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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman aiheena on kotitalouksien säästämiskäyttäytyminen. Aihealueena 

se on arkipäiväinen, mutta juuri siksi aina ajankohtainen. Kotitaloudet säästävät 

kuluttamalla tänään vähemmän kuin saavat tuloja ja mahdollistavat siten suuremman 

kulutuksen tulevaisuudessa. Säästämispäätöstä tehdessään kuluttaja valitsee tämän 

hetken ja tulevan kulutuksen välillä. Kukin kuluttaja tai kotitalous tekee päätöksen 

omista lähtökohdistaan ja preferensseistään, mutta tämä päätös on merkittävä koko 

kansantalouden kannalta. Se on olennainen osa kokonaistaloudellista hyvinvointia ja 

kasvua, kuten jo Adam Smith toteaa: 

”At the individual level, saving is motivated by a desire to improve one’s future 
standard of living. The person who saves will do so by investing in real capital for his 
own use or by lending to others who in turn will invest in real capital goods. 
Individual saving therefor leads to an increase of capital in the economy, more 
division of labor, improved productivity and increasing prosperity”. (Adam Smith, 
The Wealth of Nations, 1776.) 

Säästäminen sanana tuo mieleen monenlaisia mielleyhtymiä. Yleensä ne ovat 

positiivisia. Säästäväisyys on hyve verrattuna tuhlaavaisuuteen. Voimme säästää 

luontoa, itseämme, aikaa. Toisaalta on sanottu, että mikäli suhtaudumme 

tulevaisuuteen negatiivisesti, niin säästämme, ja jos suhtaudumme positiivisesti, 

kulutamme. Tässä on ristiriita. Säästäminenhän on hyvä asia; tosin jo vanha 

sananlasku sanoo, että säästämme pahan päivän varalle. Emme silti saisi säästää 

liikaa, vaan pitäisi osata myös kuluttaa. Varsinkin talouden taantumien aikaan 

kotitalouksia kehotetaan kuluttamaan, ja kuitenkin juuri taantumien aikaan ihmiset 

ovat alttiimpia säästämään. Keynes kutsui tätä säästämisen paradoksiksi. Mikä siis 

on sopivasti, paljonko meidän pitäisi säästää?   

Säästäminen on arkinen ja kaikkia koskettava asia. Silti ja siksi kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeä kysymys. Se on tärkeä paitsi 

talousteorian kannalta koska tulojen jakaminen kulutukseen ja säästämiseen on 

kotitalouksien tekemä peruspäätös, mutta jolla on merkitystä myös poliittisesti. 

Ensinnäkin väestön ikääntyminen on uhka julkisen turvan vakaudelle ja huomio on 

siksi kääntynyt kunkin omaan varautumiseen. Toinen syy on kasvu: pääoman 
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kertyminen säästämisen kautta kasvattaa suoraan talouskasvua ja vaikuttaa 

välillisesti työvoiman tuottavuuden kautta. (Börsch-Supan & Lusardi 2003: 1.) 

Miksi säästämisaste on laskenut? Kyseessä on haasteellinen tutkimusaihe, koska 

ihmisten käyttäytymistä on vaikea ennustaa ja koska kotitalouksien päätökset 

perustuvat pitkälti vaikeasti mitattavissa oleviin odotuksiin tuloista. Miten 

säästämispäätös tehdään, mitkä motiivit tai syyt vaikuttavat siihen? Miksi 

kotitaloudet käyttäytyvät eri tavalla eri maissa? Toisissa säästetään selkeästi 

enemmän kuin toisissa, mutta kaikille on kuitenkin yhteistä se, että säästämisaste on 

laskenut huomattavasti 1970-luvun jälkeen. Ovatko syynä instituutiot, kuten 

verojärjestelmä, sosiaaliturva tai eläkejärjestelmä? Voisiko kyse olla 

luonteenpiirteistä tai kulttuurista vai peräti kielestä? Keith Chen (2014) sanoo, että 

kielellä on vaikutusta muun muassa säästämispäätöksiin kieliopin kautta ja 

merkittävin selittäjä on kielen suhtautuminen aikaan.  Futuuria käyttävissä kielissä 

tulevaisuus tuntuu kaukaisemmalta, ja siksi tulevaisuutta koskevat päätökset on 

helpompi siirtää tuonnemmaksi. 

Kotitalouksien säästämiskäyttäytymisen mittaaminen on ongelmallista myös siksi, 

että säästämisastetta voidaan mitata useammalla tavalla. Säästämisaste on 

määritelmän mukaan käytettävissä olevista tuloista säästöön jäävä osuus eli tulot + 

tulonsiirrot - verot. Tämä ei välttämättä ole vertailukelpoinen maiden välillä. 

Tulorakenne on myös muuttunut ja uusia tulolähteitä on tullut vanhojen rinnalle 

vuosikymmenien aikana, ja silti säästämisaste lasketaan edelleen samoin kuin 

ennenkin. Esimerkiksi yritysten osakkailleen jakamat pääomanpalautukset osinkojen 

sijaan ovat yksi mahdollinen tilastoja vääristävä tekijä. Steindel (2007) sanoo, ettei 

kansantalouden tilinpidossa käytettävissä olevia tuloja laskettaessa oteta huomioon 

näitä etenkin Yhdysvalloissa yleistyneitä pääomanpalautuksia ja mikäli ne olisivat 

mukana, säästämisaste olisi selvästi korkeampi. Samoin myyntivoitoista menevät 

verot otetaan huomioon, mutta itse voittoa ei oteta huomioon tulopuolella. Entä 

pitäisikö ottaa huomioon kertyneet, nostamattomat voitot? Mikä tapa on paras tai 

sopivin riippuu tutkimuskysymyksestä ja siitä mitä tietoja ja lukuja on saatavilla 

(Börsch-Supan & Lusardi 2003: 12). Louneston (1987) mukaan osa Suomen 

kotitalouksien säästämisasteen laskusta 1980-luvulla aiheutui säästämisen 

määrittelystä kansantulotilastossa. Aikaisemmin mukaan laskettiin myös 
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sosiaaliturvarahastojen kasvu ja niiden poisjättäminen sai aikaan useamman 

prosenttiyksikön laskun säästämisasteessa. 

Varallisuudella ja sen arvonmuutoksilla on myös todettu olevan vaikutusta 

säästämispäätöksiin. Risto Herrala (1988) tutkii kotitalouksien varallisuutta ja on sitä 

mieltä, että säästämispäätöstä tehdessään kotitaloudet ottavat huomioon myös 

varallisuutensa arvonmuutokset ja se voi olla syynä säästämisasteen alenemiselle.  

Herralankin mielestä kunnollisen varallisuusaineiston kerääminen on haasteellista ja 

siksi säästämisasteen laskun syistä ei olla yksimielisiä. Herralan mielestä saattaa olla 

harhaanjohtavaa, että säästämisasteen laskemisessa käytetään vain käytettävissä 

olevaa tuloa. Hänen mielestään likvidin varallisuuden arvonmuutoksilla on 

merkittävä rooli, mutta tätä ei oteta huomioon kun määritellään kotitalouksien tuloja. 

Herrala toteaa, että säästämisaste laskee, koska käytetty tulomuuttuja, kotitalouksien 

käytettävissä oleva tulo, ei sisällä näistä arvonmuutoksista syntyvää tuloa. 

Kotitalouksien likvidi varallisuus eli säästöt, on kasvanut voimakkaasti 1980-luvulla 

ja samaan aikaan säästämisaste kuitenkin laski. Kun kuluttajat pohtivat säästämis- ja 

kulutusvalintojaan, he ottavat huomioon tämän saamansa edun eivätkä ehkä pidä 

tarpeellisena säästää enempää.  

Formaini ja McKenzie (2001) ovat samoilla linjoilla tutkiessaan amerikkalaisten 

säästämiskäyttäytymistä ja säästämisasteen mittaamista. Ekonomistit ovat olleet 

huolissaan säästämisasteen laskusta jo usean vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan 

elintaso on kuitenkin kasvanut ja osakemarkkinat nousseet. Heidän mielestään 

säästämisaste ei enää ole oikea indikaattori, koska liian yksinkertaisena mittarina se 

ei sisällä kaikkia nykyisiä säästämisen muotoja ja jos siitä luovutaan, ei ole olemassa 

säästämiskriisiä. Myös Suomen Pankin keskustelualoitteessa vuodelta 1991 tutkitaan 

eri tapoja mitata kotitalouksien säästämisasteita ja niiden antamissa lopputuloksissa 

havaitaan merkittäviä eroja. Poikkeamaa on alkanut ilmetä vuodesta 1980 lähtien ja 

syynä tähän on ollut muun muassa rahoitusmarkkinoiden vapautuminen. (Takala, 

Kostiainen & Hämäläinen 1991.) 

Tässä tutkielmassa kysymystä lähestytään valintatilanteen kautta. Pohditaan sitä, 

mitkä syyt tai motiivit saavat kotitaloudet säästämään kuluttamisen sijaan. Aihe on 

tärkeä, koska täten voidaan saada tietoa säästämisen kannustimista ja siitä, miten 
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säästämisasteeseen voidaan vaikuttaa. Kotitalouksien säästämismotiivit ja 

säästämisen edistämiskeinojen tehokkuus ovat taloustieteen peruskysymyksiä.  

Viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut raju säästämisasteen lasku mietityttää 

ja siksi tutkielman pääpaino on tähän johtaneiden syiden selvittämisessä.  

Kotitalouksien säästämispäätökseen vaikuttaa motiivien ja taloudellisten tekijöiden 

lisäksi taloudellinen lukutaito, jonka tutkiminen on lisääntynyt viime vuosina. 

Taloudellisella lukutaidolla tarkoitetaan kuluttajien tietämystä ja ymmärrystä 

talouden perusteista ja kykyä ottaa tämä tieto huomioon tehdessään 

henkilökohtaiseen taloudenpitoonsa liittyviä päätöksiä. Lisäksi taloudelliset asenteet 

vaikuttavat.  Kalmi ja Ruuskanen (2014) sanovat tutkimuksessaan, että asenteet ovat 

merkittävin vaikuttaja kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen ja asenteisiin 

vaikuttaminen on haasteellista. Kotitalouksien säästäminen on edelleen hieman 

huonosti ymmärretty aihe, jota on tutkittu sekä haastattelemalla kotitalouksia että 

estimoimalla kansantalouden lukuja. Suomessa viimeiset tutkimukset on tehty 

1990-luvulla. Kiistanalaista on esimerkiksi se, kuinka säästäminen vaihtelee 

elämänkaaren kuluessa.  

Elinkaarihypoteesi olettaa, että kuluttajat tietävät elinkaarensa pituuden ja kuitenkin 

tämä on yksi suurimmista kuluttajaa kohtaavista epävarmuustekijöistä. Koska 

kuluttajan on varauduttava elinkaaren odotettua pidempään kestoon, on hänen 

lisättävä säästämistään eläkeaikaa varten.  Lisäksi pelkistetty elinkaarimalli olettaa, 

että yksilöt eivät suunnittelisi tietoisesti perinnönjättämistä. Vaikka tämä 

muutettaisiin realistisemmaksi, se ei kuitenkaan tarkoita, että säästämisaste kasvaisi. 

Seuraava sukupolvi nimittäin ottaa huomioon tulevan perinnön ja vähentää 

säästämistään. Lainanottoon liittyvät rajoitukset, rahoitusmarkkinat tai esimerkiksi 

se, miten eläkkeitä verotetaan, kaikki nämä saattavat vaikuttaa elinkaarihypoteesin 

mukaisiin tulo-odotuksiin. (Matti Viren 1989.) 

Lusardinkin (2003) mukaan elinkaari- ja pysyväistulomalli on runsaista 

tutkimuksista huolimatta huonosti sovitettavissa todellisuuden kanssa. Se ei yksin 

riitä selittämään eroavaisuuksia esimerkiksi Yhdysvaltalaisten kotitalouksien välillä, 

vaikka lähtökohdat, esimerkiksi tulot tai ikä, olisivat samat.  
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Kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä elinkaaren mukaan tutkittaessa haasteena on 

myös se, että käyttäytymiseen vaikuttaa iän lisäksi moni muukin asia kuten 

esimerkiksi suhdanteet. Merkitystä on myös eri aikaan eläneillä ryhmillä; oli eri asia 

olla nuori 1950-luvulla kuin 2010-luvulla. Nuori sukupolvi on saanut elää rauhan 

aikaa, kun taas nyt eläkkeellä olevat ja juuri eläkkeelle siirtyneet ovat eläneet jopa 

kahden sodan jälkimainingeissa. Lisäksi eri ryhmät ovat kokeneet eläkejärjestelmien 

muutoksia ja joillain ryhmillä ei ole ollut minkäänlaista sosiaaliturvaa. Muutokset 

osakemarkkinoilla ja asuntomarkkinoilla ovat myös olleet varsin erilaisia ja ovat 

vaikuttaneet ikäluokkien käyttäytymiseen. (Börsch-Supan & Lusardi 2003: 4.) 

Tämä pro gradu -tutkielma on jatkoa helmikuussa 2013 valmistuneelle 

kandidaatintutkielmalle kotitalouksien säästämiskäyttäytymisestä. Tavoitteena on 

selvittää syitä säästämisasteen laskulle ja esitellä säästämisasteen kehityksestä tehtyjä 

tutkimuksia. Tutkielma pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin, aiheeseen liittyviin 

tieteellisiin julkaisuihin ja tilastoihin. Koska kyseessä on pitkän ajan kuluessa 

tapahtunut muutos, on perusteltua tutustua myös vanhempiin tutkimuksiin eikä 

ainoastaan viime vuosina tehtyihin havaintoihin. Kotitalouksien 

säästämiskäyttäytyminen ei muutu hetkessä. 

Kuluttamisen ja säästämisen teorioita esittelevä toinen luku on lähes suoraan 

kandidaatintutkielmasta, samoin luvut kolme ja neljä ovat pohjana tälle pro 

gradu -tutkielmalle. Kyseisissä luvuissa avataan ja pohjustetaan tutkimuskysymystä. 

Luvussa kolme esitellään kotitalouksien säästämispäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja 

neljännessä luvussa tarkastellaan säästämisasteen kansainvälistä kehitystä neljän 

esimerkkimaan (Japani, Saksa, Suomi ja Yhdysvallat) avulla. Säästämisasteen 

havaitaan laskeneen huomattavasti 1970 -luvulta alkaen ja tässä luvussa pohditaankin 

tähän vaikuttaneita taloudellisia tekijöitä. Viides luku valottaa muita tekijöitä kuten 

taloudellista lukutaitoa, aikapreferenssiastetta ja asenteellisia tekijöitä. Tässä luvussa 

on myös Keith Chenin (2013) tutkimus kielen vaikutuksesta intertemporaalisiin 

päätöksiin.  Luvussa kuusi esitellään kansainvälinen vertailu säästämisasteen 

muutokseen vaikuttaneista tekijöistä.  Tutkielman johtopäätökset tehdään luvussa 7.  
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2 KULUTUS JA SÄÄSTÄMINEN 

Koska säästäminen on määritelmän mukaan käytettävissä olevista tuloista 

kuluttamatta jätetty osa, aloitetaan kulutusteorioilla. Aluksi esitellään Keynesin 

kulutusfunktio ja sen jälkeen intertemporaalinen valintateoria, ja lopuksi 

paneudutaan elinkaarimalliin ja pysyväistulohypoteesiin. 

2.1 Keynesin kulutusfunktio 

Keynesin (1936) kulutusfunktion mukaan kulutus riippuu ainoastaan nykyisistä 

tuloista. Se kirjoitetaan muotoon: 

 ,cYaC    ,10  c    (1) 

missä C on kulutus, Y käytettävissä olevat tulot, a on vakio ja c on rajakulutusalttius. 

Rajakulutusalttius on se määrä, joka kulutetaan lisätulosta. Tähän liittyy Keynesin 

tärkein oletus: tulojen noustessa kuluttaja on halukas kuluttamaan enemmän, mutta ei 

yhtä paljon kuin tulot nousevat, vaan hän säästää osan. Suuremmat tulot johtavat 

suurempaan kulutukseen ja myös suurempaan säästämiseen. Toiseksi Keynes olettaa, 

että kulutuksen suhde tuloihin laskee tulojen noustessa. Hän uskoi, että säästäminen 

on ylellisyyshyödyke, ja odotti rikkaiden säästävän suuremman osuuden tuloistaan. 

Keynesin kolmas oletus oli, että pääasiassa tulot vaikuttavat kulutukseen ja ettei 

korkotasolla ole merkittävää osaa kulutus- tai säästöpäätöksissä. Tämä ajatus oli 

ristiriidassa häntä edeltäneiden ekonomistien kanssa. Niin sanottujen klassisten 

ekonomistien mielestä korkeampi korkotaso houkuttelee säästämään ja vähentää 

kulutusta. Keynes myönsi korkotason vaikutuksen kulutukseen lyhyellä aikavälillä, 

mutta arveli tämän olevan toisarvoista. (Mankiw 2010: 496–498.) 

Keynesin kulutusfunktio täyttää edellä mainitut kolme vaatimusta. Kulutusfunktion 

julkaisun jälkeen näytti siltä, että Keynesin kulutusfunktio oli hyvä approksimaatio 

kuluttajien käyttäytymiselle. Pian huomattiin kuitenkin kaksi poikkeamaa. Simon 

Kuznets (1946) havaitsi omissa tutkimuksissaan, että kulutuksen suhde tuloihin 

nähden oli hämmästyttävän vakaa pitkällä aikavälillä. Keskimääräinen kulutus ei 
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hänen mukaansa laskekaan tulojen noustessa. Keynesin kulutusfunktio näytti siten 

toimivan lyhyellä aikavälillä, mutta ei pitkällä. Keynesin mukaan kulutus riippuu 

ainoastaan nykyisistä tuloista, mutta tässä hänen kanssaan eri mieltä oli muun 

muassa Irving Fisher. (Mankiw 2010: 498.) 

2.2 Intertemporaalinen valinta 

Fisherin (1930) kulutusteoria olettaa, että kulutuspäätöksiä tehdessään ihmiset ottavat 

huomioon sekä nykyiset että tulevat tulonsa.  Kyseessä on vaihtokauppa nykyisen ja 

tulevaisuuden välillä, koska kuluttaja luopuu tämänpäiväisestä kulutuksestaan 

voidakseen kuluttaa enemmän tulevaisuudessa.  Teorioissa on perusolettamana se, 

että rationaalisesti käyttäytyvä, tulevaisuuteen katsova kuluttaja pyrkii 

maksimoimaan hyötynsä siten, että pystyy jakamaan elinaikaiset tulonsa 

optimaalisesti elinaikaiseen kulutukseensa. Fisherin malli valaisee kuluttajan 

kohtaamaa rajoitetta sekä preferenssejä ja sitä, kuinka nämä yhdessä määrittävät 

kuluttajan valinnat kulutuksen ja säästämisen suhteen. Mallin rajoite on 

intertemporaalinen eli yli ajan menevä budjettirajoite, joka kuvaa nykyisten ja 

tulevien kokonaisresurssien määrää. Tässä mallissa kuluttaja voi sekä lainata että 

säästää. (Mankiw 2010: 500.)  

Kahden periodin mallissa ensimmäinen periodi edustaa nuoruutta ja toinen 

vanhuutta. Kuluttaja saa ensimmäisellä periodilla tuloja Y1 ja kuluttaa määrän C1. 

Vastaavasti toisella jaksolla kuluttaja ansaitsee tuloja Y2 ja kuluttaa määrän C2. 

Kuluttajan periodittaiset tulot rajoittavat kulutusta ja määrittävät säästämisen. 

Säästöön jää tulot vähennettyinä kulutuksella. Kuluttajan kohtaama budjettirajoite 

ensimmäisellä periodilla on seuraava:   

,11 CYS   (2) 

missä S on säästäminen. Kun S > 0, säästetään ja kun S < 0, niin lainataan. Toisella 

periodilla kuluttajan kohtaama budjettirajoite muodostuu tuloista ja säästämisestä 

korkoineen. Periodin 2 budjettirajoite on:  
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,)1( 22 YSrC    (3) 

missä r on reaalikorko. Yhdistettäessä yhtälöt (2) ja (3) päädytään muotoon 

2112 ))(1( YCYrC  .  (4) 

Kun siirretään kulutusta sisältävät termit vasemmalle ja tulot oikealle puolelle ja 

vielä jaetaan molemmat puolet korkotekijällä (1 + r), saadaan kuluttajan 

intertemporaalinen budjettirajoite: 

r

Y
Y

r

C
C
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2
1

2
1   (5) 

Yhtälön (5) vasen puoli kuvaa kulutuksen nykyarvoa ja oikea puoli tulojen 

nykyarvoa. Tämä rajoite merkitsee sitä, että kuluttaja voi allokoida elinaikaiset 

tulovirtansa elinaikaiseen kulutukseensa, mutta kulutuksen nykyarvo ei saa ylittää 

tulojen nykyarvoa. Lisäksi hän voi tasoittaa kulutustaan lainaamalla ja säästämällä 

korolla r. Koska reaalikorko on yleensä yli nollan, tulevat menot ja tulot 

diskontataan. Kuluttajan budjettirajoite kahden periodin mallissa kuvataan kuviossa1. 

 
Kuvio 1. Kuluttajan budjettirajoite kahden periodin mallissa (Mankiw 2010: 502). 
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Kuviosta 1 nähdään kuluttajan mahdollisuudet valita kulutustasonsa kahdella 

periodilla. Hän voi valita minkä tahansa pisteen budjettisuoralta BC, mutta ei suoran 

yläpuolelta. Pisteiden B ja A välillä hän on säästäjä ja pisteiden A ja C välillä 

lainaaja. Kohdassa A kulutetaan tasan kummankin periodin tulot, eikä kuluttaja 

lainaa eikä säästä. Pisteessä B kuluttaja säästää kaikki tulonsa ensimmäiseltä 

periodilta ja voi siten kuluttaa toisella periodilla (1+r)Y1 + Y2. Pisteessä C kuluttaja 

arvostaa enemmän ensimmäisen periodin kulutusta ja lainaa mahdollisimman paljon 

toisen periodin tuloistaan. Täten hänen kulutuksensa ensimmäisellä periodilla on Y1 

+Y2 /(1+r). Budjettirajoitteen kulmakerroin on – (1 + r) eli korkotaso määrittää sen 

jyrkkyyden.  

Kunkin kuluttajan omat arvostukset ja mieltymykset määrittävät hänen 

toimintatapansa. Kuluttajan preferenssejä voidaan kuvata indifferenssikäyrillä, jotka 

kuvaavat sellaisia yhdistelmiä, joiden suhteen kuluttaja on indifferentti eli on yhtä 

tyytyväinen. Lisäksi optimoidessaan kulutustaan hän valitsee korkeimman 

mahdollisen indifferenssikäyrän, jonka budjettirajoite sallii. Tässä hyödyn )(cU

maksimoivassa kohdassa budjettirajoite on indifferenssikäyrän tangentti.  

Kuluttajan hyötyfunktio on yleisesti muotoa: 

,,...,,...,,( )21 Tt ccccUU    (6) 

missä elinajan hyöty U on funktio kuluttajan kulutuksista c eri elämänjaksoina aina 

elinikänsä loppuun saakka, jota kuvaa ajanhetki T.  

Oletetaan nyt, että kuluttajan elinajan hyöty määräytyy seuraavasti: 

,lnln),( 2121 CCCCU    (7) 

missä β on diskonttotekijä, joka kertoo missä määrin kuluttaja arvostaa nykyhetken 

kulutusta suhteessa tulevaan kulutukseen ja sen arvo on 0<β<1. Kuluttajan 

valintaongelmana on maksimoida hyötyään sillä ehdolla, että budjettirajoitteet ovat 

voimassa. Rajasubstituutioaste (engl. MRS = marginal rate of substitution) periodin 1 
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ja 2 välillä on se määrä kulutusta 2C , josta kuluttaja on valmis luopumaan 

saadakseen yhden yksikön lisää kulutusta 1C . Indifferenssikäyrän kulmakerroin 

tietyssä pisteessä on kyseessä olevassa pisteessä laskettu rajasubstituutiosuhde. 

Optimaalinen kulutusyhdistelmä ( 21,CC ) vallitsee pisteessä, jossa budjettisuora 

sivuaa korkeinta mahdollista indifferenssikäyrää, ja siinä pisteessä budjettisuoran 

kulmakerroin on yhtä suuri kuin rajasubstituutiosuhde. Nyt rajasubstituutiosuhde on:  

1

2

2

1 1

/

/

C

C

CU

CU







 (8) 

ja optimaalisuusehto hyödyn maksimoinnille on: 

.
1

)1(
1

2

C

C
r


  (9) 

Ratkaistaan nyt säästämisfunktio. Sijoitetaan periodittaisista budjettirajoitteista (2) ja 

(3) ratkaistut periodittaiset kulutukset C1 ja C2 hyötyfunktioon (7) ja maksimoidaan 

hyötyä säästämisen suhteen: 

.)]1(ln[)ln()(
}{

max
21 SrYSYSU

S
   (10) 

Derivoidaan hyötyfunktio S:n suhteen ja ensimmäisen kertaluvun ehdoksi saadaan: 

.0)1(
)1(

11

21







 r
SrYSY

  (11)  

Säästämisfunktio saadaan ratkaisemalla yhtälö (11) S:n suhteen. Muokataan yhtälö 

aluksi muotoon: 

SrY

r

SY )1(

)1(1

21 







, (12) 
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ja edelleen muotoon: 

),)(1()1( 12 SYrSrY    (13) 

jonka jälkeen voidaan siirtää säästämistä S sisältävät termit samalle puolelle ja yhtälö 

saadaan muotoon: 

21)1()1)(1( YYrSr   . (14) 

Jakamalla vielä yhtälö (14) termillä (1+r)(1+β), saadaan säästämisfunktio: 

)1)(1(1

2
1











r

Y
YS . (15) 

Säästäminen riippuu siis tuloista, korosta ja siitä, miten kuluttaja arvottaa nykyisyyttä 

ja tulevaisuutta. Mikäli toisella periodilla ei ole tuloja lainkaan eli jos Y2 = 0, 

säästäminen ei riipu korosta ja osuus 




1
 ensimmäisen periodin tuloista säästetään. 

Derivoimalla säästämisfunktio korkotekijän suhteen saadaan selville, kuinka 

säästäminen riippuu korosta: 

0
)1)(1(

)1(
1)1( 2

222 








 

r

Y
r

Y

r

S


. (16) 

Koska saatu termi on aina positiivinen, voidaan todeta, että koron noustessa 

säästäminen lisääntyy. Säästäminen voi olla joko positiivista tai negatiivista. 

Säästämisfunktiosta voidaan ratkaista, milloin säästäminen on positiivista eli 0S : 

0
)1)(1(1

2
1 




 



r

Y
Y . (17) 

Siirtämällä toinen termi   -merkin oikealle puolelle ja kertomalla lauseke termillä 

)1(  päästään muotoon: 
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,
)1(

2
1

r

Y
Y


  (18) 

mikä edelleen kertomalla termillä )1( r ja jakamalla termillä 1Y  saadaan muotoon: 

1

2)1(
Y

Y
r


 . (19) 

Lauseke (19) kertoo siis, että säästäminen on positiivista, kun korkotekijä on 

suurempi tai yhtä suuri kuin tulojen suhde diskontattuna β:lla. Termien ollessa yhtä 

suuria, pätee yhtäsuuruus kyseisessä pisteessä myös rajasubstituutioasteen kanssa. 

Tämä on kuvattuna kuviossa 2, jossa hyödyn maksimoiva optimi saavutetaan 

pisteessä, jossa ei oteta eikä anneta lainaa, vaan kulutetaan molemmilla periodeilla 

tasan kyseisen periodin tulojen verran.  

 

 
Kuvio 2. Kuluttajan budjettirajoite ja indifferenssikäyrä (Mankiw 2010: 504 mukaillen). 

Tulojen noustessa budjettisuora siirtyy ylöspäin samansuuntaisena kuin aikaisempi 

suora. Kulutus ja sitä kautta säästäminen riippuvat elinajan tulojen nykyarvosta. 

Korkotason muuttuminen vaikuttaa kulutukseen teorian mukaan tulo- ja 

substituutiovaikutuksen kautta. Tulojen noustessa tulovaikutus mahdollistaa 

siirtymisen ylemmälle indifferenssikäyrälle ja siten kuluttajan hyvinvointi paranee. 
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Jos kuluttaja on säästäjä, joka kuluttaa ensimmäisellä periodilla vähemmän kuin saa 

tuloja, paranee hänen hyvinvointinsa. Kuluttaja jakaa tulonnousun molemmille 

periodeille ja voi siten kuluttaa enemmän molemmilla periodeilla. 

Substituutiovaikutus aiheutuu kuluttamisen suhteellisista hinnoista. Koron noustessa 

kuluttajan täytyy luopua vähemmästä määrästä kulutusta ensimmäisellä periodilla 

saadakseen lisäkulutusta toisella. Tämä johtuu siitä, että säästämisen tuotto on 

suurempi. Kuluttaminen toisella periodilla on siis suhteellisesti halvempaa. 

Molemmat tekijät vaikuttavat kuluttajan valintaan, ja lopputulos riippuu siitä, kumpi 

tekijä, tulo- vai substituutiovaikutus, dominoi. Olennaista mallissa on myös se, että 

lainaaminen on mahdollista eikä lainansaantia ole rajoitettu. (Mankiw 2010: 505–

509.) 

2.3 Välittömän tyytyväisyyden mallit  

Suurin osa ekonomisteista ja talousteorioista olettaa kuluttajien olevan rationaalisia, 

tulevaisuuteen katsovia ja hyötyä maksimoivia henkilöitä. Tosin jo Keynes arvioi 

aikanaan, että kuluttajat eivät aina toimi rationaalisesti talousasioissa. Perusvaistot 

ohjaavat ihmisiä taloudellisten vaikuttimien lisäksi. (Akerlof & Schiller 2009:7). 

Viime aikoina taloustieteilijät ovat alkaneet kiinnostua psykologiasta. Heidän 

mielestään kulutuspäätöksiä ei suinkaan tee rationaalinen homo economicus, vaan 

ihminen, jonka käyttäytyminen ei aina ole rationaalista. David Laibsonin (1997) 

tutkimuksista selviää esimerkiksi se, että valtaosa ei säästä mielestään tarpeeksi, 

vaikka tietää ja myöntää sen olevan tarpeellista. Säästäminen ei kiinnosta, koska 

kuluttaminen tuo enemmän hyötyä ja mielihyvää nopeammin. Kuluttajat ovat myös 

epäjohdonmukaisia ja muuttavat tarpeen tullen mieltään. Tällaisesta käytöksestä 

löytyy lukuisia esimerkkejä arkielämästä. (Mankiw 2010: 519–522.) 

Empiiriset tutkimukset osoittavat, että ihmisillä on tapana arvottaa tulevaisuutta 

vähemmän kuin nykyisyyttä eli he ikään kuin diskonttaavat tulevaisuuden 

tapahtumia. Diskonttaamisella saadaan eri periodeilla sattuvat menot tai tulot 

vertailukelpoisiksi. Kiinnostavaa on myös se, että kuluttajien käytös muuttuu 

kärsimättömämmäksi, koska mitä lähempänä tapahtuma on, sitä enemmän 

käyttämänsä diskonttokorko nousee. (Dasgupta & Maskin 2005.) 
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Laibson (1997: 445–446, 461) tutkii kuluttajien aikakäsityksiä ja väittää, ettei 

tulevaisuuden diskonttaus tapahdukaan eksponentiaalisesti vaan hyperbolisesti. 

Eksponentiaalinen tarkoittaa sitä, että päivällä on sama suhteellinen merkitys 

tapahtuipa se sitten tänään ja huomenna tai 360 päivän ja 361 päivän välillä. Korkoa 

korolle ja mitä suurempi korko, sitä enemmän arvostamme nykyhetkeä.  

Hyperbolinen diskonttaus on herättänyt kiinnostusta ekonomisteissa, sillä sen 

uskotaan selittävän tärkeitä taloudellisia ilmiöitä kuten kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymistä. Päätöksiä tehdään optimoiden kulutusta ja valitaan se 

vaihtoehto, jonka nykyarvo antaa suurimman hyödyn. Ajan kuluessa arvostus voi 

kuitenkin muuttua ja pienemmän hyödyn antava, mutta lähempänä oleva vaihtoehto, 

tulee valituksi. Esimerkiksi kuluttaja voi päättää aloittaa säästämisen ensi vuonna, 

mutta kun seuraava vuosi koittaa, hän pyörtää päätöksensä ja siirtää aloitusta 

edelleen. Kyseessä on itsekontrolliongelma ja koska kuluttaja tietää tämän, hänen 

pitäisi tehdä sellaisia sitoumuksia, joita ei voi muuttaa.  

Hyperbolinen malli ennustaa että kulutus määräytyy tulojen mukaan ja sen avulla 

Laibson selittää myös, että kuluttajilla on erilainen rajakulutusalttius varallisuutensa 

kuin palkkatulojensa suhteen. Rajakulutusalttius on lisätulosta kulutettava osuus. 

Hyperbolinen diskonttaaminen vastaa enemmän ihmisten oikeaa käyttäytymistä. 

Valintatilanteessa haluatko 10 euroa tänään vai 15 euroa huomenna, 10 tulee 

valituksi. Kun taas 10 euroa kuukauden päästä perjantaina vai 15 euroa kuukauden 

päästä lauantaina –tapauksessa 15 tulee valituksi. (Laibson 1997). Samoin Thaler sai 

1981 tehdyssä tutkimuksessaan aikaepäjohdonmukaisia vastauksia. Hän kysyi 

koehenkilöiltä, mikä summa vastaa 15 dollaria kuukauden, vuoden ja kymmenen 

vuoden kuluttua ja sai mediaanivastauksiksi 20, 50 ja 100 dollaria. Vastaukset 

tarkoittavat, että kuukauden diskonttokorko olisi 345 %, vuoden 120 % ja 10 vuoden 

19 %. (Maunu ja Tenhunen 2010: 8, 14)   

Itsekontrolli on arvostettu ominaisuus, jota kaikilla kuluttajilla ei omasta mielestään 

valitettavasti ole tarpeeksi. Siksi sitoutuminen on usein käytetty keino pysyä 

tehdyissä sopimuksissa ja esimerkiksi ”kiinni olevat”, epälikvidit varat ovat tällaisia. 

Näitä säästöjä tehdään korkeiden odotettujen tuottojen toivossa tai hajautuksen takia. 
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Eläkesäästäminen on hyvä esimerkki tällaisesta. Sitä tuetaan usein verokannustimilla 

ja ennenaikainen käyttö on joko estetty kokonaan tai siitä rangaistaan. Toinen tapa 

sitoutua on sijoittaa epälikvidiin varallisuuteen josta saa jatkuvaa hyötyä, mutta jota 

on hankala vaihtaa rahaksi suurien välityspalkkioiden, epätäydellisten markkinoiden 

tai tietämyksen takia. Esimerkkeinä tästä ovat asunnon ostaminen tai 

kestokulutushyödykkeiden hankinta. Samoin on olemassa joukko säästövaihtoehtoja: 

joukkolainoja tai pitkäaikaisia talletuksia, joita ei myöskään voi muuttaa rahaksi. 

Näillä edellä mainituilla on kaikilla sama ominaisuus kuin sadun kultaisia munia 

munivalla hanhella: omaisuus tuottaa hyötyä pitkällä aikavälillä, mutta näitä hyötyjä 

on hankala ellei mahdoton realisoida välittömästi. Juuri tällaisesta golden eggs – 

tyyppisestä omaisuudesta koostuu valtaosa amerikkalaisten kotitalouksien 

varallisuudesta. Federal Reserve Systemin julkaisun mukaan esimerkiksi vuonna 

1994 kotitalouksien varallisuus oli 28.5 miljardia dollaria ja tästä yli kaksi 

kolmasosaa oli epälikvidissä muodossa. Ekonomistit ovat Laibsonin mukaan 

tutkineet vähän sitoutumista, koska he ovat vältelleet pulmallisten preferenssien 

tutkimista. Sitoutumista tarvitsevat vain sellaiset päätöksentekijät, joiden preferenssit 

ovat jatkuvasti epäjohdonmukaisia. Kuitenkin tutkimus ihmisen käyttäytymisestä 

osoittaa, että diskonttaus tapahtuu likimäärin hyperbolisesti. (Laibson 1997.) 

Hyperbolinen diskonttausfunktio tarkoittaa, että diskonttokorko laskee kun 

diskontattava tapahtuma siirretään kauemmaksi ajallisesti. Lähitulevaisuudessa 

olevat tapahtumat diskontataan korkeammalla korolla kuin kauempana olevat. 

(Loewnstein and Prelec 1992 via Laibson 1997.) Tämä aikaepäjohdonmukaisuus saa 

aikaan konfliktin tämän päivän preferenssien ja tulevaisuuden preferenssien välille ja 

tarkoittaa sitä, että tuleva hyöty tai haitta on vähäisempi kuin nykyinen.  

Esimerkiksi tänään ajateltuna diskonttokorko kahden kaukana olevan periodin 

välillä, t  ja 1t , on pitkänajan mukainen matala korko. Kuitenkin kun tilannetta 

tarkastellaan ajanhetken t  kohdalla, diskonttokorko t :n ja 1t :n välillä on lyhyen 

ajan korkea korko. Päätökset eivät ole johdonmukaisia pitkällä aikavälillä. Tämä 

ilmenee hyvin kuviosta kolme.  



19 

 

Kuvio 3. Hyperbolinen diskonttaus (Ainslie 2012). 

Kuviosta kolme nähdään, että lähtötilanteessa, jossa molemmat vaihtoehdot ovat 

kaukana tulevaisuudessa, valitaan vaihtoehdoista se, kumpi tuottaa suuremman 

hyödyn. Mutta ajan kuluessa preferenssit saattavat muuttua ja valituksi tulee 

lähempänä oleva vaikka se tuottaa pienemmän hyödyn.  

Laibson (1997) mallintaa näitä preferenssejä myös niin sanotun kvasi-hyperbolisen 

diskonttaamisen avulla. Mallia sanotaan myös  -malliksi ja siinä 

aikaepäjohdonmukaisuus koskee vain kahden ensimmäisen periodin väliä ja sen 

jälkeen diskonttauksessa käytetään eksponentiaalista diskonttausta.  -mallin 

mukainen kokonaishyöty ajanhetkestä t eteenpäin on: 

...32 321   ttttt uuuuU   (20) 

Kokonaishyöty on summa kaikkien tulevien periodien hyödyistä tu , diskonttokerroin 

 ja parametri   kuvaa itsekontrolliongelmaa. Preferenssit ovat johdonmukaiset, jos 

 =1 ja tällöin itsekontrolliongelmaa ei synny. Kuluttaja diskonttaa tulevien jaksojen 

hyödyn aina samalla kertoimella riippumatta tarkasteluhetkestä. Jos taas  <1, on 

diskonttokerroin tämän hetken ja tulevaisuuden välillä aina suurempi kuin minkä 

tahansa kahden tulevaisuudessa olevan peräkkäisen ajanjakson välillä. Tälle mallille 

 1 

Hyöty 

Aika 

 

Pienempi hyöty 

aikaisemmin 

Suurempi hyöty 

myöhemmin 
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on saatu tukea muistakin tutkimuksista ja sitä on arvioitu myös empiirisesti.  (Maunu 

ja Tenhunen 2010:8, 14-15.) 

Kvasi-hyperbolinen diskonttaus tarkoittaa Laibsonin (1997) mukaan sitä, että 

kuluttajat säästävät vähemmän kuin olisi optimaalista. Säästämispäätöstä tehdessään 

kuluttaja arvostaa vähemmän tulevaa kulutusta kuin siirtyessään käyttämään 

säästöjään. Tämän takia päätetään kuluttaa tänään ja säästää huomenna.  

Neurotaloustiede tutkii ihmisten käyttäytymistä taloudellisia valintoja tehdessä ja 

siinä yhdistetään taloustiedettä, psykologiaa ja neurotiedettä. Berns, Laibson ja 

Loewnstein (2007) tutkivat muun muassa sitä, miten ihmiset tekevät 

intertemporaalisia valintoja. Klassisen talousteorian mukaan valinnoilla ei ole muuta 

hyötyseurausta kuin esimerkiksi itse kuluttaminen, joka on seuraus valinnasta. 

Kuitenkin saamme hyötyä ja hyvinvointia jo pelkästään kuvittelemalla ja odottamalla 

tulevaa tapahtumaa. Tätä päätöksenteon ja itse lopputuloksen välistä aikaa on tutkittu 

taloustieteessä vain vähän ja silti sen aikaansaama innostus voi olla merkittävä tekijä 

päätöksenteossa. Samoin itsekontrolli on tärkeässä roolissa, kun kuluttajat yrittävät 

olla muuttamatta kauaskantoisia päätöksiään. Eläkesäästäminen sopii hyvin 

esimerkiksi tästä. Myös tapa, millä vaihtoehtoja esitellään, on merkittävä 

intertemporaalisissa valintatilanteissa.  

Neurotaloustiede on uusi tieteenala, mutta tutkimukset ovat jo antaneet viitteitä siitä, 

miten aivot käsittelevät intertemporaalisia valintoja. Näyttäisi siltä, että ihmisten 

ajankäsitys ja kykymme arvioida aikaa perustuu kahden menetelmän 

vuorovaikutukseen: toisaalta kykenemme odottamaan ja huolehtimaan 

tulevaisuudesta ja samaan aikaan toinen puolemme painottaa nykyisyyttä. 

Aivokuvissa nimittäin näkyy, että lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksissä aivoissa 

aktivoituu eri alueet.  Tällä käyttäytymistaloustieteen saralla työ on vasta alussa ja 

saatuihin tuloksiin suhtaudutaan osittain ristiriitaisesti, joten jatkotutkimukset 

vaativat yhteistyötä taloustieteilijöiltä, neurologeilta ja psykologeilta. (Berns ym. 

2007.) 
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2.4 Elinkaarihypoteesi 

Fisherin malli oli myös pohjana Modiglianin ja Andon tutkimuksissa 1950-luvulla. 

He olivat samaa mieltä Fisherin kanssa siitä, että kulutus riippuu henkilön elinajan 

tuloista. Modigliani korostaa kuitenkin elinkaarihypoteesissaan, että tulot vaihtelevat 

systemaattisesti henkilön elämänvaiheiden aikana. Säästäminen mahdollistaa 

kuluttamisen näiden pieni- ja suurempituloisten ajanjaksojen aikana. Tilannetta 

voidaan tarkastella kuvion 4 avulla.    

 

 
Kuvio 4. Elinkaarimallin mukainen kulutus (Branson 1972: 177).  

Kuviossa 3 henkilön elinajan tuloja kuvataan käyrällä Y, joka käyttäytyy melko 

tyypillisesti: aluksi tulot ovat pienet, työikäisenä ansaitaan ja eläkeaikana tulot ovat 

taas matalat. Odotettu elinikä on T ja kulutustasoa kuvaa suora C. Kuluttaja haluaa 

säilyttää tietyn, mielellään jopa nousevan kulutustason koko elämänsä ajan. 

Elinkaarimallin mukaan kuluttajat siis tasoittavat elämänaikaista kulutustaan 

säästämisellä. Merkittävin yksittäinen syy tulojen vaihteluun on eläkkeelle jääminen 

noin 65 vuoden iässä. Koska kuluttajat tietävät tämän eivätkä halua elintasonsa 

putoavan eläkkeelle jäädessään, heidän täytyy säästää työvuosiensa aikana. Mallin 

mukaan kuluttaja on elämänsä alkuvuosina netto lainanottaja, kuviossa ensimmäinen 

tummennettu alue. Keskimmäisellä jaksolla hän maksaa lainansa pois ja varautuu 

 1 

Y 

C 

Euroa 

T t 
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eläkevuosiinsa säästämällä, ja viimeisellä elinkaarensa osuudella hän käyttää 

säästönsä, mikä näkyy kuviossa toisena tummana alueena. (Branson 1972: 177.) 

Kulutusresursseihin kuuluu tulojen lisäksi myös varallisuus. Pitkällä aikavälillä 

varallisuus kasvaa tulojen kanssa yhdessä ja seurauksena varallisuuden suhde 

tuloihin on vakio ja siten myös keskimääräinen kulutusalttius on vakio. 

Kulutusfunktio siirtyy nimittäin ylöspäin ja tämä estää keskimääräisen kulutuksen 

pienenemisen tulojen kasvaessa.  

Ando ja Modigliani (1963) tutkivat empiirisesti elinkaarimallin toimivuutta. Teorian 

mukaan kulutus on funktio odotettavissa olevista tuloista, mikä vaikeuttaa 

tutkimuksia, koska niitä ei luonnollisestikaan voida mitata. Tämän takia he päätyvät 

tekemään lisäoletuksia ja jakavat tulot ansiotuloiksi ja omaisuustuloiksi. Mikäli 

pääomamarkkinat toimivat tehokkaasti, voidaan esimerkiksi osakkeista saatavan 

tulon nykyarvon olettaa olevan samansuuruinen kuin osake itse. Ansiotulot jaetaan 

vielä tunnettuun nykytuloon ja odotettuun osaan, joiden nykyarvo voitaneen 

määritellä nykyisten ansiotulojen kerrannaisena. Tuloksena saadaan, että kotitaloudet 

kuluttavat ansiotuloistaan keskimäärin 70 prosenttia ja säästävät 30 prosenttia, kun 

taas varallisuudestaan kotitaloudet kuluttavat vuosittain noin 6 prosenttia. Nämä 

luvut täsmäävät varsin hyvin todelliseen dataan. (Branson 1972: 179–182.) 

Vanhustutkimus osoittaa, ettei elinkaarimalli kykene aivan täysin selittämään 

kuluttajien käyttäytymistä. Eläkeläiset eivät kulutakaan varallisuudestaan niin paljon 

kuin elinkaarimalli ennustaa, vaan säästäminen voi jatkua myös eläkeaikana. Tälle 

on löydetty kaksi selitystä: varautuminen yllättävien menojen varalle ja toisaalta halu 

jättää perintöä lapsille. Varautumismotiiviin vaikuttaa mahdollisuus elää pidempään 

ja toisaalta huoli esimerkiksi tulevista lääkemenoista tai hoivapalveluiden tarpeesta.  

(Mankiw 2010: 509–513.) 

2.5 Pysyväistulohypoteesi 

Modiglianin elinkaarimallia täydentää Milton Friedmanin (1957) julkaisema 

pysyväistulohypoteesi. Yhteistä näille malleille on se, että molempien mielestä 

kulutus ei riipu ainoastaan nykyisistä tuloista. Friedman korostaa tulojen 
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vaihtelevuutta ja sitä, että ne vaihtelevat tilapäisesti vuodesta toiseen. Pysyvät tulot 

on se osa tuloista, jonka ihmiset odottavat kestävän tulevaisuuteen, tilapäiset tulot 

ovat yllätyksiä. Pysyväistulohypoteesin mukaan kulutuksen pitäisi riippua pääosin 

pysyvistä tuloista, koska kuluttajat käyttävät säästämistä tasoittamaan 

kulutusmahdollisuuksiaan. Korotus pysyväistuloissa käytetään, mutta yllättävät tulot 

säästetään ja jaetaan kestämään loppuelämän ajaksi. (Mankiw 2010: 514–515.) 

Friedman (1957) jakaa siis kuluttajan tulot pysyväistuloihin PY  ja tilapäistuloihin 

TY , joten kokonaistulot on näiden summa: 

TP YYY    (21) 

Pysyväistulot ovat säännöllisiä ja kotitaloudet odottavat niiden jatkuvan myös 

tulevaisuudessa, kun taas tilapäistulot ovat vain vaihtelua pysyvien tulojen ympärillä 

eikä niiden oleteta olevan jatkuvia. Friedman päättelee kulutusfunktion olevan 

muotoa: 

,PYC    (22) 

missä α on pysyväistuloista kulutettava osuus. Täten ilmaistuna 

pysyväistulohypoteesi sanoo, että kulutus on osuus pysyväistuloista. Friedman 

olettaa hypoteesissaan, etteivät pysyväistulot ja tilapäistulot riipu lainkaan toisistaan, 

eivätkä myöskään pysyväiskulutus ja tilapäinen kulutus riipu toisistaan. Samoin 

tilapäisten tulojen ja tilapäisen kulutuksen välillä ei ole yhteyttä. Toisin sanoen, 

mikäli kotitalous saa satunnaisen tai yllättävän tulon, se ei heti kuluta tätä 

tilapäistuloa. Samaa mieltä on Sirkka Hämäläinen (1969), joka osoittaa 

tutkimuksessaan, että kotitaloudet suhtautuvat eri tavalla eri lähteistä saatuun tuloon. 

Kulutus mitoitetaan säännöllisten, pysyväistulojen mukaan.  Pysyväistulomallin 

heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei siinä oteta huomioon varallisuutta. (Branson 

1972: 183–184.) 
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3 SÄÄSTÄMISPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Kotitalouden hyödyn ajatellaan tulevan kuluttamisesta ja säästäminen mahdollistaa 

tasaisen kuluttamisen elinkaaren aikana. Säästämistä määrittävät tekijät ja niiden erot 

pitää ymmärtää, jos aikoo ymmärtää säästämiskäyttäytymistä. Kuluttajien 

säästämispäätökseen vaikuttavat toisaalta erilaiset motiivit ja toisaalta kyse saattaa 

olla myös opitusta tavasta, luonteenpiirteestä tai asenteesta. 

Säästämiskäyttäytymiseen vaikuttavat myös makrotaloudelliset tekijät, kuten 

esimerkiksi korkotaso, inflaatio, verojärjestelmä ja työttömyys. Vaikutusta on myös 

demografisilla tekijöillä, kotitalouden koolla, rakenteella ja varallisuudella. 

Säästämiskäyttäytyminen liittyy ennen kaikkea motivaatiotekijöihin, sillä jonkin 

motiivin pitää saada kuluttajat tekemään säästämispäätös. Merkittävää on myös 

sosiaaliturvan anteliaisuus ja eläkejärjestelmän kattavuus. Näistä järjestelmistä 

tarvitaan tietoa, jotta kotitaloudet huomaavat tarpeen säästämiselle ja motivoituvat 

toimimaan. Tässä luvussa selvitetään aluksi mitkä taloudelliset tekijät vaikuttavat 

säästämispäätöksiin ja kuinka motiivit vaikuttavat kotitalouksien säästämispäätöksiin 

Näiden lisäksi uudempi tutkimus keskittyy taloudellisen lukutaidon, tiedon ja 

suunnittelun merkitykseen. Tässä pro gradussa esitellään molemmat. 

3.1 Säästämispäätöksen taloudelliset tekijät 

Kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen vaikuttavat taloudelliset tekijät, kuten 

esimerkiksi tulot, korkotaso, inflaatio, verojärjestelmä ja työttömyys. Korkotason 

noustessa säästämishalukkuus kasvaa. Laskemalla tai pitämällä ohjauskorkonsa 

alhaisina keskuspankit pyrkivät vähentämään säästämistä ja saamaan varat kiertoon 

ja investointeihin. Demografiset tekijät vaikuttavat kotitalouksien säästämiseen. 

Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen kasvaessa säästäminen vähenee. 

Huoltosuhteella tarkoitetaan vanhusten ja lasten osuutta 15–65-vuotiaisiin 

kansalaisiin nähden. 

Hüfner ja Koske (2010) ovat tarkastelleet G7-maiden säästämiskäyttäytymistä 

vuodesta 1970 lähtien. He havaitsevat, että muun muassa tulojen, reaalikoron ja 

inflaation lisäksi säästämiseen vaikuttavat useimmissa maissa myös muut tekijät. 

Asuntojen ja osakkeiden hintojenmuutoksista aiheutuneet varallisuusvaikutukset ovat 
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merkittäviä varsinkin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Sen sijaan Japanissa demografiset 

tekijät, kuten väestön ikääntyminen, selittävät merkittävän osan säästämisasteen 

laskusta viime vuosina. 

Tulojen kasvu ja säästäminen korreloivat vahvasti pitkällä aikavälillä, vaikkakin 

teoreettisesti vaikutus on epäselvä. Teorian mukaan kuluttajan preferensseille on 

ominaista se, että enemmän on parempi kuin vähän, ja hän haluaa myös jakaa 

kulutuksen molemmille periodeille. Kulutuksen tasaaminen merkitse sitä, että jos 

tulot kasvavat nykyperiodilla, niin nykykulutus kasvaa ja samoin tuleva kulutus 

kasvaa ja nykysäästäminen kasvaa myös. Jos tulevat tulot kasvavat, niin molempien 

periodien kulutus kasvaa, mutta nykysäästäminen laskee. Tulojen pysyvällä nousulla 

on suurempi vaikutus nykyiseen kulutukseen kuin jos tulot nousevat tilapäisesti, 

jolloin vain nykytulot nousee. (Williamson (1972: 308.) Tuloverotus on haitallista 

säästämiselle useastakin syystä. Ensinnäkin koska tuloverot ovat progressiivisia, 

vaikutus suurin suurituloisiin kotitalouksiin eli niihin jotka säästävät paljon. Toiseksi 

työikäiset – suurin säästäjäryhmä – maksavat suurimman osan suorista veroista, kun 

taas välilliset verot jakautuvat tasaisemmin kaikkiin ikäryhmiin.  (Callen & Thimann 

1997.) 

Osa näistä makrotaloudellisten muuttujien vaikutuksista säästämiseen on todettu sekä 

teoreettisesti että empiirisesti johdonmukaisiksi. Useissa tutkimuksissa (esim. Callen 

ym. 1997) on todettu, että julkinen säästäminen vaikuttaa negatiivisesti 

kotitalouksien säästämiseen. Samoin mitä suurempi osuus väestöstä on yli 

65-vuotiaita, sitä matalampi on säästämisaste. Tämä johtuu siitä, että eläkkeellä 

käytetään kertyneitä säästöjä. Suurimmassa osassa G7-maita säästämisaste on suurin 

ikäryhmään 55–59 kuuluvilla (Poterba 1994 via Callen & Thimann 1997). Tätä 

teoriaa tukevat sekä ekonometrinen aineisto että haastattelututkimukset, joissa 

havaitaan, että säästämisaste on huipussaan, kun lähestytään työajan loppua.  

Reaalikoron ja inflaation vaikutus on epäselvempi. Esimerkiksi reaalikoron vaikutus 

todetaan joskus positiiviseksi ja usein merkityksettömäksi. Reaalikoron 

mittaamisessa on myös vaikeuksia. Työttömyys vaikuttaa luonnollisesti negatiivisesti 

säästämiseen. Toisaalta työttömyyden varalle säästäminen on merkittävä motiivi. 

(Callen ym. 1997.)  
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3.2 Säästämisen motivointi 

Elinkaarimallin mukaan kotitaloudet varautuvat eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

tapahtuvaan tulojen laskuun säästämällä työuran aikana. Toisaalta 

säästämispäätökseen kuluttamisen sijaan voi motivoida myös halu kartuttaa 

vararahastoa, jättää perintöä lapsilleen tai ostaa oma asunto tai auto. (Alessie, 

Lusardi & Aldershof 1997: 28–30.) Eri elämänvaiheissa kuluttajia motivoivat 

erilaiset tarpeet ja niiden ymmärtäminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa 

säästämisasteen kehitykseen. (Schunk 2009). 

Yllättävien menojen tai pienenevien tulojen varalle säästäminen todetaan 

merkittäväksi monissa tutkimuksissa (esim. Schunk 2009) ja lisäksi Alessie, ym. 

(1997) havaitsevat tutkimuksessaan, että varautumissäästäminen on tärkein motiivi 

koko elinkaaren ajan. Toisin kuin muut motiivit se on yleistä kaikissa ikäryhmissä. 

Alessien ym. (1997) tekemä paneelitutkimus Hollannista antaa yksityiskohtaista 

tietoa kotitalouksien varallisuudesta, veloista ja säästämisestä. Haastatelluista 22 

prosenttia sanoo säästävänsä juuri varautuakseen odottamattomiin tapahtumiin, eli 

kotitaloudet säästävät vakuudeksi riskien varalle. Tämä motiivi sisältää 

työttömyyden ja tulojen pienenemisen lisäksi muitakin riskityyppejä, kuten 

esimerkiksi kuolleisuusriskin.  

Riskinkarttaminen ei kuitenkaan yksin johda varautumiseen vaan tarvitaan myös 

varovaisuutta, harkintaa (Dasgupta 2009). Perusongelmana on se, kuinka kuluttajat 

arvottavat nykyistä ja tulevaa kulutusta, ja mikä yhdistelmä tuo parhaan hyödyn. 

Kuluttajat säästävät osan omaisuudestaan paitsi omaan tulevaan hyvinvointiinsa, 

mutta myös jälkeläistensä hyväksi. Jos tavoitteena on maksimoida koko suvun 

odotetun hyödyn nykyarvo, ja jos henkilön hyöty on kulutustason suhteen kasvava 

funktio, niin kuinka paljon kuluttajan tulisi käyttää varallisuudestaan, Dasgupta 

pohtii.  

Hänen mukaansa on selvää, että kulutuksen optimaalinen suhde varallisuuteen 

riippuu neljästä tekijästä: jälkeläistensä määrästä, missä määrin kotitaloudet ovat 

kärsimättömiä kuluttamaan aikaisemmin, kuinka riippuvaisia kuluttajat ovat 

kulutuksen tuomasta nautinnosta, ja kuinka suuren tuoton säästämällä saa. Miten 
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nämä neljä tekijää täsmällisesti vaikuttavat, on selvitetty matemaattisesti jo vuonna 

1928 (Ramsey 1928 via Dasgupta 2009).  

Voidaan osoittaa, että koron noustessa yllättäen tai jälkeläisten määrän kasvaessa, 

kuluttaja pienentää nykyistä kulutustaan ja siten lisää säästämistään. Syynä tähän on 

se, että koron noustessa säästäminen mahdollistaa lisäkulutuksen tulevaisuudessa ja 

jälkeläisten määrän lisääntymisen takia on säästettävä nyt enemmän, jotta 

jälkeläisten kulutus tulevaisuudessa ei pienene jakajien määrän kasvun takia.  

Varautumisperiaate edellyttäisi, että säästetään enemmän mikäli säästöille saatava 

korkotaso on epävarma. Ajateltaessa tilannetta, jossa korkotason tiedetään olevan 

itsenäisesti ja identtisesti jakautunut yli ajan ja oletetaan että kuluttaja on 

riskinkarttaja, mikä tarkoittaa että lisäkulutuksesta saatava hyöty laskee kulutuksen 

noustessa. Voidaan osoittaa, että jopa tällaisen kuluttajan reaktio, säästääkö 

enemmän vai vähemmän, on epäselvä. Kuluttajan halukkuus kasvattaa säästämistä 

suhteessa varallisuuteensa korkotason noustessa riippuu asteesta missä 

lisäkulutuksen hyöty laskee nollaan. Tämä epävarmuuden kasvu saa kuluttajan 

nostamaan säästämisastettaan. Tämän analyysin mukaan riskinkarttaminen ei yksin 

johda varautumissäästämiseen vaan vaaditaan jotain vahvempaa. Dasgupta kutsuu 

tätä varovaisuudeksi.  

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Etlan, 2004 julkaisemassa raportissa arvellaan, 

ettei esimerkiksi pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tarvittaisi yhtä paljon 

varautumissäästämistä kuin maailmalla yleisesti. Lisäksi raportin mukaan 

rahoitusmarkkinoiden toimivuus vähentäisi varautumisen tarvetta. Kuitenkin 

Finanssialan keskusliiton tutkimuksesta (2012) selviää, että myös suomalaisille 

tällainen vararahasto on hyvin merkittävä.   

Oman asunnon hankkiminen on tavoitesäästämisen tärkein ja suurin motiivi. 

Asunnonhankinta edellyttää etukäteissäästämistä lainansaantia tai käsirahan maksua 

varten. Lisäksi lainanlyhennyksiä voidaan pitää aktiivisena säästämisenä, koska näin 

oma asuntovarallisuus kasvaa. Shillerin (2004) mukaan kotitaloudet säästävät juuri 

lyhentämällä asuntolainojaan. Asunnon hankkiminen motivoi alle 40-vuotiaita eikä 

ole sen jälkeen enää merkittävä tekijä. (Alessie ym. 1997). Asunnonhankkiminen on 
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myös kulttuurikysymys. Suomalaisten keskuudessa asunto on merkittävä syy 

säästämiselle ja tapamme maksaa laina nopeasti takaisin vähentää huomattavasti 

säästämismahdollisuuksiamme (Finanssialan keskusliitto 2012).  

Luontevimmin elinkaarimallin mukaiseen käyttäytymiseen sopii kuitenkin 

säästäminen eläkeiän varalle ja toisaalta kertyneiden säästöjen kuluttaminen 

eläkkeellä ollessaan. Eläkkeelle jääminen on yksi suurimmista kotitalouksia 

kohtaavista epävarmuustekijöistä. Varautuminen eläkeaikaan on olennaisen tärkeää 

maissa, joissa eläkejärjestelmä perustuu omiin säästöpäätöksiin. Tutkimuksista on 

saatu tukea sille, että kotitalouksilla on voimakas tarve varautua palkkatulojen 

loppumiseen, mutta sen sijaan eläkeläisten säästämiskäyttäytymiseen elinkaarimalli 

ei anna vastausta.   

Elinajanodotteen kasvaessa on alettu vaatia yhä voimakkaammin sitä, että 

kotitaloudet varautuvat itse eläkeaikaisten menojensa rahoittamiseen. Sopivan ja 

riittävän säästämisasteen määrittely vain on hankalaa. (Phau 2012). Yhteiskunta 

kannustaa eläkesäästämiseen verokannustimin. Toisaalta verotus ja sen muutokset 

vaikuttaa eniten juuri pitkäaikaiseen säästämiseen. Epävarmuus tulevasta 

verotuksesta onkin usein esteenä eläkesäästöpäätökselle. Eläkesäästäminen on 

herkkä verotuksessa tapahtuville muutoksille. Muut säästämisen motiivit eivät ole 

niin herkkiä muutoksille. (Etla 2004.) 

Elinkaarimalli ennustaa, että eläkeläiset kuluttavat työaikana kertyneitä säästöjään. 

Vanhustutkimus osoittaa kuitenkin, etteivät eläkeläiset mielellään käytäkään 

varallisuuttaan vaan jopa jatkavat varallisuuden kartuttamista. (Alessie, Lusardi & 

Kapteyn 1999.) Erilainen rajakulutusalttius selittää sitä, ettei varallisuutta haluta 

”syödä” (esim Laibson 1997). 

Eläkeläisillä saattaa olla useita motiiveja varallisuutensa ylläpitoon. Valkosen (2002: 

43) mukaan tällaisia syitä ovat muun muassa epävarmuus eliniästä ja siitä, kestääkö 

eläkejärjestelmä ja eläkkeen määrä. Koska työtuloilla ei voi enää tasoittaa kulutusta, 

pitää yllätyksiin varautua säästöillä. Samanaikaisesti perintömotiivi saattaa vaikuttaa, 

joten tulojen pienentyessä eläkeläiset tinkivät mieluummin omasta kulutuksestaan 

pystyäkseen jättämään perintöä lapsilleen. 
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Seuraavien sukupolvien hyvinvointi motivoi kotitalouksia, mikä on todistettu useissa 

tutkimuksissa (esim. Dasgupta 2009). Lapsia varten säästäminen ja perinnön 

jättäminen koetaan merkittäviksi tavoitteiksi säästämiselle. Nuorilla kotitalouksilla 

(30–40-vuotiaat) kyse on lähinnä lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta, kun taas 

vanhemmilla, yli 70-vuotiailla, kyseessä on perinnönjättömotiivi (Alessie ym. 1997). 

Perintömotiivi voi ilmentyä erilaisina muotoina. Perintöjä voidaan suunnitella tarkoin 

tai antaa jälkipolville jo elinaikana pelkästään lasten hyvinvointia ajatellen, jolloin 

kyseessä on epäitsekäs lahjoittaminen.  Toisaalta perintölupauksen vastapalveluksena 

saattaa olla toive hoitamisesta ja auttamisesta. (Määttänen, Stenborg & Valkonen 

2004: 9.) Perinnön jättäminen voi olla myös kunnia-asia, ainakin niin sanotut 

arkkurahat pitää olla säästössä.  

Schunkin (2009) mukaan edellä esitellyt neljä päämotiivia säästämiselle – 

eläkeaikaan varautuminen, varautumissäästäminen, tavoitesäästäminen ja perinnön 

jättämismotiivi – voivat vaikuttaa myös samaan aikaan. Eri maissa kotitaloudet 

kokevat eri motiivit tärkeämmiksi kuin toiset ja samoin elämänaikana motiivien 

tärkeysjärjestys saattaa vaihdella. Omaan asuntoon säästäminen on tavoitteena 

nuorilla ja vain harvoilla iäkkäämmillä henkilöillä, joita lapsille säästäminen motivoi 

sen sijaan enemmän.  

Edellä mainitut motiivit pätevät hyvin myös suomalaiseen säästämiskäyttäytymiseen. 

Finanssialan keskusliitto (aikaisemmin Suomen Pankkiyhdistys) selvittää vuosittain 

kotitalouksien rahankäyttöä. Tutkimus tehdään haastattelututkimuksena ja viimeisin 

on vuodelta 2012, jolloin haastateltiin 2393 Manner-Suomessa asuvaa 15–

75-vuotiasta henkilöä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää suomalaisten tapoja niin 

säästämisen kuin luotonkäytönkin osalta. Tutkimuksesta selviää, että suomalaisten 

tärkeimmät tavoitteet säästämiselle ovat seuraavat: vararahasto tai 

varautumissäästäminen, tavoitesäästäminen, eläkesäästäminen ja perintötarkoitus. 

Nämä neljä motiivia ovat olleet merkittävimmät syyt säästämiselle kuluttamisen 

sijaan usean vuoden aikana, ja ne erottuvat selvästi muista motiiveista. Kuviossa 5 on 

näkyvissä prosenttiosuudet niistä kyselyyn vastanneista, jotka aikovat säästää tai 

joilla on säästöjä.  
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Kuvio 5. Mihin tarkoitukseen aikoo käyttää säästöjä. % niistä, joilla on säästöjä tai jotka 

aikovat säästää (Finanssialan keskusliitto 2012: 16). 

Kuviosta 5 nähdään, että esimerkiksi vuonna 2012 vararahasto on merkittävä 

säästämiskohde 55 prosentille säästäjistä. Seuraavana on tavoitesäästäminen 43 

prosentilla. Tämä sisältää niin asuntosäästämisen kuin kestokulutustavaratkin, 

esimerkiksi autot. Eläkesäästämisen tavoitteekseen ilmoittaa 20 prosenttia ja perintö 

motivoi 9:ää prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastanneista 1620 henkilöä, eli 67,7 

prosenttia on säästäjiä ja näin ollen peräti 32,3 prosenttia haastatelluista ei säästä 

lainkaan eikä edes suunnittele säästävänsä.  

3.3 Suunnittelun rooli säästämispäätöksessä 

Talousteorian mukaan kuluttajat pyrkivät maksimoimaan hyötyään koko elämänsä 

ajan budjettirajoitteen vallitessa. Elinkaari- ja pysyväistulomallien 

intertemporaalinen optimointimalli on ollut peruslähtökohta säästämisen 

tutkimuksissa. Kuluttajat ovat eteenpäin katsovia ja ennakoivat tulojensa 

pienenemisen eläkkeelle jäädessään ja säästävät, jotta tulevaisuudessa käytettävissä 

olevat varat eivät muuttuisi. Tätä perusmallia on sittemmin muokattu ja laajennettu. 

Esimeriksi varautumismotiivi ja perinnönjättömotiivit on lisätty. Silti Lusardin 

(2008:29) mukaan on edelleen hankala sovittaa tätä mallia todellisuuden kanssa 
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esimerkiksi Yhdysvaltain varallisuusjakauman kanssa. Kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymistä pidetään tärkeänä osana taloudellista lukutaitoa. Se on 

merkittävä myös talouden vararahaston kartuttamisessa ja sitä kautta luottojen 

varassa elämisen vähentämisessä (Atkinsson & Messy 2010:25). 

Lusardi (2008) tutkii sitä, kuinka paljon henkilöt suunnittelevat eläkkeelle 

jäämistään, kuinka paljon he tietävät säästämiseen vaikuttavista muuttujista ja kuinka 

paljon heillä on taloustietämystä. Näitä tekijöitä ei ole juurikaan selvitetty 

aikaisemmissa säästämisen tutkimuksissa, vaikka ne ovat merkittäviä kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymisen ennustajia. Samoin kovin vähän on tutkittu sitä, millä 

perusteella kotitaloudet tekevät säästämisen suunnitelmia ja kuinka ne saavat kaiken 

olennaisen tiedon päätöksenteon tueksi. Suunnittelun vaikutus säästämispäätökseen 

tuntuu olennaisen tärkeältä jo senkin takia, että säästäminen määritellään siksi osaksi 

käytettävissä olevia tuloja, jota ei kuluteta. Säästäminen on ikään kuin alisteisessa 

osassa ja toisarvoinen. Jotta jotain jäisi säästöön, pitää säästämistä suunnitella ja 

pysyä tekemässään suunnitelmassa, mikä edellyttää itsekontrollia.   

Useassa tutkimuksessa (esim. Choi, Laibson, Madrian 2006) via Lusardi 2008) 

todetaan, että kuluttajat haluavat toisaalta mahdollisimman helpon valinnan, eikä 

tietoa saa olla liikaa. Mikäli on liikaa vaihtoehtoja, on helppo olla tekemättä mitään. 

Hänen mukaansa kuluttajat eivät pidä suunnittelusta vaan haluavat asiantuntijoiden 

neuvoja ja ohjeita. Esimerkiksi pankkien kyselyissä toivotaan aina enemmän 

säästämisen neuvontaa. Lusardin (2008) mukaan neuvoja saadaan kuitenkin lähinnä 

sisaruksilta ja vanhemmilta, näin etenkin alemman koulutuksen saaneiden 

keskuudessa. Myös Kalmi ja Ruuskanen (2014:5) toteavat että yleisimmin neuvontaa 

saadaan ystäviltä ja sukulaisilta. Onko tämä tiedon hankkimisen takia, jotta sitten 

voisi tehdä itse päätöksen vai siksi, että asiantuntija tekisi päätöksen kuluttajan 

puolesta?  

Taloudellinen lukutaito ja suunnittelu johtavat suurempaan varallisuuteen ja 

suunnittelu vaikuttaa varallisuuteen yhtä paljon kuin sijoitusten allokaatio. (Lusardi 

& Mitchell 2007). Siten suunnittelulla on tärkeä rooli, kun selitetään kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymistä. 
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4 SÄÄSTÄMISASTEEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU  

Kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä on tutkittu runsaasti eri maissa. Tutkimukset 

ovat perustuneet sekä haastatteluihin että estimoituihin malleihin. 

Kokonaissäästämisessä ja sitä kautta varallisuudessa kansojen välillä on suuria eroja. 

Kansantulo henkeä kohden on rikkaimmissa maissa yli 200 kertainen köyhimpiin 

maihin verrattuna. Maiden varallisuus johtuu monesta tekijästä kuten kaupankäynnin 

vapaudesta, luonnonoloista tai teknisestä kehityksestä. Klassiset taloustieteilijät 

korostavat edelleen säästämisen merkitystä varallisuuden kasautumisessa (Akerlof & 

Shiller 2009, 164.) Etenkin Itä-Aasiassa Singaporessa ja Kiinassa ripeä talouskasvu 

on ollut korkean säästämisasteen ansiota. (Akerlof & Shiller 2009). 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan säästämisasteen kehitystä Japanissa, Saksassa, 

Suomessa ja Yhdysvalloissa. Kyseiset maat on valittu lähinnä siksi, että niiden 

säästämiskulttuurit poikkeavat toisistaan. Japanilaiset ovat tunnettuja 

säästäväisyydestään, kun taas Yhdysvalloissa kotitalouksien säästämisaste on ollut 

selvästi matalampi. Suomen ja Saksan osalta säästämisasteen kehitys on myös ollut 

täysin erilaista, vaikka molemmat ovat toisaalta samankaltaisia euromaita. Suomessa 

viimeisimmät tutkimukset ovat 1990-luvulta, jolloin professorit Matti Viren ja Erkki 

Koskela tekivät useampia aiheeseen liittyviä tutkimuksia.  

Mikä merkitys kansainvälisellä vertailulla on? Kansainvälinen näkökulma on tärkeä, 

koska kartoittamalla ja tarkkailemalla eroavaisuuksia voidaan oppia paljon. 

Euroopan Unionin tuella tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka 

kotitalouksien säästäminen ja julkinen talous kohtaavat. Kiinnostavaa on varsinkin 

julkisen eläkejärjestelmän anteliaisuus (Börsch-Supan & Lusardi 2003). 

Tutkimuksessa käytetään kansainvälistä paneeliaineistoa, jonka ongelmana on 

varsinkin säästämisen osalta lyhytaikaisuus eikä niissä siksi nähdä politiikan 

muutosten vaikutuksia. Esimerkiksi eläkejärjestelmiä ei voida muuttaa kovin usein ja 

siksi lyhytaikainen paneeliaineisto ei kerro muutosten vaikutusta. 
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4.1 Säästämisasteen kansainvälinen kehitys 

Callen ja Thimann (1997) toteavat tutkimuksessaan, että OECD maissa on suuria 

eroja kotitalouksien säästämisasteen välillä. Tilanne on ollut sama kaikkina aikoina. 

Useimmat maat ovat säilyttäneet asemansa toisiin maihin nähden. Japanissa 

kotitalouksien säästämisaste on ollut perinteisesti korkea muihin maihin verrattuna. 

Samoin Manner-Euroopan kotitaloudet ovat pysyneet varsin ahkerina säästäjinä, kun 

taas Skandinaviassa ja Yhdysvalloissa kotitalouksien säästämisasteet ovat aina olleet 

matalampia. 

Vaikka asiaa on tutkittu runsaasti, vain harvassa tutkimuksessa on tehty perusteellista 

analyysia ja saatu empiiristä tukea säästämisasteen laskulle. Japanissa Kawasakin 

(1990) tutkimuksen tarkoituksena on valottaa syitä perusteellisemmin. Tutkimuksen 

mukaan suurimmat motiivit säästämiselle ovat varautuminen tulevaan (eläkkeellä 

olo, sairaudet, yllättävät tapahtumat), lasten elättäminen (koulutus, avioituminen) ja 

esimerkiksi asunnon hankkiminen. Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa on 

elämänkaari-mallilla tehty arvio siitä, että 2000-luvulla Japanin säästämisaste tulee 

putoamaan merkittävästi.  

Kansainvälisesti suuri muutos kotitalouksien säästämisasteissa on tapahtunut 

1970-luvun jälkeen. Japanissa keskimääräinen säästämisaste vuosina 1975–1981 oli 

20,4 prosenttia, Saksassa 13,1 prosenttia, Suomessa 8,6 prosenttia ja Yhdysvalloissa 

8,2 prosenttia. Kaikissa näissä maissa koettiin merkittävä pudotus seuraavien 

vuosikymmenien aikana: vuosina 1990–1995 Japanin kotitaloudet säästivät 

käytettävissä olevista tuloistaan enää keskimäärin 13,0 prosenttia. Saksan 

säästämisaste oli keskimäärin 12,5 prosenttia, Suomen 7,0 prosenttia ja Yhdysvaltain 

5,2 prosenttia.  

Sama suuntaus säästämisasteen kehityksessä on jatkunut 1990-luvun jälkeen. Tämä 

ilmenee hyvin selkeästi International Monetary Fundin (IMF) toimeksiannosta 

tehdyssä tutkimuksesta, johon on kerätty aineistoa 21 OECD-maasta. Kuviossa 6 on 

esitetty säästämisasteen kehitys vuosilta 1990–2011 Japanissa, Saksassa, Suomessa 

ja Yhdysvalloissa. 
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Kuvio 6. Kotitalouksien säästämisasteen kehitys prosentteina käytettävissä olevista tuloista 

1990–2011 (OECD Economic Outlook 2010 ja 2012). 

Kuvio 6 kertoo suurista eroista maiden välillä. Ainoastaan Saksassa säästämisaste on 

pysynyt korkealla tasolla, yli 10 prosentissa ja sen vaihtelu on ollut varsin vähäistä 

viime vuosina. Japanissa vaihtelu on ollut suurempaa: säästämisaste on ollut 

alimmillaan vuonna 2008 ainoastaan 0,4 prosenttia ja vuonna 2011 2,9 prosenttia. 

Suomessa kotitalouksien säästämisaste on myös vaihdellut paljon. Vuonna 1992 

säästämisaste oli 10,2 prosenttia ja 2006–2008 Suomen säästämisaste oli miinuksella.  

Yhdysvalloissa kotitalouksien säästämisasteen kehitys on ollut tällä 

tarkastelujaksolla tasaisempi kuin esimerkiksi Suomessa ollen 2008 vuoden jälkeen 

yli 4 prosenttia. Erot kyseisten maiden välillä ovat edelleen varsin suuret. Taulukossa 

1 on koottuna vuosittaiset säästämisasteet prosentteina käytettävissä olevista tuloista 

vuosilta 2006–2011. Lisäksi mukana ovat ennusteet vuosille 2012–2013 

(OECDiLibrary 2010). 

Taulukko 1. Kotitalouksien säästämisaste ja ennuste prosentteina käytettävissä olevista tuloista 

(OECDiLibrary 2010). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Japani 1.1 0.9 0.4 2.4 2.1 2.9 1.9 1.9 

Saksa 10.8 11.0 11.7 11.1 11.3 11.0 11.0 10.6 

Suomi -1.1 -0.9 -0.3 4.1 4.1 2.2 1.4 0.6 

Yhdysvallat 2.6 2.4 5.4 5.1 5.3 4.7 4.3 4.0 
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Myös Horioka (2007:6–10) tutkii Japanissa kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä ja 

tekee kansainvälistä vertailua OECD maiden kesken. Japanin säästämisaste oli 

korkein vuonna 1975, edelleen korkeimpien joukossa vuosina 1975–1985, mutta 

alkoi sen jälkeen pudota tasaisesti ja suhteellisesti muiden maiden keskiarvoja 

nopeammin vuosina 1985–2005. Samaan aikaan Saksan, Ranskan ja Sveitsin 

säästämisasteet olivat suhteellisen korkealla. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa ja 

Yhdysvalloissa kotitalouksien säästämisasteet olivat matalat koko periodin ajan. 

Täten OECD maiden välillä järjestys on pysynyt varsin vakiona vuosikymmenten 

ajan.  Horiokan mukaan tälle ilmiölle on monta selitystä, mutta ainakin alhaisen 

säästämisasteen maissa sosiaaliturva on antelias ja siksi kotitalouksien ei tarvitse 

varautua säästämällä eläkeaikaan tai muihin yllättäviin tilanteisiin. Horioka sanoo 

myös, että Japanin korkea säästämisaste oli vain tilapäinen ilmiö etenkin vuosien 

1960–1980 välisenä aikana eikä se johtunut kulttuurista vaan taloudellisista, 

demografisista ja institutionaalisista tekijöistä, joista seuraavassa luvussa. 

4.2 Taloudelliset, demografiset ja institutionaaliset tekijät säästämisasteen 

selittäjinä 

Hüfner ja Koske (2010) tutkivat kotitalouksien säästämisasteita G7 maissa 

1970-luvulta alkaen. He havaitsevat, että kotitalouksien säästämiseen useimmissa 

maissa vaikuttavat käytettävissä olevat varat, reaalikoro ja inflaatio. Demografiset 

tekijät, julkinen velkaantuminen, rahoitusjärjestelmä ja varallisuus ovat merkittäviä 

tekijöitä muutamissa maissa. Varallisuus vaikuttaa varsinkin osakekurssien ja 

asuntovarallisuuden kautta. Todellinen säästämisaste seuraa varsin hyvin arvioitua 

pitkänaikavälin tasapainoa. Tutkimuksen tulos kertoo, että Saksan osalta osakkeiden 

hinnoilla ja reaalikorolla voidaan selittää sekä säästämisasteen lasku 1990-luvun 

lopulla että sen jälkeen alkanut jatkuva säästämisasteen nousu. Lisäksi 

makrotaloudellisilla tekijöillä ja esimerkiksi eläkejärjestelmän uudistamisella tai 

tulojen epävarmuudella voi hyvinkin olla vaikutusta säästämisasteeseen, ainakaan 

niitä ei voida sulkea pois. Hüfner ja Koske toteavat, ettei millään empiirisellä 

tutkimuksella ole täysin kyetty selittämään Saksan säästämisasteen kehitystä. 

Taulukkoon 2 on koottu tutkimuksen tulokset. 
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Selitettävänä tekijänä on kotitalouksien säästämisaste. EC on virheenkorjaustermi 

yhteisintegraatioestimoinnissa, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (YDHR), 

reaalinen pitkäkorko (IRLR), yksityinen kulutus (PCP), inflaatio ((INFL), ikä 

(huoltosuhde) (ODEP), pankkien likvidit vastuut BKT:stä (LIQU) ja valtion 

nettovastuut BKT:stä (GNFLQ). Lisäksi varallisuusvaikutusta tutkitaan reaalisilla 

osakehinnoilla (STOCK) ja asuntojen hintatasolla (HOUSE).   

Taulukko 2. Tutkimuksen tulokset (Hüfner ja Koske (2010) 

 
USA JAPANI SAKSA RANSKA ITALIA 

ISO-

BRITANNIA 
KANADA 

EC-Term  - 0.830***  - 0.347***  - 0.347***  - 0.830***  - 0.347***  - 0.347***  - 0.830*** 

 
(0.078) (0.033) (0.033) (0.078) (0.033) (0.033) (0.078) 

        

ln(YDHR) 
 

2.976*** 2.976** 19.927*** 19.927*** 
 

2.976** 

  
(1.252) (1.252) (4.045) (4.045) 

 
(1.252) 

        

IRLR 
 

0.870***  - 0.434**  - 0.434** 0.530*** 
 

0.870*** 

  
(0.063) (0.171) (0.171) (0.147) 

 
(0.063) 

        

dln(PCP) 136.649*** 136.649*** 
 

179.824*** 136.649*** 136.649*** 

 
(6.082) (6.082) 

 
(19.593) (6.082) 

 
(6.082) 

        

ODEP 
 - 

80.463*** 
 - 80.463*** 

  
 - 80.463*** 

 

 
(10.711) (10.711) 

   
(10.711) 

 

        

LIQU 
   

 - 35.227*** 
  

    
(7.004) 

   

        

GNFLQ 0.197*** 
  

0.197*** 
   

 
(0.020) 

  
(0.020) 

   

        

ln 

(HOUSE) 
 - 8.652*** 

  
 - 4.756***  - 4.756***  - 4.756*** 

 

 
(1.228) 

  
(0.815) (0.815) (0.815) 
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ln(STOCK)  - 1.221*** 
 

 - 1.221*** 
 

 - 1.221***  - 1.221***  - 1.221*** 

 
(0.346) 

 
(0.346) 

 
(0.346) (0.346) (0.346) 

 

Tutkimuksen mukaan kaikilla kahdeksalla muuttujalla on merkittävää vaikutusta 

säästämisasteeseen. Käytettävissä olevilla tuloilla on positiivinen vaikutus 

Kanadassa, Japanissa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Yhdysvaltain ja Ison-

Britannian osalta tulos ei ole merkittävä. Samoin reaalinen pitkä korko vaikuttaa 

myös merkittävän positiivisesti muissa maissa paitsi Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa. Saksan ja Ranskan osalta vaikutus on tosin negatiivinen, mikä johtuu 

siitä, että näissä maissa tulovaikutus syrjäyttää substituutiovaikutuksen.  

Demografisista tekijöistä ikä on merkittävän negatiivinen Japanissa, Yhdysvalloissa 

ja Iso-Britanniassa, muissa maissa ei merkittävä. Negatiivisuus on elinkaarimallin 

mukainen tulos. Saksan osalta ikä-muuttuja ei ole merkittävä, mikä johtunee siitä, 

että Saksassa säästämisasteet ovat ikäluokkien välillä varsin tasaiset.  

Inflaatio vaikuttaa positiivisesti säästämisasteeseen suurimmassa osassa maita, mikä 

on todettu aikaisemmissakin tutkimuksissa (esim. Loyaza et al, 2000.) Tämä kertoo 

siitä, että taloudellisesti epävarmoina aikoina kotitaloudet säästävät suuremman osan 

tuloistaan varautumistarkoituksessa. Estimaatit vaihtelevat maittain, mutta yhden 

prosentin nousu inflaatiossa nostaa säästämisastetta 1,4–1,8 prosentin verran. Myös 

Shiller (2004:6) toteaa, että inflaatiolla on positiivinen vaikutus säästämiseen. 

Kuluttajat pitävät inflaatiota ikään kuin varkaana, joka pienentää systemaattisesti 

reaalituloja ja he eivät ymmärrä sitä, että inflaatio nostaa samaan aikaan palkkoja. 

Kotitaloudet haluavat säästöilleen tuottoa ainakin inflaation verran. 

Säästämisasteiden ja inflaation yhteyden voi nähdä kuviosta 7.   



38 

 
Kuvio 7. Kotitalouksien säästämisaste ja inflaatio Yhdysvalloissa 1950-2003. Shiller 2004:7 
mukaillen. 

Säästämisasteen huippukohta osuu varsin hyvin yhteen vuoden 1980 tienoilla olevan 

inflaation korkeimman kohdan kanssa. Vuosina 1974 ja 1979 olleiden öljykriisien 

aikaan inflaatio oli korkea ja samaan aikaan myös säästämisasteet olivat 

korkeimmillaan. Lisäksi 2000-luvun matala säästämisaste vastaa harvinaisen matalaa 

inflaatiota. Selkeä ero säästämisasteen ja inflaation välillä havaitaan 1950-luvun 

alussa, joten muutkin tekijät vaikuttavat säästämiseen inflaation lisäksi. Shiller vertaa 

myös dataa Yhdysvaltain kotitalouksien säästämisasteen ja valtion 10-vuotisen koron 

kesken ja havaitsee tässä samankaltaista yhtäläisyyttä, mikä ei tosin ole yllättävää, 

koska pitkä korko ennustaa inflaatiota ja koron noustessa säästämisinto kasvaa. 

Kuvio 8 osoittaa, että valtion pitkä korko kuvaa hämmästyttävän hyvin 

säästämisastetta.  
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Kuvio 8. Kotitalouksien säästämisaste ja valtion 10 v korko Yhdysvalloissa. (mukaillen Shiller 
2004:9) 

Valtion 10-vuotinen korko kuvaa hyvin asuntolainojen korkoa Yhdysvalloissa. 

Molempien kuvaajien huippukohta on vuonna 1981 ja kauttaaltaan kuvio on hyvin 

samankaltainen.  

Runsaasti kotitalouksien säästämistä Japanissa tutkinut Charles Horioka (2007) 

toteaa, että Japanin aikanaan korkea säästämisaste oli tilapäinen ilmiö vuosina 1955–

1995, eikä se johtunut suinkaan japanilaisten säästäväisyyttä arvostavasta luonteesta 

ja kulttuurista, kuten usein ajatellaan. Syynä olivat sen sijaan taloudelliset, 

demografiset ja institutionaaliset tekijät ja säästämisasteen lasku 1990-luvulta alkaen 

johtuu samojen tekijöiden muuttumisesta. Tämä tutkimus valaissee kotitalouksien 

säästämisasteen muutosta laajemminkin. Horiokan mukaan kotitalouksien 

säästämisastetta ja sen nopeaa nousua selittävät seuraavat kahdeksan tekijää: 

1) Tulojen nopea nousu. Kotitalouksien tulojen nousu sotien jälkeen vuodesta 

1950 aina 1970-luvun alkuun asti vaikutti eittämättä säästämisasteen 

nousuun. Kotitaloudet eivät osaa sopeuttaa elintasoaan tulojensa noustessa 

yllättäen vaan ainakin väliaikaisesti osa tuloista jää säästöön.  

2) Kotitalouksien alhainen varallisuustaso. Asuntoja tuhoutui toisen 

maailmansodan aikaan, ja lisäksi sodanjälkeinen hyperinflaatio laski 

finanssivarallisuuden arvoja. Japanissa säästettiin paljon, jotta varallisuustaso 

saatiin palautettua. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Säästämisaste 10 v valtionlainakorko



40 

3) Kulutusluottojen puute. Japanissa kotitalouksien piti varautua suuriin tai 

yllättäviin investointeihin säästämällä, koska kulutusluottoja ei ollut 

saatavilla tarpeen tullen.  

4) Japanin ikärakenne. Korkean säästämisasteen vuosina Japanin väestö oli yksi 

nuorimmista maailman teollisuusmaiden joukossa. Vuonna 1975 yli 

65-vuotiaiden osuus oli vain 7,9 % ja tätä Horioka pitää tärkeimpänä tekijänä 

Japanin korkealle säästämisasteelle vuosina 1975–1984. Tämä 

käyttäytyminen on täysin elinkaarihypoteesin mukaista.  

5) Bonusjärjestelmä. Japanissa työnantajat maksavat puolivuosittain hyvityksiä 

työntekijöilleen ja nämä ylimääräiset kertakorvaukset kannustavat 

säästämään, mitä ajatusta pysyväistulohypoteesi tukee.  

6) Säästämisen tukeminen veroeduin. Pienten pankkitalletusten ja valtion 

joukkolainojen korot olivat verovapaita tiettyyn rajaan asti.  

7) Alhaiset eläkkeet. Yleinen eläkejärjestelmä takasi hyvin pienet eläkkeet ja 

siksi japanilaisten piti varautua eläkeaikaan säästämällä itse.  

8) Säästämiseen kannustaminen. Hallitus kannusti kotitalouksia säästämään 

monien aktiviteettien avulla. Tietoa säästämisen merkityksestä jaettiin 

kirjojen, lehtisten ja tilaisuuksien avulla.  

Kun edellä mainitut tekijät muuttuivat ja edut poistuivat, alkoi kotitalouksien 

säästämisaste laskea tasaisesti.  Tulojen kasvu pieneni 1990 alkaen ja samana vuonna 

japanilaisten varallisuus oli jo G7 maiden korkeinta. Väestö ikääntyi nopeasti ja 

vuonna 2000 Japanissa oli jo OECD maista kolmanneksi eniten yli 65-vuotiaita. 

Säästöjen verovapaus poistui 1988 ja verojärjestelmää alettiin kehittää, uusin 

ohjelma vuonna 2000.  

Mikä selittäisi tasoerot säästämisasteissa maiden välillä? Taloudellisista muuttujista 

inflaatio ja reaalikorko vaihtelevat vähän maiden välillä eivätkä ne selitä 

säästämisasteen eroja (Callen ym. 1997). Sen sijaan verojärjestelmät, sosiaaliturvan 

taso ja väestön ikärakenne vaihtelevat maittain paljon ja ovat merkittäviä tekijöitä 

vertailtaessa kotitalouksien säästämistä kansainvälisesti. Tobing (2012) toteaa, että 

68 prosenttia maiden välisistä eroista voidaan selittää demografisilla eroilla. 

Taulukossa 3 näkyy ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä ja sijaluku 23 

OECD maan joukossa. 
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Taulukko 3. Yli 65-vuotiaiden % -osuus väestöstä, 1975-2025. (United Nations, World 

Population Ageing, 1950-2050, New York 2002 via Horioka 2007, mukaillen.) 

  1975 sija  2000 sija  2025 sija   

Japani  7,9 22  17,2 3  28,9 1   

Saksa  14,8 3  16,4 6  24,6 6   

Suomi  10,6 15  14,9 14  25,2 5   

Yhdysvallat  10,5 16  12,3 19  18,5 20   

Väestö Japanissa ikääntyy vauhdilla suhteessa muihin. Vuonna 1975 väestö oli 

OECD maiden joukossa toiseksi nuorinta ja ennusteen mukaan vuonna 2025 

kaikkein vanhinta. Myös Suomen osalta on havaittavissa sama ilmiö; suhteellisesti 

väki vanhenee ja huoltosuhde suurenee.  

Tobingin (2012) mielestä joillakin mailla on matalat säästämisasteet instituutioiden 

takia ja siksi, etteivät maiden verojärjestelmät kannusta säästämään. Samaan 

tulokseen päädytään International Monetary Fundin (IMF) toimeksiannosta tehdyssä 

tutkimuksessa, jossa on kerätty aineistoa 21 OECD-maasta vuosilta 1975–1995. 

Tämä tutkimus poikkeaa aikaisemmista siinä, että se pyrki selvittämään juuri 

verojärjestelmän ja sosiaaliturvan vaikutuksia kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymiseen. Koska molemmat havaitaan säästämisen kannalta 

merkittäviksi tekijöiksi, on julkisen talouden toimilla mahdollisuus vaikuttaa 

säästämisasteeseen. (Callen & Thimann 1997.)   

Varallisuudella on myös vaikutusta säästämiseen.  Kotitaloudet ovat perinteisesti 

varakkaampia Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa. Suomessa finanssivarallisuus 

on vähäisempää ja koostuu lähinnä asunnoista. Muutokset osakkeiden ja rahastojen 

hinnoissa näkyy säästämiskäyttäytymisessä. Rahastosäästäminen on ollut 

kotitalouksien yleinen säästömuoto jo 1940-luvulta alkaen muualla paitsi Suomessa, 

jossa vasta 1980-luvun lopulla alettiin tutustua tähän säästömuotoon. 

Horioka (2012) tutkii Japanissa sekä kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä että 

kulutusta ja vertailee näitä myös G7 maiden kesken vuosina 2002–2007. Hän toteaa 

että G7 maiden välillä on merkittäviä eroja niin yksityisessä kulutuksessa kuin myös 

säästämisasteissa, joka on yksi kulutuksen selittäjistä tulojen ja varallisuuden lisäksi. 
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Japanin kulutuksen pysähtyneisyyttä selittää hänen vertailunsa perusteella se, etteivät 

kotitalouksien tulot ja varallisuus kasvaneet samaa tahtia muiden maiden kanssa. 

Lisäksi Japanin työttömyysaste on korkea. Samaan aikaan säästämisaste Japanissa 

heikkeni vain hieman, koska kotitaloudet suhtautuivat tulevaisuuteen pessimistisesti 

ja säästivät vararahastoa. Horiokan mukaan kotitaloudet rahoittavat kulutuksensa 

pääasiassa käytettävissä olevien tulojen mukaan. Saksassa ja Yhdysvalloissa tulot ja 

varallisuus kasvoivat merkittävästi Japania enemmän. Japania yli kymmenen vuotta 

vaivannut deflaatiokierre ja talouden stagnaatio saataisiin Horiokan mukaan 

päättymään lisäämällä kulutusta ja pienentämällä säästämistä. Sosiaalisia verkostoja 

kuten työmahdollisuuksia, palkkoja ja sosiaaliturvaa tulisi parantaa ja samoin tulisi 

helpottaa kotitalouksien kulutusluottojen saatavuutta, koska se vähentäisi 

varautumissäästämistä. 

Verojärjestelmät ovat kovin erilaiset OECD-maiden sisällä. Voidaanko maiden 

välisiä eroja säästämisasteessa selittää suorien ja välillisten verojen painotuksella?  

Yhdysvalloissa pääosin välittömiä veroja, yli puolet, kun taas Euroopassa vain 1/3 

suoria veroja. Pääomatulojen verotus aiheuttaa vääristymiä intertemporaaliseen 

valintaan. Ensin verotetaan tuloja, joista säästöt tehdään ja sen jälkeen verotetaan 

vielä tuottoja. 

Eläkejärjestelmissä on eroja ja niihin on tehty suuria muutoksia 1970 -luvun jälkeen. 

Osassa maita on käytössä rahastoiva järjestelmä, jolloin kotitaloudet vastaavat 

pääosin itse tulevasta eläkkeestään. Suomen järjestelmä on osittain rahastoiva, jossa 

osa eläkemaksuista rahastoidaan ja suurimmalla osalla rahoitetaan nykyisiä eläkkeitä. 

Saksassa toteutettiin eläkejärjestelmän uudistus ja siinä ollaan huolissaan jaosta 

yksityisen ja julkisen säästämisen välillä. Aikaisempi antelias Pay-as-you-go -raami 

vaihtui kolmen pilarin järjestelmään, jossa yksityisillä eläkkeillä on merkittävä rooli. 

Yksityisen eläkesäästämisen merkitys on kasvanut viime vuosina. Samoin 

henkilökohtaiset motiivit säästämiselle ovat merkittävät myös verotuksen 

näkökulmasta.  

Shillerin (2004) mielestä erilaiset instituutiomuutokset kuten luottokortit ja 

asuntolainat ovat osaselityksiä säästämiskäyttäytymiselle. Viime vuosina Suomessa 

on huolestuttanut nimenomaan kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvaminen ja sen 



43 

takia etukäteissäästäminen on tullut uudelleen pakolliseksi. Aikaisemmin Suomessa 

oli itsestään selvää, ettei lainaa saanut ilman omaa rahoitusosuutta. Lainahanojen 

avauduttua lainaa tarjottiin ilman etukäteissäästämistä, ja oman asunnon saattoi ostaa 

heti 100 prosenttisesti lainoitettuna, joskus ylikin. Suomalaisten kotitalouksien 

velkaantuneisuus on kasvanut viimeisten 40 vuoden aikana, kuten seuraavasta 

kuviosta ilmenee. Velanhoitoon käytettiin 1970-luvun lopulla reilut 10 prosenttia 

käytettävissä olevista tuloista ja 2000-luvun alusta jo 70 prosenttia.   

 

Kuvio 9. Kotitalouksien velkaantuneisuus, säästämisaste ja velanhoitomenot % käytettävissä 
olevasta tulosta. (Suomen Pankki, Tilastokeskus 31.1.2013). 

Kotitalouksien velkaantuneisuusaste on Suomessa vuoden 2015 kolmannella 

kvartaalilla 123,5 %, mikä tarkoittaa lainojen suhdetta käytettävissä oleviin tuloihin. 

Velanhoitomenot ovat kasvaneet tasaisesti 70-luvulta alkaen. Samaan aikaan 

säästämisaste on pysynyt lähes ennallaan, varsin matalalla tasolla nollan tuntumassa.  

Sosiaaliturvan kattavuus ja suuruus vaikuttavat säästämisasteeseen monella tavalla. 

Esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto pienentävät tarvetta säästää. Samoin edut, 

kuten työttömyyskorvaus voivat vähentää säästämistarvetta. Callenin ja Thimannin 

(1997) mielestä sosiaaliturvan kokonaisvaikutus riippunee monista seikoista: 



44 

suuruudesta, arvosta, vähentää insentiiviä varautua itse, kuinka kauan maksua saa, 

kuinka varmana näitä suorituksia pidetään, voidaanko niiden olettaa jatkuvan. 

Kuinka saatavilla ne ovat, onko tuki tiukassa? Merkitystä on myös sillä, miten 

sosiaaliturva rahoitetaan, pääosin verotuloilla.  

Taloudelliset ja demograafiset tekijät vaikuttavat kotitalouksien säästämispäätöksiin. 

Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään kaikkea vaan muutkin tekijät 

vaikuttavat ja näitä esitellään seuraavassa luvussa.  
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5 SÄÄSTÄMISASTEEN LASKUUN VAIKUTTANEET MUUT TEKIJÄT 

Perinteisen elinkaarimallin mukaan säästämisasteiden tulisi olla nyt korkealla, koska 

suuret ikäluokat ovat jääneet ja jäämässä eläkkeelle, mutta sen sijaan säästämisasteet 

ovat matalat. Kotitalouksien säästämiskäyttäytyminen on heterogeenistä ja varsin 

vähän tiedetään siitä, mikä aiheuttaa eron kotitalouksien varallisuuden kertymisessä 

ja miksi jotkut kotitaloudet säästävät vain vähän (Lusardi 2003).  

Säästämisasteen laskuun saattaa vaikuttaa myös taloudellinen lukutaito, suunnittelun 

puute ja neuvojen puute. Onko säästämistuotteista tullut liian monimutkaisia, jotta 

kuluttajat osaisivat tehdä päätöksiä? Tosin säästämistä on sekin, että varat jätetään 

tilille. Vaikutusta havaitaan olevan myös kieliopillisilla seikoilla, kuten myös 

kulttuurilla ja asenteilla.  

5.1 Taloudellinen lukutaito 

Taloudellisella lukutaidolla tarkoitetaan kuluttajien tietämystä talouden perusasioista, 

kuinka hyvin kuluttajat ymmärtävät taloudenhoitoon liittyviä asioita ja osataanko 

tietoa soveltaa käytäntöön. Taloudellinen lukutaito muodostuu taloudellisesta 

tietämyksestä, taloudellisesta käyttäytymisestä ja taloudellisesta asenteesta. Siitä on 

tullut yksi kansalaisten perustaidoista.  

Aihe on siksi kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena myös 

talouspolitiikassa, minkä takia tutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina. OECD 

on tehnyt 2010–2011 tutkimusta aikuisväestölle 14 eri maassa. Myös koululaisten 

Pisa-tutkimuksessa on taloudellista lukutaitoa käsittelevä osa-alue.  

Lusardin (2008) mukaan säästämispäätöksiä rajoittavat alhainen taloudellinen 

lukutaito, tiedon puute ja myös saatavilla olevat neuvot talousasioissa. Useiden 

tutkimusten mukaan kotitalouden säästävät vähemmän kuin haluaisivat tai myöntävät 

että kannattaisi säästää enemmän. Syitä tällaiselle irrationaaliselle käyttäytymiselle 

on havaittu useita. Esimerkiksi Choi, Laibson, Madrian, Metrick (2001) havaitsevat 

tutkimuksessaan, että oikean säästämisasteen laskeminen on vaikea tehtävä jopa 

ekonomistille. Toiseksi eläkepäiviin varautuminen säästämällä vaatii itsekontrollia ja 
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tämän puutteen moni kotitalous myöntää. Kolmas syy on se että ihminen siirtää 

mielellään epämiellyttävien tehtävien suorittamista tulevaisuuteen. Tutkimuksessa 

haastatellaan henkilöitä, jotka ovat ilmoittautuneet itse ”liian vähän säästäjiksi” ja 

todetaan, että 35 prosenttia aikoo nostaa säästämisastettaan seuraavina kuukausina, 

mutta 85 prosenttia näistä hyvistä päätöksistä oli vielä toteuttamatta neljä kuukautta 

myöhemmin.  

Akerlofin ja Shillerin (2009:55) mukaan nuorten opiskelijoiden on vaikea hahmottaa 

pitkän aikavälin säästämisen merkitystä, ja samoin on jo valmistuneiden, työssä 

olevien osalta. He eivät ymmärrä korkoa korolle –vaikutusta, ja että tämän takia 

pienistäkin säästöpuroista kasvaa vuosien aikana merkittävä varallisuuslisä 

eläkepäivien turvaksi. Kotitalouksien säästöpäätökset eivät yleensä perustu 

huolelliseen suunnitteluun vaan ympäristöstä tuleviin vihjeisiin. Siksi yleinen 

eläkejärjestelmä on tärkeä, ilman sitä ihmiset säästävät liian vähän (Akerlof & Shiller 

2009:169). 

Emmekö suunnittele säästämistä, koska uskomme, että kyllä yhteiskunta ja 

sosiaaliturva pitävät huolen? Päättäjät voivat muuttaa mielensä tai voivat olla 

tulevaisuudessa jopa pakotettuja siihen. Suunnittelun edellytys on taloudellinen 

lukutaito. Rahoitusmarkkinat ja esimerkiksi eläkejärjestelmät ovat muuttuneet 

monimutkaisemmiksi ja niiden ymmärtäminen asettaa siksi kasvavia vaatimuksia 

kuluttajille. Samaa mieltä on Lusardi (2008), joka sanoo, että pystyäkseen 

suunnittelemaan tulevaisuuttaan, kotitalouksien pitäisi osata arvioida monia 

tulevaisuuden muuttujia, muun muassa sosiaaliturvaa, tulevan eläkkeen määrää ja 

inflaatiota. Lisäksi kyseiset laskutoimitukset edellyttäisivät minimissään rahan aika-

arvon ja korkoa korolle -laskutavan ymmärtämistä. Tiedon ja suunnittelun tarve nyt 

suurempi kuin ennen ja puutteelliset taidot ovat vaikuttaneet alentavasti 

säästämisasteeseen. 

Kalmin ja Ruuskasen (2014) mukaan suomalaiset eivät suunnittele tai tee lainkaan 

henkilökohtaista budjettia. Vain 26 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista 

sanoi tekevänsä budjetin. Nordea Pankin (2011) haastattelututkimuksessa vastaajista 

17 prosenttia pitää suunnittelua tarpeettomana ja 28 prosenttia vastaajista sanoo, ettei 

vain ole tullut ajatelleeksi suunnittelua tai budjetointia. 
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Eläkejärjestelmät ovat monimutkaisia ja niistä ei ole tarpeeksi tietoa tai sääntöjä ei 

osata lukea. Lähes puolet vanhemmista työntekijöistä ei tiedä millainen 

eläkejärjestelmä on tai minkä tyyppisen eläkkeen he saavat. He eivät ole edes 

ajatelleet asiaa, vaikka eläköityminen on vain viiden vuoden päässä. 

Eläkesäästämisen suunnittelu on siksi vaikea tehtävä ja päätöstä aloittaa siirretään, 

kunnes se on liian myöhäistä. Lusardin (2003) tutkimus vahvistaa tämän. 

Suunnittelun puute havaitaan negatiiviseksi ja tilastollisesti merkittäväksi 

muuttujaksi. Ne kotitaloudet, jotka eivät ole suunnitelleet eläkkeelle jäämistään, 

päätyvät huomattavasti alhaisempiin säästöihin kuin ne, jotka ovat ajatelleet asiaa. 

Lusardi (2003) sanoo, että Yhdysvalloissa on valtavat erot varallisuudessa jopa 

saman ikäisten joukossa ja eläkkeellä jäädessään osalla ei ole lainkaan säästöjä. 

Peräti 30 prosenttia eläkkeelle jäävistä ei ole suunnitellut lainkaan toimeentuloaan 

eläkevuosina.  

Koska kuluttajan on varauduttava elinkaaren odotettua pidempään kestoon, on hänen 

lisättävä säästämistään. Jokaisen pitäisi suunnitella tulevaisuuttaan ja säästää 

eläkeaikaa varten tavalla tai toisella. Eläkejärjestelmään saattaa tulla muutoksia, 

vaikkakin 2005 Suomessa tehtiin mittava remontti. Ikärakenteemme saattaa pakottaa 

tähän. Samoin huolta herättää ja mietityttää se, että Suomessa on nyt noin miljoona 

yksineläjää. Kuinka tämä ryhmä pärjää yksin eläkkeellään? Pariskunnilla on kaksi 

jakamassa elämisen peruskuluja.  

Kotitalouksien pitää yhä enemmän vastata omasta taloudellisesta tilanteestaan 

eläkkeellä ollessaan. Kuinka hyvin he kykenevät tekemään säästämispäätöksiä, 

osaavatko lukea talouskirjallisuutta tai saavatko tarpeeksi neuvoja ja tietoa 

säästämisen suunnitelmista? Ja suunnittelevatko he lainkaan? Sijoitustuotteista on 

tullut monimutkaisia, mutta silti harva luottaa asiantuntijoiden neuvoihin. Mikäli on 

liikaa vaihtoehtoja, on vaikea tehdä päätöstä ja siksi ei tehdä mitään. 

Tärkeä kysymys on kuitenkin se, onko suunnittelun ja varallisuuden välillä 

syy-yhteys, kausaliteetti? Lusardi ja Mitchell (2007) vahvistavat, että kausaliteetti on 

nimenomaan siten, että suunnittelusta seuraa varallisuuden kasvu eikä toisinpäin. 

Miksi sitten suunnittelulla on niin suuri merkitys varallisuuteen? Tiedon puute 
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vaikuttaa kykyyn säästää ja tietämättömyys talouden perusasioista voidaan yhdistää 

varallisuuden puutteeseen. 

Taloudellisen lukutaidon puute johtaa myös siihen, etteivät kotitaloudet sijoita 

parempituottoisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin. Hyvä koulutus ei selitä osakkeiden 

omistamista vaan taloudellinen lukutaito ja tietämys on tärkeämpi määrittäjä. (Rooij, 

Lusardi & Alessie 2007.) Lisäksi Hurst (2006) sanoo, että suunnittelijat elävät 

harvoin ”kädestä suuhun”, kaikki tulot eivät mene kulutukseen. Hän vertailee 

kotitalouksia, joilla on yhtäläiset mahdollisuudet säästää, omaavat keskimääräiset 

tulot ja ovat myös demografisesti samankaltaisia. Suunnittelijoilla on vararahastoa 

parin kuukauden tulojen verran kun taas ei-suunnittelijoilla ei lainkaan. Samoin ei-

suunnittelijoilla on vain vähäinen varallisuus eläkkeelle jäädessään. Toisenlainen 

selitys löytyy psykologiasta. Gollwitzer (1999) osoittaa, että konkreettisia 

suunnitelmia tekemällä saavutetaan tavoitteita ja muutetaan aikomukset teoiksi. 

Esimerkiksi suunnitelmien kirjoittaminen ylös auttaa.  Siten jo pelkkä eläkeajan 

ajattelu voi aiheuttaa suuriakin eroja eläkeajan varallisuudessa.  

Taloudellisen lukutaidon osalta tarvitaan koulutusta ja neuvontaa etenkin niille, jotka 

haluaisivat säästää enemmän, mutta joilla ei ole tietoa tai itsekontrollia. Tarvitaan 

myös sitouttava ohjelma, ei voi muuttaa. Thaler ja Bernartzi (2004) osoittavat, että 

esimerkiksi Save More Tomorrow-ohjelman avulla voidaan saada kuluttajat 

säästämään. Tämä ohjelma on hyvä esimerkki niin sanotusta lempeästä, 

paternaalisesta kannustamisesta, jonka avulla kotitaloudet saadaan tekemään itseään 

hyödyttäviä ratkaisuja ilman että se vaikuttaa pakolta. Perusidea on antaa 

työntekijöille mahdollisuus lisätä säästämisastettaan aina kun he saavat 

palkankorotuksen. Jos kotitaloudet osaavat itse valita optimaalisesti 

säästämisasteensa, heillä ei ole tarvetta ja halua liittyä ohjelmaan. Tämä perus 

talousteorian mukainen näkemys on nollahypoteesi. Sen sijaan behavioristinen 

taloustiede ennustaa, että tällainen ohjelma on houkutteleva ja että sen avulla mukana 

olevien kotitalouksien säästämisasteet nousevat merkittävästi. (Thaler ym. 

2004:166). 

 



49 

 

5.2 Aikapreferenssiaste 

Kotitalouksien säästämiskäyttäytyminen on ollut kansainvälisesti kasvavan 

mielenkiinnon kohteena. Lukuisista tutkimuksista huolimatta moniin kysymyksiin ei 

silti ole löydetty vastausta. Tällaisia ovat esimerkiksi maiden väliset erot 

säästämisasteissa. Keith Chen (2013) tutkii kielen ja kieliopin vaikutusta erilaisiin 

päätöksiin. Kielen merkitys ajatteluun ja toimintaan on vanha, paljon pohdittu ajatus. 

Hän tutkii esimerkiksi, voisiko puhuttu kieli vaikuttaa kuluttajien säästämisalttiuteen, 

ja olisiko tässä myös selittäjä kansainvälisille eroille. Aikapreferenssi tarkoittaa sitä, 

että tuleva hyöty tai haitta on vähäisempi kuin nykyinen.  

Kielet eroavat muun muassa tavassa käsitellä aikaa. On kieliä, joissa tulevaisuudesta 

voidaan puhua preesensissä ja toisia, joissa kielioppi pakottaa käyttämään futuuria 

erottamaan tapahtumia nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi saksankielessä samoin 

kuin suomessakin voidaan sanoa: tänään sataa ja myös huomenna sataa, jolloin 

käytämme molemmissa preesensiä.  Englanniksi taas näin ei voi sanoa vaan 

tulevaisuudesta on käytettävä futuuria: it will rain tomorrow. Tai säästämisestä 

suunniteltaessa: huomenna säästän, Morgen spare ich, Englannissa sanotaan: 

Tomorrow I will save tai I am going to save.  

Futuurin käyttäminen saa tulevaisuuden tuntumaan kaukaisemmalta, eikä sitä ole 

tarpeen ajatella vielä. Säästämiskäyttäytymiseen tämä saattaa vaikuttaa koska 

säästäminen aiheuttaa kuluja tänään ja palkinto tulee vasta joskus tulevaisuudessa. 

Mikäli huomisesta ja tulevista tapahtumista voidaan puhua preesensissä, tuntuvat ne 

olevan lähempänä. Itsensä motivoiminen on helpompaa, koska säästämisestä tuleva 

hyöty on lähempänä eikä jossain kaukaisuudessa.  

Chen tutkii, voiko tämä kieliopillinen seikka vaikuttaa kuluttajien intertemporaalisiin 

päätöksiin. Hypoteesi on, että futuuriton kieli, jossa nykyisyys ja tulevaisuus ovat 

yhdessä, tukee tulevaisuusorientoitunutta käytöstä. Hän todistaa empiirisesti, että 

tällaisten kielten puhujat säästävät enemmän. Kun taas maissa, joissa kielioppi 

pakottaa erottamaan nykyisyyden ja tulevaisuuden, säästetään vähemmän. Heille on 
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karttunut vähemmän varallisuutta eläkkeelle jäädessään, he polttavat enemmän ja 

ovat myös liikalihavia. Tämä pitää paikkansa vaikka otetaan huomioon koulutus, 

tulot, perhetausta ja uskonto. Tulokset eivät kuitenkaan kerro kausaalisuudesta 

mitään, mikä on enemminkin mielenkiintoinen kielitieteellinen pohdinta: ohjaako 

kieli toimintaa vai onko kieli syntynyt toiminnan pohjalta.  

Chen käyttää tutkimuksessaan kielitieteilijöiden käyttämää future-time-referenceä 

(FTR), jossa tutkitaan sekä milloin että miten kielet erottelevat tapahtumia ajallisesti. 

Kielet jaetaan kahteen ryhmään, heikot ja vahvat FTR:t. Heikkoja FTR kieliä ovat 

esimerkiksi germaaniset kielet kuten Saksa ja vahvoja FTR kieliä ovat ne, joissa on 

eroteltava nykyisyys ja tulevaisuus, kuten Englanti. Chen tutkii kuinka nämä 

kielelliset erot korreloivat tulevaisuus-orientoituvaa käyttäytymistä vaativien 

toimintojen kanssa, joita ovat muiden muassa säästäminen ja liikunta.  

Aineistona Chen käyttää kansainvälisiä haastatteluja ja tilastoja. World Values 

Survey on haastattelututkimus, jossa kysytään säästämiskäyttäytymistä, arvoja ja 

kulttuuria. Tämä kysely on toteutettu viisi kertaa, ja Chenin aineisto on kolmelta 

viimeiseltä kerralta, vuosilta 1994–2007. Vasta näinä vuosina osallistujilta kysyttiin 

myös mitä kieltä he puhuvat kotona. Lisäksi hän analysoi tutkimusta nimeltä the 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ja myös OECD:n ja 

maailmanpankin tilastoja.   

Chen lähtee liikkeelle säästämisen ongelmasta. Päätöksentekijän ongelmana on 

pohdinta siitä, maksaako hän kulut C nyt saadakseen tuoton R tulevaisuudessa. 

Tuoton tulee olla kulua suurempi ja tuoton saamisen ajankohta on epävarma ja 

lisäksi oletus jakaumasta F(t). Jos päätöksentekijä diskonttaa tulevaisuuden tuottoja 

asteella  , hän päättää säästää vain jos: 

)(tRdFeC t


   (23) 

Kieli voi vaikuttaa valintotoihin kahden eri mekanismin kautta. Ensimmäinen 

vaikutus on muutos siihen, kuinka kaukaisilta tulevaisuuden tapahtumat tuntuvat. 
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Toiseksi kieli johtaa puhujansa omaamaan tarkempia oletuksia tulevan palkkion 

ajankohdasta. 

Chen esittää ensimmäisen mekanismin tutkimuksessaan diskonttausasteen ja 

uskomusten avulla. Hän olettaa että heikon FTR–kielen käyttäjien diskontausaste on 

alhaisempi kuin vahvan FTR-kielen puhujien.  

jos ),()(, tRdFetRdFeniinsw stwt


                        (24) 

missä 𝑤 = ℎ𝑒𝑖𝑘𝑘𝑜 (𝑤𝑒𝑎𝑘)𝑗𝑎 𝑠 = 𝑣𝑎ℎ𝑣𝑎 (𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔). 

Asia voidaan myös esittää heikon Fw(t) tai vahvan Fs(t) uskomuksen kautta: Jos 

heikon FTR-kielen käyttäjä ajattelee tulevaisuuden olevan lähempänä, niin Fs(t):llä 

olisi ensimmäisen asteen stokastinen dominanssi. Tällöin vaikutus säästämiseen olisi: 

)(, )(),()( tRdFeRdFeFFtjos s

t

tw

t

niintstw 
                        (25)

  

Toinen Chenin päättelemä kielen aiheuttama mekanismi johtaa tarkempiin oletuksiin 

tulevan palkkion ajankohdasta. Tarkemmin aikaa määrittävät kielet pakottavat 

kiinnittämään enemmän huomioita ajankohtaan tai se on automaattisesti muistissa. 

Kielen vaikutusta aikaan ei tosin ole tutkittu ja siksi Chen ottaa pohjakseen laajan 

kirjallisuuden kielen ja värien suhteesta. Mitä täsmällisemmin värit ovat kielellisesti 

kuvattu ja määritelty, sitä tarkemmat uskomukset ihmisillä väreistä on. 

Jos tämä tarkkuus pitää paikkansa myös ajan suhteen, silloin vahvan FTR-kielen 

puhujat ovat haluttomampia säästämään. Chen esittää tämän konkreettisesti siten, 

että jos Fw(t) ja Fs(t) ovat heikon ja vahvan FTR-kielen puhujien odotukset, voimme 

olettaa Fw(t):n olevan odotusarvon säilyttävä jakauma Fs(t):stä. Päätöksentekijä jolla 

on Fw(t) uskomus arvostaa tulevia palkkioita enemmän kuin Fs(t) uskomukset 

omaava.  

Jos siis Fw(t) on Fs(t):n odotusarvon säilyttävä jakauma, niin  
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)()( tRdFsetRdFwe tt     (26) 

minkä Chen osoittaa seuraavasti: Jos Fw(t) on odotusarvon säilyttävä jakauma 

Fs(t):stä, tällöin Fs(t):llä on toisen asteen stokastinen dominanssi. Samoin millä 

tahansa diskonttokorolla te   ,0 on aidosti konveksi yhtälö.  

Toisin sanoen ajan pilkkominen tarkempiin osiin johtaa täsmällisempiin oletuksiin ja 

siksi heikon FTR:n puhujat ovat halukkaampia säästämään kuin vastapuolensa 

vanhan FTR-kielen puhuvat. Koska diskonttaaminen merkitsee sitä, että tulevien 

tapahtumien arvo on ajan suhteen aidosti konveksi, tekee epävarmuus tulevien 

palkkioiden ajankohdasta säästämisestä houkuttelevampaa.  

Chen tutkii aluksi yksittäisten kuluttajien säästämiskäyttäytymistä. Hän tekee maiden 

välisen regression, jossa määriteltävä muuttuja on itsave , jossa vastaajat ovat 

ilmoittaneet nettosäästöistään. Hän estimoi yhtälöä: 

,
)exp(1

)exp(
)Pr(

it

it

it
z

z
save


  (27) 

missä .543210

c

t

ex

ittitit FFXXVahvaFTRz     

Yhtälössä (27) päämuuttuja VahvaFTR on binaarikoodattu ja viittaa kotikieleen. itX

:t viittaavat yksilöön i ominaisuuksiin ajassa t , mukana esimerkiksi työllisyys ja 

kertomansa ajatus säästämisestä. tX :t ovat valtion ominaisuuksia ajassa t , kuten 

talouteen ja lakiin liittyviä. ex

itF kuvaa vakio ominaisuuksia, joita voidaan pitää 

eksogeenisina, kuten ikä ja sukupuoli ja c

tF :ssä on joukko mantereiden kiinteitä 

muuttujia. Tulokset osoittavat että kielen futuuritekijä FTR on tärkeä tekijä 

säästämiskäyttäytymistä ennustettaessa.  

Poikittaisregressio maiden välillä osoittaa vahvaa korrelaatiota heikon FRT-kielen ja 

tulevaisuuskäyttäytymisen välillä eikä tämä relaatio heikkene vaikka mukaan otetaan 

maantieteellisiä, kulttuurisia ja institutionaalisia kontrollitekijöitä. Maan sisäisessä 
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regressiossa verrataan saman tuloluokan, koulutuksen ja perherakenteen omaavia 

henkilöitä, mutta jotka puhuvat eri kieltä. Tässäkin heikon FTR:n kieltä puhuvat 

kotitaloudet osoittautuvat tulevaisuus-orientuneiksi, eli ajattelevat ja ottavat 

huomioon tulevaisuuden, varautuvat tulevaisuuteen. Säästämiskäyttäytymisessä 

tulokset ovat johdonmukaisia monella tasolla; yksilötasolla säästämisalttiutena, 

pitkän aikavälin vaikutuksena eläkesäästämiseen ja vaikutus näkyy myös 

kansallisissa säästämisasteissa. Heikon FTR:n kielen puhujat ovat säästäneet 31 

prosenttia todennäköisemmin kuin vahvan FTR-kielen puhujat. Heille on myös 

kertynyt eläkkeelle jäädessään 39 prosenttia enemmän varallisuutta. 

Kokonaissäästämiseen  vaikutus on myös merkittävä. Maat joissa puhutaan heikon 

FTR:n kieltä säästävät vuosittain keskimäärin 6 prosenttia enemmän 

bruttokansantuotteestaan. Tulos on sama, vaikka lisätään muuttujia, uskonnolla ei ole 

merkitystä ja tulos pysyy vakiona yli ajan. Maailmanpankin rinnakkainen 

säästämisdata antaa saman tuloksen kehitysmaiden osalta. (Chen 2013). Seuraavassa 

kuviossa on poiminta maittain keskimääräisestä säästämisasteesta prosentteina 

BKT:stä. 

 
Kuvio 10. OECD Säästämisasteet 1985-2010 ( Chan 2013, 25 mukaillen). 

 

Kuvio numero 10 osoittaa keskimääräistä säästämisastetta suhteessa 

bruttokansantuotteeseen. Mukana on sekä yksityinen että valtion kulutus. 
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Taulukkoon on tässä poimittu valtiot, jotka ovat mukana OECD:n taloudellista 

lukutaitoa mittaavassa tutkimuksessa, joka on esitelty luvussa 6. Sinisellä palkeilla 

merkityissä maissa puhutaan heikon FTR:n kieltä ja punaisilla taas vahvan FTR:n 

maat. Keskimäärin maat joissa puhutaan vahvaa FTR kieltä säästävät 4,75 % 

vähemmän. Toisaalta Chen toteaa, että on mahdollista, että kieli ei varsinaisesti 

aiheuta näitä muutoksia kuluttajien päätöksenteossa vaan ennemminkin heijastelee 

syvempiä eroja, jotka ovat säästämiskäyttäytymisen pohjana. Sekä kieli että kulttuuri 

vaikuttavat säästämiskäyttäytymiseen (Chen 2013: 31). 

5.3 Asenteelliset tekijät 

1970-luvulla Suomessa säästettiin pääasiassa lainan saamiseksi asunnon tai muun 

reaaliomaisuuden hankkimiseen.  Inflaation ollessa korkea, tämä oli ainoa keino 

säilyttää varallisuuden arvo. 80-luvulla tilanne muuttui, kun hintojen nousu hidastui 

ja tämän seurauksena esimerkiksi pankkitalletusten, joukkovelkakirjojen ja 

osakesijoitusten määrä lisääntyi merkittävästi. Asuntoja alettiin saada perinnöksi ja 

se mahdollisti varojen sijoittamisen muihinkin kohteisiin, ja myös asenteet 

säästämiseen muuttuivat myönteisemmiksi. (Lounesto 1987.) 

Asenteilla on vaikutusta kaikkeen inhimilliseen toimintaan, niin myös 

säästämiskäyttäytymiseen. Maailmanlaajuinen kysely World Values Survey selvittää 

missä määrin vastaajat pitävät säästöjä ja säästäväisyyttä tärkeänä arvona. 

Säästämisen arvostamisasteesta voidaan ennustaa kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymistä (Chen 2013, 2). Shiller (2004:6) pohtii asenteiden 

muuttuneen siten, että kiinteän omaisuuden ja finanssivarallisuuden kerryttämisen 

sijaan arvostetaan sijoittamista inhimilliseen pääomaan. Hän sanoo, että aikaisemmin 

kuluttajat säästivät lähinnä oman kodin hankintaan, mutta globalisaation ja 

tietokoneiden vaikutuksesta asenteemme ovat muuttuneet siten, ettei oma, suuri 

asunto ole enää statussymboli.  

Myös Atkinson ja Messy (2012:33) havaitsevat tutkimuksessaan asenteiden ja 

preferenssien olevan merkittävä, jopa suurin vaikuttaja kuluttajien taloudelliseen 

käyttäytymiseen. Jos kuluttajilla on negatiivinen asenne säästämiseen tulevaisuuden 

varalle, he ovat vähemmän halukkaita säästämään. Samoin säästämisalttiutta 
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vähentää lyhyen aikavälin tarpeiden ja toiveiden priorisointi pitkän aikavälin 

varautumiseen nähden. Taloudellisella tietämyksellä ja ylivelkaantumisella ei ole 

yhteyttä vaan ylivelkaantuminen johtuu asenteesta ja myös ongelmista 

taloudellisessa tilanteessa.  

Onko kuluttajien motiiveissa havaittu muutosta? Varautuminen, perintö, asunto, 

eläkesäästäminen. Finanssialan keskusliiton (2012) mukaan nämä motiivit ovat 

edelleen voimassa. Toisaalta säästämisasteen romahduksessa voi olla kyse myös 

säästämiseen vaikuttavissa tavoissa ja tottumuksissa.  Säästäminen tai säästämättä 

jättäminen voi olla elämäntapa ennemmin kuin optimointiongelma. 

Erilainen asumiskulttuuri selittää osaltaan maiden välisiä eroja. Suomen 

säästämiskulttuuri on nuorta ja varallisuutemme vähäistä. Asuntokulttuurimme takia 

säästämisasteemme on alempi kuin monilla mailla. Suomessa arvostetaan omaa 

asuntoa, joka muodostaa valtaosan suomalaisten varallisuudesta. 65 prosenttia 

suomalaisista asuu omistusasunnossa.  Asunnot rahoitetaan pääasiassa lainarahalla ja 

lyhyt takaisinmaksuaika aiheuttaa sen, ettei yhtä aikaa kyetä säästämään. Tässä on 

suuri ero esimerkiksi Ruotsiin nähden, missä lainat maksetaan hyvin pitkillä laina-

ajoilla ja samanaikaisesti säästetään. Asuntolainat ovat joskus jopa elinikäisiä lainoja, 

joiden ideana on se, että perilliset myyvät aikanaan asunnon ja maksavat lainan pois. 

Tämä niin sanottu käänteinen asuntolaina on tehnyt tuloaan myös Suomeen. Eri 

toimijoilla on erilaisia tapoja toteuttaa tämä. Käänteinen asuntolaina mahdollistaa 

asuntovarallisuuden osittaisen käytön. Käänteinen asuntolaina on hyvä tapa saada 

käyttöön omaa varallisuuttaan, joka on kiinni kodin seinissä ja siten kovin 

epälikvidissä muodossa.  Vuokra-asunnossa on aluksi pienemmät menot mikä antaa 

mahdollisuuden käyttää varoja toisaalle tai säästää, ehkä jopa tehdä lyhempää 

työpäivää ja saada enemmän vapaa-aikaa. Aletaanko meilläkin mennä Keski-

Eurooppalaiseen suuntaan ja suosia vuokra-asumista? Toisaalta omassa asunnossa 

asuvan menot ovat lainanmaksun jälkeen selkeästi pienemmät ja tämä ajoittuu 

yleensä yhteen eläkeajan pienentyneiden tulojen kanssa.  

Kotitalouksien kulutustottumukset ovat saattaneet muuttua ja sen myötä myös 

säästäminen. Onko meistä tullut kärsimättömämpiä ja haluammeko hyötyä heti ja 

toteutamme mielitekomme välittömästi käyttämällä luottokortteja ja pikavippejä. 
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Laibson (1997) arvioi, että hyperbolisen mallin voidaan selittää Yhdysvalloissa 

1980-luvulla tapahtunutta säästämisasteen laskua. Edellä mainittu liittyy 

rahoitusmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin sekä sijoitus- että rahoitustuotteiden 

osalta.  Luottomarkkinoiden vapautuminen ja kehitys on antanut kuluttajille 

valinnanvaraa ja yllättävät menot voidaan rahoittaa myös pikaluotoilla ilman 

säästämistä.  Luottokortit tulivat tuolloin markkinoille ja mahdollistivat välittömän 

hyödyn ilman säästämistä. Toiseksi finanssimarkkinoiden kehityksen myötä monet 

säästämisen tuotteet on helpompi muuttaa rahaksi, mikä vähentää sitoutumista. 

Toisaalta vararahastotyyppinen säästäminen on todettu tärkeäksi tekijäksi 

säästämispäätöksiä tehtäessä kaikkialla maailmassa ja kaikkien ikäryhmien joukossa. 

Kärsimättömyys ja itsekontrollin puute, alttius houkutuksille vähentävät säästämistä. 

Tässä tapauksessa sidottu säästämismuoto muoto on hyvä ja verokannustimin siihen 

on pyrittykin. Verokannustin ei tosin auta tai motivoi niitä, jotka säästävät 

itsenäisesti ilman sitoutumista.  

Eläkesäästämistä on Suomessa tuettu verotuksen keinoin. Säästöaikana saa vähentää 

osan säästetystä summasta pääomatuloistaan tai alijäämähyvityksenä ansiotulon 

veroista ja pääomatuloa peritään koko määrästä aikanaan eläkettä nautittaessa, ei siis 

pelkästään tuotoista. Kyseessä on verotuksen siirtäminen ja tarkoituksena on saada 

tuottoa myös verohyödyn osalle. Verovähennysoikeuden takia säästöjä saa nostaa 

vain eläkkeenä aikaisintaan 68-vuotiaana. Ainoastaan suurten elämänmuutosten 

kohdatessa säästöt on nostettavissa ennen eläkeikää. Tällaisia ovat esimerkiksi 

pitkäaikaistyöttömyys, avioero tai puolison kuolema. Vielä 2000-luvun alussa 

eläkesäästäminen oli suosittua, mutta ehtojen lakimuutoksen myötä sopimuksia ei 

juurikaan enää tehdä. Syynä saattaa olla se, että näiden säästöjen turvin saattoi ennen 

jäädä aikaisemmin pois työelämästä ja nauttia muutamasta vapaavuodesta ennen 

varsinaisen eläkeiän alkua. Siten motiivi säästämiselle olikin alun alkaen lisääntyvä 

vapaa-aika eikä niinkään tulotason kasvattaminen eläkeaikana.  

Eläkeläisten säästämiskäyttäytyminen ja asenteet ovat merkittäviä 

kokonaissäästämisen kannalta. Säästöjä ei haluta syödä eli eläkeläiset käyttävät 

mieluummin säännöllisiä tulojaan kuin varallisuuttaan ja ottavat huomioon tulevat 

sukupolvet. Toisaalta eläkeaikana kuluttajat voivat haluta ylläpitää omaa 

aikaisempaa kulutustaan. (Maunu ja Tenhunen (2010: 9). Eläkeläiset ovat 
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hyväkuntoisia, aktiivisia kuluttajia ja haluavat ehkä käyttää varojaan itse ja nauttia 

elämästä. Heistä on saattanut tulla terveesti itsekkäitä.   

Elämäntilanteella on myös vaikutusta säästämiskäyttäytymiseen ja monet sanovat 

etteivät yksinkertaisesti pysty säästämään rahan puutteen takia. Näin on etenkin 

yksinasuvien ja pienituloisten kohdalla (Nordea Pankki 2011). Elämänmuutokset 

kuten avioero, työttömyys tai puolison kuolema heikentävät luonnollisesti 

säästämismahdollisuuksia. Työttömyys on kasvanut 1970-vuvulta alkaen, mutta 

myös asenteet työttömyyttä kohtaan ovat muuttuneet. 1980-luvulla oli häpeä olla 

työttömänä. Samoin naisten aseman muuttuminen yhteiskunnassa viimeisten 

vuosikymmenien aikana on saattanut vaikuttaa säästämisasteen laskuun. Naisten 

siirryttyä kotoa työmarkkinoille on pariskuntien odotetut tulot varmemmat. 

Naisillekin kertyy eläkettä ja miesten ei tarvitse varautua elättämään molempia 

puolisoita. (Liberda 1999.) Miesten ja naisten elinajanodote lähestyy toisiaan, nyt 

vielä naisilla korkeampi. 

Säästäväisyys ei ole pelkästään ikäryhmäkysymys vaan myös sukupolvikysymys. 

Sotien jälkeiset sukupolvet aloittivat maan jälleenrakentamisen alusta. 

Säästämisellään he mahdollistivat investoinnit ja luopuivat omasta kulutuksestaan 

tulevien sukupolvien hyväksi. Lapsilleen säästäminen motivoi teoriankin mukaan. 

Olemme saaneet nauttia rauhanajasta jo yli puolen vuosisadan ajan, jona aikana 

kansakunnat ja kotitaloudet ovat vaurastuneet. Nykyajan kuluttajat kuuluvat niin 

sanottuun perijäsukupolveen. Voimme odottaa saavamme perintöjä ja se on saattanut 

vähentää tarvetta ja motivaatiota säästää. Toisaalta tämä voi vaikuttaa 

tulevaisuudessa Suomeen nostaen meidän kotitalouksiemme säästämisastetta 

suhteessa muihin.  Dynan ja Kahn (2007) ovat kuitenkin sitä mieltä, että nuoret 

sukupolvet eivät hyötyne isoista varallisuuden nousuista kuten isovanhempansa.  

Elinkaarimallin mukaan tulojen kasvu lisäisi kokonaissäästämistä, koska työssä 

olevien tulot kasvaisivat suhteessa työttömiin. Toisaalta on mahdollista, että tulojen 

kasvu nostaakin kulutusta, koska kotitaloudet odottavat saavansa myös 

tulevaisuudessa korkeita tuloja, eikä täten ole syytä säästää. Tulevaisuuden odotukset 

on tärkeä tekijä, koska kuluttaminen perustuu usein juuri odotuksiin tuloista. (Dynan 

ym. 2007.) Alessie, Lusardi ja Aldershof (1997) toteavat tutkimuksessaan, että 
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kotitaloudet osaavat arvioida tulonsa varsin hyvin. Odotetut tulonmuutokset ovat 

olleet yhtäpitäviä toteutuneiden tulojen kanssa. Heidän tutkimuksessaan säästöt ja 

tulomuutokset korreloivat heikon positiivisesti.  

Kotitalouksien käyttäytyminen on vaikeasti mallinnettavissa. Behavioraalinen 

taloustiede ottaa huomioon kuluttajien inhimillisen käyttäytymisen taloudellisten 

päätösten yhteydessä. Tunteet, mielenrauha, ilo kulutuksesta vaikuttavat päätöksiin, 

entä ilo ja mielenrauha säästämisestä?  
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6 KANSAINVÄLINEN VERTAILU SÄÄSTÄMISASTEEN MUUTOKSEEN 

VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ 

Atkinson & Messy (2012) tutkivat kuluttajien taloudellista lukutaitoa OECD:n 

pilottikyselyn pohjalta. OECD:hen kuuluva International Network on Financial 

Education on kehittänyt kyselymallin, jolla taloudellista lukutaitoa voidaan mitata 

kansainvälisesti. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla henkilöitä kasvotusten tai 

puhelimitse vuosina 2010-2011. Kyselyn avulla selvitetään taloudellista tietämystä, 

käyttäytymistä ja asenteita 14 maassa neljän maanosan alueella. Kysymykset 

käsittelevät rahan hallintaa, budjetointia, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua ja 

myös sijoitustuotteiden valintaa. Huomioon otetaan luonnollisesti erilaiset 

demografiset tekijät kuten ikä, sukupuoli ja tulotaso. (Atkinson & Messy 2012:6). 

Tutkimus toistetaan vuonna 2015, mutta Suomi ei ole mukana kummassakaan 

kyselyssä. Koska suomalaisten taloudellisesta tietämyksestä ei ole olemassa 

kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa, tekevät professorit Panu Kalmi ja Olli-Pekka 

Ruuskanen tutkimusta Suomen osalta. Tutkimuksensa pohjana he käyttävät täysin 

samaa OECD:n kehittämää kyselyä, mutta tutkivat lisäksi ylivelkaantumisen ja 

taloudellisen lukutaidon yhteyttä.   

OECD:n pilottikyselyyn osallistui aluksi 12 vapaaehtoista maata (Armenia, Tšekin 

Tasavalta, Viro, Saksa, Unkari, Irlanti, Malesia, Norja, Peru, Puola, Etelä-Afrikka ja 

Iso-Britannia). Albania tuli mukaan myöhemmin samoin kuin Brittiläiset 

Neitsytsaaret. Jokainen maa haastatteli vähintään 1000 henkilöä ja kerätty data on 

painotettu vastaamaan maan väestöä demografisesti. Kalmi ja Ruuskanen käyttävät 

lähes samoja kysymyksiä kuin alkuperäisessä kansainvälisessä tutkimuksessa. 

Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Vaasan ja Tampereen yliopistojen 

toimeksiannosta ja se toteutettiin OECD:n suositusten mukaisesti 

kyselytutkimuksena kasvokkain. Ajankohta helmikuusta huhtikuuhun 2014 ja 

otoksessa on 1477 käyttökelpoista havaintoa.  

Tulokset osoittavat että suurelta osalta kotitalouksista puuttuu taloudellista lukutaitoa 

kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa. Lisäksi taloudellista käyttäytymistä 
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tulisi tukea ja parantaa. Tutkimuksessa selviää myös, että asenteet säästämistä 

kohtaan vaihtelevat maittain.  

Seuraavissa taulukoissa esitellään tutkimuksen tulokset Suomen, Saksan, Etelä-

Afrikan, Perun ja Iso-Britannian osalta. Taulukoissa on yhdistetty tietoja Atkinsson 

ja Messyn tekemästä tutkimuksesta ja Suomen osalta Kalmin ja Ruuskasen 

tutkimuksesta.  

Taloudellinen tietämys: 

Taloudellisen lukutaidon omaavalla henkilöllä on jonkin verran tietämystä talouden 

perusasioista. OECD:n kyselyssä tätä testataan 8 kysymyksen avulla, jotka 

vaihtelevat vaikeustason suhteen, mutta mikään ei vaadi erityistaitoja. Kysymykset 

käsittelevät muun muassa prosenttilaskua, myös korkoa korolle -tehtäviä, inflaatiota 

ja riskin ja tuoton suhdetta. Kansainvälisen kyselyn tarkoituksena ei ole kartoittaa tai 

kysyä kullekin maalle ominaisia piirteitä esimerkiksi verojärjestelmän suhteen.  

Taulukko 4. OECD:n kysely, taloudellinen tietämys kysymyksiin oikein vastanneiden osuus % 

(Atkinsson ja Messy 2012, Kalmi ja Ruuskanen 2014, mukaillen) 

 

Kysymys Suomi Saksa 
Etelä-

Afrikka 
Peru 

Iso-

Britannia 

OECD 

mediaani 

Jakolasku 91 84 79 90 76 90 

Inflaation 

määritelmä 
58 87 78 86 94 83 

Rahan aika-

arvo 
77 61 49 63 61 70 

Lainan korko 98 88 65 - 90 86 

Koron 

laskeminen 
79 64 44 40 61 61 

Riskin ja 

tuoton yhteys 
89 79 73 69 77 77 

Korkoa 

korolle 
47 47 21 14 37 31 

Hajauttaminen 

ja riski 
66 60 48 51 55 55 
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Tulokset taulukossa 4 osoittavat, että valtaosa vastaajista osaa laskea yksinkertaisia 

jakolaskuja. Iso-Britannia erottuu selvästi joukosta huonommalla oikein 

vastanneiden osuudella. Inflaation määritelmä tunnetaan paremmin kuin sen vaikutus 

rahan ostovoimaan.  

Huolestuttavan suuri osa vastaajista ei osannut laskea vuoden korkoa säästötilille 

eikä myöskään ymmärtänyt korkoa korolle vaikutusta viiden vuoden ajalle. 

Esimerkiksi Perussa harvempi kuin yksi viidestä vastaajasta osasi vastata korkoa 

korolle -kysymykseen eikä missään maassa edes puolet onnistunut tehtävässä. 

Samoin hajautuksen hyöty ymmärretään huonosti. 

Atkinson ja Messy laskevat vastausten perusteella lisäksi taloudellinen tietämys –

pisteet. He ottavat huomioon kunkin vastaajan antamat oikeat vastaukset ja mikäli  

vastaa oikein vähintään kuuteen kysymykseen, omaa suhteellisen hyvän tason 

taloudellisessa tietämyksessä. Tiedon avulla lasketaan hyvät perustiedot hallitsevien 

osuus väestöstä maittain. Joissakin maissa vähemmän kuin puolet saavuttivat tämän 

pistemäärän eikä toisaalta missään maassa yli 70 prosenttia ylittänyt rajaa.  

Taloudellinen käyttäytyminen: 

Kuluttajien taloudellinen käyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa käyttäytymistä selvitetään usean kysymyksen avulla. Kysytään 

harkintaa ennen ostosten tekoa, maksaako laskut ajallaan, tekeekö budjetin, 

säästääkö tai joutuuko lainaamaan selvitäkseen velvoitteistaan.  

Taulukko 5. OECD:n kysely, taloudellinen käyttäytyminen kysymyksiin positiivisesti 

vastanneiden osuus % (Atkinsson ja Messy 2012, Kalmi ja Ruuskanen 2014, mukaillen) 

 Suomi Saksa 
Etelä-

Afrikka 
Peru 

Iso-

Britannia 

OECD 

mediaani 

Harkitsee ostoksia 83 82 83 91 77 83 

Maksaa laskut 

ajallaan 
94 96 61 86 89 82 

Oman talouden 

seuranta 
86 87 65 82 80 79 

Asettaa 

taloudellisia 

tavoitteita 

74 61 55 71 43 56 
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Tekee budjetin ja 

on vastuussa 

perheen taloudesta 

26 22 43 49 43 43 

Säästää aktiivisesti 73 86 53 62 68 58 

Ei ole lainannut 

selvitäkseen 

ongelmistaan 

85 96 74 73 91 83 

 

Vastauksissa havaitaan eroja sekä maiden sisällä että huomattavaa vaihtelua maiden 

välillä. Taloudellisesti lukutaitoisella kuluttajalla on aina käsitys varoistaan ja kuinka 

paljon voi käyttää ostoksiin. Peru erottuu joukosta harkitsevaisuudellaan, kun taas 

Iso-Britannia on selkeästi mediaanin alapuolella. Seuraaviin kysymyksiin laskujen 

ajallaan maksamisesta ja oman talouden seurannasta suhtaudutaan positiivisesti, 

ainoastaan Etelä-Afrikka suhtautuu molempiin suurpiirteisemmin.  

Sen sijaan taloudellisten tavoitteiden asettaminen pidemmälle aikavälille ja budjetin 

tekeminen todetaan selvästi haastavimmiksi ja kovin harva vastaaja kertoo tekevänsä 

niin. Kyselyssä ei tarkennettu kuinka pitkästä ajasta on kyse, eli vastaajat voivat 

arvella kysymyksen tarkoittavan tulevaa lomamatkaa tai varautumista eläkeaikaan. 

Viidesosa Iso-Britannian vastaajista ei ole koskaan tehnyt talouden pitkän aikavälin 

tavoitetta tai työskennellyt saavuttaakseen sen.  

Joissakin maissa aktiivisesti säästävien osuus on huolestuttavan alhainen. Vastaajilta 

kysytään onko hän säästänyt viimeisten 12 kuukauden aikana jollain tavalla ja 

kysymykseen vastataan ”kyllä” tai ”ei”. Saksassa ja Suomessa säästetään selvästi 

enemmän kuin muissa maissa.  

Taloudelliset asenteet:  

Henkilökohtaiset asenteet ja preferenssit ovat tärkeä osa taloudellista lukutaitoa. Jos 

kuluttajilla on negatiivinen asenne säästämistä kohtaan, on väitetty, etteivät he ala 

säästää tulevaisuuttaan varten. Lyhyen ajan tarpeiden ja toiveiden priorisointi 

pidempiaikaiseen varautumiseen nähden johtaa samaan tulokseen (Atkinson & 

Messy 2012: 33). 
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Tutkimuksessa asenteita kartoitetaan kolmen kysymyksen avulla. Pyrkimyksenä on 

selvittää vastaajien suhtautuminen nimenomaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen 

suunnitteluun. Taulukkoon no 6 on poimittu prosentteina vastaajat, jotka vastasivat 4 

tai 5, asteikon ollessa 1-5 (1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä).  

Taulukko 6. OECD:n kysely, taloudelliset asenteet, eri mieltä väittämän kanssa ( % vastaajista) 

(Atkinsson ja Messy 2012, Kalmi ja Ruuskanen 2014, mukaillen) 

 

 Suomi Saksa 
Etelä-

Afrikka 
Peru 

Iso-

Britannia 

OECD 

mediaani 

Saan enemmän 

mielihyvää 

käyttämällä 

rahat kuin 

säästämällä 

59 49 48 64 35 48 

Raha on 

kuluttamista 

varten 

17 26 39 45 29 29 

Elän tätä päivää 

varten 
68 65 60 72 50 60 

 

Saksalaiset ja etelä-afrikkalaiset vastaajat saavat yhtä lailla mielihyvää säästämisestä 

kuin varojen käyttämisestäkin kun taas suomalaiset ja perulaiset vastaavat 

säästämisen tuovan hieman enemmän mielihyvää. Iso-Britannia erottuu tässäkin 

taulukossa; vastaajista 65 % saa enemmän mielihyvää kuluttamalla varat tänään kuin 

säästämällä.  

Raha on kuluttamista varten -kysymys jakoi vastauksia. Suomalaisista vain 17 

prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä. Kolmas kysymys osoittaa, että noin 60 % 

vastaajista ei kuitenkaan koe elävänsä vain tätä päivää varten. Atkinsonin ja Messyn 

tutkimuksessa selviää lisäksi että miehillä on keskimäärin paremmat taloustiedot 

kuin naisilla ja tämä koskee kaikkia mukana olleita maita. Myös Lusardi (2008:1) 

havaitsee saman ilmiön. He toteavat, että taloudellisen tiedon lisääminen parantaa 

käyttäytymistä ja myös asenteiden ja käyttäytymisen välillä on positiivinen yhteys.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä pro gradu -tutkielmassa haetaan vastausta kysymykseen, miksi kotitalouksien 

säästämisasteet ovat laskeneet rajusti viimeisten vuosikymmenien aikana. 

Säästämisasteen lasku on maailmanlaajuinen ilmiö, ja edelleen kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymisessä on suuria tasoeroja eri maiden välillä. Toisena tavoitteena 

onkin selvittää syitä näille eroille. Chen (2013) havaitsee tutkimuksissaan, että 

kielellä on vaikutusta sekä kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen että eroihin 

valtioiden välillä. Kotitalouksien säästämiskäyttäytymisen tutkiminen on haastavaa 

ja jäänyt liian vähälle huomiolle varsinkin Suomessa. Talousteorian mukaan 

rationaalinen kuluttaja varmistaisi säästämällä tulevan kulutuksensa, mutta näin ei 

silti aina toimita. Taloudellisten tekijöiden lisäksi säästämispäätökseen motivoivat 

muutkin tekijät kuten esimerkiksi taloudellinen lukutaito. Uudempi behavioristinen 

taloustutkimus keskittyy myös näihin inhimillisiin tekijöihin.  

Suomessa runsaasti säästämistä tutkinut professori Matti Viren (1984) pohti jo 

kolmekymmentä vuotta sitten tarvitaanko säästämistä. Hänen mielestään säästäminen 

ei ole itsetarkoitus, vaan sillä pyritään investointeihin, mistä seuraa talouskasvu, 

työllisyyden paraneminen ja elintason nousu. Virenin mukaan juuri kotitalouksien 

säästäminen on olennaisen tärkeää. Säästämisen tarkoitus on mahdollistaa 

tulevaisuuden kulutus. Säästämistä tarvitaan edelleen tuomaan turvaa 

odottamattomien tapahtumien varalle. Kotitalouksien säästäminen on merkittävä 

myös kokonaistalouden kannalta, sillä se mahdollistaa investoinnit ja siten tavaroita 

ja palveluita tuotetaan jatkossakin tulevaisuuden kuluttajille.  

Rahamarkkinoiden avautumisen myötä enää ei tosin olla pelkästään kotimaisen 

säästämisen varassa, vaan rahoitusta on saatavilla myös kansainvälisiltä 

markkinoilta. Tämän takia esimerkiksi Horioka (2007) sanoo, ettei kotitalouksien 

säästämisasteen laskusta tarvitse olla huolissaan. Säästämisaste ja investoinnit 

näyttävät kuitenkin tilastojen valossa kulkevan samaa tahtia. Tosin Suomessakin 

kotimainen säästäminen on vuodesta 1994 ollut suurempaa kuin investoinnit 

(Pellervon taloudellisen tutkimuksen raportti 2006:77). Viimeisten kahden 

vuosikymmenen aikaiset muutokset rahamarkkinoilla ovat muutenkin vaikuttaneet 
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merkittävästi säästämiseen ja niiden myötä kotitalouksien velkaantuminen on 

lisääntynyt.  

Säästämisastetta voidaan mitata eri tavoin ja laskutavasta riippuen tulokset ovat 

ristiriitaisia. Kansantalouden tilinpidon laskutavat on määritelty kauan sitten, ja ehkä 

mittaaminen ei enää vastaa yhteiskunnan nykyistä tilaa. Henkilökohtaista 

säästämisastetta laskettaessa ei oteta huomioon kaikkia säästämisen muotoja. 

Säästämisaste lasketaan vähentämällä käytettävissä olevista tuloista menot ja erotus 

jaetaan käytettävissä olevilla tuloilla. Kirjanpidollinen rakenne ei huomioi 

yrityssäästämistä, lähinnä jakamattomia voittoja, pääomanpalautuksia, 

kestokulutushyödykkeitä tai kuluja inhimilliseen pääomaan esimerkiksi 

kouluttautumisen. Mikäli nämä tekijät ja varallisuudessa tapahtunut nettoarvonnousu 

otetaan huomioon, voidaan sanoa että kyseessä on vain mittavirhe. (Formaini ja 

Mckenzie 2001: 409–417).  

Vaikka säästämisasteen laskutavasta voidaan olla montaa mieltä ja osin voidaan 

todeta, ettei ongelmaa ole lainkaan, on säästäminen silti tärkeä asia. Syksyllä 2008 

alkanut finanssikriisi, sen aiheuttamat ongelmat ja kiristyneet lainamarkkinat saivat 

päättäjät ja kuluttajat ajattelemaan säästämisen merkitystä. Nettovarallisuus ei ole 

kasvanut tasaisesti kaikkien kotitalouksien osalta eikä varautuminen eläkeaikaan ole 

riittävällä tasolla. Säästämiskäyttäytyminen on merkittävä aihe myös siksi, että 

talouden perusasioiden tietämys on hukassa.  Lisäksi kotitalouksien 

ylivelkaantuminen on ongelma, siksi säästäminen on merkittävässä roolissa koko 

kansantalouden kannalta. Suomessa kokonaissäästäminen, jossa on mukana 

kotitalouksien säästämisen lisäksi julkinen talous ja yritykset, on painunut 

negatiiviseksi ensimmäistä kertaa 1990-luvun jälkeen. 

Ehkä säästämistä tarvitaan ennen kaikkea oman kulutuksemme mahdollistajana, jotta 

voimme jatkaa totuttua elämäntyyliämme myös eläkkeellä ollessamme. Jokaisen 

pitäisi säästää omaa eläkettään varten tavalla tai toisella ja varautua elämään 

keskimäärin 65–85-vuotiaana omin avuin, mikä todetaan useissa tutkimuksissa. 

Elinajanodotteen kasvu ja väestön ikärakenne useassa maassa pakottaa tähän. 

Varsinkin Japanissa ja Suomessa ikäpyramidi on huolestuttavan muotoinen. Samoin 

yksineläjien määrä on kasvussa. Suomessa on jo yli miljoona yksineläjää, joiden 
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pitää pystyä elättämään itsensä myös eläkkeellä ollessaan. Emmekö suunnittele 

säästämistä, koska uskomme, että kyllä yhteiskunta ja sosiaaliturva pitävät huolen? 

Päättäjät voivat muuttaa mielensä tai voivat olla tulevaisuudessa jopa pakotettuja 

siihen.  

Taloudellinen lukutaito koetaan yleisesti merkittäväksi tekijäksi kotitalouksien 

säästämiskäyttäytymisessä. Siitä on tullut perustaito, joka vaikuttaa kansalaisten 

hyvinvointiin. Jotta säästämisasteet saataisiin nousuun suuremman väestönosan 

osalta kauttaaltaan, tarvitaan tiedon ja neuvojen lisäksi myös kannustusta ja auttavia 

ohjelmia, isällistä ohjausta, pientä lempeää patistusta. Tällainen oletusarvoihin 

perustuva säästäminen helpottaa valinnanvaikeutta ja ohjaa oikeisiin valintoihin. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa toteutettu ohjelma, Save More 

Tomorrow, jonka avulla mukana olleiden säästämisasteet nousivat selkeästi. (Thaler 

& Benartzi 2004.) Se sopii hyvin ihmisille, jotka haluaisivat säästää enemmän, mutta 

joilla ei ole itsekontrollia, jotka diskonttaavat hyötyä hyperbolisesti ja painottavat 

nykyisyyttä.  

Talouskasvatuksella pyritään antamaan puolueetonta tietoa talouden perusasioista ja 

taloustuotteista. Neuvojen perusteella talouden mahdollisuudet ja riskit tulevat 

tutuiksi ja kuluttajat osaavat tehdä paremmin päätöksiä. Siksi on ilahduttavaa, että 

Suomessa aletaan opettaa talousasioita alakoulun kuudesluokkalaisille vuonna 2016. 

Taloudellinen lukutaito paranee ja sen myötä nuoret saavat paremmat valmiudet 

hoitaa omaa ja perheensä taloutta.   

Säästämiseen pyritään muutenkin kannustamaan yhteiskunnan toimesta Suomessa: 

Vuonna 2015 säädettiin asuntolainojen osalta laki lainakatosta ja sen myötä 

etukäteissäästäminen tulee taas tärkeäksi. Tämä laki astuu vuomaan 1.7.2016 ja sillä 

pyritään ehkäisemään kotitalouksien liiallista velkaantumista ja samalla 

asuntomarkkinoiden ylikuumentumista. Samoin APS-säästämisen alaikärajaa ollaan 

laskemassa 15 vuoteen. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen oli aikaisemmin 

kannustavaa ja suosittua, mutta eläkejärjestelmän uudistusten myötä se ei ole enää 

kiinnostanut, ja uusia sopimuksia ei juurikaan enää tehdä.  
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Kestävyysvajeen takia Suomessa on alettu keskustella ikäihmisten säästämisestä ja 

nimenomaan säästöjen käyttämisestä. Ympyrä sulkeutuu ja palataan taas 

elinkaarimalliin: pitäisikö kotitalouksien alkaa toimia elinkaarimallin mukaisesti ja 

käyttää eläkkeellä ollessaan omia säästöjään? Tulisiko lasten rahoittaa vanhempiensa 

hoivamaksut, koska saavat aikanaan perintönä vanhempiensa säästöt?  

Taloudellinen lukutaito, suunnittelun merkitys ja neuvonnan lisääminen antavat 

monia kiinnostavia aiheita jatkotutkimukseen. Olennainen säästämiskäyttäytymiseen 

liittyvä jatkokysymys on myös varallisuuden jakautuminen. Dasguptan (2009) 

mukaan tähän ei ole löydetty vastausta tai ymmärrystä vuosien työstä huolimatta. 

Kasvavatko tuloerot edelleen ja mihin se johtaa. 
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