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Kotitalouksien säästämistä ja siihen vaikuttavia psykologisia 

tekijöitä koskeva tutkimus 

1. Kotitalouksien säästämiseen vaikuttavista tekijöistä 

ja niiden tutkimismahdollisuuksista 

Kuluttajien psykologisten, subjektiivisten tekijöiden osalta 

ei yleensä eikä erityisesti Suomessa ole olemassa sanottavasti 

empiiristä tietoa. Taloudellisiin tekijöihin rajoittuvien mallien 

pOhjana olevat subjektiivisia tekijöitä koskevat olettamuk set on 

yleensä johdettu puhtaasti deduk tiivisesti. Näiden olettamusten 

perustaminen empiirisille tutkimuksille saattaisi helpottaa mal-

lien rakentamista. Psykologisten tekijöiden osuus voi lisäksi 

olla itsenäisempikin; useiden kuluttajien ja kuluttajaryhmien 

asenteissa ja odotuksissa saattaa samanaikaisesti tapahtua nopei-

takin muutoksia, jotka eivät perustu taloudellisten muuttujien ke-

hitykseen. Nämä psykologisten tekijöiden muutokset puolestaan vai-

kuttavat kuluttajien kulutus- ja säästämiskäyttäytymiseen. 

Kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen vaikuttavia psykolo

gisia tekijöitä koskevassa esitutkimuksessa1 on pyritty yhtäältä 

kartoittamaan ne psykologiset tekijät, joilla saattaisi olla suo-

ranaista vaikutusta säästämiseen, ja toisaalta tutkimaan suorite-

tun koehaastattelun avulla näiden muuttujien empiirisiä mittaus-

mahdollisuuksia. Lähtemällä yhtäältä kuluttajan käyttäytymistä 

selittävistä taloudellisista malleista ja niiden pohjana olevista 

subjektiivisia tekijöitä koskevista olettamuksista ja toisaalta 

eräissä maissa, lähinnä Yhdysvalloissa, suoritettujen empiiristen 
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tutkimusten tUloksista, päädyttiin seuraaviin säästämisalttiuden 

ja säästämisen rakenteen kannalta relevanteiksi katsottaviin muut

tujaryhmiin: 

1. Motiivit. Erilaiset pinnalliset säästämismotiivit sekä säästä

mis- ja kulutuspaineiden suhteelliset voimakkuudet. 

2 . Asenteet. Asennoituminen tulevaisuuden tarpeisiin ja säästämi

seen, asennoituminen sosiaalisen paineen olemassaoloon, tyytyväi 

syys omaan tuloon ja tyytyväisyys omaan omaisuuteen sekä asennoi

tuminen eri säästämiskohteiden ominaisuuksiin. 

3. Tietämys. Tietämys yleisistä taloudellisista lainalaisuuksista 

sekä tietämys eri säästämiskohteiden ominaisuuksista . 

4. Odotukset. Odotukset sekä pitkän aikavälin että lyhyen aika

välin tuloista ja tulonkäytöstä sekä eri omaisuuserien tuottoja 

ja muita ominaisuuksia koskevat odotukset. 

Suoritetussa 141 palkansaajakotitaloutta koskeneessa koehaas

tattelussa pyrittiin selvittämään ensi sijassa niitä kysymyksiä 

ja menetelmiä, j oiden avulla edellä esitetyistä muuttujista voi

taisiin saada tietoja. Lisäksi koehaastattelun aineiston perus

teella pyrittiin selvittämään, missä määrin mitatut psykologiset 

muuttujat voivat antaa uutta informaatiota taloudellisten ja de

mograafisten tekijöiden rinnalla. 

Koetutkimuksen tulokset osoittavat, että käytetyt kysymykset 

ja muuttujien konstruointimenetelmät johtavat käyttökelpoisiin 

mittauksiin. Saatujen vastausten perusteella voidaan vastaajat 

hyvin jakaa psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisiin ryhmiin. 

Vastausjakautumat ovat yleens ä normaaleja, mitä pidetään takeena 

menetelmien standardisuudesta. Muutamien heikommin onnistuneiden 

muuttujakonstruktioiden osalta on koetutkimuksen aineiston pohjal

ta helppo parantaa kysymyksiä ja kysymyskokoelmia niin, että nii -
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den tilastolliselle luotettavuudelle asetettavat vaatimukset sääs

tämistä selittävinä tekijöinä voidaan saavuttaa. 

Saatujen psykologisten muuttujien ja ns. objektiivisten (de

mograafisten ja taloudellisten) muuttujien välisten riippuvuuksien 

tarkastelu osoitti yhtäältä~ että nämä riippuvuudet ovat suurim

maksi osaksi olettamusten mukaisia. Toisaalta psykologiset ja ob

jektiiviset muuttujat ovat siinä määrin toisistaan riippumattomia, 

että psykologisten muuttujien käyttäminen säästämistä selittävinä 

tekijöinä objektiivisten tekijöiden rinnalla näyttää perustellulta. 

2. Kotitalouksien säästämistä koskeva varsinainen haastattelu

tutkimus ja sen näyte 

Psykologisten tekijöiden merkitystä säästämiskäyttäytymistä 

selittävinä lisämuuttujina aikaisemmin käytettyjen taloudellisten 

ja demograafisten muuttujien rinnalla voidaan selvittää vasta laa

jemman koko maan palkansaajakotitalouksia koskevan säästämistiedus

telun avulla. Tässä tiedustelussa tulisi selvittää yksityiskohtai

sesti kotitalouksien tulot, omaisuus, säästäminen sekä demograa

fiset ja psykologiset ominaisuudet . Tällainen tiedustelu voitai

siin suorittaa vuoden 1970 helmikuun alussa, veroilmoitusten laa

timisen jälkeen. 

Palkansaajakotitalouksia edustavan näytteen vähimmäissuuruus 

olisi koetutkimuksen antamien tulo ja ja omaisuutta koskevien ja

kautumistietojen perusteella määrättävä 1 200 kotitaloudeksi. Tä

män suuruinen näyte johtaisi tulon keskiarvon osalta 2 %:n ja omai

suuden keskiarvon osalta 3 %:n suhteelliseen keski virheeseen. 

Näytteen valinta olisi paras suorittaa kolmessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa olisi valittava edustavat paikkakunnat, 

toisessa vaiheessa olisi valittava näiltä paikkakunnilta henkikir-
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jojen perusteella lopulliseen näytteeseen nähden kolminkertainen 

määrä edustavia palkansaajakotitalouksia (3 600 kotitaloutta). 

Kolmannessa vaiheessa olisi ensin veroilmoitus ten perusteella sel -

vitettävä näin saatujen kotitalouksien jakaantuminen 3-4 tuloluok-

kaan. Lopullinen näytteenotto tapahtuisi tuloluokkajaon perusteel-

la siten, että näytteenottosuhde olisi ylimmässä tuloluokassa suu-

rin ja alimmassa pienin. 

Kotitalouksien poimimisessa valittujen paikkakunt ien henkikir -

joista ja verotettavien tulojen selvittämisessä olisi käytettävä 

ulkopuolista työvoimaa, esim o opiskelijoita . Varsinainen haastat -

telutyö voitaisiin antaa suoraan tutkimuslaitoksen valvonnan alai -

sena haastattelukoulutuks en saaneiden yhteiskunta t ieteiden op iske-

lijoiden suoritettavaksi. 

3. Säästämistiedustelun kenttätyöstä aiheutuvien kustannusten 

arvio 

Seuraava kustannusarvio perustuu vuoden 1968 syyskuussa suo-

ritetun koetutkimuksen kus tannuksiin. 

Kotital ouksien poimiminen henkikirjoista ja 
verotettavan tulon selvittäminen 
3 600 kotitaloutta a 1 mk 

Sosiaaliturvamaksut edellisistä korvauksis
ta 6 1/2 %/ 3 600 mk 

Matkakulut keskimäärin 1 . 25 mk kotitaloutta 
kohti 

Päivärahat (23 mk/vrk) ja asumiskulut keski
määrin 1 mk kotitaloutta kohti 

Alustavan näytteen poimimiskulut yhteensä 

3 600 mk 

234 " 

4 500 " 

3 600 " 
11 934 mk 
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Haastattelupalkkiot 
1 200 haastattelua a 20 mk 

Sosiaaliturvamaksut edellisistä korvauk
sista 6 1/2 %/ 24 000 mk 

Matkakulut Helsingin ulkopuolella suori
tettavista 1 075 haastattelusta keski
määrin 13 mk haastattelua kohti 

Päivärahat (23 mk/vrk ) ja asumiskulut 
Helsingin ulkopuolella suoritettavista 
1 075 haastattelusta keskimäärin 12 mk 
haastattelua kohti 

Haastattelusta aiheutuvat kustannukset 
yhteensä 

Kenttätyöstä aiheutuvat kustannukset 
yhteensä 

5. 

24 000 mk 

1 560 " 

13 975 " 

12 900 rr 

52 435 mk 

6~- 369 mk 
=========== 
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SIRKKA HÄ MÄLf I SEN KYSELYTUTK IMUK SC~ ~ULUT 1969-1971 

(Ki r j a t tu t i leill e 9- 5211 , 9- 52106 j p 9- 5210 7 ) 

H 1 'k' , ' tt' -L (v 1 969 ) _ enKl .l Y',} Ol a J a l., • 

- palkkio t työst~ 

- sos . turvamaksu 6.5 % 
- postituskulut 

Verotoimistot ( v . 1 969 ) 

- pa l kk io t t yöstä 

- sos. turvamaksu 6 . 5 % 
- p ostitus Kulut 

Luennot (v . 1 970 ) 

- luent opalkk iot 

- sos. turvamaksu 6 .75 % 
- luento sal i e n vuokrat 

- Hämäl ä isen ma t kakulut 

Haastattelut (v . 1 970 ) 

- palkk iot työs t ä 

- so s . turvamaksu 6 . 75 % 
- muut kulut 

3 710,75 

239 , LLO 

__ 1 . ..0_,10 

1 068 ,75 

67,70 

12,30 

56,-

3,70 

180,-

2 27_,-5 6 

24 865 1 -

1 759,30 

~1~rr.L~2 

Rekisteriti e tojen poiminta ( v . 1 970 ) 

- autorekisteri 872,-

8 8 ,-

6/+, 70 

- venerek ister i 

- sos. turvamaksu 6.75 % 

Lävis tys ( v . 1 971) 

- palkkiot työs tä 

- sos. turva maksu 7. 25 % 

Val t ion Tietokone kesku s (v . 1 971) 

- tilas totauluj en val mis t a minen 
näy t ek or o t us t a v 8rten ' 

28 . 12 . 197 1 AH 

520,

__ 3;:c..7.:-" 7 0 

1 148 ,75 

467,26 

48 301,43 

1 024,70 

557,70 

1 450,-

mk 56 920 09 ==== ======== !== 


