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Tämän  opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  tutkia  nuorten  rahankäyttöä,  säästämistä  sekä  eri  
säästämisen  ja  sijoittamisen  muotoja.  Työn  tutkimusongelmana  oli,  miten  saadaan  nuoret  
säästämään  ja  miksi  nuorten  kannattaa  perehtyä  säästämiseen  ja  sijoittamiseen.  Tutki-
muksen  kohderyhmänä  oli  pääkaupungin  nuoret  opiskelijat.  Työ  on  tehty  ilman  toimeksi-
antajaa.  
  
Työn  alussa  teoriaosuudessa  käsitellään  asioita,  joita  lapsena  tulee  huomioida  nuoren  ta-
lousosaamisessa  ja  sen  kehityksessä  myöhempänä.  Lisäksi  tarkastellaan  nuoren  kulutta-
mista,  miten  turhan  kuluttamisen  voi  vähentää  sekä  mitkä  seikat  tulee  huomioida  kulutta-
misessa,  jotta  säästyy  ylimääräisiltä  kuluilta.  Teoriaosuudessa  käydään  läpi  myös  eri  
säästämisen  muotoja  ja  tukien  hyödyntämistä  opiskelijana.    
  
Työssä  on  hyödynnetty  aikaisempia  nuorten  säästämisen  ja  sijoittamisen  tutkimuksia,  
jotka  olivat  säästöpankin  ja  finanssialan  tehtyjä  tutkimuksia.  Teoriaosuuden  lopussa  käy-
dään  läpi  yleisimpiä  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumentteja  yleisellä  tasolla.  
  
Empiirisessä  osiossa  tutkimus  toteutettiin  kvantitatiivisena  eli  määrällisenä  menetelmänä,  
jossa  kerrotaan  kyselyn  toteutuksesta  ja  tuloksista.  Kvantitatiivisen  menetelmän  lisäksi  ky-
selyssä  hyödynnettiin  myös  kvalitatiivisen  menetelmän,  joka  täydensi  tutkimukseni  tulok-
sia.    Kysely  toteutettiin  webropol-verkko-ohjelman  avulla,  joka  sisälsi  strukturoituja  eli  val-
miita  vastausvaihtoehtoja,  jonka  perään  laitoin  myös  muu  kohdan  sekä  avoimia  kysymyk-
siä,  tutkimukseni  laatua  parantaen.  Tutkimuskysely  lähetettiin  95  opiskelijoille  heidän  ryh-
mäkeskusteluihin,  jossa  kartoitettiin  nuorten  rahankäyttöä,  säästämistä  ja  heidän  näke-
myksiä  sijoittamisesta  ja  rahasta  ylipäätään.  kyselyyn  vastasi  yhteensä  62  opiskelijaa  ja  
kyselyn  tulokset  analysoitiin  tilastollisin  menetelmin  prosentteina  kaavioissa.  
  
Tutkimusmenetelmä  osiossa  käydään  läpi  aineiston  keruun  ja  tuloksien  tulkinnan  lisäksi  
tutkimuksen  luotettavuutta,  jonka  pohjalta  laaditaan  tutkimusta,  luotettavuuden  varmenta-
miseksi.  Työn  toiseksi  viimeisessä  osiossa  on  luotu  yhteenveto  tutkimuksen  tuloksien  ja  
tietoperustan  perusteella.  Tutkimustuloksista  saatiin  selville,  että  suurempi  prosenttimäärä  
opiskelijoista  säästävät  ja  ovat  myös  todella  innokkaita  säästämään.  Nuoret  tunsivat  sääs-
tämisen  ja  sijoittamisen  instrumentteja  todella  hyvin.  Nuoret  ovat  hyvin  ajattelevaisia,  sillä  
suurin  osa  heistä  säästivät  pahanpäivän  varalle  sekä  omistusasuntoa  varten.  Vaikka  nuo-
ret  säästivät  pienen  summan,  mutta  pitivät  säästämisen  kuitenkin  tärkeänä.  Työn  lopussa  
käydään  läpi  tutkimuksen  pohdintaa,  johtopäätökset  sekä  työn  prosessin  ja  oman  oppimi-
sen  arviointia.  
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1   Johdanto  

Opinnäytetyö  esittelee  nuoren  opiskelijan  rahan  käyttöä,  säästämistä  ja  sijoit-

tamista.  Opinnäytetyön  teoriaosuuden  ensimmäisessä  osiossa  kerrotaan  lap-

sen  kehityksestä  kohti  säästämistä,  sillä  halutaan  luoda  esiin  mitkä  asiat  vai-

kuttavat  nuoren  talousasioiden  ymmärtämisessä,  kun  lapsesta  asti  on  opetettu  

talousasiat.  Nuoren  talousasioiden  tärkeyden  ymmärtämisessä  ja  suhtautu-

mista  talousasioihin  vaikuttaa  pitkälti  lapsena  otettu  talousasiat  huomioon  lap-

sen  kasvaessaan.    

  

Opinnäytetyössä  kerrotaan  myös  nuorten  ylimääräisien  kulujen  vähentämistä,  

jolla  halutaan  saada  toteuttamaan  nuorten  taloudellisen  säästämisen.  Kun  pu-

hutaan  sanasta  säästäminen,  sillä  ymmärretään  ylimääräisen  rahan  sivua-

mista  pois  käytöstä  heti  tulopäivänä.  Jotta  voidaan  säästä,  meidän  täytyy  ottaa  

huomioon  ylimääräisen  kulun  rajoittamista  ja  noutamalla  kuitenkin  terveellisiä  

elämäntapoja,  sillä  ne  ovat  tärkeitä.    

  

Suunnittelemalla  säästämistä  etukäteen,  saadaan  helpotettua  säästämisen  

aloittamista.  Samalla  tulojen  ja  menojen  seuraamisella  voi  saada  säästettyä  

pienistä  menoista  jopa  suuriakin  summia.  Ihmisen  aloitettuaan  säästämistä,  

sillä  on  jokin  tarkoitus  sekä  halu  saavuttaa  omia  tavoitteitaan  ja  unelmiaan.  

Yleiset  säästämisen  tarkoitukset  ja  haaveet  ovat  asunnon  osto,  koulutuksen  

saavuttaminen  ulkomailla  ja  matkustaminen.  Säästämisen  aloittamista  on  

hyvä  aloittaa  pienelläkin  summalla,  sillä  säästäminen  helpottuu  myöhemmin  ja  

oppii  ottamaan  sen  tavaksi.    

  

Kun  säästäminen  on  hallussa  ja  ylimääräistä  rahaa  löytyy,  on  kannattavaa  

säästää  rahojaan  pankissa.  Säästötilillä  säästämällä  voi  ansaita  korkoa  sääs-

töille,  mutta  ei  kuitenkaan  ole  suotavaa  säästää  siellä  pitkään.  Suomalaisten  

pankkitileillä  makaa  lähes  87  miljardia  euroa  säästötilillä,  jonka  he  voisivat  si-

joittaa  ja  saada  parempaa  tuottoa  säästöilleen.    

Tilisäästämisellä  voi  päästää  säästämisessä  alkuun,  mutta  pitkäaikainen  sääs-

täminen  tavallisella  pankkitilillä  on  huonoa,  sillä  inflaatio  syö  rahanarvoa  ja  

säästöjen  vakaa  arvonvaihtelua.  (OP,  2018,  Rahat  pankkitililtä  sijoituksiin)  

  

Säästäjät,  jotka  haluavat  säästöilleen  hyvää  tuottoa  eli  ottamaan  hieman  suu-

rempaa  riskiä,  voi  valita  itselleen  oman  sietokykynsä  mukaan  hänelle  sopivan-
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sijoituskohteen.  Säästökohteita  on  monia,  jossa  rahastosäästäminen  on  hie-

man  vähemmän  riskisempi  sijoituskohde,  kuin  osake.  Sijoittamiseen  tutustumi-

nen  ja  ottamalla  asiasta  selvää  helpottaa  suhtautumista  asiaan  ja  osaa  myös  

suunnitella  sijoittamistaan.  On  suositeltavaa  säästää  pitkään  pitkäaikaisissa  si-

joituskohteissa,  sillä  on  hyvä  tuottopotentiaalia  ja  vähemmän  markkinariskiä.  

  

1.1  Opinnäytetyön  tavoitteet,  rajaukset  ja  tausta  

Opinnäytetyön  tavoitteena  on  tutkia  15  –  30  vuotiaiden  nuortien  rahankäyttöä  

ja  samalla  selvittää  erilaisia  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumentteja.  Tar-

koituksena  on  tuoda  nuorille  esiin  rahan  arvon  ja  sen  käyttöä  eri  säästämisen  

ja  sijoittamisen  instrumenttien  yhteydessä.  Nykypäivänä  on  paljon  erilaisia  

säästämisen  ja  sijoittamisen  vaihtoehtoja,  joita  saa  pankeista,  vakuutuksista  ja  

yrityksistä,  jotka  eivät  välttämättä  tule  helposti  nuorten  tietoon,  ellei  vanhem-

pien,  sosiaalimedian  tai  kavereiden  kokemus  kartuta  sitä.  

  

Säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumentteja  on  laidasta  laitaan,  niiden  ymmär-

täminen  saattaa  olla  alussa  haastavaa  nuorelle,  joka  vasta  aloittaa  säästämi-

sen  ja  tutustuu  samalla  sijoituksiin.  Työssä  on  pyritty  kertomaan  yleisesti  tietoa  

näistä  mahdollisuuksista  konkreettisten  esimerkkien  kera.    

Säästämisen  ja  sijoittamisen  teoriani  avulla  pyrin  avartamaan  aihetta  yleisellä  

tasolla,  helpottaakseni  nuoria  tutustumaan  aiheeseen.    Tavoitteenani  on  opas-

taa  nuoria  hallitsemaan  ja  selviytymään  taloudellisissa  asioissa  ja  tilanteissa  

  

Opinnäytetyön  rajaamisessa  on  huomioitu  vain  yleisiä  tietoja  säästämisen  ja  

sijoittamisen  instrumenteista,  kuten  erilaiset  pankkitilit,  osakkeet  ja  rahastot.  

Vasta  aloittelevalle  nuorelle  nämä  ovat  parempia,  sillä  niitä  on  yksinkertaista  

hankkia  ilman  mitään  suuria  summia  sekä  pääsee  näkemään  varojensa  arvon  

vaihteluja  kätevästi  puhelimesta  ja  niistä  pystyy  luopumaan  myös  helposti.  

Kaikkia  muita  tuotteita  on  rajattu  pois,  kuten  kiinteistösijoitukset,  ETF-sijoituk-

set,  HEDGE-rahastot,  kryptovaluutat  eli  bitcoin  ja  metsäsijoitukset,  sillä  ne  ei-

vät  ole  ajankohtaisia,  koska  niiden  ymmärtäminen  ja  oppiminen,  saattaa  vai-

keuttaa  perusasioiden  ymmärtämistä.    

  

Yleensä  nuorella  opiskelijalla  ei  ole  myöskään  suuria  pääomia,  joita  hän  voisi  

sijoittaa  edellä  mainittuihin  sijoituksiin,  kuten  bitcoinin.  Rajaamisessa  on  huo-

mioitu  15  –  30  vuotiaiden  pääkaupunkiseudun  nuoria  opiskelijoita,  jotta  nuoria  

voitaisiin  ohjata  käyttämään  rahojaan  tarkoituksenmukaisesti,  rajoittamatta  
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kuitenkaan  terveellisiä  elämäntapoja.  Taloudelliset  asiat  kiinnostavat  ja  tulevat  

kiinnostamaan  monia  ihmisiä  jossakin  vaiheessa  elämää,  sillä  ne  ovat  läsnä  

arjessa  missä  tahansa  muodossa.  Koulussa,  työpaikalla  tai  uutisissa  kuu-

lemme  maan  sekä  kansainvälisellä  tasolla  talouden  tilanteista,  jotka  pitävät  si-

sällään  sekä  ylä-  että  alamäkiä,  vaikuttaen  joko  suorasti  tai  epäsuorasti  koko  

kansaan,  rahan  ostovoiman  eli  inflaation  kautta.    

  

Aihe  on  erittäinkin  kiinnostava  senkin  vuoksi,  sillä  ne  ihmiset,  jotka  ovat  sijoit-

taneet  varojaan  esimerkiksi  johonkin  yritykseen,  talouden  ajankohtaiset  asiat  

kiinnostavat  entistä  enemmän,  kun  kyseessä  on  osinkoja.  Seuraamalla  tilas-

toja,  aineistoja  ja  uutisia  oppii  samalla  myös  talouden  keskeiset  termit,  teemat  

sekä  saa  sijoituksiaan  seuraamalla  varomaan  epävakaita  sijoituskohteita.    

  

Rahan  säästäminen  ja  sijoittaminen  ovat  kuitenkin  ajankohtainen  sekä  tutkittu  

aihe,  josta  löytyy  kirjallisuudesta  paljon  tutkimuksia.  Kiinnostukseni  tähän  ai-

heeseen  alkoi  siitä,  kun  kävin  pankissa  neuvottelemassa  asuntosäästämi-

sestä.  Kiinnostukseni  kasvoi  ja  perehdyin  asiaa  syvemmin  sähköisten  kana-

vien  ja  kirjallisuuden  avulla.    

  

1.2  Tutkimusmenetelmä  ja  tutkimusongelma  

Opinnäytetyössäni  tutkimus  on  tehty  määrällisenä  tutkimuksena  eli  kvantitatii-

visena,  joka  käsittelee  nuorten  rahan  käytön  sekä  sijoittamisen  ja  säästämisen  

merkityksen.  Olen  valinnut  kvantitatiivisen  tutkimuksen,  sillä  tutkimus  on  ra-

jattu  tiettyyn  alueeseen.  Tämä  tutkimus  rajoittuu  pääkaupunkiseudulla  asuviin  

nuoriin  opiskelijoihin    

  

Tarkoituksena  oli  selvittää  vastaajien  suuresta  joukosta,  osan  vastaajista,  saa-

dakseni  toteuttamaan  tutkimustani  kokonaiskuvasta.  Tekemäni  tutkimuksen  

menetelmäsuuntauksen  valinta  johtuu  myös  aiheen  ajankohtaisuuden  tärkey-

destä,  sillä  siitä  on  monia  tutkimuksia.  

  

Työni  tutkimusongelma  koostuu  pääongelmista,  johon  haen  vastauksia  alaon-

gelmien  avulla.  

  

Tutkimuksen  pääongelmat  
-   Miten  saadaan  nuoret  motivoitumaan  säästämiseen  ja  sijoittamiseen?  

-   Miksi  nuorten  kannattaa  perehtyä  säästämiseen  ja  sijoittamiseen?  
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Tutkimuksen  alaongelmat  
-‐   Onko  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumenttien  käytöstä  hyötyä?  

-‐   Mikä  vaikuttaa  säästämättömyyteen  ja  sijoittamattomuuteen?  

-‐   Miten  rahankäyttö  näkyy  päivittäisessä  elämässämme?  

  

1.3  Työn  rakenne    

Työ  koostuu  viidestä  seuraavasta  pääluvusta:  johdanto,  opinnäytetyön  esit-

tely,  teoriaosuus,  empiria  ja  kyselyjen  pohdinta.    

  

  
Kuvio  1.    Opinnäytetyön  rakenne  

  
Opinnäytetyön  johdannon  jälkeen  olen  esitellyt  työni  tavoitteet,  rajaukset,  taus-

tan,  sekä  tutkimusmenetelmän  ja  tutkimusongelman.  Tutkimusongelmassa  

olen  avannut  työni  aiheen.  Pääongelman  kysymyksiin  olen  hakenut  vastauksia  

alaongelma  kysymyksien  avulla,  seuraavista  lähteistä;;  painetuista  kirjoista,  

sähköisistä  lähteistä  ja  erilaisista  tutkimuksista.      

  

Työni  teoriaosuudessa  käyn  läpi  asioita,  jotka  vaikuttavat  alusta  asti  nuorten  

säästämisen  aloittamiseen  ja  myös  sijoittamiseen.  Olen  huomioinut  työssäni  

myös  valtion  takaamia  tukia;;  kuten  kelalta.  Teoriaosuudessa  olen  pohtinut,  mi-

ten  paljon  rahankäytössä  pienilläkin  asioilla  on  suuria  vaikutuksia  säästämi-

sessä  ja  sijoittamisessa,  sekä  erilaisia  instrumentteja,  liittyen  siihen.    

  
1.4  Keskeiset  käsitteet  

Työni  aineistossa  on  termejä,  joiden  ymmärtäminen  saattaa  olla  vaikea.    Olen  

pyrkinyt  hieman  avaaman  käsitteistöä,  koska  sanojen  avaaminen  saa  lukijan  

ymmärtämään  paremmin  työn  termejä.    

  

Johdanto

Työn	  esittely

Tietoperusta

Empiria

Kyselyjen	  pohdinta	  ja	  arvio
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Osake  =  Pienen  osan  omistaminen  jostakin  yhtiöstä.  
  

Osinko  =  Voiton  jakoa  yhtiöstä.  
  
Säästäminen  =  Palkkapäivänä  osan  rahasta  sivuaminen  pois  käytöstä.  
  
Sijoittaminen  =  Kun  on  säästetty  rahaa  ja  sille  halutaan  myös  tuottoa,  laite-
taan  rahaa  pankin  tilille,  joka  tuottaa  voittoa.  

  
Inflaatio  =  Rahan  ostovoiman  heikkeneminen,  eli  esimerkiksi  viidellä  eurolla  
saa  vähemmän  ostoja,  kuin  mitä  ennen  olisi  saanut.  

  

ASP-tili  =  Valtion  takaama  säästötili,  johon  säästetään  rahaa  ensi  omistus-
asuntoa  varten,  johon  kuuluu  omia  sääntöjä  ja  rajoituksia.    
  
Korko  =  Lainan  hinta,  jonka  maksetaan  pääoman  yhteydessä  lainatun  rahan  
kuluna.    

  
Soluasunto  =  Opiskelijat,  jotka  asuvat  opiskelija  asunnossa,  saavat  itselleen  
yhden  huoneen,  jossa  he  voivat  nukkua,  mutta  keittiön,  suihkun  ja  joskus  

myös  wc:n  joutuvat  jakamaan  muiden  opiskelijoiden  kanssa.  

  
Korkoa  korolle  =  Säästetyn  rahan  pääomaan  kertyneen  korkoon  kasvanutta  
korkoa,  alkuperäisen  pääoman  rinnalla    

  
Joukkolainarahasto  =  Pitkän  koron  rahasto,  johon  sijoittavat  rahansa  pitkäai-
kaisiin  joukkolainoihin,  kuten  valtion,  yrityksiin,  kuntiin,  julkisyhteisöihin  (liik-

keellelaskijat),  joiden  juoksuaika  on  yli  vuosi.  
  
Sijoitusten  hajauttaminen  =  Omien  varojaan  sijoittaminen  moneen  kohtee-
seen,  riskin  pienentämiseksi.  
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2     Lapsen  kehitys  kohti  säästämistä  ja  sijoittamista  

Tässä  kappaleessa  kerron,  hieman  miten  lapsen  kehityksessä  huomioidut  ta-

lousasiat  tulevat  tulevaisuudessa  vaikuttamaan  lapsen  myöhempään  ikävai-

heeseen.  Mitä  varhaisemmassa  iässä  lapselle  puhutaan  ja  opetetaan  käytän-

nön  kautta  pieniä  taloudellisia  asioita,  sitä  paremmin  lapsi  oppii.  Lasten  talous-

asioiden  kehitykseen  vaikuttaa  sekä  kotona  opetetut  asiat,  että  koulussa  ai-

heeseen  panostettu  aineenopetus:  yhteiskuntaoppi.  

  

Varttuva  sukupolvi  on  voimavaramme,  joka  tulee  rakentamaan  ja  kehittämään  

tulevaisuutemme.  Lasten  ja  nuorten  kasvatusta  ja  koulutusta  täytyy  tukea  ja  

pitää  erityisen  tärkeänä.  Lapset  ovat  omille  vanhemmilleen  todella  arvokkaita  

ja  uuden  tulokkaan  lisääntyminen  perheeseen  saa  perheen  aina  onnellisem-

maksi.  Vanhempien  olisi  myös  hyvä  ottaa  huomioon  ja  miettiä  lapsiensa  kas-

vatusta.  Vanhempien  tulisi  viettää  yhteisiä  aikoja  lapsiensa  kanssa  myös  arki-

päivinä,  vaikka  arkipäivät  ovatkin  kiireellisimpiä  päiviä  työn  ja  muiden  asioiden  

keskellä.  Pienetkin  yhteiset  hetket  ovat  lapsen  asioiden  oppimisen  kannalta  

tosi  tärkeitä,  esimerkiksi  lasten  osallistuminen  ruoanlaitossa:  kerrotaan  mitä  ai-

neita  ruoassa  on  käytetty  ja  mitä  ne  maksavat.  (Ruckenstein,  2013,  14)  

  

Vanhemmat  arvostavat  lasten  piirteitä,  jotka  saavat  aikaan  uusia  visioita,  ide-

oita  ja  luomuksia.  Erityisesti  kun  lapset  saavat  jotakin  erityistä  aikaan  ja  ovat  

todella  spontaanisia.  Siitä  huolimatta  aikuiset  eivät  ota  aina  huomioon  heidän  

ajatuksia  ja  ideoita  suunnitellessaan  ohjelmaa  heille,  niin  päiväkodeissa  kuin  

heidän  kotonaan.  Heidän  mielipiteitä  ei  oteta  aina  huomioon  rahallisissakaan  

päätöksissä,  mikä  muovaa  heidän  maailmankuvansa  yksitoikkoiseksi;;  aikuiset  

tietävät  parhaiten,  joten  heidän  ajatuksilla  ei  ole  painoarvoa.  Tämä  vaikuttaa  

negatiivisesti  heidän  ajatusmaailmaansa,  varsinkin  kun  lapsi  kasvaa  ja  heille  

ei  ole  opetettu  rahan  arvoa  ja  sen  oikein  käyttöä.  (Ruckenstein,  2013,  14)  

  

Lapsille  on  hyvä  alkaa  puhumaan  raha-asioista  ajoissa  ja  opettaa  heille  rahan  

käytöstä.  Heitä  täytyy  kannustaa  rahan  sijoittamiseen  ja  säästämisen.  Kun  

lapselle  annetaan  viikkorahaa  tai  kuukausirahaa  heille  voi  kertoa  mistä  tämä  

raha  on  tullut  ja  miten  raha  on  ansaittu.  Tuolloin  hänelle  avautuu  viikkorahan  

ansaitseminen,  kuten  mistä  hänelle  on  annettu  viikkorahaa  ja  että  rahan  eteen  

on  tehty  töitä.  Kun  lapsi  on  saanut  viikko  rahansa,  häneltä  voi  jo  siinä  vai-

heessa  kysyä  mitä  hän  aikoo  tehdä  rahoillaan.  On  todella  tärkeätä  kysyä  ensin  

lapsen  ajatuksia  ja  päätöksiä.  Kun  on  kuunneltu  lasta,  lapselle  voi  ehdottaa  
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omia  ajatuksiaan  myös.  Lapselle  voi  kertoa,  että  mitä  hänen  kannattaisi  tehdä  

rahoillaan  ja  saada  kannustamaan  säästämiseen.  Hänet  voi  neuvoa  säästä-

mään  osan  rahoistaan  esimerkiksi  uusiin  värityskyniin  ja  osan  käyttää.  Tuol-

loin  lapsi  alkaa  oppiman  sijoittamista.  Lapsi  oppii  arvostamaan  tavaroitaan  

myös  säästämisen  ja  sijoittamisen  lisäksi,  vaikka  tehtävänä  ei  ole  tehdä  heistä  

materialisteja.  Oppii  tehdä  itsenäisesti  päätöksiä,  omilla  pohdinnoilla.  (Nor-

dlund,  2018,  25)  

  

Lapselle  on  hyvä  opettaa  olemaan  kärsivällinen  palkitsemalla,  vaikka  käymällä  

uimahalliin.  Näin  hän  oppii  myös,  että  asiat  eivät  toimi  aina  sen  mukaan,  miten  

tahtoo,  ja  että  kaikkea  ei  ole  aina  saatavilla.  Hän  oppii  kritisoimaan  ja  asetta-

maan  asiat  elämässä  tärkeysjärjestykseen.  (Kauppalehti,  2016,  13-vinkkiä:  

Opeta  lapsesi  fiksuksi  rahankäyttäjäksi)  

  

Perheen  tausta  on  myös  suuri  tekijä,  mikä  vaikuttaa  lapsen  rahankäyttöön,  

esimerkiksi  keskipalkkaisten  perheiden  nuoret  saattavat  arvostaa  rahaa  enem-

män  kuin  varakkaiden  perheiden  nuoret.    Tämä  on  asia,  johon  Suomessa  on  

pyritty  puuttumaan.  Suomen  yhteiskunnassa  tasa-arvo  on  tärkeää  ja  näin  va-

rakkaan  ja  keskituloisen  ero  ei  tulisi  missään  nimessä  näkyä  lapsessa.  Per-

heen  taustaa  ei  kannattaa  sekoittaa  lapsiin,  esimerkiksi  jos  ei  ole  varaa  johon-

kin  tavaraan,  lapsia  ei  kannata  painaa  rahapulasta  ja  tuottaa  huonoa  tunnetta  

hänelle.    

  

Lapsille  voidaan  ilmaista  varattomuus  kertomalla,  mikä  asia  tai  esine  elä-

mässä  on  priorisoitava  pelkän  halun  eteen,  kuten  että  talvitakki  on  pelikonsolia  

tärkeämpi.  Perheen  taloudelliset  ongelmat  eivät  kuuluu  lapselle,  eikä  niistä  ole  

suotuisaa  puhua  lapsen  läsnä  ollessa.  Tuolloin  lapsella  ei  jää  negatiivisia  aja-

tuksia  raha  asioista.  Heille  on  hyvä  kertoa  aina  totuuden  ottaen  huomioon  lap-

sen  ikä.  Vanhemmat  ovat  lapsensa  esikuvia,  he  ottavat  mallia  vanhemmiltaan  

eri  asioissa  jopa  myös  vanhempana  saattavat  suhtautua  raha-asioihin  samalla  

tavoin  kuin  vanhemmat  ovat  suhtautuneet.  (Nordlund,  2018,  26)  

  

Talousasioihin  perehtyminen  on  todella  tärkeä  varakkaille  perheille,  sillä  heillä  

ei  välttämättä  ole  suuria  rahaongelmia  ja  rahan  kuluttaminen  saattaa  näyttää  

lasten  silmissä  vaivattomammalta,  kuin  mitä  se  todellisuudessa  on.  Vanhem-

milla  on  usein  varaa  tukea  lapsiensa  kaikkia  menoja,  eikä  lapsen  tarvitse  miet-

tiä  tai  huolehtia  omista  kuluistaan.  Tämä  saattaa  olla  huolestuttava  asia,  sillä  
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vanhempien  täytyy  ajatella  lapsensa  tulevaisuutta.  Lapsen  täytyy  myöhem-

mässä  iässä  ymmärtää  rahan  arvon  merkitys,  kuinka  raha  ansaitaan,  kuinka  

se  on  viisasta  käyttää  ja  sijoittaa,  sekä  myös  säästää  pahimman  varalta.  Per-

heen  on  hyvä  ottaa  rahakasvatus  huomioon,  jotta  kun  lapsi  kasvaa  hän  osaa  

olla  itsenäinen,  eikä  ole  riippuvainen  vanhempiensa  rahallisesta  tuesta.  Van-

hempien  varallisuus  ei  aina  periydy  lapsille.  (Nordlund,  2018,  18)  

  

Vaasan  yliopiston  taloustieteen  professori  Panu  Kalmin  vuonna  2016  toteut-
taman  tutkimuksen  seurauksen  on  perustettu  Yrityskylä  Yläkoulu,  jonka  on  ra-

hoittanut  Suomen  akatemia.  Kalmin  johtama  ohjelma  on  suunnattu  alakoulu-

laisille  ja  yläkoululaisille.  (Vaasan  yliopisto,  2018).  Tämä  peruskoululaisille  

suunnattu  taloudellista  tietämystä  lisäävä  ja  tukeva  oppimiskokonaisuus  on  

vihdoin  toteutettu,  jonka  ansiosta  moni  nuori  saa  mahdollisuuden  kehittämään  

talousosaamistaan  ja  menestymään  tämän  kautta  myös  elämän  käytännön  

asioissa.  

  

Varhaisessa  iässä  talousasioiden  oppimisen  parissa  motivoimiseen  on  hyvä  

aika,  sillä  siinä  iässä  ei  ole  ehditty  omaksumaan  huonoja  taloudenhallinnan  

käytäntöjä.  He  omaksuvat  asioita  paremmin  ja  sisäistävät  sen  myös  myöhem-

min  parhaiten,  kun  on  luotettava  ja  tukeva  pohja  saavutettu.  Kalmin  mukaan  

talousasioiden  esittäminen  käytännönläheisellä  ja  elämänmakuisella  tavalla,  

talousasioiden  hallinnasta  tulee  myöhemmin  luonteva  osa  arkista  elämää.  

(Vaasan  yliopisto,  2016)  

  

Tuore  tutkimus  toteutettiin  vuosien  2017-2018  aikana,  jossa  tutkimuksen  koh-

teena  olivat  oppilaita  kolmesta  eri  yläkouluista.  Tutkimuksessa  tutkittiin  nuor-

ten  talousosaamisen  ennen  pelillistä  ohjelmaa,  sekä  sen  jälkeen.  Tutkimuksen  

mukaan  yrityskylä  on  vaikuttanut  nuorten  taloustietämykseen  selkeästi  positii-

visesti.  Tutkimuksen  tuloksien  kautta  on  huomattu,  kuinka  selkeästi  talousasi-

oiden  osaaminen  ohjelman  jälkeen  näkyvät.  (Vaasan  yliopisto,  2018)  

  

Suurin  osa  nuorista  ovat  todella  kiinnostuneita  talousasioista,  ohjelman  myötä,  

joka  kasvattaa  nuorten  motivaatiota  talousasioita  kohtaan.  Talousasioihin  sy-

ventyminen  pelin  avulla  tuo  myös  vaihtelua  opetuksessa.  Tämän  tutkimuksen  

myötä  ohjelma  on  hyvin  edennyt  ja  kehittynyt.  Vuonna  2018  marraskuun  

alussa  on  myös  kehitettyä  mobiilipelin  Nordean  ja  pörssisäätiön  kanssa,  joka  

on  hyvä  lisätuki  koulun  kursseilla.  (Vaasan  yliopisto,  2018)  
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3   Nuoren  taloudellinen  säästäminen  

Suomessa  kotitalouksilla  on  tapana  elää  kuukausittain,  kuukausittaisilla  pal-

koillaan,  seuraavaan  palkkaan  asti.  Tästä  syystä  pitkäjänteinen  talouden  

suunnittelu  puuttuu.  Tämä  on  varmaankin  eräitä  syitä,  miksi  suomalaiset  koti-

taloudet  elävät  tiukoilla.  Talouttaan  on  hyvä  miettiä  ja  suunnitella  rahankäyt-

töä,  niin  että  vähintään  parin  tai  kolmen  kuukauden  nettopalkkaa  vastaava  

summa  laitetaan  säästöön,  jotta  vältetään  yllättäviä  menoja.  (Pesonen,  2011)  

  

Saatuaan  palkan,  heti  palkkapäivänä  on  viisasta  laittaa  kaikki  kiinteät  kuukau-

simenot  sivuun  ja  laskea  niitä  ennestään  ja  budjetoida.  Kiinteiden  menojen  jäl-

keen  jäänyt  osuus  voi  laittaa  suoraan  säästöön,  jolloin  menot  välttämättömiin  

tekijöihin  priorisoituvat,  eikä  turhiin  tekijöihin  näin  vastaisuudessa  kasva,  kun  

on  menot  laskettu  ja  budjetoitu  hyvin.    (Pesonen,  2011)  

  
Kun  asuu  vielä  vanhempiensa  kanssa  saman  katon  alla,  on  hyvä  käyttää  sitä  

aikaa  hyödyksi  rakentaakseen  itselleen  hyvän  pohjan  tulevalle  itsenäistymi-

selle.  Ei  tarvitse  välttämättä  vielä  huolehtia  ruoka-  eikä  kodin  kaluisteiden  os-

toksista.  Silloin  ei  edes  tule  ajatelleeksi  paljon  nämä  kaikki  ovat  maksanet  tai  

kuinka  paljon  on  mennyt  aikaa  asioiden  hoitamiseen.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  

15)  

  

Kun  asuu  vielä  vanhempiensa  luona  kannattaa  tehdä  itselleen  säästöjä,  esi-

merkiksi  asuntosäästöä  varten.  Koska  opintojen  jälkeen  työelämään  astues-

saan  on  parempi  maksaa  itselle  vuokramaksun,  jolloin  myöhemmässä  elä-

mässä  ei  tarvitse  miettiä  vuokran  maksuja.  Nuorella  opiskelijalla  ei  välttämättä  

ole  mahdollista  tehdä  säästöjä  tai  tehdä  suuria  ostoja  opiskelun  aikana.  Jotkut  

nuoret  saattavat  saada  vielä  muutettuaan  kotoa  vanhemmiltaan  taloudellisia  

apuja,  mutta  kaikki  eivät  välttämättä  sitä  saa.  Kannattaa  hyvin  varhain  miettiä  

ja  suunnitella  itsekseen  elämäänsä  pidemmälle  tähtäimelle,  sillä  mitä  aikai-

semmin  sitä  pohtii  sitä  paremmin  asioita  saa  järjestettyä  myöhemmin.    (Hagert  

&  Jokinen,  2018,  15)  

  

Nuoren  opiskelijan  säästäminen  opintojen  aikana  saattaa  olla  vaikea  tai  jopa  

mahdoton,  mutta  nuori  opiskelija  voi  tehdä  asian  mahdolliseksi,  suunnittele-

malla  taloutensa  oikein  ja  olemalla  tarpeeksi  motivoitunut  panostamaan  tule-

vaisuutensa.  Muutettuaan  kotoa  nuorella  voi  tulla  monenlaisia  taloudellisia  on-

gelmia,  joista  hänen  täytyy  selvitä.  Itsenäisen  elämän  aloittaminen  saattaa  olla  



  
  

  

11  

alussa  vaikea,  mutta  sen  oppii  ajan  myötä.  Välillä  jotkut  asiat  saattavat  olla  tut-

tuja  lapsuudenkodista  ja  tuntua  helpolta.  Kun  asian  kohtaa  itse  ja  hoitaa  asian  

myös  itsenäisesti,  saattaa  ollakin  monimutkaisempi  ja  lähes  tuntematon  asia.  

Nuorella  saattaa  tulla  elämänsä  aikana  monia  suuria  muutoksia,  kuten  omaan  

kotiin  muuttaminen  tai  elämänkumppaninsa  kanssa  muutto  yhteen,  joista  täy-

tyy  selvitä  ja  osata  suunnitella  elämänsä  uudestaan.  (Hagert  &  Jokinen  2018,  

15)  

  

  
Kuvio  2.  Nuorten  erilaiset  elämän  vaiheet  ja  talousosaamisen  tarpeet  (Tilasto-

keskus,  2014)  

  

Yllä  olevassa  kuvassa  kerrotaan  nuorten  eri  elämäntilanteista,  käytännön  ta-

loustaitojen  omaksumista  Athinsonin  laatiman  financial  capability  –  kehikko  

kuvan  mukaan.  Nuoret  aikuiset  kohtaavat  haastetta  osaamisen  ja  sopeutumi-

sen  elämän  tilanteissa.  Suurin  haaste  nuorilla  on  kaikkien  elämän  vaiheiden  

oppiminen  ja  sen  hallitseminen,  kuten  talouden  suunnittelu,  raha-asioiden  hal-

linta,  finanssituotteiden  oikea  valinta  sekä  oman  talouden  seuraaminen,  oppi-

minen  sekä  ajan  tasalla  pysyminen.  (Tilastokeskus,  2014)  
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3.1  Asuinmuodon  itsenäistyminen  

Nuoren  opiskelijan  on  hyvä  miettiä  asumismuotoa  ennen,  kuin  aikoo  muuttaa  

omaan  kotiin.  Vaihtoehtona  opiskelijalla  on  usein  kaksi  asumismuotoa;;  

vuokra-asunto  tai  soluasunto.  Usein  nuoret,  jotka  muuttavat  ulkomaille  opiske-

lun  takia,  asuvat  mieluummin  soluasunnoissa,  jos  on  liian  korkeat  vuokrat,  ku-

ten  Lontoossa.  Suomessa  on  myös  mahdollista  asua  soluasunnossa  opiske-

lun  ajan  tai  jos  joku  vuosi  on  liian  tiukka  rahatilanne.  Myös  tarkoitettuja  vuokra-

asuntoja  löytyy  suhteellisen  kohtuullisilla  hinnoilla.  Pääkaupunkiseudun  alu-

eella  on  opiskelija-asuntoyhtiöitä,  jotka  vuokraava  opiskelijoille  asuntoja  vuok-

rattavaksi  opiskelujen  ajaksi.    Nuorille  löytyy  vuokra-asuntoja  myös  nuori-

soasuinliitosta  ja  Nuorisosäätiöstä.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  178)  

  

Kun  asumismuoto  on  päätetty  ja  päädytään  vuokra-asunto,  on  hyvä  miettiä,  

miten  aikoo  hankkia  kotikalusteita.  Nuorella  opiskelijalla  ei  ole  usein  ollenkaan  

varaa  ostaa  uusia  kalusteita,  jolloin  on  hyvä  tehdä  ostoksiaan  ekologisesti,  

jolla  hyötyy  itse  sekä  ympäristö.  On  kannattavampaa  tehdä  ostokset  kierrätys-

keskuksilla,  kirpputoreilla  ja  verkon  kautta.  Voi  kierrättää  myös  omia  tavaroi-

taan  kodin  nurkista,  joilla  sinulla  ei  ole  käyttöä.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  20)  

  

Voi  harkita  laittamaan  myytyjen  tavaroiden  rahat  säästöön.  Tietyn  ajanjakson  

jälkeen,  kun  on  säästetty  tarpeeksi,  raha  voi  sijoittaa  hyvin  harkittuun  ostok-

seen.  Näin  saa  käyttämään  rahojaan  maltillisesti  ja  harkitsevasti,  välttyen  he-

räteostoksilta.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  20)  Nykyään  Facebookin  kautta  löytyy  

jopa  laadukkaita  tavaroita  edullisesti.  Jokaiselle  asuinalueelle  on  laadittu  omat  

kierrätysryhmät,  joka  on  todella  kätevä  ja  aikaa  säästävä.  Kierrättämisellä  

säästämme  myös  luontoa,  jolloin  luonto  kiittää  myös.  (kulutusluottovertailu,  

2018  Talous  tasapainoon  tulojen  lisäämällä)  

  

3.2  Ostokset    

Ruokaostosten  varalle  kannattaa  tehdä  etukäteen  ruokaostossuunnitelma,  niin  

että  varaa  tietyn  määrän  rahaa  viikon  ostoksille.  Kaikilla  ihmisillä  on  kuitenkin  

erilaiset  ruokatottumukset,  joillekin  riittää  pienet  ruoka-annokset  toiset  taas  tar-

vitsevat  enemmän.  On  kuitenkin  hyvä  ottaa  huomioon  ruokaostoksia  teh-

dessä,  että  syö  riittävästi  ja  oikeita  ravintoaineita.  Päivän  aikana,  kun  syö  

kaksi  lämmintä  ruoka  lautasta,  jotka  pitävät  sisällään  paljon  kasviksia  ja  li-

haa/kalaa  pärjää  hyvin  ilman  mitään  naposteluja.  Naposteluun  menee  yleensä  
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enemmän  rahaa,  kuin  mitä  on  suunnitellut  tarvitsemansa  viikossa  ravintoon.  

(Hagert  &  Jokinen,  2018,  17)  

  

Heräteostoksien  välttämiseen  on  hyvä  tehdä  listan  tarvitsemistaan  aineksista  

ennen,  kuin  käy  kaupassa  ostoksilla.  Tämä  on  tärkeä  muista,  jos  haluaa  olla  

ostamatta  mitään  muuta  ylimääräistä,  kuin  listassa  mainittuja.  Helpottaakseen  

ruokalistansa  laatimisen  on  hyvä  tehdä  ruokalistansa  esimerkiksi  neljän  päi-

vän  varalle.  Ruokalistassa  on  hyvä  tehdä  ostoksia  niin,  että  suunnittelee  ensin  

mitä  söisi  neljänä  päivänä.  Tuolloin  ei  tarvitse  syödä  samaa  ruokaa  joka  päivä,  

kun  alusta  asti  on  suunniteltu  listansa  hyvin.  (Kulutusluottovertailu,  säästää-

ruokailussa  2018)  

  

Vinkkinä  on  hyvä  muista  ruokahävikin  välttymistä,  yhdistämällä  ruokia.  Huomi-

selle  saa  tehtyä  esimerkiksi  eilisen  jäämistä  tonnikalapastasta  tonnikala  piz-

zan.  Tuolloin  ruokaa  ei  mene  roskiin  ja  hävikki  vähenee.  (Kulutusluottovertailu,  

säästää-ruokailussa  2018)  

  

Ruokaostosten  varalle  on  hyvä  tehdä  erillinen  kortti,  johon  laittaa  tietyn  sum-

man  rahaa  viikon  tai  kuukauden  ostoksille,  jolla  ostat  vain  ruokaostoksia.  Näin  

jää  elämisen  varalle  rahaa,  eikä  rahat  tuhlaannu  muuhun  vahingossakaan.  

(Hagert  &  Jokinen,  2018,  17)  Ruuan  voi  pakastaa,  esimerkiksi  keittoa  tai  ihan  

kiinteitä  ruokia  sekä  kaupasta  ostettuja  raakoja  elintarvikkeita,  joita  ei  ehdi  

kokkaa  ajoissa.  Pakasteessa  valmisruoka  ei  mene  pilalle  ja  kaikki  raaka-ai-

neet  pysyvät  ennallaan,  jonka  ei  tarvitse  tehdä  muuta,  kuin  lämmittää.  Tämä  

on  helppoa  ja  aikaa  säästävä  tapa.    
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4   Erilaiset  tuet  opiskelijalle  

Monilla  nuorilla  tulee  vaikeuksia  muutettuaan  pois  kotoa  peruskoulun  jälkeen,  

täytettyään  18-  vuotta.  Tämä  on  suuri  elämänmuutos  nuorten  elämän  vai-

heessa,  joka  saattaa  tuottaa  paljon  vaikeuksia  ja  stressiä  pärjäämisen  kanssa.  

Monet  nuoret  saavat  tukea  vanhemmiltaan  vielä  muutettuaan  pois  kotoa,  

mutta  kaikki  vanhemmat  eivät  kykene  tukemaan  lapsiaan,  taloudellisten  vai-

keuksien  läpi.    

  

Valtio  tukee  opiskelijoita  tukien  muodossa,  jonka  suuruus  riippuu  osin  van-

hempien  tuloista,  asuinmuodosta  sekä  opiskelijan  iästä.  Yleinen  tuki,  mitä  

yleensä  opiskelijat  hakevat  opintojen  aikana  on  opintotuki.  Vanhempien  luona  

asuessa,  tuen  määrä  joko  pienenee,  suurenee  tai  ei  myönnetä  ollenkaan,  riip-

puen  vanhempien  tuloista.  (Kela,  2018)  

  

Opintotukea  myönnetään  normaalin  verran,  mikäli  opiskelija  asuu  itsenäisesti  

omillaan,  on  lapsen  huoltaja  tai  naimisissa.  Opiskelijan  asuttua  omillaan  ja  ol-

tuaan  yli  18-vuotias,  tuen  määrä  on  keskimäärin  250,28  euroa.  Lapsen  huolta-

jana  opiskelijalle  myönnetään  74  euroa  huoltajakorotusta.  Opintotuen  nostami-

sen  edellytyksenä  on  myös  opintotuen  saanti  eli  käytännössä  tämä  tarkoittaa,  

että  ilman  opintotuen  nostamista  ei  ole  oikeutettu  opintolainan  saantiin.  (Kela,  

2018)    

  

Tästä  tuesta  opiskelijat  hyötyvät  todella  paljon,  koska  he  eivät  välttämättä  pää-

see  tekemään  töitä  opintojen  ohella.  Monille  korkeimmissa  oppilaitoksissa  

opiskelevilla  saattaa  olla  hankalaa  tehdä  samaan  aikaan  myös  töitä,  kun  opin-

not  painaavat  niin  paljon,  että  ei  oikein  ehdi  tekemään  muuta.  Tällä  tuella  opis-

kelijat  saavat  olla  miettimättä  ja  murehtimatta  taloudestaan,  vaikka  sillä  sum-

malla  pelkästään  onkin  tiukka  elää.  

  

Opintojen  ohella  töitä  tekevät  opiskelijat  voivat  saada  myös  tukea,  jolloin  tuen  

määrän  vaikuttaa  omat  ansiotulot.  Vuoden  aikana  tulojen  määrän  täytyy  olla  

tietty  määrä,  noudattaen  vuositulorajaa,  etteivät  tulot  ylitä  sitä.  Tarkkaan  ot-

taen  vuoden  aikana  opiskelija  voi  ansaita  tuloja  8004  euroa,  jolloin  opiskelija  

voi  nostaa  12  tukikuukautta  vuoden  aikana.  Mikäli  tulot  ylittävät  vuositulorajan  

(8004€)  enintään  222  eurolla,  opiskelijan  ei  tarvitse  ottaa  tämän  huomioon  eli  

ei  tarvitse  perua  tai  palauttaa  tukikuukautta  takaisin.  Opiskelija  voi  ansaita  tu-
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loja  667  euroa  jokaisena  kuukautena  vuoden  aikana,  eikä  tulot  saa  ylitä  vuo-

dessa,  kuin  222  euroa  vain.  Vuosituloraja  kertoo,  kuinka  monelta  kuukaudelta  

opiskelijalla  on  lupa  nostaa  tukea,  jonka  saa  tarkistettua  kelan  verkkosivuilta  

myös.  (Kela,  2018)  

  

Taulukko.  1  Vuosituloraja  (kela,  2018)  

  

  
  

Lisäksi  opiskelijat  ovat  oikeutettuja  yleisen  verottoman  asumislisän  saantiin,  

joka  helpottaa  asumista  pienituloisilla.  Asumistuen  määrä  on  neljä  viidesosaa  

asumismenoista,  josta  yksi  viidesosaa  on  omavastuuta  eli  sen  täytyy  maksaa  

itse.  Kelan  asumislisä  määräytyy  enimmäisasumismenot,  johon  vaikuttaa  ruo-

kakuntaan  asuvien  lukumäärä,  toisin  sanoen  kela  hyväksyy  vain  tietyn  hintai-

sia  vuokria.  Tuen  määrä  lasketaan  enimmäisasumismenojen  mukaan.  (Kela,  

2018)  
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5   Säästämisen  eri  metodit  

Kun  miettii  säästämistä,  on  hyvä  tehdä  itselleen  hyvän  suunnitelman.  Kun  sa-

notaan,  että  säästän,  se  ei  välttämättä  riitä.  Varman  säästämiseen  pääsee,  

kun  kirjoittaa  suunnitelmaansa  paperille  ylös  ja  laskee  tulojaan  ja  menojaan.  

Tulojen  ja  menojen  laskemiseen  löytyy  nykyään  erilaisia  sovelluksia  puheli-

mesta  ja  tableteista,  joilla  saa  laskettua  helposti  ja  nopeasti  talouttaan.  Niitä  

sovelluksia  on  esimerkiksi  You  Need  A  Budget  –aplikaatio,  Tämä  ohjelma  on  

todella  kätevä  tulojen  ja  menojen  laskemisessa  sekä  tuki  rahankäyttösuunnit-

telussa  kuukauden  tai  vuoden  aikana.  Daily  Cost  –sovellus  on  tarkoitettu  kulu-

jen  tallentamiseen,  johon  kirjataan  päivittäisiä  kuluja.  Tämä  on  hyvä  käyttää,  

jos  on  paljon  suunnitelmia  rahankäytölle,  jolloin  pääsee  toteuttamaan  suunni-

telmiaan  tallentamalla  kulujaan  ja  ryhmittämällä  ne  visuaalisesti.  Sovellukset  

ovat  englanninkielisiä  ja  ne  ovat  kaikista  ilmaisia,  joihin  on  helppo  merkata  

summia.  (Kulutusluottovertailu,  budjetti-applikaatiot,  2018)    

  

Säästämisessä  tärkeintä  on  pysyä  suunnitelmassa  ja  noudattaa  siinä.  Karsi-

malla  ylimääräisiä  menoja,  kuten  ulkona  syöminen  sekä  heräteostoksien  lo-

pettaminen,  pääsee  jo  hyvin  alkuun.    

  

  
Kuvio  3.  Opiskelijoiden  työssäkäynti  koulunohella  vuonna  2007-2017  (Tietoa  

nuorista,  2017,  nuorisobarometria)  
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Työssäkäynti  opiskelijoilla  näyttää  lisääntyneen  kymmenen  vuoden  aikana,  

sillä  suurin  osa  opiskelijoista  käy  palkkatyössä  ansaitakseen  lisää  rahaa.  Joka  

kolmas  opiskelijoista  tekee  palkkatyötä  koulun  ohella.  Ammattikorkeakoulussa  

käyvät  opiskelijat  ovat  tehneet  töitä  koulun  ohella  prosentuaalisesti  kaikista  

eniten  verrattuna  muihin  opiskelijoihin.  Vaikka  vuonna  2012  yliopiston  opiskeli-

joiden  osuus  työssäkäynnistä  on  ollut  korkea,  se  on  myös  laskenut  muuta-

massa  vuodessa.  

  

Opiskelijoiden  työssäkäyntiin  vaikuttavat  monet  tekijät,  kuten  tottumukset  ja  

erilaiset  tuet.  Opiskelijoiden  opintolainan  ottamiseen  on  vaikuttanut  alhainen  

korko,  joka  on  saanut  opiskelijat  motivoitumaan  lainan  ottamiseen.  (Tietoa  

nuorista,  barometria,  2017)  

  

Säästöpankin,  (Säästöpankki,  Nuorten  säästäminen,  2018)  tutkimuksen  mu-

kaan  Nuoret  suhtautuvat  säästämisen  ja  sijoittamisen  aktiivisemmin  ja  toiveik-

kaammin  verrattuna  muuhun  väestöön.  Sijoittamisen  päätöstä  ja  valintaa  pitä-

vät  arvona  sekä  oman  talouden  edistyksestä  ajattelevat  optimistisesti.    

  

Säästö  barometriään  tuloksista  nähden  yli  puolet  nuorista  ovat  kiinnostuneita  

aloittaa  säästämisen  ja  osa,  jotka  säästävät  ovat  innokkaita  lisäämään  säästä-

misensä.  Vuoden  2009  talouskriisin  jälkeen,  suomen  työttömyysaste  lähti  nou-

suun.  (Tilastokeskus,  2011,  suomen  työttömyys).  Tilanne  vaikutti  kokonaisval-

taisesti  kaikkiin,  kuten  säästämiseen  myös.  Säästämisen  mahdollisuus  lisään-

tyi  entistä  enemmän,  kun  talouden  tilanne  parantui  ja  nuoret  pääsivät  töihin.  

Ilman  tuloja  säästäminenkään  ei  välttämättä  onnistu.  Vaikka  nuoret  opiskelijat,  

eivät  pysty  tulotasonsa  takia  säästämään  isoja  summia,  ovat  ajattelevaisia,  pi-

tävät  säästämisen  tärkeänä.    (Säästöpankki,  2018,  Nuorten  säästäminen)  

  

Nuoret  ajattelevat  asioita  positiivisella  tavalla  ja  heillä  on  vahva  usko  talou-

tensa  kehityksestä.  Nuoret  ottavat  huomioon  säästämisessään  myös  ekologi-

suuden  ja  eettisyyden.  Sijoittaminen  on  nuorille  enemmänkin,  kuin  pelkästään  

säästöjen  kasvattamista.  (Säästöpankki,  2018,  Nuorten  säästäminen)  

  

5.1   Tavoitesäästäminen  

Jokaisella  on  jokin  päämäärä  miksi  haluaa  säästää  tai  joillakin  on  vain  tapana  

säästä  muuten  vain  tulevaisuutta  varten,  esimerkiksi  eläkkeelle.  Säästämisen  
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pääsee  aloittamaan  eri  tavoin,  riippuen  mihin  haluaa  säästää.  Varminta  sääs-

tämistä  on  säästäminen  suljetulle  tilille,  tilille  johon  ei  pääsee  käsiksi  tietyn  

ajanjakson  aikana,  se  voi  olla  muutamasta  vuodesta  useampaan  vuoteen,  

mikä  saa  säästäjän  olemaan  käyttämättä  rahojaan.  Talletustilille  on  hyvä  

säästää  esimerkiksi  suurta  elämänmuutosta,  esimerkiksi  autoa  tai  unelmamat-

kaa  varten.  Tuolloin  rahat  ovat  käytettävissä  siinä  päivänä,  kun  aika  koittaa  

käyttöpäivään.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  80-83)  

  

Jonkin  pienen  ajanjakson  säästämisessä,  ylimääräisten  ostoksien  lopettami-

sen  lisäksi  on  suotavaa  tehdä  pieniä  keikkatöitä,  jos  on  mahdollista.  Tämä  aut-

taa  ja  motivoi  säästämistä  tietyn  ajan  jakson  aikana.    Kun  oppii  ja  näkee  asian  

toimivan,  myöhemmin  onnistuu  säästämään  jopa  suurempiakin  summia.  Sa-

malla  oppii  välttymään  ostamasta  mitään  muuta  ylimääräistä.  Joskus  opiskeli-

joilla  opintojen  aikana  saattaa  olla  mahdotonta  tehdä  mitään  töitä  opintojen  

ohella.  Tuolloin  täytyy  vain  osata  olla  ostamatta  mitään  välttämättömiä  tava-

roita  tai  asioita.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  80-83)  

  

5.2   Varoivaisuussäästäminen  

Huonojen  päivien  varalle  on  aina  tärkeätä  olla  vararahaa.  Elämämme  aikana  

saattaa  tulla  yllättäviä  tilanteita,  joita  emme  välttämättä  osaa  odottaa.  Esimer-

kiksi  ajoneuvon  mentyä  rikki  töihin  pääseminen  saattaa  olla  vaikeaa,  jos  työ-

paikka  sijaitsee  kaukana.  Varautuminen  rahallisesti  näihin  asioihin  on  todella  

tärkeää.  Pienten  summien  laittamista  säästön  ei  ehkä  huomaa,  mutta  jonkin  

ajan  kuluttua  huomaakin,  kuinka  paljon  on  saanutkin  säästettyä  pienillä  sum-

milla.  Pienikin  summa  on  aina  suositeltava  laittaa  säästöön,  jolloin  myöhem-

min  siihen  saattaa  tulla  suuri  tarve.  Vararahastoonsa  saa  säästettyä  suuriakin  

summia,  laittamalla  säästöön  saatuaan  ylimääräistä  rahaa,  kuten  joululahjan  

tilalle  rahaa  saatuaan  ja  palautettuaan  omia  tyhjiä  pulloja.  (Hagert  &  Jokinen,  

2018,  84-85)  

  

Pitkän  ajan  säästämiselle  on  hyvä  miettiä  säästämistä  korkoa  korolle  –ilmiötä.  

Säästäminen  pankissa  pitkällä  ajalla  saa  kasvatettua  pääomansa,  jolloin  pää-

oman  kasvanut  korko,  kasvaa  myös  korkoa.  Mitä  pitempään  säästää  pankissa  

sitä  paremman  tuoton  tule  saamaan.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  sijoitettuna  

olevalle  summalle  kasvaa  vuosittain  tietty  määrää  korkoa,  joka  on  paljon  pie-

nempi  prosentuaalisesti,  kuin  mitä  me  maksamme  pankille  ottaessamme  lai-

naa.  (Hagert  &  Jokinen,  2018,  86-88)  
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Kuvio  4.  Korkoa  korolle  ilmiö  (Pörssisäätiö,  2017)  

  

Sijoitettuun  summaan  kasvaa  vuosittain  tietty  prosenttimäärä  korkoa.  Edellis-

ten  vuosien  aikana  kasvanutta  tuottoa  eli  korkoa  sijoitetun  pääomaan.  Edellis-

ten  vuosien  korolle  maksetaan  lisää  korkoa  eli  korkoa  koron  päälle.  Tämä  on  

todella  hyvä  tapa,  kun  tavoitteena  on  säästää  pidemmän  ajan,  sillä  tuotto  on  

sitä  parempi  mitä  pitempään  aikoo  sijoittaa  rahojaan.    
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6   Säästämisen-  ja  sijoittamisen  instrumentit  

Tässä  kappaleessa  käydään  läpi  instrumentteja,  joilla  helpotetaan  säästämistä  
ja  samalla  saadaan  säästöille  kasvua,  sijoittamalla.  Säästämisen  ja  sijoittami-

sen  instrumentteja  on  paljon  erilaisia  laidasta  laitaan,  jolloin  päädyin  esittele-

mään  opinnäytetyössäni  tiettyjä  instrumentteja.  Aloittelevan  nuoren  opiskelijan  

on  hyvä  aloittaa  säästämisen  sekä  sijoittamisen  yleisillä  instrumenteilla,  jotta  

nuoren  olisi  helpompi  tutustua  ensin  perus  instrumentteihin  sekä  keskittyä  

nuorille  tarkoitettuihin  instrumentteihin.      

  

Eri  alaotsikoissa  kerrotaan  instrumenteista  pääpiirteistä  ja  samalla  pyritään  

neuvomaan  niiden  hyödyistä.  Jossakin  kohdissa  olen  antanut  myös  esimerk-

kiä  instrumentin  käytöstä.  

  
6.1   Etutili  

Etutili  on  tavallisen  käyttötilin  kaltainen  tili,  joka  on  riskitöntä  säästämiselle.  Til-

lillä  säästämisestä  maksetaan  säästöille  0,05  prosentin  talletuskorkoa,  joka  on  

kiinteä.  Talletuskorkoa  maksetaan  tilille  vuosittain,  kalenterivuoden  lopussa.  

(Nordea,  Etutili,  erityiset  ehdot)  Tilille  ei  ole  maksukorttia,  joten  tililtä  väärin-

käyttöinen  nostaminen  ei  vaikuta  etutilin  varoihin.  Etutili  on  hyvä  aloittelevalle  

säästäjälle,  johon  voi  säästää  säännöllisesti.  Etutilille  säästäminen  ja  tililtä  

nostaminen  on  rajoitukseton.  Tilille  voi  säästää  ilman  mitään  aikarajoitusta  ja  

nostaa  ilman  nostorajoituksia  sekä  tilinsiirron  onnistuu  tekemään  myös  ilma  

rajoituksia  ja  lisämaksua.  (Nordea,  2018,  etutili)  

  

6.2   ASP-tili  

ASP-tili   lyhennys   tulee  sanasta  asuntosäästöpalkkio,   joka  on  Suomen  valtion  

tukema  järjestelmä.     ASP-  tili  on  kehitetty  helpottamaan  ensiasunnon  hankki-

mista  niille,  jotka  ovat  täyttäneet  15  vuotta  ja  niille  jotka  ovat  alle  40  vuotiaita.  

ASP-tilille  säästäminen  on  todella  helppoa,  jolla  saa  säästettyä  helposti  ja  aika-

taulun  mukaisesti,  sillä  ASP-tili  on  sitova.  Tilille  on  säästettävä  vähintään  kaksi  

vuotta,  saavutettuaan  10  prosenttia  asunnon  hankinta  hinnasta.  Tilille  voi  sääs-

tää  pidemmänkin  ajan,  kuin  kaksi  vuotta  ja  tilille  on  tallettava  vähintään  150  eu-

roa  ja  enintään  3000  euroa  vuosineljänneksen  aikana.  (Danske  Bank;;  Talous-

taito,  2018).    
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ASP-  tilillä  säästetyille  summille  maksetaan  joka  vuosi  yhden  prosentin  vero-

vapaan  koron  lisäksi  päästyään  10  prosentin  säästötavoitteeseen,  korkoon  

nousee  2  -  4  prosenttia  lisäkorkoa,  riippuen  pankista.  Lisäkoron  maksetaan  jo-

kaiselle  talletuseräälle  tilinavauksesta  ja  tilin  lopettamispäivään.  Lisäkorkoa  

maksetaan  vasta,  kun  asuntokauppa  tehdään,  jolloin  lisäkorkoa  ei  näy  pää-

omassa  säästämisaikana  ASP-tilillä.  (Danske  Bank,  2018  ASP-tili;;  Nordea,  

2018  ASP-tili;;  Talousaito,  2018)  

  

Taulukko  2.  Eri  pankkien  ASP-  talletusten  korot  (Taloustaito,  2018)  

Pankki   Korko   Lisäkorko  

Aktia  Pankki     1,00  %   4,00  %  

Danske  Bank   1,00  %   4,00  %  

Handelsbanken  1)   1,00  %   4,00  %  

Hypo   1,00  %   4,00  %  

Nooa  Säästöpankki  2)   1,00  %   3,00–4,00  %  

Nordea   1,00  %   4,00  %  

OP  Helsinki  3)   1,00  %   4,00  %  

S-Pankki   1,00  %   2,00–4,00%  

Suupohjan  Osuuspankki   1,00  %   4,00  %  

Ålandsbanken   1,00  %   4,00  %  

  

Eri  pankeissa  ASP-talletuksen  koroille  myönnetään  eri  suuruisina  lisäpalkkio    

prosentteina.  Pankit  päättävät  itsenäisesti  lisäkoron  määrästä,  alkaen  2    

prosenttia.  (Taloustaito,  2018)  

  

6.3   PS-tili  

PS-tili  on  tarkoitettu  pitkäaikaiselle  säästämiselle.  Tällä  tilillä  voi  varautua  eläk-

keelle  säästämiseen  verotetulla  tavalla.  Voit  päättää  joustavasti  itse  mihin  si-

joituskohteisiin  haluat  säästää  rahojasi,  esimerkiksi  rahastoihin  ja  osakkeisiin  

tai  vapaaehtoisen  eläkevakuutuksen.  PS-tilille  voi  säästää  vapaasti  haluamil-

laan  summilla,  kerrallaan  tai  osittain  kuukaudessa.  
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Avatessaan  PS-tilin  voit  sijoittaa  kerrallaan  jonkun  suuruisen  summan  tai  sijoit-

taa  kuukausittain  tietyllä  summalla.  Sopimuksen  avaamisesta  ei  peritä  hoito-

palkkioita,  mutta  peritään  ainoastaan  normaali  sijoituskohteisiin  liittyviä  palkki-

oita.    

  

Kun  PS-tilillä  on  säästänyt  pitkän  ajan,  tuolloin  säästämisen  aikana  sääste-

tyistä  varoista  ei  vähennetä  veroa.  Kun  eläkeikä  täyttyy  (nostoikäraja  nykyai-

kana  65-vuotta)  riippuen  syntymävuodesta  ja  milloin  ps-  tili  on  avattu,  ennen  

1.1.2013  vai  tämän  jälkeen.  Jos  on  tehnyt  PS-tili  sopimuksen  ennen  vuotta  

2013,  nostot  aloitetaan  63-68-vuotiaana  ja  vuotta-  2013  jälkeen  tehdyissä  so-

pimuksissa  nostot  aloitetaan  68-70-vuotiaana.  (Veronmaksajat.fi,  2017)    

  

Kun  saavuttaa  nostoikärajan,  sijoitettujen  varojen  pääomasta  eli  säästöistä  ja  

tuotosta  peritään  pääomatuloverona  sen  hetkisen  vähennysprosentin  mukai-

sesti,  joka  on  tällä  hetkellä  30  prosenttia.    Rahanarvoisesta  verohyödystä  voi  

hyötyä  vähentämällä  vuosittain  sopimukseen  maksamasta  maksusta  aina  

5000  euroon  asti.  (Danske  Bank,  2018,  PS-tili;;  Finanssivalvonta,  2017,  PS-tili)  

  

Kun  saavutetaan  eläkeikä,  säästetyt  varat  eläkettä  varten  ei  voida  kuitenkaan  

nostaa  kerrallaan,  vaan  rahat  nostetaan  aikaisintaan  10  vuoden  kuluessa  tai  

myöhemmin.  (Salkunrakentaja,  8.2.2014)  Eläkettä  varten  varojen  nostaminen  

PS-  tililtä  menee  käytännössä  ”palkkana  maksamiseksi  itselleen”.  Säästäjä  ei  

voi  nosta  varojaan  ennen  eläkeikäänsä  ilman  korotettua  veroseuraamuksia.  

Erityistapauksissa  säästäjällä  on  kuitenkin  oikeus  nostaa  varojaan  ennen  elä-

keikäänsä,  kuten  yllättävän  elämäntilanteen  iskiessä:  vähintään  vuoden  kestä-

nyt  työttömyys,  joutunut  pysyvästi  työttömäksi  tai  osatyöttömäksi  sekä  erilai-

sissa  perhe  kriisitilanteissa,  esimerkiksi  puolison  kuolema  tai  avioerotilan-

teessa.  (Veronmaksajat,  2017  sijoittaminen)  

  

6.4   Korkoextra-tili  

Tämä  säästötili  on  hyvä  nuorelle  aloittelevalle  säästäjälle,  sillä  tässä  on  

helppo,  turvallista  ja  joustavaa  säästä.  Tilillä  säästämisen  turvallisuuden  tun-

teen  tuo  riskitön  tallettaminen  ja  maksupäätteetön,  sillä  tälle  tilille  ei  voi  liittää  

maksukorttia.  Tuolloin  rahat  ovat  turvassa  pankissa.  Tili  kuuluu  talletussuojan  

piirin.  Verrattuna  etutilille  säästämiseen,  tällä  tilillä  säästettyään  saa  korkean  

koron  säästöille,  markkinatilanteen  mukaan.    
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Tililtä  voi  tehdä  vapaasti  nostoja  ilman  kuluja,  jopa  kesken  kauden,  ilman  nos-

torajoituksia.  Tililtä  nostot  vaikuttavat  kuitenkin  koron  määrän,  sillä  nostot  vä-

hentävät  korkoprosenttia  1/12-osan  verran.  Korko  on  kiinteä  koko  säästön  

ajan,  12  kuukautta.  (Nordea,  Tilisopimus  KorkoExtra-tili)  

  

6.5   Epossu  

Säästölippaalla  säästäminen  on  todella  helppoa  ja  kannustavaa,  jonka  avulla  

voi  säästää  tiettyjä  asioita  varten,  kuten  matkaa  varten.  Tämä  säästämisen  

tapa  auttaa  paljon  niitä,  joille  säästäminen  on  vaikeata.  Säästöt  kertyvät  jokai-

sella  kerralla,  kun  tehdään  ostoksia  pankkikortilla.    

  

Tällä  pääsee  säästämään  haluamallaan  summalla,  johon  voi  itse  vaikuttaa,  

säästääkö  kiinteitä  summia  vai  pyöristetyn  summan.  Kiinteällä  summalla  sääs-

tää  saman  suuruisen  summan  joka  kerta,  kun  maksaa  ostoksiaan  pankkikortil-

laan.  Pyöristetyllä  summalla  säästää  riippuen  ostoksien  summasta,  oston  eu-

romäärä  pyöristetään  laskennallisesti  ylöspäin  ja  palvelussa  valitun  euromää-

rään,  jolloin  ostoksien  summalle  ja  palvelussa  valittu  euromäärän  välillä  teh-

dään  erotus.  Säästön  menee  erotuksessa  saatu  summa.  (OP-pankki,  2018,  

säästölipas;;  Nordea,  ePossu:  Palveluehdot,  1)  
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7   Sijoittaminen  

Sijoittaminen  on  keino  vaurastumiseen,  jolla  voi  tehdä  suuria  voittoja.  Sijoitta-

minen  vaatii  paljon  perehtymistä  asiaan  ja  hyvän  suunnitelman  sijoittamiselle,  

sillä  ilman  asiaan  perehtymistä  sijoittaja  saattaa  tehdä  valintojaan  väärin  ja  

kohdata  suuria  riskejä.  Sijoittamiseen  hyvin  perehtynyt  sijoittaja  osaa  sijoittaa  

eri  sijoituskohteisiin.  Kun  kertyy  kokemusta  sijoittamisesta,  sitä  paremmin  pys-

tyy  haastamaan  itsensä  ja  välillä  jopa  ottamaan  suuria  riskejä  sijoituksessa,  

tavoitellen  suuria  voittoja.  Sijoittamiselle  on  eri  sijoituskohteita,  joihin  voi  sijoit-

taa  omaa  riskisietokykynsä  mukaan,  esimerkiksi  osakkeet,  rahastot,  talletuk-

set,  kiinteistöt,  kuten  ASP-tilillä  säästäminen.    

  

Mikäli  sijoittaminen  tuntuu  alussa  vaikealta,  vieraalta  tai  aika  ei  riitä  markkinoi-

den  seuraamiseen  on  suositeltavaa  aloittaa  sijoittamalla  osakerahastoihin,  

sillä  ammattilainen  hoitaa  asian  puolestasi.  Sijoittamalla  osakerahastoon  yri-

tyksen  kurssi  heilahtelulla  eli  heikolla  kurssikehityksellä  ei  menetä  kuitenkaan  

koko  sijoitustaan.  (Sijoitusinvest,  2018,  Sijoittamisen  aloittaminen)  

  

Sijoittamiselle  on  aina  hyvä  tehdä  suunnitelman  ja  harkita,  sillä  suunnittele-

malla  oman  sijoittamisen  on  helpompi  päästää  omiin  tavoitteisiin.  Hyvin  suun-

niteltu  sijoitus  menestyy  paremmin  ja  voi  saada  jopa  hyviä  tuloksia,  koska  tuol-

loin  sitoutuu  asiaan  voimakkaasti.  Ihminen  voi  aloittaa  sijoittamisen,  toteutta-

malla  oman  tavoitteensa,  esimerkiksi  tietyn  ajan  jakson  jälkeen  ostaa  itselleen  

auton  tai  asunnon.  Kun  suunnitelmissa  on  jokin  tavoitteen  toteuttaminen,  on  

hyvä  perehtyä  tarkemmin  mihin  sijoituskohteisin  kannattaa  sijoittaa.  (Kallunki,  

&  Martikainen  &  Niemelä,  2011,  ammattimainen  sijoittaminen)  

  

Sijoittajan  on  harkitsevasti  pohdittava,  kuinka  pitkä  on  hänen  sijoitushorisont-

tinsa  eli  aika,  jonka  sijoitettu  varallisuus  voi  olla  sidottuna  sijoituskohteeseen.  

(Kallunki  &  Martikainen  &  Niemelä,  2011,  ammattimainen  sijoittaminen)  On  to-

della  tärkeää  huomioida  oman  taloudellinen  tilanne  ennen  sijoittamista.  Sijoit-

tamiseen  liittyy  aina  riskin  ottamista,  sillä  mitä  korkeampi  on  tuottovaatimus,  

sitä  riskialttiimpiin  sijoituksiin  tulee  sijoitetuksi.  Aina  on  hyvä  miettiä,  haluaako  

ottaa  korkean  riskin  vai  onko  maltillinen  ja  jaksaa  odottaa  sijoituksiaan  pidem-

mälläkin  ajalla.  Asuntosijoittaminen  eli  ASP-tili  on  yksi  riskittömistä  sijoitus-

muodoista,  jolla  saa  itselleen  kerrytettyä  5  prosentin  tuoton  lisäksi  koron  kor-

koja  tilin  avaamisesta  eteenpäin  neljältä  ja  viideltä  vuodelta.  (Sijoitusinvest,  

2018,  Sijoittamisen  aloittaminen)    
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7.1   Erilaiset  sijoituskohteet  

7.1.1   Rahastot  

Rahastosijoittaminen  on  sijoituskohteiden  matalampi  riskisijoitus,  kuin  muut  si-

joitukset,  kuten  osakesijoittaminen.  Sijoitusrahastosijoittamisessa  sijoittavat  

maksavat  rahoitusyhtiölle  rahaa,  jonka  vastineeksi  saavat  rahoitusyhtiöltä  ra-

hasto-osuuksia.  Rahastoihin  pääsee  sijoittamaan  pienemmälläkin  summalla.    

Rahastoyhtiön  kerättyä  sijoittajien  rahat  sääntöjen  mukaisesti,  sijoittavat  niitä  

useaan  eri  arvopapereihin,  kuten  osakkeisiin  ja  joukkovelkakirjoihin,  jotka  

muodostavat  rahaston.  (Puttonen  &  Repo,  2011)  

  

Rahasto  varojen  hajauttaminen  useisiin  eri  kohteisiin  saadaan  pienennettyä  

riskiä.    Rahastosijoittamisessa  pääsee  rahaston  kautta  sellaisille  markkinoille,  

johon  yksityiset  sijoittajat  evät  pääse.  Kun  sijoittaja  on  sijoittanut  varojaan  ra-

hastoyhtiöön,  hänen  ei  tarvitse  seurata  aktiivisesti  yhtiöiden  ja  markkinoiden  

tilannetta,  sillä  rahastoyhtiö  on  vastuussa  sijoituspäätöksistä  ja  muusta  hallin-

noinnista.  Vaikka  Rahastoyhtiö  hoitaa  rahasto-osuuksia,  mutta  hän  ei  kuiten-

kaan  omista  sijoitusrahastoa,  vaan  sen  omistaa  rahasto-osuuksia  merkanneet  

sijoittajat.  (Puttonen  &  Repo,  2011)  

  

Rahastoon  säästäminen  on  hyvä  vaihtoehto  opiskelijoille,  sillä  rahastoon  voi  

säästää  oman  budjettinsa  mukaan  kuukausittain.  (Nordea,  2015,  säästämi-

nen).    Rahastosäästämisessä  on  hyvä  likviditeetti,  sillä  rahasto-osuuksia  pys-

tyy  muuttamaan  käteiseksi  jokaisena  pankkipäivänä,  rahastosijoitus  ei  ole  si-

dottu  määräaikaan.  Vaikka  rahastosäästämisessä  on  paljon  hyödyllisiä  puolia,  

mutta  siinä  on  myös  haittapuoliakin,  kuten  rahastosäästämisen  kulut.  (Putto-

nen  &  Repo,  2011)  

  

Kun  ei  tarvitse  miettiä  salkun  hoitoa  ja  markkina  arvojen  seuraamista  tuntuu  

helpottavalta  ja  rennolta  säästäminen,  mutta  se  ei  ole  kuitenkaan  ilmaista,  

vaan  se  on  kustannuspohjaista.  Arvojen  sijoittamisessa  rahasto-osuuksien  

merkitsemisestä  maksetaan  merkintäpalkkio,  myös  hallinnoinnista  sekä  säily-

tysyhteisöstä,  että  rahastojen  säilytyksestä  tulee  maksaa  hoitopalkkion.  Tämä  

on  yksi  keino,  jolla  rahastoyhtiö  perii  maksunsa,  jolla  he  saavat  tulonsa.  (Put-

tonen  &  Repo,  2011)  
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Kuvio  5.  Tuotto-odotukset  sijoitusmuotojen  vertailussa  riskin  suhteen  (Putto-

nen,  Repo,  2011)  

    

Yllä  mainitun  kuvan  perusteella  riski  ja  tuotto  kävelevät  käsikädessä.  Mitä  tuot-

tavampaan  rahastoinstrumenttiin  on  sijoittanut  varansa,  sitä  korkeampi  on  

myös  riski,  kuten  yksittäisen  osakkeen  sijoittaminen.  Yksittäisen  osakkeen  

suuri  riski  johtuu  lähinnä  osakkeen  hajauttamattomuudesta,  sillä  yksittäistä  

osaketta  on  mahdotonta  hajauttaa.  Kun  on  korkea  riski  ja  oletus  siitä  on  kor-

kea  tuotto,  suuri  riski  ei  kuitenkaan  ole  tae  suurista  odotuksista.    

  

Tässä  on  kuitenkin  kyse  yritystoiminnan  kehityksestä,  sillä  jos  yrityksen  toi-

minta  kehittyy  hyviin,  osakkeiden  kurssitaso  nousee  myös.  Usein  ajatellaan,  

kurssin  laskiessa  yrityksen  menevän  konkurssiin,  vastaavasti  pitkällä  aikavä-

lillä  yhtiö  saattaa  kehittyä  paljonkin.  Sijoituksia  ei  voida  ennustaa  tai  tietää  etu-

käteen,  sillä  niissä  on  aina  epävarmuutta,  jolloin  ei  olla  varmoja  tuotoista  ja  ra-

hastojen  laskusta.  Käteisen  varat  ovat  riskittömiä,  jossa  on  myös  tuottoa,  

mutta  voidaan  tuottaa  paljon  vähemmän  suhteessa  muihin  riskipitoisiin  sijoi-

tuksiin,  jonka  tuotto  riippuu  inflaatiosta  eli  rahan  ostovoiman  alenemisesta.    

(Puttonen  &  Repo,  2011)  

  

Korkorahastoihin  säästäminen  on  aloittelevalle  säästäjälle  myös  suositeltavaa,  

sillä  varojen  sijoittaminen  korkorahastoihin  on  matalariskistä.  Lyhyen  korkora-

hastoon  riskitaso  on  sama  kuin  pankkitalletukset.  Korkorahastoissa  sijoitetaan  

varoja  korkoa  tuottaviin  arvopapereihin,  jonka  voi  itse  valita  riskihalunsa  mu-
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kaan,  kuten  yritysten  ja  julkisyhteisöjen  liikkeelle  laskemiin  joukkovelkakirjalai-

noihin.  Korkorahastoja  on  erilaisia  riskitasoltaan,  niitä  voidaan  jakaa  kolmeen  

eri  sijoitustasoon.  Lyhyen  koron  rahastot  sijoittavat  varojaan  lyhyisiin  joukkolai-

noihin,  joiden  laina-ajat  ovat  alle  vuoden  mittaisia.  Joukkolainoihin  sijoittamista  

pidetään  korkoriskiä  pienenä.    Lyhyen  koron  rahastoja  on  myös  muitakin,  ku-

ten  rahamarkkinarahastot.  Rahamarkkinarahastot  ovat  kaikkein  vähäriskisim-

piä  rahastoja.  Pitkän  koron  rahastot  sijoittavat  varojaan  korkeita  tuottoja  tuotta-

viin  rahastoihin,  pitkäaikaisiin  joukkolainoihin,  joiden  laina-ajat  ovat  useita  vuo-

sia.  (Finanssivalvonta,  rahastot,  2011,  Kallunki  &  Martikainen  &  Niemelä,  

2011,  Ammattimainen  sijoittaminen)  Keskipitkän  koron  rahastot  sijoittavat  va-

rojaan  lyhyen-  sekä  pitkän  ajan  korkoinstrumentteihin  sekä  pitkän  ajan  kor-

koinstrumentteihin  markkinoiden  tuotto-odotuksien  mukaan.  (Puttonen  &  

Repo,  2011)  

  

7.1.2   Osakerahastot  

Osakerahasto  sijoittamiseen  liittyy  paljon  korkeampi  riski,  verrattuna  korko-  ja  

yhdistelmärahastoihin  sijoittamiseen.  Kun  osakerahastoihin  sijoitetaan,  sijoitta-

mista  painotetaan  nimenomaan  osakkeisiin,  jolloin  yksittäisen  osakkeeseen  si-

joittaminen  on  paljon  riskialttiimpaa.  Pieniin  kehittyneisiin  yrityksiin  sijoittami-

seen  liittyy  suurempi  riski  kuin  isoihin  yrityksiin  sijoittaminen.  Osakerahas-

toissa  on  paljon  valinnanvaraa  sijoittaa  erilaisiin  osakerahastoihin  sekä  myös  

sijoituspolitiikassa  on  paljon  eroja  varojen  sijoitusperiaatteista  ja  siitä,  minkä  

tyyppisestä  rahastosta  on  kyse.  Osakkeita  voi  muokata  ja  valita  oman  näke-

myksen  mukaan,  sekä  niitä  voi  myös  myydä  milloin  haluaa,  mikäli  rahan  tarve  

yllättää.    (Finanssivalvonta,  2014,  osakerahastot,  Pesonen,  2013,  osakerahas-

tot)  

  

Osakerahastossa  sijoittaja  pääsee  sijoittamaan  myös  kotimaiden  osakkeiden  

lisäksi  ulkomaisiin  osakkeisiin.  Sijoituskohteita  ovat  Eurooppa,  Aasia,  Ame-

rikka,  sekä  myös  sijoitustyylin  mukaan  eri  kokoiset  yritykset.  Sijoitustyylejä  ja  –

kohteita  on  runsaasti.  Ulkomaisiin  alueisiin  sijoittamisessa  on  tärkeää  ottaa  

huomioon  valuuttakurssiriskin,  sillä  toisen  maan  valuutta-arvon  vahvistuminen  

on  suomalaiselle  sijoittajalle  hyvä  asia,  kun  taas  heikentyminen  on  huono.  

(Pesonen,  2013)  

  

Osake  tarkoittaa  omistusosuutta  yhtiöstä.  Sijoittajan  ostaessaan  yrityksestä  

osakkeen,  hän  omistaa  silloin  osan  siitä  yrityksestä,  jolloin  hänestä  tulee  myös  
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yrityksen  omistaja.  Osakkeita  ostaneella  sijoittajalla  on  oikeus  yrityksen  tehtyi-

hin  voittoihin,  joita  maksetaan  osinkoina.  Kun  yrityksellä  menee  hyvin  yhtiön  

omistaja  saa  myös  oman  osuutensa  yhtiön  voitoista  osinkona  ja  osakkeiden  

arvonnoususta.  Mikäli  yritys  kärsii  tappiosta,  osakekurssin  laskun  myötä,  sijoit-

tajat  häviävät  kaikki  varat  ja  yhtiö  menettää  myös  kaiken  mentyään  konkurs-

siin.  Yhtiöön  sijoittaneet  sijoittajat  ovat  kuitenkin  ensimmäisiä  jonossa,  joille  

konkurssin  jälkeen  jääneitä  varoja  jaetaan,  yhtiön  omistaja  on  viimeinen  jo-

nossa,  mikäli  varoja  jää.  Markkinoiden  heilahtelujen  vuoksi  on  suotavaa  ha-

jauttaa  osakesijoituksiaan  eri  toimialoille  ja  eri  yrityksiin,  jotta  saadaan  hallittua  

ja  vähennettyä  riskejä.  (Pesonen,  2013)  

  

Osakkeiden  myynti  ja  osto  hinta  määräytyvät  ostotarjousten  ja  myyntitarjous-

ten  perusteella.  Kun  osakkeiden  osto  on  huono  eli  osakkeita  ei  osteta,  tuolloin  

myyjien  on  pakko  alentaa  myyntitarjouksiaan  eli  osakkeiden  hinta  alennetaan.  

Vastaisesti,  yhtiöltä  saatujen  hyvien  markkinatilanteiden  vuoksia  ostajat  ovat  

valmiita  nostamaan  jopa  ostotarjouksiaan,  saadakseen  ostettua  yhtiön  osak-

keita.  (Pesonen,  2013)  Osakkeiden  sijoittaminen  on  maksullista,  josta  välittäjät  

perivät  erilaisia  välityspalkkioita,  kuten  osakkeiden  ostamisesta,  säilyttämi-

sestä  ja  myymisestä.  Palkkioiden  osuus  on  tietty  määrä  prosentuaalisesta  toi-

meksiannon  arvosta,  riippuen  yhtiöstä.  (Finanssivalvonta,  2014)  

  

Säästäminen  on  suositeltavaa  aloittaa  varhain,  sillä  myöhemmin  siitä  on  hyö-

tyä.  Kun  tilillä  on  valmiiksi  säästöjä,  opiskelun  aikana  siitä  on  paljon  hyötyä,  

sillä  silloin  ei  välttämättä  pääsee  tienaamaan  rahaa  tehden  töitä.    (Kukka.  Ta-

loussanomat,  2018)  

  

Opintojen  aikana  opintolainan  nostaminen  on  yksi  hyvä  mahdollisuus  vauras-

tumiseen,  jonka  nostaminen  on  opiskelijoiden  keskuudessa  kasvanut  nykypäi-

vänä.  Yksi  syy  opintolainan  nostamiseen  on  arvioitu  liian  alhainen  opintorahan  

määrä,  jonka  vuosi  sitten  leikattiin  ja  samalla  opintolainan  määrä  nostettiin.    

  

Opintolainan  nostaminen  ja  sijoittaminen,  rahastoihin  ja  osakkeisiin  on  lisära-

haa  opiskelijalle,  jotta  opiskelija  pääsee  vaurastumiseen  lainahyvityksen  ansi-

osta,  mikäli  opiskelija  valmistuu  tavoitellussa  aikataulussa,  kelan  tietojen  mu-

kaan.  Opintolainan  nostaminen  on  kannattavaa,  alhaisen  koron  ja  pitkän  laina-

ajan  myötä.  Opintolainaa  ei  välttämättä  tarvitsee  sijoittaa  rahastoihin  tai  osak-

keisiin,  vaan  säästämään  siitä  osan,  tarpeen  mukaan.  (Kukka,  Taloussano-

mat,  2018)  
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7.1.3   Yhdistelmärahasto  

Yhdistelmärahastoissa  säästäminen  on  myös  hyvä  valinta,  säästöjen  sijoitta-

miselle.  Rahastoon  voi  laittaa  pieniäkin  summia  kuukaudessa  sijoitukseen,  jol-

loin  pienituloinen  opiskelija  pääsee  myös  sijoittamaan.  Yhdistelmärahastot  

koostuvat  sekä  korkopapereista  että  osakkeista,  joiden  riskit  ovat  suhteellisen  

matalia,  kun  verrataan  sijoittamiseen  pelkästään  osakkeisiin.    

  

Riskit  niissä  eivät  ole  kovin  suuria,  mutta  eivät  myöskään  huomaamattomia.  

Yhdistelmärahastoissa  pystyy  hyötymään  samaan  aikaan  kahdesta  eri  omai-

suusluokasta,  jossa  osakkeista  saadaan  hyvän  tuotto  mahdollisuuden  ja  ko-

roista  tasaiset  tuotot.  Korkosijoituksista  ja  osakkeista  saa  hyödynnettyä  yhdis-

telmärahastona  eri  talouden  syklien  vaiheessa  niiden  tuotoista.  Rahastoille  

suositellaan  sijoitusajaksi  maksimissaan  kaksi  vuotta,  ellei  enemmänkin.  Ra-

hastojen  tuottotavoite  vuodessa  vaihtelee  noin  4-8  prosentin  välillä.    (Möttölä,  

2008)  

  

Yhdistelmärahastoissa  salkunhoitaja  on  vastuussa  osakkeiden  ja  rahastojen  

allokaatioiden  ylläpitämisestä  eli  omaisuuslajien  tasapainottamisesta,  sen  mu-

kaan  millainen  on  talouden  tilanne  sillä  hetkellä.  Markkinoiden  laskiessa  sal-

kunhoitajat  siirtävät  rahaston  varat  osakkeista  korkoihin,  jolloin  suojataan  

osuudenomistajia.  Markkinoiden  nousukautena  salkunhoitaja  voi  siirtää  varo-

jen  painopistettä  rahastoista  osakkeisiin,  jolloin  voi  saada  hyvät  tuotot.  Osake-

markkinoiden  noustessa  on  hyvä  ottaa  huomioon  osakkeiden  myyntiä  jonkin  

ajan  kuluttua.  Ennen  kuin  rahastojen  kurssit  laskevat  tai  romahtavat,  on  suosi-

teltava  myydä  osakkeita  jonkin  ajan  kuluttua  voittojen  jälkeen.  (Möttölä,  2008)  

  

Yhdistelmärahastoissa  on  eri  asteisia  sijoituksia,  toiset  sijoittavat  varovaisesti,  

jolloin  kohdistavat  sijoituksiaan  valtaosan  korkomarkkinoilla,  jossa  on  vähem-

män  riskiä.  Toiset  taas  ovat  maltillisia,  he  sijoittavat  puolet  varoistaan  osakkei-

siin  ja  puolet  korkoihin.  He  jaksavat  odottaa  suurempia  voittoja  ja  uskaltavat  

ottaa  hieman  enemmän  riskejä.  Rohkeat  ammattisijoittajat  haluavatkin  suuria  

tuottoja  ja  ottavatkin  myös  suuria  riskejä  ja  sijoittavat  kaikkia  varojaan  osakkei-

siin.  Kun  antaa  vastuun  salkunhoitajalle  hoitaa  salkunvaroja,  on  muistettava,  

että  varat  ovat  turvallisissa  käsissä.  (Möttölä,  2008)  

  



  
  

  

30  

8   Tutkimusmenetelmä  ja  tutkimuksen  toteuttaminen  

Opinnäytetyön  tutkimusosio  muodostui  kvantitatiivisesta  tutkimuksesta,  jossa  

empiiristä  aineistoa  kerättiin  sähköisen  kyselylomakkeen  avulla.  Tutkimuksen  

aineisto  on  kerätty  kyselytutkimuksena  internetissä  Webropol-verkkokyselyn  

avulla,  joka  oli  avoinna  21.11  –  7.12.2018  välillä.  Webropol-  ohjelma  on  hyvin  

suosittu  sivu  sähköisten  kyselyjen  laatimiseen  sekä  myös  muihin  tutkimukselli-

siin  liittyviin  tutkimuksin  ja  analyyseihin.  Webropol  on  perustettu  vuonna  2002,  

jolla  on  nykypäivänä  70  000  käyttäjää.  (webropol.fi)  Ohjelmaa  pääsee  käyttä-

mään  koulun  käyttäjätunnuksilla.    

  

Tutkimukseni  kohdistui  nuoriin  opiskelijoihin.  Kysymykset  olivat  yksityiskohtai-

sia,  johon  oli  valmiita  vastaus  vaihtoehtoja,  koska  halusin  tutkia  tiettyjä  asioita,  

joihin  sain  vastauksia  suorilla  laatimillani  kysymyksillä  sekä  vastausvaihtoeh-

doilla.  Lisäksi  laadin  avoimia  kysymyksiä,  jotta  saa  täydennettyä  vastauksia.  

Mielestäni  näin  sain  paljon  enemmän  irti  aiheesta,  kuin  pelkästään  vastaus-

vaihtoehdoilla,  vaikka  työni  sopii  paremmin  kvantitatiivinen  kysely  aiheen  ajan-

kohtaisuuden  vuoksi.  

  
8.1   Kvantitatiivinen  tutkimus  

Kvantitatiivisella  tutkimuksella  halutaan  päästä  aiheen  yleiskäsityksiin,  kun  

taas  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  halutaan  tutkia  tiettyä  aihetta  yksityiskoh-

taisesti.  (Vehkalahti,  2014)  Kvantitatiivinen  tutkimus  eli  määrällinen  sopi  hyvin  

tutkimukseni  kuvaan,  koska  aiheesta  on  tehty  paljon  erilaisia  tutkimuksia  pan-

keissa,  tilastoissa  ja  myös  opinnäytetöissä,  jolloin  halusin  tutkia  aihetta  ylei-

sellä  tasolla.  Määrällinen  tutkimus  on  tilastollinen  tutkimus,  jossa  työn  aihe  ku-

vataan  numeeristen  suureiden  avulla.    (Heikkilä,  2014,  Tilastollinen  tutkimus)  

  

Työni  kysymystyypit  ovat  strukturoituja  eli  valmiita  kysymyksiä  vaihtoehdoilla  

sekä  avoimia  kysymyksiä  lomakkeen  loppupuolella,  täydentääkseen  kysymyk-

siä  ja  aineiston  laatua.  Kyselytutkimuksen  täydentämisen  lisäksi  avoimilla  ky-

symyksillä  olen  saanut  vastauksiin  täydennystä  ja  kattavamman  kokonaisku-

van  kysymysteni  vastauksiin.  Laadullinen  tutkimus  vastaa  kysymyksiin,  miten  

ja  miksi,  joita  työni  tutkimusosion  kysymykset  sisältävät.  Laadullisella  tutki-

muksella  olen  pyrkinyt  välttämään  harkitsemattomia  vastauksia.  Suljetuissa  
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kysymyksissä  jokin  vaihtoehto  saattaa  puuttua,  jolloin  vastaaja  valitseekin  hä-

nelle  sopimattoman  vastauksen,  tämän  virheen  välttämiseksi,  olen  ottanut  

asian  huomioon  kyselylomakkeessani.  (Heikkilä,  2014)  

  

Syy,  miksi  valitsin  strukturoitujen  kysymyksien  laatimisen,  on  aineistokeruussa  

vastausten  saannin  helpottuminen  sekä  vastaajien  helpottamista  kyselyn  vas-

taamisessa,  jolloin  vastaajilla  ei  mene  paljon  aikaa  kyselyssä.  Kaikki  ihmiset  

eivät  välttämättä  jaksa  vastata  pitkiin  kysymyksiin,  jonka  seurauksena  vas-

tauksia  olisi  voinut  olla  vähemmän  ja  aineiston  laatu  ei  olisi  ollut  välttämättä  

hyvä.  Kyselytutkimus  on  tehty  anonyyminä,  eli  nimettömänä,  jossa  kyselyyn  

vastanneiden  henkilöiden  henkilötiedot  eivät  näy,  joka  helpottaa  myös  vas-

tauksien  saantia.  Kyselytutkimus  on  lähetetty  koulun  oppilaille,  heidän  What-

sApp  keskustelu  ryhmään.      

  
8.2   Tutkimuksen  vaiheet  ja  aineiston  keruu  

Tutkimuksen  aloitus  kohdistui  lokakuun  puolenväliin  vuonna  2018.  Olin  jo  

aiemmin  pohtinut  tutkimukseni  kohderyhmän,  keitä  varten  tulen  tekemään  ky-

selylomakettani.  Työni  empiirisessä  tutkimus  osiossa  olen  käyttänyt  sekä  

määrällisen,  että  laadullisen  tutkimusmenetelmän.  Tutkimuksen  empiirisessä  

osassa  suurin  osa  valikoitui  kvantitatiivista  ja  pieni  loppuosa  kvalitatiivista,  joka  

täydensi  kysymyksiäni.  

  

Koska  tiesin  tutkimukseni  kohderyhmän,  aloitin  tutkimuksen  laatimisen.  Ajan  

kuluessa  hieman  viilasin  kohderyhmää,  niin  että  tein  kyselylomakkeen  nuorille  

opiskelijoille  ja  tietyille  ikäryhmille.  Tutkimukseni  kohderyhmään  kohdistui  15  –  

30  –vuotiaat  nuoret  opiskelijat.  Tämän  jälkeen  kävin  koulussa  käymään  ja  jut-

telin  opettajan  kanssa,  jos  saisin  lähetettyä  kyselylinkkini  oppilaiden  WhatsApp  

ryhmään,  sillä  tämän  kautta  on  nopeampaa  saada  vastauksia,  jolloin  myös  

säästyy  aikaa.  Kyselylomake  oli  kuitenkin  anonyyminä,  jossa  ei  näkynyt  henki-

lötiedot.    

  

Onneksi  sain  lähetettyä  Webropol-  kyselylinkkiäni  ja  jatkoin  muihin  kouluihin  

saaman  lähetettyä  kyselylomakettani,  jolloin  sain  vastaajia.  Kyselylomakkeeni  

sisälsi  15  kysymystä,  johon  vastasi  62/95  oppilasta  eli  65,2  prosenttia.  Kysy-

myslomakkeen  alussa  olen  pyytänyt  vastaajien  taustatietoja  ja  tämän  jälkeen  

kysyin  heidän  tuloistaan,  rahan  käytöstään,  mitkä  säästämisen  ja  sijoittamisen  

instrumenteista  ovat  tuttuja  heille  ja  lopuksi  olen  laittanut  avoimia  kysymyksiä  
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nuorten  ajatuksista  rahan  suhteen.  Tutkimus  oli  otantatutkimus,  sillä  aiheen  

perusjoukko  oli  niin  suuri,  että  päädyin  rajoittamaan  tutkimustani  otantatutki-

mukseen.    

  

Ennen  kuin  lähetin  kyselyäni  vastaajille,  tein  pienen  testin.  Lähetin  kyselylo-

makkeen  kahdelle  kaverilleni  täytettäväksi,  jotta  varmistuisin  kyselyn  lähetyk-

sestä  ja  virheiden  välttymisestä.  Vaikka  olin  todella  varma  kyselylomakkeeni  

selkeydestä,  virheitä  löytyi  kuitenkin.  Kaverini  täyttäessään  lomaketta,  hän  

huomasi  virheen,  jonka  sain  sitten  korjattua.  

  

Kyselytutkimuksen  analysoin  Microsoft  Excel-ohjelmaa  käyttäen,  jossa  las-
kin  vastaukset  ja  kokosin  ne  yhteen,  webropol-ohjelmalla  tehdyn  aineistoke-

ruun  päätyttyä.  Vastausten  siirtämisestä  webropol-ohjelmasta  Exceliin  oli  to-

della  kätevä,  vastusten  siirtäminen  oli  todella  helppo  nopea.  Webropol  ohjel-

malla  vastausprosentit  oli  laskettu  automaattisesti  sekä  myös  diagrammi  kuvi-

ossa  näkyi  vastausten  prosenttimäärät.  Laskettuani  vastauksia  huomasin  lu-

kujen  täsmäävän,  jolloin  totesin,  että  vatsaukset  olivat  laskettu  oikein,  tutkimus  

oli  reliabiliteetti.    

  

Valitsin  tämän  kohderyhmän,  koska  minua  itseäni  kiinnosti  nuorten  ajatuk-
set  rahaa  suhteen,  miten  he  käyttävät  rahojaan.  Minua  kiinnosti  myös  tietää,  

miten  hyvin  nuoret  tuntevat  eri  säästömuotoja  ja  sijoituksia.  Nuoret  ovat  kui-

tenkin  tulevaisuutemme  ja  meidän  täytyy  keskittyä  ja  tietää  kansamme  nuor-
ten  ajatuksia  ja  mielipiteitä,  jotta  saamme  heille  hyvät  mahdollisuudet,  raken-

taa  maastamme  hyvä  paikka,  jossa  voimme  elää.  Meidän  täytyy  pystyä  ajatte-

lemaan  ja  mahdollistamaan  nuorillemme  hyvä  koulutustaso  ja  erilaisia  mah-

dollisuuksia  heidän  hyväksi.  

  

8.3   Tutkimuksen  luotettavuus  

Määrällisen  tutkimuksen  arvioitaessa  sen  luotettavuuden  mittaamisessa  tär-

keimmät  mittarit  ovat  reliabiliteetti  ja  validiteetti.  Tutkimuksessa  reliabiliteetti  ja  

validiteetti  tukevat  toisiaan.  Jos  tutkimus  on  validi,  tuolloin  voidaan  todeta,  että  

myös  reliabiliteetti  on  kunnossa.  Toisaaltahan,  mikäli  reliabiliteetti  on  virheelli-

nen,  silloin  tutkimuksen  mittari  ei  ole  validiteetti.  (Kananen,  2011).  
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Validiteetti  
  
Validiteetilla  tarkoitetaan  pätevyyttä  eli  toisin  sanoen  sen  hyvyyttä  mitata  juuri  

sitä  mitä  on  ollut  tarkoitus  mitata  tai  mitä  on  yritetty  mittaamaan.  Validiteetilla  

halutaan  luoda  virheettömän,  totuuden  mukaisen  ja  pätevän  tutkimuksen.  
(MOTV,  2013)  Esimerkiksi  lämpömittarin  on  tarkoitus  mitata  kuumetta,  jolloin  

mittari  vastaa  validiteettia.  Tutkimukseni  vastauksia  analysoin  webropol  -  

verkko  ohjelmalla,  jolla  onkin  tarkoituksena  analysoida  tutkimuksia,  jolloin  

työni  analysointi  vastaa  validiteettia.  Validiteettia  voidaan  rajoittaa  sisäiseen  

validiteettiin  ja  ulkoisen  validiteetin.  Toteutuneen  sisäisen  validiteetin  voi  

saada  kirjoittamalla  käsitteet  pohtien  ja  tarkasti,  että  vastaavat  teoria  pohjaan.  

Ulkoisella  validiteetilla  tarkoitetaan  tutkimuksessa  saatujen  tulosten  yleistettä-

vyyttä,  otoksesta  saatujen  tuloksien  vastaaminen  perusjoukkoa.    

  

Kyselytutkimuksessani  olen  huomioinut  triangulaatio  tutkimusstrategian,  eli  

kolmiomittauksen,  joka  auttaa  ongelmien  ratkaisuissa,  esimerkiksi  kysymyk-

sien  laatimisessa.  Kun  halutaan  lisätä  tutkimuksen  luotettavuutta,  yksi  keino  

on  käyttää  triangulaatiota,  joka  tutkii  ilmiötä  yhdistämällä  eri  menetelmiä.  Tri-

angulaatiolla  saadaan  lisättyä  tutkimuksen  validiteettia.  Kyselytutkimuksessani  

valmiit  vaihtoehdot  eli  strukturoidut  kysymykset  sekä  avoimet  kysymykset,  ku-

ten  jokin  muu,  mikä,  antavat  ratkaisulle  perustelua  ja  tuottavat  potentiaalista  

vastausta,  joita  ei  pystytty  huomioimaan  tai  tajuamaan  laatiessaan  kysymyk-

siä.  Triangulaatiolla  tarkoitetaan  yleensä  kvantitatiivisen  sekä  kvalitatiivisen  

tutkimuksen  yhdistämistä.  Määrällisen  tutkimuksen  pohjaksi,  laadullista  tutki-

musta  käyttäessään  saadaan  täydennettyä  kyselytutkimuksen.  (Kananen,  

2011)  

  

Reliabiliteetti  
  
Reliabiliteetti  tarkoittaa  mittaustulosten  pysyvyyttä  eli  kun  toistetaan  tutki-

musta,  eri  mittauskerroilla  saadaan  samoja  tuloksia.  Reliabiliteetissa  vaikut-

tava  stabiliteetti  mittaa  pysyvyyttä  ajallisesti.  Aina  ei  kuitenkaan  voida  todeta  

alhaisen  reliabiliteetin  johtuvan  mittarista,  koska  mittausten  välillä  ilmiö  voi  

myös  muuttua.  Esimerkiksi  huonon  talouden  aikana,  kysyessä  töissä  käyviltä  

tai  opiskelijoilta,  heidän  näkemys  rahaa  suhteen  tai  säästämisen  suhteen  voi  

olla  ihan  erilainen  kuin  kasvavan  talouden  aikana.    
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8.4   Tutkimuksen  tulokset  ja  niiden  tulkinta    

Tässä  osiossa  esitän  seuraavia  tilastoja,  tutkimuksen  tuloksista  saatuja.  Kyse-

lyyn  vastasi  kaikkiaan  62  henkilöä.  Kyselyyn  vastanneiden  henkilöiden,  tausta-

tietojen  perusteella  saatiin  selville,  että  kyselyyn  vastanneista  naisten  osuus  

oli  42,94  prosenttia  (26  henkilöä)  ja  miesten  osuus  58,06  prosenttia  (36  henki-

löä).  Tutkimukseen  vastanneista  henkilöistä  suurin  osa  oli  nuoria  opiskelijoita,  

jotka  olivat  iältään  18  –  vuotiaita.    Tämän  kyselyyn  laatimisen  tarkoituksena  oli  

kartoittaa  nuorten  rahan  käyttöä  sekä  heidän  mielipiteitään  ja  ajatuksiaan  

säästämisessä  ja  sijoittamisessa.  

  

Ikä  

  
Kuvio.  6  Kyselyyn  vastanneiden  ikäjakauma    

Kyselyyn  vastanneista  naisia  oli  41,94  prosenttia  ja  miehiä  oli  58,06  prosent-

tia.  Miesvastaajia  oli  huomattavasti  enemmän,  kuin  naisvastaajia.  Tämä  saat-

taa  johtua  siitä,  että  miehet  olivat  innokkaimpia  vastaaman  kyselyyn  tai  luo-

kissa  on  ollut  enemmän  miehiä,  kuin  naisia.  Vastaajien  ikärakenne  muodostui  

niin,  että  15  –  18-  vuotiaita  vastaajia  oli  yli  puolet  ja  seuraavaksi  eniten  vastaa-

jia  oli  19  –  24-  vuotiaita  ja  kaikista  vähittäiseksi  vastaajia  jäi  25  –  30  –  vuotiaat.  

Tämä  ero  ikärakenteessa  johtuu  osittain,  että  kiinnostuksia  kyselyn  vastaami-

sessa  löytyi  siinä  hetkellä  enemmän,  jolloin  kyselyyn  vastasi  kaksi  eri  luokkaa  

samalta  ikäryhmältä.    
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  Asuinmuoto  

  
Kuvio  7.  Vastaajien  asuinmuoto  

Vastaajista  67.7  prosenttia  kertoi  asuvansa  vanhempiensa  luona  ja  22.58  pro-

senttia  asuvansa  vuokra  asunnossa.  Muita  asumismuotoja  oli  myös,  joiden  

prosenttimäärä  oli  kuitenkin  vähän,  joka  saattaa  johtua  vastaajien  alhaisesta  

ikäryhmästä.  Asumismuotojen  selvityksessä  selviää  myös  nuorien  säästämi-

sen  ja  sijoittamisen  mahdollisuuksista.  Tämä  kertoo  myös,  kykeneekö  nuori  

ylipäätään  pistämään  rahaa  säästöön.  

  

Oletko  töissä  opiskelun  aikana?  

  
Kuvio  8.  Vastaajien  työnkäynti  opintojen  ohella  

  

Kyselyyn  osallistuneista  opiskelijoista  lähes  64.5  prosenttia  kertoi  tekevänsä  

töitä  opintojen  ohella  ja  noin  40  prosenttia  loput  vastaajista  eivät  säästänet  

sillä  hetkellä.  Opiskelijat,  jotka  ilmoittivat,  ei  työskentelevän  opintojen  ohella,  

he  sen  sijaan  nostavat  opintorahaa,  tiukka  rahatilanne  näkyy  myös  säästämi-

sessä.    

  

Töissä  käyvät  opiskelijat,  jotka  asuvat  vanhempien  luona  ja  tienaavat  yli  800  

euroa  laittavat  säästöön  yli  100  euroa.  Vakituisessa  työssä  olevat  opiskelijat  

säästävätkin  yli  300  euroa.  Voidaan  todeta,  että  nuorien  säästämiseen  vaikut-

taa  heidän  elämän  tilanne  paljon,  kuten  vakituinen  työpaikka.    
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Mitkä  ovat  tulosi  nettona  kuukaudessa  kaikkiaan?  (Mukaan  lukien  tuet  
nettona)  

  
Kuvio  9.  Vastaajien  tulot/tuet  nettona  kuukaudessa  

  

Vaikka  moni  nuorista  työskentelevät  opintojen  ohella,  mutta  heidän  tulot  eivät  

ole  kuitenkaan  kovin  suuria.  Vastaajien  nettotulot  kuukaudessa  ovat  alle  400  

euroa,  tämä  saattaa  johtua  opiskelijoiden  opintorahan  nostamisesta  töiden  

ohella.  Kansaneläkelaitoksen  määräämien  palkkarajauksien  vuoksia  nuoret  

saatavat  tehdä  töiden  vain  sen  tulorajan  saakka.  

  

Toiseksi  suurin  vastaus  ollaan  saatu  nettotulojen  kohdalla  500  –  800  euroa.  

Tästä  summasta  voidaan  päätellä  myös,  että  nuoret  saattavat  myös  nostaa  

opintorahaa,  jolloin  nuori  pyrkii  ansaitsemaan  rahaa  tietyissä  rajoissa.  Nosta-

vat  opintorahaa  vain  joiltakin  kuukausilta.    

Vastaajien  joukossa  oli  myös  niitä,  jotka  ansaitsivat  hieman  suurempiakin  

palkkoja,  joka  johtui  opintojen  olevan  viimeisillään.  Vastaajista  seitsemän  hen-

kilöä  vastasi  tienaavansa  yli  2000  euroa.  He  olivat  jo  päässeet  työskentele-

mään  omilla  aloillaan,  joilla  oli  opinnot  melkein  loppusuoralla  myös.    

  

Mihin  seuraavin  asioihin  sinulla  menee  eniten  rahaa?  

  
Kuvio  10.  Vastaajien  rahan  käyttö  jakauma  
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Tässä  kohdassa  nuoret  saivat  valita  monta  eri  vaihtoehtoa.  Vastaajista  lähes  

77.42  prosenttia  (48)  ovat  kertoneet  rahojensa  tuhlaantuvan  ruokaan.  Tämä  

on  aika  tavallista  lähes  kaikilla,  sillä  nykyisen  talouden  tilanteen  mukaan  ruoka  

maksaa  paljon.  Vaikka  nuoret  opiskelijat  asuisivatkin  kotona,  ruokaan  menee  

suhteellisen  paljon  rahaa,  Tämä  johtuu  osittain  siitä,  koska  nuoret  viettävät  

suurimman  osan  vapa  ajastaan  muualla  ruokailemaan.    

  

Nuoret  ovat  kertoneet  auttavansa  vanhempiaan  taloudellisissa  asioissa,  joka  

saattaa  myös  vaikuttamaan  nuorten  suuresta  rahankäytöstä  ruokaan.  Nuoret  

osallistuvat  ruokaostoihin  myös  asuttuaan  kotona  myös.  Vastaajista  45,16  pro-

senttia  (28)  kertoi  käyttävänsä  rahojaan  vaatteisiin,  joka  on  suhteellisen  pal-

jon.  Tämä  saattaa  johtua  nuorten  sijoituksista  rahojaan  huono  laatuisiin  vaat-

teisiin,  jolloin  joutuvat  ostamaan  vaatteita  useammin.  Tämä  saattaa  johtua  

myös  vaatteiden  heräteostoista.  Nuorilla  menee  kaikista  vähiten  kuitenkin  he-

räteostoksiin  sekä  matkustamiseen,  joka  johtuu  nuorten  tiukasta  rahatilan-

teesta,  sillä  ne  jotka  ansaitsevat  parempaa  palkkaa  laittavat  rahojaan  matkus-

tamiseen  myös.    

  
Säästätkö?  

  
Kuvio  11.  Vastaajien  säästämisen  tilanne  

  

Tässä  kyselykaavakkeen  osassa  kysyttiin  ensin  säästääkö  nuori.  Tähän  kysy-

mykseen  vastattuaan,  mikäli  nuori  säästi,  häneltä  kysyttiin  vielä  kolme  lisäky-

symyksiä,  säästääkö  nuori  säästötilillä  vai  säästöpossulla,  kuinka  paljon  sääs-

tää  kuukaudessa  ja  mitä  varten  säästää.  Mikäli  nuori  vastaa,  että  ei  säästä,  tä-

hän  kysymykseen  tulee  lisäkysymyksenä  miksi  ei  säästä.      

  

Opiskelijoista  37.1  prosenttia  säästi  säännöllisesti,  30.65  prosenttia  säästi  jos-

kus  ja  11.29  prosenttia  ei  säästänyt  ollenkaan.  Tässä  kohtaa  voidaan  nähdä  

riippuvuuden  vanhempien  luona  asumisen  ja  säästämisen  mahdollisuuksia.  
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Vanhempien  luona  asuttuaan  nuorella  on  mahdollisuus  säästämään  jopa  suu-

rempiakin  summia,  sillä  nuorella  ei  ole  suuria  taloudellisia  ongelmia,  kun  asuu  

vanhemmilla.  Nuoret,  joiden  nettotulot  jäivät  alle  400  euroon,  eivät  säästäneet  

ollenkaan.  

    

Töissä  käyvillä  opiskelijoilla  on  myös  mahdollisuus  säästämiseen.  Säästämi-

seen  summasta  näkee  kuitenkin  eron,  miten  paljon  pystyy  säästämään,  kun  

asuu  vanhemmilla  ja  omillaan.  Asuminen  maksaa  myös  paljon,  jonka  takia  

suurin  osa  opiskelijoista  ei  pääsee  laittamaan  suuria  summia  sivuun.  

  

Kuinka  paljon  säästät/sijoitat  yleensä  kuukaudessa?  

  
Kuvio  12.  Vastaajien  säästämisen/sijoittamisen  määrä  per  kuukausi  

Nuorista  vastaajista  lähes  44.83  prosenttia  säästä  jonkin  suuruisen  summan  

alkaen  20  -  50  euroa  kuukaudessa.  Vaikka  nuoret  laittavatkin  aika  pienen  

summan  säästöihin,  voidaan  kuitenkin  pitää  tämän  positiivisena  asiana,  sillä  

suurin  osa  nuorista  säästää  säännöllisesti  kuukausittain.    

  

Miten  säästät?  

  
Kuvio  13.  Vastaajien  säästökohteet  

  

Tässä  osiossa  huomataan,  että  74.07  prosenttia  vastaajista  säästää  mieluum-

min  säästötilillä,  kuin  säästöpossulla.  Vastaajista  27.78  prosenttia  säästi  sääs-

töpossulla.    Tämä  saattaa  johtua  vanhempien  avaamisestä  ensimmäisen  käyt-

tötilin,  jolloin  nuoret  ovat  oppineet  säästämään  rahojaan  pankissa.  Ensimmäi-

sen  tilin  avattuaan  nuoret  ovat  saattanet  tutustua  pankissa  myös  muihin  

säästö  ja  sijoitus  tileihin,  mikä  on  saattanut  lisäämään  nuorien  tuntemusta  
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säästämisen  sijoittamisen  instrumentteja  kohtaan.  Säästämistä  varten  säästö-

possun  valinneet  nuoret  ovat  saattaneet  säästää  lyhyen  ajan,  sillä  suurin  osa  

nuorista  olivat  valinneet  säästämistä  pahan  päivän  varalle  kuviossa  13,  eli  ra-

hoille  ei  ollut  erityistä  suunnitelma.    

  

Mitä  varten  säästät?  

Kuvio  14.  Mitä  varten  vastaajat  säästivät  

  

Suurin  osa  vastaajista  olivat  kertoneet  säästävänsä  pahan  päivän  varalle,  

jonka  valitsi  42.37  prosenttia  vastaajista  ja  omaa  asuntoa  varten  säästämistä  

valitsi  33.9  prosenttia  vastaajista.  Seuraavaksi  vastaajista,  27.12  prosenttia  

olivat  valinneet  muu  kohdan,  johon  he  olivat  kertoneet  säästävänsä  jatko-opis-

kelua  varten  ja  omaa  yritystä  varten  sekä  osa  heistä  säästi  ilman  tiettyä  syytä,  

pitivät  säästämisen  kuitenkin  tärkeänä.    

Matkustamista  varten  säästivät  22.03  prosenttia  ja  kaikista  vähiten  säästivät  

eläkettä  varten.  Nuoret  eivät  pidä  eläkesäästämistä  niin  tärkeänä,  joka  osittain  

saattaa  johtua  kohteen  sijoittamisen  instrumentista,  sillä  suurin  osa  vastaajista  

eivät  tunteneet  kyseistä  instrumenttia  kuviolla  14.  
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Mitkä  seuraavista  säästämisen  ja  sijoittamisen  muodoista  ovat  tuttuja?

  
Kuvio  15.  Vastaajien  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumenttien  tuntemus  

  

Tämän  kyselykaavakkeen  säästämisen  ja  sijoittamisen  tuotteiden  tuntemista  

ja  tietämistä  esitettiin  kaikille  vastaajille,  koska  haluttiin  saada  selville,  kuinka  

moni  nuori  tietää  instrumentteja,  huolimatta  siitä  säästävätkö  nuoret  vai  ei.  

Vastaajat  saivat  valita  näistä  monta  eri  vaihtoehtoa.  

  

Kaikista  tunnetuimpia  säästämisen  kohteita  olivat  rahastot  ja  etutili.  Vastaa-

jista  47.37  prosenttia  vastasi  tietävänsä  etutilin  ja  rahastoon  vastasivat  47.37  

prosenttia  vastaajista.  Osakerahastoja  tiedettiin  myös  aika  hyvin,  johon  oli  

vastannut  43.86  %  vastaajista.  ASP-  tilin  eli  asunto  säästämisen  tiliin  vastasi  

28.07  prosenttia  vastaajista,  joka  osoittaa  myös  nuorien  säästävään  kyseiseen  

instrumenttiin,  sillä  suurin  osa  vastaajista  kuviolla  13  kertoivat  säästävänsä  

omaa  asuntoa  varten.  Yhdistelmärahaston  tunsivat  19.3  prosenttia  ja  kaikista  

vähiten  tunnettiin  PS-tilin,  johon  vastasi  8.77  prosenttia  ja  e-possun,  johon  

vastasivat  14.4  nuorista.  

  

Miksi  et  säästä?  

  
Kuvio  16.  Vastaajien  säästämättömyyden  syyt  
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Kysymyksen  säästävätkö  opiskelijat  vai  ei  kohdan  jälkeen  tässä  kohdassa  ky-

syttiin  opiskelijoilta  syytä  tämän  hetkisen  säästämättömyyteen.  Opiskelijoista  

45.24  prosentti  ilmoitti  säästämättömyyden  syyksi  tiukkarahatilanne.  Vaikka  

moni  opiskelijoista  tekivät  töitä  opiskelujen  ohella  ja  suurin  osa  heistä  asuivat  

kuitenkin  vanhempiensa  luona,  he  eivät  siitä  huolimatta  säästäneet  tiukan  ra-

hatilanteen  vuoksi.  Syy,  miksi  opiskelijat  eivät  päässeet  säästämän  on  liian  al-

hainen  tulo,  sillä  suurin  osa  opiskelijoista  ansaitsivat  tietyn  rajan  asti,  kansan-

eläkelaitoksen  ansaitun  tulorajan  takia.  

  

Seuraavaksi  hieman  yli  puolet  (23.81%)  vastaajista  kokivat  säästämisen  vai-

keana,  koska  rahat  eivät  riittäneet,  jolloin  he  eivät  säästäneet.  Tässä  koh-

dassa  voidaan  huomata,  että  opiskelijalta  puuttuu  suunnittelu  rahan  käytöstä.  

Mikäli  opiskelija  käyttäisi  osan  ajastaan  menojen  ja  tulojen  merkitsemisen  hä-

neltä  jopa  jäisi  rahaa  myös  säästöön.  Säästämistä  tarpeettomaksi  pitivät  6  

henkilöä  eli  14.29  prosenttia  vastaajista,  joka  on  hyvin  vähän  verrattuna  sääs-

täjien  määrään.    

  

Muu  kohdalla  21.43  prosenttia  nuorista  kertoivat,  yllättävien  menojen  takia  

säästäminen  jäi  sivuun,  Moni  vastaajista  kertoivat,  että  eivät  halunneet  elää  

tiukasti,  rajoittamalla  omaa  taloudellista  elämää.    

  

Tämän  kaavion  mukaan  voidaan  päätellä,  että  nuoret  tuntevat  säästämisen  

instrumentteja  hyvin,  sillä  vastaajista  kukaan  ei  ole  valinnut  säästämättömyy-

den  syyksi  säästämisen  instrumenttien  tietämättömyyttä.    

  

Saatko  vanhemmiltasi  tukea?  
  

  
Kuvio  17.  Saavatko  nuoret  tukea  vanhemmiltaan  

  

Nuorista  52.46  prosenttia  vastaajista  vastasivat  saavansa  tukea  vanhemmil-

taan  ja  49.18%  vastaajista  vastasi,  että  ei  saa  tukea.  Kaavion  mukaan  noin  

puolet  vastaajista  saa  tuke  vanhemmiltaan  ja  noin  puolet  ei  sen  sijaan  saa  tu-

kea.  Tämä  näkyy  myös  nuorten  säästämisessä.  Tutkimuskyselyn  kaaviossa  
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10.  Nuoret  vastasivat  eniten  säästävänsä,  jolloin  tämä  osoittaa,  että  nuoret  

saavat  siihen  myös  tukea.  

  

Nuorten  ei  tarvitse  jäädä  yksin  taloudellisten  vaikeuksien  kanssa.  Kuviossa  10  

seuraavaksi  eniten  vastaajista  olivat  valinneet  säästävänsä  joskus.  Tämä  

osoittaa,  että  nuoret  eivät  välttämättä  saa  tukea  taloudellisiin  ongelmiin,  jolloin  

nuorella  ei  ole  mahdollista  myöskään  säästää  säännöllisesti.    

  

Osallistutko  perheen  taloudellisiin  asioihin,  vanhempiesi  luona  asuessa?  
  

Tämän  kysymyksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  kuinka  moni  nuorista  osallistuu  

perheen  taloudellisiin  asioihin,  asuessa  vielä  kotona.  Tähän  kysymykseen  

moni  vastaajista  oli  valinnut,  että  osallistuu  perheen  taloudellisiin  asioihin,  van-

hempien  luona  asuttuaan.  Nuoret  vastasivat  missä  muodossa  auttavat  per-

heensä  taloudellisissa  asioissa,  moni  nuorista  kertoi  maksaneensa  laskuja,  

osan  ruuista  ja  jotkut  vastanneista  jopa  osallistuivat  talousasioiden  selvitte-

lyyn,  varmistivat,  että  vuokra  ja  laskut  olivat  kunnossa.  Vastuun  ottaminen  ta-

loudellisista  asioista  vielä  vanhempien  luona  asuessa,  kasvattaa  nuoren  vas-

tuun  ottamista  ja  samalla  nuori  oppii  hoitamaan  omia  asioita  myös  muutettu-

aan  omilleen.  

  

Osa  nuorista  olivat  vastanneet,  että  vanhemmilla  ei  ole  ollut  tarvetta  saada  

apua  taloudellisten  asioiden  hoitamisessa,  johon  laitettiin  seuraavan  laisia  

kommentteja,  ”Vanhempani  eivät  tarvitse  taloudellista  panosta  minulta”.    Yksi  

vastaajista  oli  kertonut,  että  ”  vanhemmat  eivät  ole  koskaan  pyytänyt  minua  

osallistumaan  taloudellisten  asioiden  hoitamisessa”.    

  

Nuoret  ovat  kertoneet,  että  on  ollut  hyötyä  osallistuttuaan  perheen  taloudelli-

seen  asioiden  hoitamiseen.  Muutettuaan  omilleen  nuoret  arvioivat  osaavansa  

hoitaa  taloutensa  oikein,  kun  löytyy  kokemusta.    

  
Mitä  raha  merkitsee  sinulle?  
  
Monet  nuorista  olivat  antaneet  erilaisia  kommentteja  omasta  näkemyksestään  

rahaa  suhteen.  Kaikille  nuorille  raha  merkitsi  jotain,  enemmän  tai  vähemmän.  

Vastaajat  olivat  laittaneet  seuraavia  kommentteja:    

”  Voi  nauttia  enemmän  elämästä,  jos  raha-asiat  ovat  kunnossa  ja  se  on  yksi  

hyvän  elämän  edellytyksistä”.    



  
  

  

43  

”Rahalla  on  suuri  merkitys  siihen,  että  olisi  hyvä  ja  terveellinen  elämä,  vaikka  

raha  ei  tuo  aina  onnellisuutta”  

”Taloudellista  turvaa”  

”Raha  on  tulevaisuus”  

”Pärjäämisen  tunne,  ei  taritse  huolia  raha  asioista”  

”  Tuo  turvaa  ja  mahdollista  asioiden  ja  elämysten  hankkimista”  

”Rahalla  voi  saada  turvallisen  tunteen”  

”Mahdollista  unelmien  toteuttamista”  

”Rahalla  on  välinearvo”  

”Helpottaa  elämää  ja  tuo  myös  iloa”  

”  Turvallisuuden  tunteen  ja  itsepärjäämistä”  

  

Kommenttien  perusteella  voidaan  todeta,  että  raha  tuo  nuorille  kaikista  eniten  

turvallisuuden  tunteen,  sillä  erityisesti  nuorilla  opiskelijoilla  on  eniten  raha  asi-

oista  huolia.  Vaikka  nuorten  mielestä  raha  ei  tuo  onnellisuutta,  mutta  ovat  ker-

toneet  rahan  tuovan  hyvän  ja  helpomman  elämän.  Raha  tuo  merkityksensä  eri  

ihmisille  eri  tavoin,  sillä  kaikilla  on  erilaiset  elämän  tavat  ja  tottumukset.    
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9   Pohdinta  ja  johtopäätökset  

Tässä  viimeisessä  kappaleessa  tulkitaan  tutkimustuloksesta  saatuja  tuloksia  

sekä  johtopäätöksistä  laadittuja  tuloksia.  Tämän  kappaleen  osiossa  käydään  

myös  läpi  opinnäytetyöprosessin  ja  oman  oppimisen  arviointia.    

  

Tämän  työn  tavoitteena  oli  tutkia  nuorten  rahankäyttöä  sekä  säästämistä  ja  si-

joittamista.  Kyselyyn  osallistui  yhteensä  62  opiskelijaa  pääkaupunki  seudun  eri  

kouluilta.  Tutkimukseen  vastanneista  opiskelijoista  osa  on  nuorempiakin  15  –  

18  -  vuotiaita,  sillä  tutkimuksen  kyselyiden  vastaamisessa  oli  mukana  myös  

hieman  nuorempiakin  opiskelijoita.  Kyselyyn  vastanneista  osa  on  vanhempia-

kin  vastaajia,  noin  19  –  30  -  vuotiaita,  jotka  tekevät  osa-aikaista  työtä  opintojen  

ohella  ja  osa  opiskelijoita,  joilla  koulu  on  melko  loppusuoralla  ovat  aktiivisesti  

työelämässä.    

  

9.1   Johtopäätökset    

Tutkimuksen  tavoitteena  oli  tutkia  ja  selvittää  nuorten  talouden  tilanteen  ja  sa-

malla  näiden  asioiden  pohjalta  tutkia  myös  nuorien  säästämistä  ja  lisäksi  

nähdä  kuinka  moni  nuorista  tuntevat  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrument-

teja.  Kyselyn  lopussa  olen  kysynyt  avoimilla  kysymyksillä  nuorien  ajatuksista  

taloudellisista  asioista  sekä  ylipäätään  rahaan  suhtautuminen.  

  

Suurin  osa  vastaajista  asuivat  vanhemmillaan  tai  vuokra-asunnossa,  mikä  nä-

kyi  myös  säästämisessä.  Osa  nuorista,  jotka  asuivat  vanhemmillaan  tai  saivat  

tuke  vanhemmiltaan  taloudellisiin  asioihin  asuttuaan  omillaan,  onnistuivat  

myös  säästämään.  Opiskelijoilla  on  kuitenkin  usein  vaikea  päästää  säästä-

mään  kansaneläkelaitoksen  tuilla,  sillä  myös  asunnon  vuokraaminen  on  aika  

kallista  pääkaupunkiseudulla.    

  

Tutkimuksen  tuloksissa  lähes  37.1prosenttia  vastasi,  että  säästää  kuukausit-

tain  säännöllisesti  ja  30.66  %  vastasi  säästävän  joskus  ja  loput  säästivät  har-

vemmin  ja  pieni  osa  (11.29%)  vastaajista  kertoi,  että  ei  säästä  sillä  hetkellä.  

Tämän  perusteella  voidaan  tulla  siihen  tulokseen,  että  nuorille  säästäminen  on  

tärkeää,  huolimatta  siitä  pääsevätkö  säästämään  säännöllisesti.  Finanssialan  

keskusliiton  tutkimuksen  mukaan  nuoret  säästävät  entistä  enemmän.  Suoma-

laiset  säästävät  tällä  hetkellä  62  prosenttia,  jonka  tulos  on  kasvanut  kaksi  pro-

sentti  yksikköä  verrattuna  vuonna  2015.  (Finanssiala  keskusliitto,  2017,  12).  
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Mikäli  lasketaan  nuorten  kaikkia  säästämisen  rahamääriä  eli  kunhan  opiskelija  

säästää,  voitaisiin  päästä  saman  tulokseen  finanssialan  keskusliiton  kanssa.  

Voitaisiin  päästä  jopa  tuloksen  yli,  vaikka  minun  tutkimukseni  kohteessa  onkin  

vain  nuoret  opiskelijat.    

Nuoret  säästivät  keskimäärin  20  –  50  euroa  kuukaudessa,  joka  on  aika  pieni  

summa,  verrattuna  säästäjien  määrään.  Töissä  käyvistä  opiskelijoista,  moni  

säästi  todella  pienen  summan,  sillä  suurin  osa  heistä  ansaisivatkin  alle  400  

euroa  kuukaudessa.  Toiset  taas  saivat  vain  kansaneläkelaitokselta  tukia,  

jonka  summalla  hänen  täytyi  elää  kuun  loppuun  asti.  Nuori  joutui  elämään  aika  

tiukoilla,  jolloin  säästäminen  oli  aika  kaukainen  opintojen  aikana.  Pari  opiskeli-

joista  kertoi  säästämättömyyttään  hyväksi,  sillä  he  eivät  halunneet  leikata  ta-

loudellisista  menoistaan,  rajoittamalla  oman  elämisen.    

  

Tutkimuksen  tuloksien  mukaan  nuorien  asuttuaan  vanhemmillaan  säästivät  

enemmän,  kuin  ne  jotka  asuivat  vuokra-asunnossa  omillaan.  Opiskelijat,  jotka  

asuivat  vanhempiensa  luona,  tekivät  töitä  opintojen  ohella,  vaikka  hakivat  kan-

saneläkelaitokselta  tukia.  Nuoret  haluavatkin  ansaita  hieman  enemmän  rahaa  

opintorahan  lisäksi.    

  

Enemmistö  (74.07  %)  opiskelijoista  säästivät  säästötilillä,  joka  on  nykypäivänä  

aika  yleinen.  Finanssialan  keskusliiton  mukaan  40  prosenttia  suomalaisista  

säästävät  säästötilillä.  (Finanssialan  keskusliitto,  2017,19).  Tästä  voidaan  pää-

tellä,  että  enemmistö  pääkaupunki  seudulla  asuvat  nuoret  säästävät  mieluum-

min  säästötilillä,  kuin  keskimäärin  suomalaiset.  Tämä  säästötilin  yleinen  käyttö  

saattaa  osittain  johtua,  vanhempien  avattuaan  nuorelle  ensimmäisen  käyttöti-

lin,  jolloin  myöhemmin  pankkineuvojan  kautta  tulee  nuorelle  helposti  lisätietoa  

eri  säästötilistä  myös.    

  

Tutkimuksen  mukaan  suurin  osa  (42.37  %)  nuorista  säästävät  pahan  päivän  

varalle.  Todennäköisesti  nuoret  haluavat  varautua  säästämään  tulevaisuutta  

varten.  Toiseksi  tärkein  säästämisen  kohde  oli  omaa  asuntoa  varten  säästämi-

nen.  Nuorista  pari  opiskelija  oli  jo  ostanutkin  omaa  asuntoa.  Pääkaupunkiseu-

dulla  asuntojen  vuokraaminen  onkin  aika  kallista,  jolloin  ASP-tilin  hyödyntämi-

nen  ajoissa  on  todella  tärkeä  nuorelle.  ASP-tili  on  tarkoitettu  juuri  nuorille,  

jotka  hakevat  ensimmäistä  asuntoaan.  Nuoren  ei  tarvitse  maksamaa  tulovai-

suudessa  asumisestaan  vuokran  vuokranantajalle,  vaan  maksaa  vuokran  it-

selleen,  jolloin  tulevaisuudessa  hän  voi  omistaa  asunnon  itse.  ASP-tili  on  nuo-

ren  ensimmäinen  varallisuus.    
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Vaikka  melkein  suurin  osa  (33.9  %)  nuorista  säästävät  omaa  asunota  varten,  

mutta  kuviossa  14  eniten  ääniä  oli  saanut  rahastot,  osakkeet  ja  etutili.  Tästä  

voidaan  päätellä,  että  joko  rahastot  ja  osakkeet  ovatkin  median  kautta  tulleet  

nuorille  todella  tutuiksi  tai  ASP-  tili  sana  ei  ole  nuorille  vielä  niin  tuttua,  vaikka  

he  säästävätkin  asuntoa  varten.  Kuvittelin  ASP-tilin  olevan  jo  todella  tunnettua  

nuorten  keskuudessa,  sillä  ASP-  instrumentti  on  kuitenkin  suunnattu  juuri  nuo-

rille.  PS-tilin  eli  eläkesäästämisen  tilin  tiesi  vain  viisi  henkilöä.  Kaavion  14  mu-

kaan  kaikki  säästämisen  ja  sijoittamisen  instrumentit  ovat  nuorille  erittäin  ajan-

kohtaisia,  sillä  heillä  on  tietoa  tuotteista  erinomaisesti.  Olen  rajannut  työstäni  

osan  sijoituksista,  sillä  halusin  nähdä  kuinka  perus  tuotteet  ovat  nuorien  kes-

kuudessa  tunnettuja.  Olen  rajannut  työstäni  vaikeita  ja  riskisempiä  sijoituksia  

ja  vakuutuksia  pois,  koska  mielestäni  ne  eivät  ole  vielä  niin  ajankohtaisia  nuo-

rille.    

  

Osa  nuorista  noin  20  %  säästävät  matkustamista  ja  autoa  varten,  mutta  muu  

kohta  kuitenkin  voittaa  kuitenkin.  Kaavion  muu  kohdalla  nuoret  säästivät  jatko-

opiskeluja  ja  osa  nuorista  olivat  suunnitelleet  yrityksen  perustamista.  Nuorista  

vähiten  olivat  valinneet  eläkettä  varten  säästämistä.  Vastaajista  kaksi  henkilö  

säästi  eläkettä  varten,  vaikka  vastaajista  instrumentin  tiesin  kuitenkin  viisi  hen-

kilöä.  Nuorten  keskuudessa  eläkesäästäminen  näytti  olevan  vielä  kaukaiselta,  

vaikka  eläkevakuutus  on  myös  todella  tärkeää  tulevaisuutta  ajatellen.  Inves-

tiumin  tutkimuksen  mukaan  45  prosenttia  suomalasista,  eivät  ole  varautuneet  

säästämään  tai  sijoittaman  eläkettä  varten.  Eläkesäästäminen  on  todella  tär-

keä  asia,  vaikka  moni  keskiverto  suomalaisista  eivät  välttämättä  tule  ajatel-

leekseen,  tulotasot  saattava  heilua  alaspäin  minä  tahansa  päivänä.  (Talous-

elämä,  2017,  eläkesäästäminen)  

  

Nuoret,  jotka  eivät  säästäneet,  suurimmalla  osalla  (45.24%)  oli  tiukka  rahati-

lanne.  Osa  nuorista,  jotka  eivät  säästä  asuvatkin  omillaan  ja  tulot  ovat  myös  

liian  alhaiset.  Toiseksi  suurin  osa  nuorista  kertoi  säästämättömyyden  syyksi,  

säästämisen  olevan  vaikeaa.  Tästä  voidaan  olettaa,  että  nuori  ei  ole  tarpeeksi  

miettinyt  säästämistä.  Nuorelta  puuttuu  säästämisen  suunnittelu.  Mikäli  nuori  

laittaisi  rahojaan  suunnitellusti  sivuun  heti  tulopäivänä,  tuolloin  säästämisestä  

ei  tulisi  nuorelle  vaikeata.  Kun  tietää  suunnitelmansa,  silloin  osaa  myös  toimia  

oikein.  Rahan  käytön  suunnittelu  vie  hieman  aikaa,  laskemista  sekä  muistin-

panojen  laittamista.  Kun  haaska  hieman  aikansa  asiaan,  loppujen  lopuksi  saa  
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aikaiseksi  hyödyllisen  asian.  Vastaajista  14  prosenttia  kertoi  säästämisen  tar-

peettomaksi  ja  21.43  prosenttia  valitsi  muu  kohdan.  Vastaajilla  ei  todennäköi-

sesti  ole  tavoitetta  mihin  he  voisivat  tai  haluaisivat  säästää.  Heidän  vanhem-

millaan  saattaa  olla  hyvät  tulot  ja  ei  ole  pulaa  taloudellisista  asioista,  jolloin  

nuori  saa  avustusta  vanhemmiltaan  tarvittaessa.  Vastaajista,  jotka  valitsivat  

muu  kohdan,  kertoivat  jättäneen  säästämisen  väliin  yllättävien  menojen  takia.  

Tämä  tarkoittaa  myös  suunnittelemattomuutta,  nuoret  eivät  käytä  aikaansa  

menojen  suunnitteluun  rahaa  käyttäessään.      

  

Nuoret  eivät  ole  maininneet  säästämättömyyttään  säästämiseninstrumenttien  

tietämättömyydestä.  Nuorten  tietoon  tulee  nykyaikana  helposti  instrumenteista  

eri  kanavien  kautta,  kuten  pakkien  mainoksista.  Mediassa  mainostetaan  nyky-

aikana  paljon  pankkien  eri  palveluista  ja  säästömuodoista,  sekä  myös  ihan  

henkilökohtaisesti  nuorelle  kerrotaan  pankissa  tarjottavista  instrumenteista,  

jotka  ovat  juuri  nuoria  varten,  kuten  ASP-tili.    

  

Nuorten  asuttuaan  vanhempiensa  luona  ottavat  vastuuta  taloudellisten  asioi-

den  hoitamisessa  hyvin.  Tutkimuksen  perusteella  nuoret  ovat  aktiivisia  autta-

maan  taloudellisissa  asioissa  vanhempiaan,  kuten  laskujen  maksussa  ja  osal-

listuvat  myös  ruuan  ostamisessa.  Nuoret  kantavat  vastuuta  myös,  vaikka  asu-

vatkin  vanhempiensa  luona.  Moni  nuori  haluaa  vaikuttaa  omalta  osaltaan  

myös  perheen  taloudellisiin  asioihin.  Tämä  on  todella  mainio  asia  nuoren  tule-

vaisuuttaa  miettien.  Sillä  nuori  tulee  pärjäämän  ja  osaaman  ottaa  vastuuta  

omista  taloudellisista  asioistaan  todella  sujuvasti  tulevaisuudessa.    

  

Tässä  opinnäytetyössä  tultiin  siihen  tulokseen,  että  nuoret  ovat  innokkaita  

säästäjiä,  joilla  on  intoa  ja  kiinnostusta  säästämistä  kohtaan.  Vaikka  nuorilla  

on  vaikeaa  säästää,  tiukan  rahan  tilanteen  takia,  mutta  siitä  huolimatta  suurin  

osa  nuorista  säästävät.  Tiukasta  rahatilanteesta  huolimatta  suurin  osa  nuo-

rista  vaikuttavat  olevan  vakavissaan  säästämisen  suhteen.  Tutkimustulosten  

nojalla  voidaan  todeta,  että  nuorilla  on  jonkinlainen  käsitys  säästämisen  ja  si-

joittamisen  instrumenteista  ja  näin  ollen  ovat  todella  osaavia  säästäjiä.  

  

Jatkotutkimuksia  ajatellen  voisi  tutkia  mihin  eri  rahastoihin  nuoret  ovat  kiinnos-

tuneita  säästämään  ja  säästävät  sillä  hetkellä.  Mielenkiintoista  olisi  myös  

nähdä  kuinka  pitkään  nuoret  olisivat  valmiita  säästämään  ja  mihin  eri  sijoitus-

kohteisiin.  Tutkimuksessa  olisi  kiinnostava  nähdä  mitä  mieltä  nuoret  ovat  

säästämisestä  tulevaisuutta  ajatellen.  Nuoret,  jotka  eivät  säästäneet,  olisivatko  
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he  halukkaita  säästämään  tulevaisuudessa,  valmistuttuaan  ja  saatuaan  oma  

alan  vakituisen  työpaikan.  Tutkimuksessa  kävi  ilmi  nuoret  säästävät  aika  pie-

niä  summia,  jatkotutkimuksissa  voisi  kysyä  nuorilta  olisivatko  he  valmiita  laitta-

maan  suurempia  summia  säästöön,  mikäli  olisi  mahdollista.    

  
9.2   Opinnäytetyöprosessin  ja  oman  oppimisen  arviointi  

Opinnäytetyöprosessin  aloittaminen  kohdistui  kesäkuussa  vuonna  2018.  Ke-

sän  aikana  sain  idean  aiheesta  asioidessani  pankissa,  jolloin  tämän  jälkeen  

päätin  työni  aiheen.  Hiljalleen  aloin  suunnitteleman  työni  sisältöä  ja  aloin  laati-

man  sisällysluetteloani.  Samaan  aikaan  lainasin  eri  rahoitus  kirjoja  ja  lueskelin  

niitä  samalla,  kun  suunnittelin  sisällysluetteloani.  Työn  kulkua  helpotti  todella  

paljon,  saatuani  kirjoittamaan  sisällysluettelon  ylös.  Tämän  aikana  tein  paljon  

muistinpanoja  ja  merkkasin  aina  eri  lähteistäni  lukemani  tietoa  muistiin  ko-

neelle.  Aiheen  tutustumisessa  meni  oman  aikaansa,  jonka  työstin  samaan  ai-

kaan,  kun  kävin  töissä,  jolloin  opinnäytetyö  toi  aika  paljon  haasteita  keskittyä  

opinnäytetyön  kirjoittamisessa.  

  

Alussa  oli  hieman  hankalaa  löytämään  etsimiäni  aineistoja,  mutta  ajan  kulu-

essa  sain  löydettyä  todella  paljon  eri  lähteitä,  kirjoja  ja  sähköisiä  lähteitä.  Ai-

heeni  kanssa  minulla  oli  ongelmia,  sillä  aiheeni  oli  todella  laaja  ja  kiinnostuk-

sen  kohteitani  oli  paljon,  joita  minun  täytyi  rajata.  Lopuksi  sain  rajattua  työn  ja  

keskityin  vain  rajaamani  aihealueisiin.    

  

Kun  olin  saanut  tehtyä  teoria  osuuden,  aloin  tutustua  tutkimusosion  opas  kir-

joihin.  Lainasin  kirjoja  tutkimus  osiota  varten  ja  lueskelin  niitä,  koska  tutkimus  

osion  tekeminen  oli  minulle  täysin  uusi  asia.  Tutustuttuani  aineistoon  aloin  laa-

timan  kysymyksiäni  teoriaosuuteni  pohjalta,  jonka  olin  koonnut  Webropol-  oh-

jelman  avulla  lokakuussa.  Laatimani  kyselyt  webropol-ohjelmassa  oli  avoinna  

melkein  vähän  yli  viikon,  tiukan  aikataulun  takia  jouduin  kuitenkin  lattamaan  

sen  kiinni  ja  aloittamaan  kyselyjen  analysointia.  Mikäli  olisin  pystynyt  käyttä-

mään  kyselyjen  vastausten  keräämisessä  hiukan  enemmän  aikaa  otoksen  

koosta  olisi  tullut  ainakin  100  vastaaja.  Kyselyjen  vastauksista  olisin  saanut  

huomattavasti  luotettavamman.    

Aiheeni  tutkimisessa  ja  työn  prosessin  tekemisessä  olen  oppinut  todella  paljon  

säästämisestä  ja  sijoittamisesta,  sekä  niiden  verottamisesta.  Työn  tekeminen  

opetti  todella  paljon  mielenkiintoisia  asioita  aiheestani.  Välillä  uusien  asioiden  
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omaksuminen  on  ollut  hankalaa,  mutta  huolimatta  siitä  olen  oppinut  paljon  uu-

sia  asioita  ja  samalla  osaan  miettiä  asian  eri  kannoilta.  Säästäminen  sekä  si-

joittaminen  ei  ole  niin  yksikertaista,  vaan  asiaan  täytyy  osata  perehtyä  huomi-

oiden  eri  näkemyksiä.  Tutkimusprosessi,  joka  oli  minulle  täysin  uusi  asia,  oli  

erittäin  kiinnostava.    Olen  oppinut,  miten  tutkimuksen  laatimista  ja  tutkimuksen  

luotettavuutta  varmistetaan.    

  

Työn  parissa  on  ollut  mielenkiintoista  työskennellä  etsien  aiheeseen  liittyviä  

uutisia,  artikkeleita  ja  kirjoja  sekä  tutkimalla  asian  myös  itse  tutkimusosiossa.  

Tulevaisuuden  kannalta  näen  tämän  osa-alueen  hyvin  hyödyllisenä,  sillä  

elämä  rakentuu  loppujen  lopuksi  talouden  ympärille.  Olen  saanut  katettua  

pääasiat  säästämisestä  ja  sijoittamisesta.  Työ  on  ollut  todella  asiantuntemusta  

syventävä,  tulevaisuutta  ajatellen.  
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11   Liitteet  

11.1   Kyselylomake  

Hei  

  

Teen  opinnäytetyö  tutkimustani  liiketalouden  oppiaineessa  Haaga-helian    

ammattikorkeakoulussa.  Tarvitsen  apuanne  vastaamaan  seuraavin  alla  

oleviin  kysymyksiin.  

  

Kysely  sisältää  16  kysymystä  ja  tämä  vie  sinulta  aikaa  vain  5  minuuttia. 

Kysely  toteutetaan  anonyyminä  ja  vastauksia  ei  luovuteta  muualle  

eteenpäin,  vaan  jää  ainustaan  tutkimuksen  tekijään  tietoon.  

  

1.  Sukupuoli  *  

 Nainen 
 

 mies 
 

  

  

 

  

2.  Ikä  *  

 15-18 
 

 19-24 
 

 25-30 
 

  

  

 

  

3.  Asutko    

 Vanhemmillasi 
 

 Opiskelija asunnossa 
 

 Vuokra asunnossa 
 

 Asumisoikeusasunnossa 
 

 Omassa omistusasunnossa 
 

 Muu 
 

  

  

 

  

4.  Oletko  töissä  opiskelun  aikana?    
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 Kyllä 
 

 Ei 
 

  

  

 

  

5.  Mitkä  ovat  tulosi  nettona  kuukaudessa  kaikkiaan?  
  (Mukaanlukien  tuet  nettona)    

 alle 400 
 

 500-800 
 

 900-1500 
 

 2000 yli 
 

  

  

 

  

6.  Mihin  seuraavin  asioihin  sinulla  menee  eniten  rahaa?    

 Ruokaan 
 

 Vaatteisiin 
 

 Laskuihin 
 

 Kahvilan/ravintola käynteihin 
 

 Heräteostoksiin 
 

 Matkustamiseen 
 

  

  

 

  

7.  Säästätkö    

 aina (kuukausittain) 
 

 joskus 
 

 silloin tällöin 
 

 harvoin 
 

 en koskaan 
 

  

  

 

  

8.  Miksi  et  säästä?    

 Säästämisen tarpeettomuus 
 

 Tiukka rahatilanne 
 

 Säästämisen vaikeus 
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 säästämiskalujen tietämättömyys 
 

 Muu asia, mikä? 
 

  

  

 

  

9.  Miten  säästät?    

 säästötilillä 
 

 säästöpossulla 
 

  

  

 

  

10.  Mitkä  seuraavista  säästämisen  ja  sijoittamisen  muodoista  ovat  tuttuja?    

 Etutili 
 

 e-possu 
 

 ASP-tili 
 

 PS-tili 
 

 Osakkeet 
 

 Rahastot 
 

 Yhdistelmärahasto 
 

  

  

 

  

11.  Kuinka  paljon  säästät/sijoitat  yleensä  kuukaudessa?    

 20-50€ 
 

 51-100€ 
 

 101-200€ 
 

 yli 300€ 
 

  

  

 

  

12.  Mitä  varten  säästät?    

 Omaa autoa varten 
 

 Omaa asuntoa varten 
 

 Matkustamista varten 
 

 Pahan päivän varalle 
 

 Eläkettä varten 
 

 Muu, mikä? 
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13.  Saatko  vanhemmiltasi  tukea?    

 Kyllä 
 

 Ei 
 

  

  

 

  

14.  Osallistutko  perheen  taloudellisiin  asioihin,  vanhempiesi  luona    
asuttuaan?    

Kyllä 

________________________________  

Ei, koska 

________________________________  
  

  

 

  

15.  Onko  perheen  taloudellisiin  asioihin  osallistumisesta  ollut  hyötyä?    
Kirjoita  lyhyesti,  jos  on  ollut  hyötyä/ei  ollut  hyötyä.    

Kyllä, koska 

________________________________  

Ei, koska 

________________________________  
  

  

 

  

16.  Mitä  raha  merkitsee  sinulle?    

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  

  

  

  


