%
25%
24%
24%
23%

18%
15%

Taide-ja askartelutarvikkeet
 Kirja (satuaiheinen)

 Muu pehmolelu
 Lautapeli tai muu seurapeli

 Nukke
 Pehmonalle tai

 Lego
 Korusetti

 Kirja (fakta-aiheinen)
 Reppu

43%
41%

29%
26%

24%
18%
17%
17%
16%
15%

 Lego-palikat
 Autolelu

 Kirja (satuaiheinen)
 Kirja (fakta-aiheinen

 Lautapeli tai muu seurapeli
 Play Station

 Muu pehmolelu
 lentokone

 Reppu
 Taide- ja askartelutarvikkeet

LELU POJALLE, top 10:LELU TYTÖLLE, top 10:

3%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
7%
8%

 Parkkihalli (monikerroksinen)
 lentokone

 Dinosaurus
 Supersankarihahmoinen rooliasu

 Juna
 Potkuauto tai

 Play Station
 Autolelu

 Keinuhevonen / muu keinuva…
 Pehmoleijona

LELU TYTÖLLE, Bottom 10:
2%
2%
3%
3%
5%
5%
7%
7%
7%
10%

 Prinsessahahmoinen rooliasu
 Korusetti
 Nukke

 Hyppynaru
 Minikeittiö

 Keinuhevonen / muu keinuva…
 Keittiövälineet tai leikkiruoka

 Pehmoleijona
 Eläinhahmoinen rooliasu

 Parkkihalli (monikerroksinen)

LELU POJALLE, Bottom 10:



Oman lapsen leluhankinnasta ollaan valmiita maksamaan melkein puolet 
enemmän kuin sukulaislapsen leluhankinnasta. Yli puolet suomalaisista 
maksaisi oman lapsen lelusta 21-50 €
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17%
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 oma lapsi

 sukulaislapset

 perheen ulkopuoliset lapset

0 € 1-4 € 5-10 € 11-20 € 21-50 € 51-100 € 101-200 €

KA

44 €

24 €

17 €



Mitä värejä suosit yleensä leluhankinnoissa?

Tytölle
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Pojalle



Neljännes suomalaisista ei ostaisi tytölle taistelurooliin liittyviä leluja. 
80% suomalaisista ei ostaisi pojalle lahjaksi nukkelelua
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48%

76%

65%
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24%
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81%

58%

Voisitko ajatella ostavasi lahjaksi tytölle auton?

Voisitko ajatella ostavasi lahjaksi tytölle taistelurooliin liittyviä
leluja (esim. miekat, leluaseet)?

Voisitko ajatella ostavasi lahjaksi tytölle supersankari-
rooliasun?

Voisitko ajatella ostavasi lahjaksi pojalle nukkelelun?

Voisitko ajatella ostavasi lahjaksi pojalle korusetin?(valinta)

Kyllä En



Mitä ajattelet leluihin liittyvistä sukupuolirooleista? 
Onko niitä mielestäsi olemassa?

On olemassa:

N=506
Mitä ajattelet leluihin liittyvistä sukupuolirooleista? Onko niitä mielestäsi olemassa?

Ei ole:

Voisin ostaa tytöille ja 
pojille saman lahjan.

Kyllä leluissa on mielestäni sukupuoliroolit ja 
niin saa ollakin. Mielestäni on hyvä asia, että 
leluja on sekä tytöille että pojille suunnattuja, 
siis sukupuolen perusteella.

ei mutta prinsessa 
asu pojalla johtaa 
kiusaamiseen.

Ei ole, lapsen oma kiinnostus ratkaisee. Tosin 
vanhempana lapsen kiinnostus kohdistuu 
asioihin, mistä ryhmässä pidetään.

Esim pinkit prinsessat ovat ällöjä stereotyyppi-
muotteja. Leluilla pyritään ohjaamaan lasta 
tiettyyn suuntaan ja se on väärin. Varsinkin 
prinsessarooli on huono.

Kyllä niitä edelleen 
paljon on, ja ihan 
turhaan.

Kyllä tavallaan… tytölle voisin ostaa kyllä 
mitä vain mutta pojille vaikea kuvitella 
ostavani tiettyjä asioita

Kyllä. Väkivaltaleluja 
en osta 
kummallekkaan.


