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Näin Suomi säästää -tutkimus: Tampereen seudulla uskotaan oman
talouden vahvistumiseen
Seitsemättä kertaa toteutettu Näin Suomi säästää -tutkimus osoittaa, että valtaosa kuluttajista
uskoo oman taloutensa kehittyvän positiiviseen suuntaan tai pysyvän ennallaan. Viidennes
uskoo oman taloutensa heikkenevän tulevan vuoden aikana. Tampereen seudulla uskotaan
oman talouden vahvistumiseen muuta maata enemmän. Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa
ja siihen osallistui lähes 3 000 suomalaista.
Säästöpankkiryhmän tekemän Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan kuluttajien uskossa oman
talouden näkymiin on kuluneen vuoden aikana tapahtunut selvä muutos parempaan. Koko maan
osalta 39 prosenttia tutkimukseen osallistuneista uskoo oman taloutensa paranevan vuoden sisällä.
Viime vuonna kaikista vastaajista näin uskoi 31 prosenttia ja kaksi vuotta sitten vain joka neljäs.
Tampereen seudulla oman talouden näkymät nähdään positiivisempana ja oman talouden
vahvistumiseen uskotaan enemmän kuin maassa keskimäärin. Vastaajista 42 prosenttia uskoi oman
taloutensa parantuvan vuoden sisällä.
Oman talouden heikkenemiseen uskoi suomalaisista joka viides (19 %). Viime vuonna näin teki joka
neljäs.
- Tutkimuksemme vahvistaa ihmisten uskoa positiiviseen käänteeseen omassa taloudessaan. Vaikka
talousuutiset voivat olla synkkiäkin, monella näkymät ovat paremmat kuin muutamaan vuoteen, sanoo
Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.
Niistä, jotka odottivat muutoksia omassa taloudessaan, lähes puolet sanoi odottavansa muutoksia
nimenomaan työtilanteessaan tai tuloissaan. Näin sanoi 54 prosenttia tamperelaisista. Isoja menoja
lähitulevaisuudessa Tampereen alueella asuvista odotti noin 10 prosenttia ja 13 prosenttia sanoi, että
aiemmin on ollut suurempia menoja, mutta nyt he uskovat tilanteen paranevan.
Kaksi viidestä (41 %) suunnitteli omaa talouttaan vähintään vuoden perspektiivillä. Korkeintaan kolmen
kuukauden aikajänteellä näin teki 23 prosenttia. Joka kahdeksas (12 %) ei suunnitellut omaa
talouttaan lainkaan.
Ylivoimainen enemmistö (91 %) vastaajista, sanoo, että heillä jää jonkin verran rahaa säästöön.
Säästäjien osuus on lisääntynyt selvästi kahdessa vuodessa: viime vuonna säästäjiä oli 84 ja vuotta
aiemmin 70 prosenttia. Tampereen alueella yli kolmasosa (36 %) säästi vähintään satasen kuussa.
Pahan päivän varalle, mutta myös vaurastumiseen
Suomalaiset ovat säästäjinä tunnetusti varsin varovaisia ja turvallisuushakuisia. Säästämismotiiveista
tarve turvautua ”pahan päivän” varalle oli jälleen suosituin (31 %), mutta ei läheskään niin suosittu kuin
viime vuonna (42 %). Tampereella pahan päivän varalle säästettiin keskiarvoa vähemmän (27 %) ja
säästämiseen vaikuttivat enemmän toisten ihmisten neuvot ja ehdotukset. Lähes viidesosa (18,5 %)
tamperelaisista on aloittanut säästämisen läheisten esimerkkien tai asiantuntijoiden vinkkien vuoksi,
mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin maassa yleensä (9,6 %).
Aito Säästöpankki toimii Pirkanmaan talousalueella palvellen asiakkaitaan 13 konttorissa 9 kunnan alueella. Aito Säästöpankki on
osa Säästöpankkiryhmää, johon kuuluu tällä hetkellä 23 säästöpankkia. Aito Säästöpankin päämääränä on edistää säästämistä ja
asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Asiakasläheisyys, asiakkaiden elämänvaiheiden huomioon ottaminen, asiantuntemus ja
paikallisuus ovat palvelun perusperiaatteita. Pankin tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen
turvatulla tasolla. www.aitosp.fi
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Joka neljäs (25 %) suomalaisista säästi siksi, että halusi vaurastua ja olla taloudellisesti
riippumattomampi. Lukema oli huomattavasti korkeampi kuin viime vuonna (16 %). Haave omasta
asunnosta tai kesämökistä sai joka kahdeksannen (13 %) säästämään. Eläkeikää varten
varautuminen oli lähes yhtä suosittua.
Suosituimmat säästämistavat ovat edelleen säästötili ja rahastosijoitukset. Pörssiosakkeita omisti joka
neljäs. Vapaaehtoinen eläkevakuutus löytyi 18 % vastaajista. Viidenneksi suosituin säästämismuoto
(14 %) oli sijoitusasunto.
- Säästämiskohteen turvallisuus on ollut suomalaisille jopa tuottoa tärkeämpi tekijä. Mutta lisääntyvissä
määrin haetaan nyt tuottoa ja pyritään vaurastumaan, Ahonen kertoo.

Ensin itselle, sitten lapsille
Kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat säästävät ensisijaisesti itselleen. Iän karttuessa säästöön laitetaan rahaa
myös lapsille. Eniten lapsille säästävät 35–49-vuotiaat (51 %), mutta myös 50–59-vuotiaista, 60–69vuotiaista ja yli 70-vuotiaista moni (39, 34 ja 33 %) laittaa rahaa syrjään lapsilleen. Yli sukupolven
lapsenlapsille säästää kolmannes yli 70-vuotiaista (33 %).

Faktoja
Suomalaisten säästötavat, TOP 3 (suluissa viime vuoden prosentit)
1. Säästötilit: 70 % (60 %)
2. Rahastosijoitukset: 59 % (46 %)
3. Pörssiosakkeet: 25 % (15 %)

Kaksi suosituinta säästämismotiivia (suluissa viime vuoden prosentit)
1. Pahan päivän varalle: 31 % (42 %)
2. Vaurastuminen ja taloudellinen riippumattomuus: 25 % (16 %)
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