
Kuluttajatutkimus 2013
Oman kodin talous työelämän jälkeen

Työuran jälkeen tarvitaan säästöjä

Paljonko sinulla pitäisi eläkeiän alkaessa mielestäsi olla säästöjä ja sijoituksia,

jotta voisit elää haluamallasi elintasolla myös työurasi jälkeen?

Alle puolet on tehnyt käytännön toimia eläkeaikaa varten

Yli puolet suomalaisista kokee 

säästöjen riittävän mukavaan 

elämään myös työuran

jälkeen.

alle 100 000 euron 

Eläkkeen määrä on nuorille mysteeri

Taloudellinen varautuminen työelämän jälkeiseen aikaan

Millä tavoin aiot mahdollisesti jatkossa varautua?

Oletko itse varautunut jollain tavalla taloudellisesti eläkeaikasi varalle?

Valtaosa uskoo elintasonsa laskevan työelämän jälkeen

Kyllä 63 % 

Ei 23 %
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uskoo jäävänsä pois työelämästä 
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Luuletko, että elintasosi

laskee työelämän jälkeen

taloudellisista syistä?

Tiedätkö paljonko työeläkettä (euroa/kk) olet tähän mennessä kerryttänyt?

Kuinka vahvasti uskot tulevasi

työelämän jälkeen toimeen

pelkällä työeläkkeelläsi?

23 %23 %
erittäin todennäköisesti

tai hyvin todennäköisesti.

suomalaisista uskoo

työeläkkeen kattavan

kaikki elinkustannukset.

KylläKyllä EiEi

alle 100 000 euron 

VainVain
14 %14 %

suomalaisista kertoo tietävänsä

tarkasti tai jokseenkin tarkasti

paljonko tähän mennessä

kerryttänyt työeläkettä.

Mitä vanhempi vastaaja, sitä

paremmin oman työeläkkeen

määrä on tiedossa. 

suomalaisistasuomalaisista
65 %65 %

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa kesäkuussa 2013. Kyselytutkimukseen vastasi 1273 suomalaista 

25–60-vuotiasta kuluttajaa.

Alexandria on toiminut vuodesta 1996 ja 17 vuoden aikana olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi sijoittamiseen ja säästämiseen 

keskittyväksi sijoituspalveluyhtiöksi. Palveluitamme käyttää jo yli 55000 asiakasta, ja heitä palvelee yli 230 henkilöä 20 konttorilla 

ympäri Suomea. Alexandrian kautta on sijoitettuna asiakkaidemme varoja yli 900 miljoonaa euroa.

Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen

www.alexandria.fi
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25–29 v. Yli 50 v.

45 % 76 %

Tiedän 61 %Tiedän 70 %

suomalaisista on tehnyt 

käytännön toimia oman 

taloudellisen tulevaisuutensa 

kohentamiseksi.

Kolmannes suomalaisista ei

ole tehnyt konkreettisia toimia

eläkevuosiensa talouden eteen.

45 %45 %

18 %18 %
suomalaisista on 
tehnyt jo pitkään 
käytännön toimia

27 %27 %
on jo ottanut

ensimmäiset askeleet 
oman taloudellisen 
tilanteensa hyväksi

68 %68 %
Nuorista (25-29v) aikoo 

harkita sijoittamisen
ja säästämisen asiantunti-
japalveluiden käyttämistä 

tulevaisuudessa

Käytätkö tai aiotko käyttää sijoittamisen 

ja säästämisen asiantuntijapalveluita, 

kun varaudut taloudellisesti työelämän 

jälkeisiin vuosiisi?

En, enkä aio harkita asiaa

Kyllä, käytän tällä hetkellä

En vielä, mutta tulen
todennäköisesti
käyttämään jatkossa

En vielä, mutta harkitsen


