
 
 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic 

region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet 

AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with 

about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, 

www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi. 

Lehdistötiedote 18.4.2012 

 

 

 
 

 

 

50% 

24% 

24% 

2% 

46% 

26% 

25% 

2% 

55% 

21% 

23% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ei lainkaan, minulla ei ole rahaa sijoitettavaksi 

Ei lainkaan. Luotan siihen, että sijoitukseni ovat nyt 
hyvällä mallilla 

Jonkin verran. Pohdin välillä, pitäisikö minun tehdä 
rahojeni tuoton eteen enemmän 

Paljon. Pohdin usein, pitäisikö minun tehdä rahojeni 
tuoton eteen enemmän 

Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä 
ajattelemisesta 

Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle 
stressiä? 

Nainen 

Mies 

Yhteensä 

5% 

16% 

17% 

18% 

22% 

27% 

26% 

8% 

5% 

11% 

17% 

22% 

24% 

24% 

27% 

6% 

4% 

20% 

16% 

13% 

19% 

29% 

26% 

9% 

0% 10% 20% 30% 

Sijoitustietoa on saatavilla liian vähän 

Koen vaikeaksi ymmärtää talousmediaa ja 
palveluntarjoajia 

Minulla ei ole aikaa tutustua sijoitustietoon 

Minua arveluttavat sijoitustuotteiden myyjien 
kulut tai ammattitaito 

En pidä kovin tärkeänä sijoittaa omaisuuttani 

Pelkään menettäväni rahaa 

Mikään yllä olevista ei ole minulle ongelma 

Joku muu, mikä? 

Kuvio 2. Pelko rahojen menetyksestä on suurin sijoittamista 
hillitsevä tekijä 

Valitse 1-2 tekijää, jotka rajoittavat nyt eniten omaa sijoitusaktiivisuuttasi 

Yhteensä 

Mies 

Nainen 
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0% 10% 20% 30% 40% 

Sijoitustietoa on saatavilla liian vähän 

Koen vaikeaksi ymmärtää talousmediaa ja 
palveluntarjoajia 

Ei ole aikaa tutustua sijoitustietoon 

Minua arveluttavat sijoitustuotteiden 
myyjien kulut tai ammattitaito 

En pidä kovin tärkeänä sijoittaa 
omaisuuttani 

Pelkään menettäväni rahaa 

Mikään näistä ei ole minulle ongelma 

Joku muu 

Kuvio 3. Pankkitilillä rahojaan pitävät vierastavat sijoittamista, koska eivät 
pidä sitä tärkeänä ja pelkäävät menettävänsä rahaa 
Valitse 1-2 tekijää, jotka rajoittavat eniten sijoitusaktiivisuuttasi  

Varallisuuteni on pääosin rahoitus- 
tai sijoitusyhtiöiden tarjoamissa 
valmiissa sijoitustuotteissa 

Hoidan omat sijoitukseni käymällä 
kauppaa netin välityksellä 

Minulla ei ole minkäänlaisia 
sijoituksia. Jos ylimääräisiä varoja 
kertyy, pidän ne pankkitilillä. 
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0% 20% 40% 60% 

Varallisuuteni on pääosin rahoitus- tai sijoitusyhtiöiden 
tarjoamissa valmiissa sijoitustuotteissa 

Hoidan omat sijoitukseni käymällä kauppaa netin 
välityksellä 

Minulla ei ole minkäänlaisia sijoituksia. Jos ylimääräisiä 
varoja kertyy, pidän ne pankkitilillä. 

Joku muu vaihtoehto, mikä? 

Kuvio 4. Miehet ovat hylkäämässä valmiit sijoitustuotteet ja käyvät itse 
kauppaa netissä 

Kuka hoitaa pääasiassa säästöjäsi (pl. kiinteistöt)? 

Yhteensä 

Mies 

Nainen 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Olen tyytyväinen, en muuttaisi mitään 

Menettelee 

Olen tyytymätön 

Olen todella tyytymätön 

En osaa sanoa / minulla ei ole ylimääräisiä varoja 

Kuvio 5. Säästäjät ovat kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä 
säästöjensä hoitoon 

Kuinka tyytyväinen olet tahoon, joka pääasiallisesti hoitaa säästöjäsi? 

Yhteensä 

Mies 

Nainen 
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Varallisuuteni on pääosin rahoitus- tai 
sijoitusyhtiöiden tarjoamissa valmiissa 

sijoitustuotteissa 

Hoidan omat sijoitukseni käymällä kauppaa 
netin välityksellä 

Minulla ei ole minkäänlaisia sijoituksia. Jos 
ylimääräisiä varoja kertyy, pidän ne 

pankkitilillä. 

Joku muu vaihtoehto, mikä? 

Kuvio 6. Tyytyväisimmät säästäjät löytyvät nettivälittäjien asiakkaista 
Tyytyväisyys eritelty varallisuuden pääasiallisen hoitajan suhteen 

Olen tyytyväinen, en 
muuttaisi mitään 
Menettelee 

Olen tyytymätön 

Olen todella tyytymätön 

En osaa sanoa / minulla ei ole 
ylimääräisiä varoja 
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saisin riippumatonta, avointa tietoa eri sijoituskohteiden 
– ja tapojen todellisista kuluista 

joku puhuisi sijoittamisesta niin, että todella voisin 
ymmärtää vaihtoehtoni 

oppisin itse ostamaan ja myymään sijoitustuotteita 
netissä 

saisin säännöllisesti tietoa siitä, mitä muut kaltaiseni 
sijoittajat ostavat ja myyvät 

Joku muu, mikä? 

Kuvio 7. Naiset toivovat selkempää tietoa säästämisestä 
Sijoitushalukkuuttani lisäisi eniten se, jos...(Mahdollista valita useampi vaihtoehto) 

Yhteensä 

Mies 

Nainen 

0% 10% 20% 30% 40% 

saisin riippumatonta, avointa tietoa 
sijoittamisen kuluista 

joku puhuisi minulle ymmärrettävästi 
vaihtoehdoistani 

oppisin käymään itse kauppaa  netissä 

saisin säännöllisesti tietoa muiden 
sijoittajien toimista 

Joku muu, mikä? 

Kuvio 8. Myös pankkitileillä varojaan pitävät toivovat ymmärrettävää 
puhetta. Nettisijoittajat puolestaan kaipaavat vertaistukea.  

Sijoitushalukkuuttani lisäisi eniten se, jos… 
(mahdollista valita useampi vaihtoehto) 

Varallisuuteni on pääosin rahoitus- 
tai sijoitusyhtiöiden tarjoamissa 
valmiissa sijoitustuotteissa 

Hoidan omat sijoitukseni käymällä 
kauppaa netin välityksellä 

Minulla ei ole minkäänlaisia 
sijoituksia. Jos ylimääräisiä varoja 
kertyy, pidän ne pankkitilillä. 
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Kysely toteutettiin tutkimuspalvelu SnabbaSvar.se:n (www.snabbasvar.se) avulla, jonka 

omistaa CINT AB. Kysymykset esitettiin web-paneelin kautta Suomen väestöä edustavalle 

otokselle. Yhteensä 1 033 suomalaista vastasi kyselyyn. Tulokset vastaavat sukupuolen, iän ja 

alueen mukaan koko Suomen väestöä. Kysely toteutettiin viikolla14. Tutkimuksen 

virhemarginaali on noin +/-3 %. 

Lisätietoja: 
Talousvalmentaja Kirsi Salo, 040 5671767, kirsi.salo@nordnet.fi 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 

saisin riippumatonta, avointa tietoa eri sijoituskohteiden – ja 
tapojen todellisista kuluista 

joku puhuisi sijoittamisesta niin, että todella voisin ymmärtää 
vaihtoehtoni 

oppisin itse ostamaan ja myymään sijoitustuotteita netissä 

saisin säännöllisesti tietoa siitä, mitä muut kaltaiseni 
sijoittajat ostavat ja myyvät 

Joku muu, mikä? 

Kuvio 9. Uusi säästäjäsukupolvi hakeutuu voimakkaasti nettiin kauppaa 
käymään 

 Sijoitushalukkuuttani lisäisi eniten se, jos... 

(mahdollista valita useampi vaihtoehto) 
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