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Kuluttajat ennakoivat Suomen talouden elpymistä
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui syyskuussa. 
Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 11,7, 
kun se elokuussa oli 8,2 ja vuosi sitten 8,1. Syyskuussa 
kuluttajien luottamus oli enää vain hieman heikompi 
kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,9).

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osateki
jästä odotukset Suomen taloudesta paranivat syyskuussa 
selvästi edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset maan ta
louskehityksestä olivat valoisimmat sitten vuoden 1997.

Luottamusindikaattorin muut osatekijät pysyivät 
syyskuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajat arvioivat 
omat säästämismahdollisuutensa hyviksi ja oman talou
den suhteen riitti jonkin verran optimismia. Sen sijaan 
arviot sekä yleisestä että omasta työttömyydestä olivat 
edelleen synkät. Kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa 
otollisena kesto tavaroiden hankkimiselle ja yhä enem
män myös lainanotolle.

Syyskuussa jo yli puolet eli 55 prosenttia kuluttajista 
uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuo
den aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi 
maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat 
elokuussa 45 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten pessimistiset 
14 ja 44 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen 
luotti syyskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosent
tia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista vain 16 prosenttia odotti syyskuussa, et
tä työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 
prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat 
osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 39 prosenttia.

Syyskuussa vain 7 prosenttia työllisistä uskoi työttö
myyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla 
kohdallaan ja 30 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. 
Molemmat vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 12 pro
senttia. Syyskuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi uhan 
pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia koki, ettei heillä 
ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat 
nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. 
Vastaava lukema oli viime vuoden syyskuussa 3,5 pro-
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senttiä. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 
2,1 prosenttia.

Syyskuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa 
hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 74 pro
senttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli 
jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä 
säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 67 
prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli viime vuoden 
syyskuussa 27 prosenttia ja alimmillaan lokakuussa vain 
13 prosenttia. Syyskuussa 14 prosenttia kotitalouksista 
suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 57 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroi- 
den ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten 
34 prosenttia ja vähimmillään lokakuussa 30 prosenttia 
kuluttajista. Kulutusaikeet olivat syyskuussa enimmäk
seen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa 
esimerkiksi harrastusvälineisiin, matkailuun ja asunnon 
peruskorjauksiin seuraavan kuuden kuukauden aikana. 
Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko 
melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asun
non. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden syyskuussa 
17 ja 9 prosenttia.
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Katsaus menneeseen
Suomen talous ja  työttömyys
Talouskehitys alkoi nousta lamasta vuoden 1993 lopulla. 
Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta olivat 1994- 
1995 erittäin myönteisiä. Vuoden 1996 alun minitaantu- 
man aikoihin arviot heikkenivät, mutta jo keväällä 1997 
odotusten saldoluku ylitti +20. Syksyllä 1998 usko talous
kasvun jatkumiseen romahti alimmilleen sitten lamavuosi
en maailmalta kantautuneiden huonojen talousuutisten 
seurauksena. Sen jälkeen odotukset kuitenkin nopeasti el
pyivät. Vientinäkymien heikkeneminen keväällä 2001 teki 
kuluttajista pessimistejä maamme talouden suhteen. Myö
hemmin arviot taloustilanteesta olivat vaihtelevan varovai
sia. Syksyllä 2007 kuluttajien luottamus Suomen ta
louteen alkoi vajota, kun uutiset USA:n talousongelmista 
levisivät.

Vuosina 1995-2000 kuluttajat uskoivat vahvasti, että 
työttömyys vähenee. Odotusten saldoluku ylsi +25:een 
vuoden 1998 alussa. Syksyllä 1998 arviot notkahtivat 
jonkin verran. Vuosina 2001-2005 kuluttajien näkemyk
set työttömyyskehityksestä olivat enimmäkseen hyvin 
pessimistisiä, ja saldoluku romahti ajoittain alle -20:n. 
Kesästä 2006 lähtien odotukset olivat vihdoin myönteisiä, 
mutta uutiset irtisanomisista ja työselkkauksista aiheut
tivat kuoppia kehitykseen. Nyt näkemykset ovat syn
kentyneet taloustaantuman myötä.
Oma talous ja  säästäminen
Suomen talouden elpyessä lamasta, kuluttajat alkoivat us
koa, että myös heidän oma taloutensa paranee. Odotuksia 
mittaava saldoluku kohosi vähin erin vuodesta 1994 alkaen 
ja saavutti +10:n tason vuosikymmenen lopulla. Vuodesta 
2004 lähtien usko omaan talouteen oli jopa hieman vah
vempaa, ja helmikuussa 2005 ja 2007 saldoluku ylsi ennä- 
tyskorkealle, +14:ään. Arvioissa omasta taloudesta näkyy 
vuodenajan mukaista vaihtelua: vuoden alussa, palkankoro
tusten ja alennusmyyntien aikaan optimismi on yleensä voi
makkaampaa kuin myöhemmin. Vuonna 2008 korkojen 
nousu ja inflaatio nakersivat luottamusta omaan talouteen.

Kuluttajien odotukset taloutensa sciästämismahdoUi- 
suuksista paranivat huimasti 1995-2003. Kun saldoluku 
oli vuoden 1995 lopulla vähän yli +10, on se viime vuosi
na vaihdellut +40:n ja +50:n välillä.
Kuluttajien luottamusindikaattori
(Indikaattorin osatekijät: oma ja Suomen talous, työttö
myys ja säästäminen; katso sivu 16.]

1990-luvun alun lamavuosina kuluttajien näkemykset 
taloudesta olivat pessimistisiä vuoteen 1993 saakka. Tämän 
jälkeen kuluttajien luottamus kipusi korkealle, mutta alku
vuoden 1996 minitaantuman aikoihin varovaisuus jälleen 
yleistyi. Tunnelmat kuitenkin paranivat nopeasti, ja luotta- 
musindikaattorin arvo oli vuosina 1997-2000 enimmäkseen 
yli +15. Syksyllä 1998 maailman, myös Venäjän talouskriisit 
lisäsivät hieman epävarmuutta maan yleisestä taloudesta. 
Vuoden 2000 alun huipun [+22] jälkeen luottamus ta
louteen heikkeni selvästi. Talouskehitys alkoikin hidastua, ja 
luottamusindikaattori sukelsi alle +5:n syksyllä 2001. Usko 
talouteen vahvistui väliaikaisesti uudelleen vuoden 2002 
alussa. Myöhemmin nousevaan trendiin aiheuttivat notkah
duksia yleisen taloustilanteen huonot näkymät. Vuonna 
2008 nämä ja epävarmuus myös omasta taloudesta hei
kensivät kuluttajien luottamusta hyvin voimakkaasti.

Kuvio 1. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä
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Kuvio 2. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja säästämis- 
mahdollisuuksistaan
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Kuvio 4. Kuluttajien arviot ja odotukset inflaatiosta

Prosenttia

Inflaatio
Kuluttajat arvioivat vuodenvaihteessa 1995-1996, että 
yleinen hintataso olisi laskenut 1 -2  prosenttia vuoden ta
kaisesta. Näkemyksiin vaikutti elintarvikkeiden hal
peneminen Suomen EU-jäsenyyden myötä. Vuosina 
1997-2001 kuluttajien inflaatioarviot olivat hyvin lähellä 
mitattua inflaatiota, lukuun ottamatta vuoden 2000 ener
gian ja asumisen hintapiikkiä. Euron käyttöönotto tam
mikuussa 2002 ja siihen liittynyt "psykologia”, hintojen 
pyöristykset yms. "vääristivät” selvästi kuluttajien inflaa- 
tionäkemyksiä. Arviot ylittivät siitä lähtien rajusti viralli
sen inflaation aina vuoden 2006 lopulle asti.

Kuluttajien odotukset tulevasta inflaatiovauhdista nou- 
dattelevat pääosin inflaatioarvioiden uria. Merkittäviä 
poikkeuksia ovat 1995-1996 ja ensimmäinen eurovuosi 
2002. Vuosina 2004-2008 odotuksissa oli nouseva trendi. 
Odotukset, samoin kuin arviot kiipesivät huippuluke
miinsa, mutta ovat nyt selvässä laskussa.

Kuvio 5. Kuluttajien arviot säästämisen, lainanoton ja kestotavaroiden 
ostamisen kannattavuudesta haastatteluhetkellä
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Kuvio 6. Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, 
elokuu 2009. Poikkeama maan keskiarvosta 10/1995—*
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Ajankohdan edullisuus
Kestotavaroiden ostaminen koettiin 1996-1999 hyvin 
kannattavaksi, kunnes vuonna 2000 näkemykset inflaa
tion hieman kiihdyttyä alkoivat heikentyä. Euron tulo 
pudotti ostamisen saldoluvun miinukselle, mutta vuo
den 2003 alussa yllettiin äkkiä ennätykseen +37 lähin
nä autojen halpenemisen ansiosta. Arviot ostamisesta 
heikkenivät sittemmin hieman, m utta olivat edelleen 
myönteiset kesään 2008 saakka ja uudelleen tänä 
vuonna.

Arviot lainanotosta piristyivät vuoden 1996 aikana ja 
nousivat kesällä 1999 saldolukuun +42. Lainakorkojen 
nousu ja asuntojen korkeat hinnat kuitenkin heikensivät 
sen jälkeen jyrkästi mielikuvia lainanoton kannattavuu
desta. Vuoden 2001 alusta lainanotto koettiin jälleen 
edulliseksi, kunnes korkojen nousu laski arvioita keväästä 
2006 lähtien ja varsinkin vuonna 2008.

Kuluttajien näkemykset säästämisen edullisuudesta oli
vat pohjamudissa (saldoluku alimmillaan -20] laman jäl
keen vuosina 1995-1997. Tämän jälkeen säästäminenkin 
alettiin kokea kannattavaksi tulojen kasvun ja houkuttelevi- 
en säästö- ja sijoituskohteiden myötä. Vuoden 2006 aikana 
säästämisen saldoluku nousi rajusti ja käväisi pian ennätys- 
tasollaan yli +35:ssä.
Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa
Suomalaisten kuluttajien talousnäkemykset ovat olleet 
kansainvälisesti verrattuna valoisia, kun niitä mitataan 
kuluttajien luottamusindikaattorilla. Kansanluonteissa 
ja vastaamista voissa on kuitenkin eroja, joten on suosi
teltavaa tarkastella luottamusindikaattorin poikkeamaa 
sen pitkän aikavälin keskiarvosta maittain.

Elokuussa talouden kehitystä arvioitiin suhteellisesti 
optimistisimmin Ruotsissa ja pessimistisimmin Liettuas
sa. Luottamus talouteen romahti yleisesti vuoden 2008 
aikana. EU-maiden (yksityisen kulutuksen arvolla paino
tettu] keskimääräinen luottamusindikaattoripoikkeama 
oli elokuussa -11 (euroalueella -11]. EU:n komission 
kuukausittain julkaisemat indikaattoriluvut lasketaan 
kausitasoitetuista sarjoista.

Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results: August 2009 
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm


Taulukko 1.
OMA TALOUS, M ENNYT VUOSI
M illa in e n  on  o m a  ta lo u d e llin e n  tila n te e n n e  n y t v e rra ttu n a  tila n te e se e n  12 kk  s itte n ?  P ro s e n ttia  k u lu tta jis ta

H aa statte lu - "paljon "h iem an "sam an- "h iem an "paljon "ei osaa Saldo-
a jank ohta parem pi" parem pi" la inen" huon om pi" huonom pi" sanoa" luku

2008 8 4,3 19,9 54,7 17,8 3.2 0,1 2,1
9 3,6 19,6 59,4 14,8 2,4 0,2 3,5

10 3,8 19,9 56,3 16,5 3,2 0,3 2,3
11 3,6 18,2 58,7 16,8 2,4 0,3 2,0
12 3,3 19,0 59,7 15,2 2,7 0,1 2,6

2009 1 3,7 18,2 62,2 14,1 1,7 0,1 4,0
2 3,0 17,1 61,5 15,0 3,0 0,3 1,0
3 2,4 16,9 61,8 16,3 2,3 0,3 0,4
4 3,8 16,1 60,7 16,0 3,1 0,3 0,7
5 3,4 13,9 62,5 16,4 3,6 0,1 -1 ,4
6 2,4 14,6 62,7 16,6 3,4 0,3 -2 ,0
7 3,4 15,0 61,9 16,0 3,5 0,3 -0 ,6
8 2,6 16,9 62,3 14,4 3,3 0,5 0,5
9 2,1 16,4 61,2 15,7 4,3 0,3 -1 ,9

Taulukko 2.
OMA TALOUS, TULEVA VUOSI
M il la inen on  o m a  ta lo u d e llin e n  t ila n te e n n e  12 kk  k u lu t tu a  v e rra ttu n a  nykyiseen?  P ro s e n ttia  k u lu t ta j is ta

H aa statte lu - "paljon "h iem an "sam an "h iem an "p aljon "ei osaa Saldo-
a jank ohta parem pi" parem pi" la inen" huon om pi" huonom pi" sanoa" luku

2008 8 2,8 19,5 60,1 15,4 1,6 0,6 3,2
9 2,6 22,9 59,7 12,6 1,4 0,8 6,3

10 2,6 21,2 60,3 13,3 1,3 1,3 5,3
11 2,3 18,2 62,6 14,2 1,2 1,4 3,1
12 3,1 17,7 62,1 14,4 1,6 1,1 3,2

2009 1 1,9 18,7 64,2 12,9 1,3 0,9 3,5
2 2,5 18,1 62,7 13,8 1,6 1,2 3,0
3 2,8 17,1 64,7 12,9 1,5 1,0 3,4
4 2,1 18,9 62,9 13,9 1,2 0,9 3,4
5 3,3 18,7 63,8 12,9 0,5 0,8 5,6
6 2,9 21,6 62,6 10,9 1,1 0,9 7,1
7 2,8 21,1 64,1 9,7 1,3 1,0 7,1
8 2,7 20,4 63,7 11,4 1,0 0,9 6,2
9 3,1 21,5 62,0 11,3 1,5 0,6 6,6

Taulukko 3.
SUOMEN TALOUS, M ENNYT VUOSI
M illa in e n  on  S uom en  ta lo u d e llin e n  t ila n n e  n y t v e rra ttu n a  tila n te e se e n  12 kk  s itte n ?  P ro se n ttia  k u lu tta jis ta

H aa statte lu - "paljon "h iem an "sam an "h iem an "paljon "ei osaa Saldo-
ajankohta parem pi" parem pi" la inen" huon om pi" huonom pi" sanoa" luku

2008 8 0,5 8,9 35,5 49,8 4,1 1,2 -24,2
9 0,6 7,0 42,2 43,8 4,2 2,1 -22 ,0

10 0,2 5,2 31,1 54,6 7,1 1,8 -31,6
11 0,3 3,1 23,6 61,6 9,7 1,6 -38,7
12 0,3 2,7 18,9 58,1 18,6 1,3 -46,0

2009 1 0,2 2,6 16,5 57,0 22,3 1,3 -49,3
2 0,3 2,4 13,6 50,3 32,1 1,3 -55,8
3 0,1 1,8 10,4 53,5 33,2 0,9 -58,9
4 0,2 2,0 9,0 52,6 35,9 0,2 -60,9
5 0,2 2,1 12,5 55,0 29,2 0,9 -55,5
6 0,1 2,7 12,5 54,6 28,7 1,4 -54,5
7 0,1 5,0 15,8 52,8 24,8 1,4 -48,5
8 0,1 7,4 16,4 52,6 21,6 1,9 -44,0
9 0,5 9,3 18,9 49,3 20,9 1,1 -40 ,4



Taulukko 4.
SUOMEN TALOUS, TULEVA VUOSI
M illa in e n  on  Suom en ta lo u d e llin e n  ti la n n e  12 kk k u lu t tu a  v e rra ttu n a  nykyiseen? P ro s e n ttia  k u lu tta jis ta

H aa statte lu - "paljon "h iem an "sam an- "hiem an "paljon "e i osaa Saldo-
a jank ohta parem pi" parem pi" lainen" huonom pi" huonom pi" sanoa" luku

2008 8 0,4 14,4 41,2 38,8 4,2 1,0 -16,0
9 0,3 13,4 41,4 40,4 3,6 1,0 -16,8

10 0,5 14,3 32,1 46,3 5,5 1,3 -21,0
11 0,6 15,4 28,0 46,9 7,7 1,4 -22,9
12 0,4 15,2 25,8 44,4 12,9 1,4 -27,1

2009 1 0,6 21,7 28,3 39,7 8,6 1,2 -17,0
2 1,1 24,5 26,7 36,1 9,8 1,7 -14,4
3 0,7 24,6 29,0 36,2 8,5 1,1 -13 ,6
4 1,8 33,2 29,9 25,9 8,2 1,0 -2 ,7
5 1,6 42,1 32,7 18,2 4,0 1,4 9,5
6 1,3 43,9 29,7 19,3 4,4 1,4 9,2
7 1,7 44,2 32,1 17,8 3,3 0,8 11,7
8 1,5 43,6 32,6 16,8 4,1 1,4 10,8
9 2,3 53,0 27,3 13,3 2,7 1,5 19,5

Taulukko 5.
KULUTTAJAHINNAT N YT
M illa is e t o v a t k u lu t ta ja h in n a t n y t  v e rra ttu n a  12 kk s itte n ?  P ro s e n ttia  k u lu tta jis ta

H aa statte lu - "paljon "m elko "hiem an "yhtä "a lem m a t" "e i osaa H in to jen  muutos
ajankohta k o rk ea m m a t" paljon

k o rk ea m m a t"
korkeam m at" korkeat" sanoa"

arv io itu , % KHI, %

2008 8 17,4 36,6 42,4 3,0 0,1 0,5 5,8 4,7
9 14,5 32,1 48,0 4,8 0,3 0,3 5,3 4,7

10 14,5 31,5 46,4 6,7 0,3 0,5 5,2 4,4
11 9,5 23,8 51,1 13,2 1,6 0,7 4,3 3,6
12 8,0 22,2 48,4 17,4 3,1 0,8 4,1 3,5

2009 1 6,5 17,3 50,7 21,2 3,9 0,5 3,6 2,2
2 5,3 16,9 49,6 24,2 3,7 0,3 3,3 1,7
3 6,7 17,3 48,2 23,3 3,9 0,6 3,6 0,9
4 6,7 17,3 46,8 24,7 3,6 0,8 3,4 0,8
5 4,6 14,7 48,2 28,0 3,7 0,7 2,9 0,0
6 4,8 12,6 49,2 28,1 4,4 0,9 2,7 -0,1
7 4,1 11,2 44,9 32,4 6,7 0,6 2,5 -0 ,6
8 3,2 11,1 47,0 32,9 5,1 0,7 2,3 -0 ,7
9 3,5 9,8 47,7 33,7 4,3 0,9 2,4

Taulukko 6.
KULUTTAJAHINNAT VUODEN KULUTTUA
M ite n  k u lu t ta ia h in n a t m u u t tu v a t  s e u ra a v ie n  12 kk  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k u lu tta jis ta

H aa statte lu - "nousevat "nousevat "nousevat "pysyvät "laskevat" "ei osaa O d otettu
a jank ohta nopeam m in sam aa h itaam m in nykyisellä sanoa" h in to jen -

kuin nyt" vauhtia  
kuin nyt"

kuin nyt" tasolla" m uutos, %

2008 8 12,5 46,0 27,7 11,1 2,4 0,2 3,9
9 10,7 44,4 28,2 14,0 1,9 0,7 3,5

10 12,7 44,3 23,6 16,0 2,7 0,7 3,6
11 9,1 38,0 23,8 21,4 6,6 1,1 2,7
12 7,1 30,8 23,4 26,9 10,6 1,3 2,1

2009 1 7,0 29,6 23,7 28,4 10,8 0,6 2,0
2 6,5 28,9 19,9 33,1 10,3 1,3 1,8
3 5,8 28,9 20,7 31,0 12,6 0,9 1,8
4 5,7 24,9 20,5 32,9 15,0 1,0 1,4
5 5,6 25,8 21,5 36,0 9,9 1,2 1,5
6 5,4 30,2 20,5 32,9 9,8 1,3 1,5
7 5,8 30,3 18,3 35,2 9,2 U 1,6
8 6,5 29,8 17,6 36,4 9,0 0,7 1,5
9 8,0 30,3 18,5 33,1 9,2 0,8 1,6



Taulukko 7.
TYÖTTÖM YYDEN KEHITYS
P a ljonko  Suom essa o n  ty ö ttö m iä  12 kk  k u lu ttu a  ve rra ttu n a  nykyhetkeen? P rosen ttia  k u lu tta jis ta

H a a s ta tte lu - "paljon "h iem an "yhtä "hiem an "paljon  "ei osaa Saldo-
a ja n k o h ta en em m än" en em m än" paljon" vähem m än " vä hem m än " sanoa" luku

2008 8 2,3 29,8 39,6 27,0 0,8 0,6 -2 ,9
9 2,8 36,4 34,8 24,5 0,7 1,0 -8 ,0

10 5,6 51,8 30,1 11,3 0,6 0,7 -25.2
11 15,8 61,5 15,5 6,2 0,5 0,5 -42,9
12 26,2 57,0 9,7 5,5 0,9 0,6 -51,1

2009 1 21,1 59,3 11,9 6,6 0,8 0,3 -46,7
2 25,9 54,2 12,6 6,3 0,4 0,7 -49,4
3 19,8 59,7 13,4 5,9 0,6 0,6 -46,1
4 19,5 55,5 14,9 8,8 0,9 0,3 -42,0
5 13,1 53,5 19,4 13,0 0,2 0,8 -33,2
6 12,1 51,4 21,7 13,7 0,8 0,2 -30,1
7 10,5 51,1 23,7 13,1 0,9 0,7 -28,6
8 10,9 55,2 19,8 12,9 0,5 0,7 -31,5
9 11,3 48,2 24,0 15,2 0,8 0,5 -27,0

Taulukko 8.
OSTAM ISEN EDULLISUUS
O nko  a ja n k o h ta  o to ll in e n  k e s to ta v a ro id e n  o s ta m ise e n ?  P ro s e n ttia  k u lu t ta j is ta

H a a s ta tte lu - "ostam inen "ei "ostam inen "ei osaa Saldo-
a jan k o h ta on ed u llis ta" ku m paa ka an" on sanoa" luku

ep äed u llis ta"

2008 8 33,7 25,7 35,6 5,0 -1 ,9
9 33,7 25,0 36,5 4,8 -2 ,7

10 29,6 20,9 43,9 5,7 -14,2
11 32,9 17,1 45,7 4,3 -12,8
12 35,3 15,7 43,0 6,0 -7 ,7

2009 1 57,3 12,7 26,4 3,6 31,0
2 55,1 14,0 26,6 4,3 28,6
3 54,5 12,4 29,1 4,0 25,5
4 57,8 11,5 26,5 4,2 31 3
5 57,8 14,0 23,8 4,4 34,0
6 58,9 14,1 22,8 4,2 36,1
7 62,4 12,7 20,6 4,3 41,8
8 57,2 15,5 22,9 4,4 34,2
9 57,3 13,9 23,5 5,3 33,8

Taulukko 9.
RAHANKÄYTÖN VERTAILU
P a ljo n k o  ra h a a  k ä y tä t te  k e s to ta v a ro ih in  se u ra a v ie n  
P ro s e n ttia  k u lu t ta j is ta

12 kk  a ik a n a  v e rra ttu n a  e d e llis iin 7 2  kk?

H a a s ta tte lu - "paljon "h iem an "yhtä "hiem an "paljon "ei osaa Saldo-
a jan k o h ta en em m än" en em m än" paljon" vähem m än " vähem m än " sanoa" luku

2008 8 4,2 13,7 42,4 25,4 13,8 0,6 -15,5
9 4,6 13,6 44,2 23,3 13,6 0,7 -13,8

10 3,0 12,5 43,7 25,7 14,7 0,3 -18,2
11 2,8 12,5 44,5 27,4 12,5 0,3 -17,2
12 3,3 12,7 47,0 24,0 12,7 0,4 -15,1

2009 1 3,4 11,0 50,9 23,7 10,8 0,1 -13,7
2 3,0 11,3 51,7 22,5 11,1 0,5 -13,7
3 3,3 11,4 52,9 21,1 10,9 0,4 -12,5
4 2,6 12,9 50,1 24,1 10,1 0,3 -13,1
5 3,3 14,3 48,7 23,2 9,9 0,7 -11,1
6 3,6 12,8 51,3 21,6 10,4 0,3 -11,2
7 3,8 14,1 51,3 20,5 9,9 0,4 -9 ,4
8 3,3 14,4 49,4 21,4 11,2 0,4 -11 ,4
9 3,7 12,3 48,9 23,3 11,1 0,6 -12,9



Taulukko 10.
SÄÄSTÄM ISEN EDULLISUUS
O nko  a ja n k o h ta  o to ll in e n  s ä ä s tä m ise e n ? P ro se n ttia  k u lu tta jis ta

H aa sta tte lu - "erittä in "m elko "m elko "e rittä in "ei osaa Saldo-
a jank ohta hyvä aika" hyvä aika" huono a ika" huono aika" sanoa" luku

2008 8 10,3 62,7 21,0 2,2 3,7 29,0
9 9,5 64,6 19,5 1,6 4,8 30,5

10 12,1 62,3 18,8 2,8 3,9 31,0
11 11,8 59,4 22,1 2,6 4,0 27,8
12 10,1 59,6 21,4 3,5 5,4 25,6

2009 1 9,0 51,9 29,0 5,2 4,9 15,3
2 7,1 47,3 34,2 6,9 4,5 6,7
3 8,7 48,1 33,1 6,7 3,5 9,4
4 7,3 47,3 35,0 6,6 3,9 6,8
5 7,8 51,0 30,8 5,8 4,6 12,0
6 7,8 49,4 33,0 6,0 3,8 9,9
7 8,6 47,0 33,0 6,7 4,9 8,9
8 7,7 50,5 32,4 5,7 3,7 11,0
9 7,4 47,4 35,2 6,0 4,0 7,4

Taulukko 11a.
SÄÄSTÄM ISM AHDOLLISUUDET
P ys tyykö  ta lo u te n n e  s ä ä s tä m ä ä n  se u ra av le n  12 kk  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - "erittä in "m elko "m elko "e rittä in "ei osaa Saldo-
a jank ohta todennäk. todennäk. todennäk. todennäk . sanoa" luku

kyllä" kyllä" ei" ei"

2008 8 46,5 35,2 7,9 9,7 0,8 50,5
9 44,4 37,4 9,3 7,8 1,1 50,7

10 40,3 34,7 13,1 10,9 1,0 40,2
11 44,6 33,3 10,2 11,3 0,6 44,8
12 44,1 36,6 10,2 8,3 0,8 49,0

2009 1 42,6 35,1 12,4 9,3 0,6 44,7
2 41,9 36,4 12,3 8,8 0,7 45,1
3 45,2 36,6 8,2 9,1 1,0 50.3
4 41,0 37,6 12,1 8,5 0,8 45.3
5 44,5 34,2 11,1 9,2 1,0 46,8
6 42,4 38,0 9,9 9,0 0,7 47,4
7 41,2 36,4 10,2 10,9 1,4 43,4
8 43,9 35,5 10,0 9,3 1,3 47,3
9 47,1 31,3 10,9 9,5 1,2 47,8

Taulukko 11b.
SÄÄSTÄM ISEN SYYT*)
M itä  va rte n  s ä ä s tä tte  se u raav ien  12 kk  a ik a n a ?
P ro s e n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - Velan- Asunto Kesto- Loma Pahapäivä Vanhuus M u u syy
a jan k o h ta hoito etukäteen tav ara t

2008 8

10
11
12

37,3 9,0 26,4 40,3 56,0 34,3 9,4

2009 1 
2

37,5 9,7 27,0 43,5 57,9 35,7 10,4

3
4
5

38,1 11,9 28,6 46,2 58,4 38,3 11,9

6
7 36,7 9,3 25,7 43,1 59,5 34,9 11,3
8
9



Taulukko 11c.
SÄÄSTÖJEN SIJOITUSMUODOT*)
M ih in  s i jo ita t te  s ä ä s tö t s e u ra a v ie n  12 kk  a ika na ?  P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - Pankki A sunto- K iinteä Pörssi- M u u t V akuutus- M u u kohde
a jan k o h ta tili osake om aisuus osakkeet arv o p a p e rit säästöt

2008 8
9

10 59,3 10,7 12,0 8,2 19,4 19,0 11,7
11
12

2009 1 61,2 11,3 12,3 9,5 19,9 21,1 12,0
L

3
4
C

60,1 12,1 14,0 11,0 19,2 21,6 16,7
J
6
7 59,4 10,2 11,8 10,3 21,0 20,0 12,9
8
9

Taulukko 12.
KOTITALOUDEN RAHATILANNE
M ik ä  on  ta lo u te n n e  n yky in e n  ra h a tila n n e ?  P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - "säästäm m e "säästäm m e "tu lo t = "k äy täm m e "v e lk a a n  "ei osaa Saldo-
a jan k o h ta paljon  " h iem an" m enot" säästö jä" num m e" sanoa" luku

2008 8 7,6 58,5 26,7 3,9 3,0 0,3 31,9
9 8,1 59,8 26,1 3,1 2,3 0,6 34,1

10 6,5 55,3 31,1 4,2 2,3 0,7 29,7
11 9,1 53,8 30,7 3,3 2,5 0,5 31,9
12 7,3 58,0 26,9 4,7 2,7 0,5 31,3

2009 1 7,5 56,8 27,7 4,5 3,2 0,4 30,5
2 6,9 57,9 27,8 4,1 2,9 0,5 30,9
3 8,0 60,3 24,9 3,8 2,8 0,2 33,5
4 8,8 56,5 26,6 4,6 3,1 0,4 31,6
5 8,3 57,3 27,4 5,3 1,4 0,4 32,9
6 7,7 56,9 29,7 3,2 2,3 0,2 32,3
7 7,4 58,8 26,5 3,7 2,6 1,0 32,4
8 8,7 58,7 26,6 3,1 2,2 0,6 34,3
9 7,0 57,4 26,7 5,5 3,0 0,4 30,0

Taulukko 13a.
AUTON OSTO*)
A ik o o k o  ta lo u te n n e  h a n k k ia  ta i v a ih ta a  h e n k ilö a u to n  seu ra av ie n  6  kk  /  12 kk  a ikana?  P ro se n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - "kyllä . "m ah d o lli "lu u ltav as ti "ei" "e i osaa su u nn itte lu 
a jan k o h ta varm asti" sesti" ei" sanoa" jakso , kk

2008 8 7,7 8,1 5,6 77,8 0,8 12
9 7,8 8,9 7,4 75,2 0,7 12

10 8,0 6,7 5,1 79,3 0,8 12
11 7,1 7,9 4,8 79,2 0,9 12
12 7,4 6,8 7,4 77,9 0,5 12

2009 1 7,9 8,3 5,8 77,6 0,4 12
2 7,2 8,2 8,7 75,3 0,6 12
3 7,2 7,5 6,2 78,6 0,5 12
4 6,3 8,1 7,3 77,6 0,8 12
5 7,4 9,2 4,9 77,9 0,6 12
6 7,6 8,0 7,4 76,4 0,6 12
7 9,3 9,3 6,3 74,5 0,5 12
8 8,0 8,2 5,8 77,1 1,0 12
9 7,1 7,1 6,5 78,6 0,6 12

*) Ks. sivu 15, Huomautuksia taulukoista



Taulukko 13b.
UUSI VAI K Ä YTETTY AUTO*)
A io t te k o  h a n k k ia  uud e n  va i k ä y te ty n  h e n k ilö a u to n  seu raav ien  6  kk  /  12 kk  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H aastatte lu - "uusi, "uusi, "k ä y te tty , "käy tetty , Yhteensä su u n n itte lu 
a jankohta varm asti" m ahd." varm asti" m ahd." jakso , kk

2008 8 2,0 1,9 5,7 6,2 15,8 12
9 3,1 2,5 4,7 6,5 16,7 12

10 2,4 2,2 5,6 4,5 14,7 12
11 2,6 2,0 4,5 5,9 15,1 12
12 2,8 1,6 4,6 5,2 14,2 12

2009 1 1,8 2,1 6,1 6,3 16,2 12
2 1,4 1,7 5,8 6,5 15,4 12
3 2,3 2,1 4,9 5,4 14,7 12
4 2,0 1,5 4,3 6,6 14,4 12
5 2,1 2,5 5,3 6,7 16,6 12
6 2,0 1,5 5,6 6,5 15,6 12
7 1J 2,2 7,7 7,1 18,6 12
8 2,5 2,1 5,5 6,1 16,1 12
9 2,3 2,0 4,8 5,1 14,2 12

Taulukko 14a.
ASUNNON OSTO*)
A ik o o k o  ta lo u te n n e  h a n k k ia  ta i  v a ih ta a  o m is tu s a su n n o n  se u ra a v ie n  12 kk  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa statte lu -
a jankohta

"kyllä,
varm asti"

"m ah d o lli
sesti"

" lu u ltavas ti
ei"

"ei" "ei osaa 
sanoa"

2008 8 3,2 4,7 2,2 89,5 0,5
9 3,5 5,1 2,1 89,1 0,2

10 2,7 4,2 1,3 91,8 0,1
11 3,0 4,4 1,8 90,4 0,4
12 2,9 4,3 1,9 90,5 0,5

2009 1 3,1 3,2 2,4 91,0 0,3
2 3,3 5,2 1,8 89,2 0,5
3 3,4 4,4 1,8 90,3 0,1
4 3,4 4,8 1,3 90,0 0,4
5 3,8 5,7 1,7 88,7 0,1
6 3,0 3,7 2,2 90,8 0,3
7 2,7 4,3 1,5 91,4 0,2
8 3,0 4,2 2,1 90,4 0,2
9 3,4 4,7 1,8 89,7 0,5

Taulukko 14b.
ASUNNON PERUSKORJAAMINEN*)
A iko o k o  ta lo u te n n e  k ä y ttä ä  ra h a a  asun n on  p e ru sko rja u ks iin  seu raav ien  12 kk a ikana?  P rose n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa statte lu -
a jankohta

"kyllä,
varm asti"

“m a h d o lli
sesti"

"lu u ltav as ti
ei"

"ei" "ei osaa 
sanoa"

2008 8 15,7 6,6 3,9 73,4 0,3
9 15,7 7,1 4,5 72,0 0,8

10 13,7 6,3 2,9 76,5 0,6
11 15,0 6,8 3,3 73,4 1,4
12 14,1 6,9 4,5 73,2 1,4

2009 1 14,4 6,2 3,5 75,4 0,5
2 15,5 8,4 4,8 70,1 1,2
3 16,4 8,2 3,1 71,5 0,8
4 18,7 7,3 6,1 66,9 0,9
5 18,1 6,9 4,3 70,1 0,6
6 16,3 7,2 4,7 71,3 0,5
7 15,6 6,7 4,7 72,3 0,6
8 16,0 6,8 3,7 72,6 0,9
9 15,4 7,8 4,1 71,7 1,0



Taulukko 15.
RAHANKÄYTTÖ KOTIIN JA VAPAA-AIKAAN
A ik o o k o  ta lo u te n n e  k ä y t tä ä  ra h a a  se u ra a v iin  k o h te is iin  se u ra a v ie n  6  k k  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H a a s ta tte lu -
a ja n k o h ta

A sunnon korjaus  

"k y llä" "ehkä"

Kodin sisustus 

"kyllä" "ehkä"

Lom a-asunto

"kyllä" "ehkä1

2008 8 28,5 6,7 34,1 10,9 1,0 1,3
9 27,2 8,2 34,0 12,8 1,4 0,8

10 24,0 5,8 34,1 9,9 0,7 1,3
11 23,7 7,8 35,2 10,4 1,2 0,7
12 25,3 9,1 31,6 11,6 0,8 1,1

2009 1 27,9 7,9 36,4 11,1 1,2 1,3
2 26,4 8,3 35,5 11,2 1,6 0,7
3 29,5 8,6 35,3 10,7 0,8 0,7
4 30,5 9,7 38,9 11,0 1,6 1,5
5 34,4 7,4 35,7 11,9 1,4 1,1
6 31,9 8,1 34,3 10,1 1,6 1,0
7 30,3 5,3 32,7 8,5 1,4 0,8
8 26,5 7,7 33,4 10,0 1,5 1,3
9 26,8 6,6 30,8 10,6 1,4 0,9

Taulukko 15 jatkuu.
RAHANKÄYTTÖ KOTIIN JA VAPAA-AIKAAN
A ik o o k o  ta lo u te n n e  k ä y t tä ä  ra h a a  se u ra a v iin  k o h te is iin  se u ra a v ie n  6  kk  a ika n a ?  P ro s e n ttia  k o tita lo u k s is ta

H a a s ta tte lu - V iih d e-e lek tro n iikk a Kodinkoneet H a rr .- ja u rh .vä linee t
a ja n k o h ta "kyllä" "ehkä" "kyllä" "ehkä" "kyllä" "ehkä1

2008 8 25,1 14,1 12,5 7,2 19,4 7,7
9 22,6 14,7 11,4 7,2 19,5 6,4

10 23,8 13,4 10,3 6,6 16,8 6,5
11 22,6 11,7 11,2 7,0 15,8 6,3
12 25,5 14,4 12,8 8,5 16,7 7,0

2009 1 23,5 13,4 13,5 8,2 19,3 5,8
2 22,7 14,0 12,1 7,5 18,0 8,0
3 24,8 14,1 11,7 7,7 21,6 7,5
4 23,6 11,1 11,1 8,3 19,7 6,8
5 20,9 13,4 12,3 7,4 21,7 6,8
6 21,6 13,6 11,5 7,8 15,7 6,3
7 22,3 13,9 12,1 7,8 15,9 6,5
8 21,6 13,6 11,9 6,2 17,9 5,1
9 23,6 11,9 11,0 6,6 19,7 4,9

Taulukko 15 jatkuu.
RAHANKÄYTTÖ KOTIIN JA VAPAA-AIKAAN
A ik o o k o  ta lo u te n n e  k ä y t tä ä  ra h a a  se u ra a v iin  k o h te is iin  se u ra av ie n  6  kk  a ik a n a ? P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H a a s ta tte lu - K ulkuväline (ei au to ) K otim aan lo m am atka U lkom aan lom am atka
a ja n k o h ta "kyllä" "ehkä" "kyllä" "ehkä" "kyllä" "ehkä"

2008 8 4,3 4,8 33,2 15,0 32,6 13,5
9 5,0 4,2 33,6 12,8 35,0 12,9

10 5,0 3,4 34,5 12,5 31,1 13,5
11 4,2 3,9 37,0 15,1 32,1 13,5
12 5,0 4,8 39,1 14,3 31,0 12,4

2009 1 6,1 4,8 41,8 15,8 31,8 12,1
2 6,6 5,2 44,0 16,1 34,5 13,3
3 8,2 4,6 49,3 15,9 35,6 12,7
4 10,3 5,1 51,0 12,3 34,3 12,3
5 8,1 7,2 49,7 13,6 37,4 12,2
6 6,7 4,8 51,1 13,4 35,0 12,8
7 6,0 4,4 46,4 14,3 32,5 15,4
8 5,3 3,5 34,3 15,4 30,8 13,4
9 5,2 3,2 35,8 13,2 31,7 14,1



Taulukko 16.
LAINANOTON EDULLISUUS
Onko  a ja n k o h ta  o to ll in e n  la in a n  o tta m is e lle ? P ro se n ttia  k u lu t ta j is ta

H aastatte lu - "e rittä in "m elko "m elko "e rittä in "ei osaa Saldo-
ajankohta hyvä a ika" hyvä aika" huono a ik a 1'  huono aika" sanoa" luku

2008 8 0,5 25,5 56,9 12,5 4,6 -27,7
9 0,6 26,3 56,0 11,4 5,6 -25,7

10 0,2 13,1 59,1 24,3 3,3 -47,1
11 1,1 16,5 60,0 18,6 3,8 -39,3
12 1,9 24,7 51,0 16,5 5,8 -27,8

2009 1 6,1 42,3 38,6 8,9 4,1 -1 .0
2 9,6 41,1 34,9 10,4 4,0 2,3
3 10,3 44,4 32,8 8,6 4,0 7,6
4 10,3 45,5 30,9 8,6 4,6 9,0
5 10,6 48,9 29,1 6,0 5,4 14,4
6 11,8 50,1 26,2 6,9 5,0 16,8
7 13,5 50,1 27,2 5,2 3,9 19,8
8 13,6 49,7 26,5 5,6 4,6 19,7
9 14,1 52,5 23,4 5,5 4,5 23,1

Taulukko 17a.
LAIN ANO TTOAIKEET
A ik o o k o  ta lo u te n n e  o t ta a  la in a a  se u ra a v ie n  12 kk  a ikana?  P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - "kyllä, "m ahdo lli- "luu ltavasti "ei" "ei osaa
ajankohta varm asti" sesti" ei" sanoa"

2008 8 5,6 6,0 4,9 82,7 0,8
9 3,8 7,8 5,4 82,4 0,6

10 3,8 5,3 5,1 85,3 0,5
11 4,5 5,9 3,8 85,5 0,3
12 4,6 6,4 5,4 83,1 0,6

2009 1 5,3 6,3 6,1 81,3 1,0
2 6,2 8,6 5,2 79,2 0,8
3 6,6 7,6 4,7 80,8 0,4
4 6,4 7,3 7,1 78,7 0,5
5 5,4 9,0 4,8 80,1 0,7
6 5,9 7,3 5,7 80,7 0,3
7 5,1 6,2 5,1 82,4 1,1
8 6,5 6,4 5,0 81,5 0,6
9 7,4 7,0 5,2 80,1 0,3

Taulukko 17 b.
LAINOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET*)
M itä  v a rte n  o ta t te  la in a a  se u ra a v ie n  12 kk  a ika na ? P ro se n ttia  k o t ita lo u k s is ta

H aastatte lu - A s u n to - K iinteä O pinnot K estotavarat, Arvo- M uu syy
ajankohta osake om aisuus m a tka t p a p erit

2008 8 
9

10 2,8 2,5 2,1 1,5 0,2 2,0
11
12

2009 1 3,3 3,4 1,7 2,5 0,2 3,1
2
3
4 3,4 4,1 1,5 2,6 0,5 4,5
5
6
7 3,2 3,0 2,0 3,4 0,1 2,5
8
9



Taulukko 18.
KULUTTAJIEN LUOTTAM USINDIKAATTORI JA SEN OSATEKIJÄT
L u o tta m u s in d ik a a t to r i o n  n e ljä n  s a ld o lu v u n  kesk ia rvo_______________

H aa sta tte lu -
a jan k o h ta

O m a talous, 
tu leva  12 kk

Säästäm is- 
m ahdo lli- 
suudet, 
tu leva  12 kk

Suomen  
talous, 
tu leva 12 kk

Työttöm yys, 
tu le v a  12 kk

K ulu tta jien
luo tta m us -
in d ika a tto ri

Vanha kui. 
lu o ttam us- 
in d ik a a tto ri

2008 8 3,2 50,5 -16,0 -2 ,9 8,7 -7 ,4
9 6,3 50,7 -16,8 -8 ,0 8,1 -6,3

10 5,3 40,2 -21,0 -25,2 -0.2 -11,9
11 3,1 44,8 -22,9 -42,9 -4,5 -13,8
12 3,2 49,0 -27,1 -51,1 -6 ,5 -15,0

2009 1 3,5 44,7 -17,0 -46,7 -3 ,9 -5 ,6
2 3,0 45,1 -14,4 -49 ,4 -3 ,9 -7 ,5
3 3,4 50,3 -13,6 -46,1 -1 ,5 -8 ,7
4 3,4 45,3 -2 ,7 -42 ,0 1,0 -5 ,6
5 5,6 46,8 9,5 -33,2 7,2 -1 ,5
6 7,1 47,4 9,2 -30,1 8,4 -0 ,8
7 7,1 43,4 11,7 -28 ,6 8,4 2,3
8 6,2 47,3 10,8 -31 ,5 8,2 1,6
9 6,6 47,8 19,5 -27,0 11,7 3,5

Taulukko 19.
JOIDENKIN LAITTEIDEN YLEISYYS KOTITALOUKSISSA*)
O n ko  ta lo u d e s s a n n e ... ? P ro s e n ttia  k o t ita lo u k s is ta _____

H a a s ta tte lu - Laajakuva- DVD- D igi- K an nettava Laajakaista- In ternet- GPS-paikannin
a jan k o h ta ta i tau lu -tv la ite kam era tie to k o n e yhteys m atkapuhelin autossa

2006 2 32,5 48,2 47,2 27,9 50,6 40,9 3,4
5 33,2 48,9 51,2 27,1 56,5 42,7 3,7
8 35,2 49,7 51,7 29,2 53,4 45,9 4,8

11 33,3 52,0 51,7 32,3 57,8 42,9 5,7
2007 2 39,0 56,5 56,8 35,3 61,5 49,3 7,3

5 38,4 56,2 57,7 34,9 61,0 45,6 7,7
8 42,0 57,3 59,9 37,3 65,5 49,7 9,2

11 41,4 55,0 58,9 39,0 62,0 47,7 12,1
2008 2 43,7 57,6 61,1 39,0 65,6 49,8 12,8

5 47,7 56,2 62,0 44,4 68,5 50,5 12,4
8 49,2 57,9 64,7 48,9 69,4 50,1 14,6

11 49,9 59,9 67,6 49,7 68,3 53,9 16,6
2009 2 54,1 58,9 65,5 55,4 70,0 52,2 20,2

5 56,4 61,0 66,0 56,6 72,0 52,5 23,0
8 59,1 62,9 66,9 58,5 74,5 51,4 24,1

Taulukko 20.
KOTITALOUKSIEN SIJOITUSKOHTEET HAASTATTELUHETKELLÄ*)
M ih in  k o h te is iin  ta lo u te n n e  o n  s i jo it ta n u t  ra h a a ?  P ro s e n ttia  k o tita lo u k s is ta

H aa sta tte lu - M ä ärä a ik a is - Pörssi- Sijoitus- Joukko- Vakuutus- S ijo itus- M u u kohde
a jan k o h ta ta i sijoitus- osakkeet rahasto t v e lk a k ir ja t säästöt asunto  ta i

t i l i t -k iin te is tö

2006 1 34,2 15,6 26,1 2,5 24,1 9,2 2,4
4 32,2 16,9 26,4 2,2 23,9 8,3 3,4
7 34,5 18,9 26,5 2,4 23,9 9,1 2,5

10 33,9 16,5 26,6 1,9 23,5 7,9 2,8
2007 1 35,1 15,5 29,7 1,8 25,8 8,5 3,9

4 32,4 16,4 27,5 2,5 24,7 8,8 3,3
7 36,1 17,4 30,1 2,8 24,8 7,8 3,6

10 37,3 18,1 30,0 2,4 27,0 8,1 3,2
2008 1 39,9 16,9 29,0 2,1 26,0 8,1 4,0

4 42,5 18,9 29,0 2,2 28,8 10,0 4,9
7 41,0 14,2 26,8 2,0 25,3 9,5 3,4

10 41,4 14,4 26,9 1,7 25,7 9,4 2,0
2009 1 40,2 16,5 23,8 2,1 27,0 9,0 2,9

4 43,6 18,4 24,7 2,2 27,4 9,6 3,0
7 41,1 18,2 25,3 2,9 26,2 11,3 3,5

*) Ks. sivu 15, Huomautuksia taulukoista



Kuluttajabarometrin menetelmä
Kuluttajabarometri on puhelinhaastattelututkimus 
[survey], jonka avulla mitataan suomalaisten mielikuvia 
-  arvioita ja odotuksia -  yleisestä ja oman kotitalouden 
taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia tehdä suu
ria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuk
sella selvitetään nykyaikaisten koneiden ja laitteiden 
yleisyyttä kotitalouksissa. Ensimmäinen kuluttajabaro- 
metritutkimus tehtiin marraskuussa 1987. Vuoteen 
1991 saakka se tehtiin kaksi kertaa vuodessa, touko- ja 
marraskuussa. Vuonna 1992 tutkimuskerrat nostettiin 
neljään: tutkimuskuukaudet olivat helmi-, touko-, elo
ja marraskuu. Lokakuusta 1995 alkaen kuluttajabaro
metrin tiedot on kerätty EU:n komission toimeksian
nosta joka kuukausi.

Kuluttajabarometrin kysymykset ovat aina olleet 
suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kan
sainvälisten tutkimusten kanssa. Lokakuussa 1995 kes
keisimmät kysymykset yhdenmukaistettiin EU-maiden 
harmonisoidun kuluttajasurveyn 15 kysymyksen kans
sa. Tämä aiheutti pieniä muutoksia kuluttajabaromet
rin tietosisältöön. EU-kysymysten lisäksi nykyinen ku
luttajabarometri sisältää parikymmentä Suomen omaa 
kysymystä, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien.

Tietojen keruu
Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 1999 
saakka Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yh
teydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa 
paneelia. Samalle henkilölle esitettiin kysymykset kol
me kertaa puolen vuoden välein, ja kohdehenkilöistä oli 
joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen 
kenttähaastattelijat tekivät haastattelut (puhelimitse) 
eri puolilla Suomea.

Tammikuusta 2000 alkaen kuluttajabarometrin 
kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva henkilö- 
otos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten mat- 
kailututkimuksen ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki 
haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokeskuksen 
puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimus
alueena on edelleen koko maa, ja kuluttajabarometrin 
vastaajat edustavat Suomen 15-74-vuotiasta väestöä 
iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen.

Edellä kuvatulla tiedonkeruumenetelmän muutoksel
la oli jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin vas- 
tausjakaumiin. Syksyllä 1999 toteutetun koetutkimuk
sen perusteella kuluttajien arviot kotitaloutensa ta
loudellisesta tilanteesta sekä säästämisen ja kestotavaroi- 
den ostamisen edullisuudesta muuttuivat myönteisem
miksi uuden menetelmän seurauksena.

Kuluttajabarometrin otoskoko on kuukausittain 2 200 hen
kilöä. Syyskuussa 2009 vastauksia saatiin 1 535 ja vastaus- 
kato oli siten 30,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutki
muksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi 
henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Tietojen painottam inen
Kaikki kuluttajabarometrin vastaustiedot korotetaan 
perusjoukon tasolle painokertoimien avulla. Painotus 
korjaa vastauskadon vaikutuksia ja parantaa tietojen ti
lastollista tarkkuutta. Painokertoimet muodostetaan 
käyttämällä hyväksi kunkin havainnon todennäköisyyt
tä sisältyä otokseen.

Suurin osa kuluttajabarometrin mittareista on hen
kilöihin kohdistuvia. Niiden osalta tulokset estimoidaan 
henkilöpainojen avulla. Henkilöpainot saadaan kalib- 
rointimenetelmällä niin, että valittujen taustamuuttuji
en (suuralue, henkilön ikäryhmä ja sukupuoli) esti
moidut reunajakaumat vastaavat koko perusjoukosta 
saatuja reunajakaumia eli väestörakennetta.

Osa kuluttajabarometrin muuttujista mittaa kuiten
kin kotitalouskohtaisia asioita kuten kotitalouden raha
tilanne, laitteiden omistaminen sekä ostamiseen, säästä
miseen ja lainanottoon liittyvät aikomukset. Nämä tu
lokset saadaan kotitalouskohtaisten painojen avulla. 
Painorakennetta laskettaessa käytetään hyväksi Tilasto
keskuksen tulonjakotilaston kotitalouksien rakennetta. 
Varsinainen painotus tehdään jälkiosittamalla ja lopuksi 
kalibroimalla (reunamuuttujina suuralue ja kotitalou
den jäsenlukumäärät ikäryhmittäin).

Painotuksen vaikutus mielialamittareiden arvoihin 
on yleensä vähäinen. Tähän ilmiöön on useita syitä. 
Ensinnäkin tutkimuksen otanta-asetelma (systemaatti
nen satunnaisotanta) tuottaa itsepainottuvan otoksen. 
Toiseksi kato on pysynyt melko tasaisena eri väestöryh
missä, joten se ei ole kovin paljon vinouttanut aineistoa. 
Ja kolmanneksi mielipiteitä koskevien kysymysten ja 
niistä laskettujen indikaattorien korrelaatio on heikko 
painotuksessa käytettyjen muuttujien kanssa. Voidaan 
sanoa, että mielipiteet hajoavat suhteellisen paljon eri 
väestöryhmissä. Edellä mainituissa kotitalouskohtaisissa 
tiedoissa sen sijaan ilmenee näkyvämpiä eroja verrattu
na painottamattomiin lukuihin.

Huom autuksia taulukoista
Auton ja asunnon hankintaa koskevat kuluttajabaro
metrin kysymykset muutettiin huhtikuusta 1998 läh
tien. Vuoden 2002 loppuun saakka lyhyemmän suun
nittelujakson (6 ja 12 kk) kysymykset esitettiin haastat
telussa joka kuukausi tarkennuksena pitemmän suunnit
telujakson (24 kk) kysymyksille näiden jälkeen. Vain ly
hyemmän suunnittelujakson tiedot julkaistiin taulukois
sa 13a, 13b ja 14a. Tammikuusta 2003 alkaen sekä au
ton että asunnon osto kysytään kuluttajabarometrissa 
vain 12 kuukauden jaksolta.

Kodin peruskorjauksista (taulukko 14b) on kotita
louksilta kysytty kuukausittain huhtikuusta 1998 läh
tien. Sitä ennen kysymys esitettiin vain tammi-, huhti-, 
heinä- ja lokakuussa.

Heinäkuussa 1998 alettiin kuluttajabarometrin yh
teydessä selvittää joka kuukausi erilaisten viihde-elekt- 
ronisten ja tietoteknisten laitteiden sekä puhelimien ja 
auton yleisyyttä kotitalouksissa (samaa tutkittiin aiem-



min marraskuussa 1997 ja toukokuussa 1998). Touko
kuusta 2000 alkaen laitteiden kyselytiheys on kuitenkin 
m uuttunut siten, että kysymykset esitetään neljästi 
vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Siksi 
taulukkoon 19 on jätetty vain mainittujen kuukausien 
luvut.

Säästämisen ja lainanoton motiiveja sekä säästöjen 
sijoitusmuotoja koskevat sarjat (taulukot 1 Ib, 11c ja 
17b) uusittiin huhtikuussa 2000. Prosenttiosuudet las
kettiin aikaisemmin niistä kotitalouksista, jotka aikoivat 
säästää tai ottaa lainaa. Uusissa sarjoissa luvut ovat 
osuuksia kaikista kotitalouksista. Tämän lisäksi taulu
kossa 11c arvopaperit jaettiin pörssiosakkeisiin ja mui
hin arvopapereihin. Heinäkuun 2001 julkaisusta alkaen

Saldoluku
Monissa taulukoissa ja kuvioissa viitataan saldolukui- 
hin. Laskentaperiaate on seuraava: Haastateltavilta ky
sytään esimerkiksi: ’’Millainen on Suomen taloudellinen 
tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen?” 
Vastausvaihtoehdot on esitetty oheisessa taulukossa. 
Kunkin vastausvaihtoehdon prosenttiosuus kerrotaan 
sen painokertoimella. Tulojen summana saadaan saldo- 
luku. Esimerkkinä taulukko 4: Suomen talous, tuleva 
vuosi, maaliskuu 2009.

Luottamusindikaattori
Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan seuraavien 
kysymysten saldoluvuista (taulukko 18):
-  Millainen on oma taloudellinen tilanteenne

12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen?
-  Pystyykö taloutenne säästämään seuraavien 

12 kuukauden aikana?
-  Millainen on Suomen taloudellinen tilanne

12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen?
-  Paljonko Suomessa on työttömiä 12 kuukauden 

kuluttua verrattuna nykyhetkeen?

vakuutussäästöt on erotettu (muista arvopapereista) 
omaksi kohteekseen. Muun muassa loma-asunto sekä 
taide- ja arvoesineet sisältyvät kohtaan "muu kohde." 
Vuoden 2003 alusta säästö- ja lainanottokohteiden ky
syminen on harvennettu kuluttajabarometrissa neljään 
kertaan vuodessa: tammi-, huhti-, heinä-ja lokakuussa.

Kotitalouksien toteutuneita sijoituskohteita on ky
sytty kuluttajabarometrissa neljästi vuodessa tammi
kuusta 2001 alkaen (taulukko 20).

Julkaisussa esitettävät luvut ovat kausitasoittamatto- 
mia, kuviota 6 lukuunottamatta. Kuluttajabarometrin 
täydelliset kuukausisarjat ovat saatavissa Tilastokeskuk
sesta Excel-tiedostona.

Vastaus % -osuus Painokerro in Tulo

paljon parempi 0,7 1 0,7
hieman parempi 24,6 0,5 12,3
samanlainen 29,0 0 0
hieman huonompi 36,2 -0 ,5 -18,1
paljon huonompi 8,5 -1 -8 ,5
ei osaa sanoa 1,1 0 0

Yhteensä 100,0 -13,6 = Saldoluku

Saldoluvut lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä (arit
meettinen keskiarvo). Saldoluvut ja kuluttajien luotta
musindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. 
Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivi
nen pessimististä näkemystä taloudesta.

Vanhan luottamusindikaattorin osatekijöitä olivat 
oman ja Suomen talouden tulevaisuuden lisäksi näiden 
mennyt kehitys sekä kestotavaroiden ostoedullisuus 
haastatteluhetkellä.

Julkaisussa esitettävien tietojen tutkimusviikot ovat olleet seuraavat:

VUOSI 2008: elokuu: viikot 32-33, syyskuu: viikot 36-38, lokakuu: viikot 40-42, 
marraskuu: viikot 45-47, joulukuu: viikot 49-50
VUOSI 2009: tammikuu: viikot 2-3, helmikuu: viikot 6-8, maaliskuu: viikot 10-12, huhtikuu: viikot 14-16, 
toukokuu: viikot 19-20, kesäkuu: viikot 23-25, heinäkuu: viikot 27-29, elokuu: viikot 32-33, syyskuu: viikot 36-38



Sanasto Ordlista Vocabulary

-  aikomukset (aikeet)
- alemmat
- arvioitu hintojen muutos
- arvopaperit
- asunnon korjaus
- asunnon peruskorjaaminen
- asunto-osake
- asuntoon etukäteen
- auto 

digikamera
- DVD-laite 

edullinen
- ehkä
- ei
- ei kumpaakaan
- ei osaa sanoa
- elinkustannukset 

enemmän
- epäedullinen
- erittäin
- GPS-paikannin autossa
- haastatteluajankohta 

harrastus-ja urheiluvälineet
-  hieman
- hieman enemmän/vähemmän 
 ̂ hieman parempi/huonompi

-  huono aika
- huonompi
-  hyvä aika
- inflaatioarvio/-odotus 

Internet-matkapuhelin (VVAP/GPRS/3G)
- joukkovelkakirjat
- kannettava tietokone
- keskiarvo 

kestotavarat
-  kestotavaroiden ostoedullisuus
- kiinteä omaisuus
- kodin sisustus 

kodinkoneet
- korkeammat
- kotimaan lomamatka
- kulkuväline (ei auto)
- kuluttajat
-  kuluttajahinnat
-  kuluttajahintaindeksi (KHI)
- kuluttajien luottamusindikaattori
- kuukausi (kk)
- kyllä
- käytetty
-  käyttää rahaa
- käyttötarkoitus
- käytämme säästöjä
-  laajakaistayhteys
- laajakuva- tai taulu-tv 

laina
- lainanotto (ottaa lainaa)
- laitteiden yleisyys
- laskevat hieman
- loma
- loma-asunto
- luultavasti ei
- mahdollisesti

- avsikter
- lägre
- estimerad konsumentprisutveckling
- värdepapper
- bostadsreparation
-  renovering av bostaden
- bostadsaktie
- förhandssparande för bostad
- bil
-  digitalkamera
- DVD-spelare
- fördelaktig
-  kanske
- nej
- ingendera
-  kan inte säga
-  levnadskostnader
- mera
- ofördelaktig
-  mycket, extra
- GPS-navigator i bilen
-  tidpunkten för intervjun
-  hobby- och sportartiklar
-  nägot
- lite mera/mindre
- nägot bättre/sämre
- däligtid
-  sämre
-  bra tid
-  uppskattad/förväntad inflation
- Internet-mobiltelefon (WAP/GPRS/3G)
- masskuldebrev
- bärbardator
-  medelvärde
- kapitalvaror
-  fördelaktigt a tt köpa kapitalvaror nu
- fastegendom
- heminredning
- hushällsmaskiner
-  högre
-  fritidsresa i hemlandet
-  annat fortskaffningsmedel än bil
-  konsumenter
-  konsumentpriser
- konsumentprisindex (KPI)
-  konsumenternas förtroendeindikator (CCI)
-  manad (man)
- ja
- begagnad
- använda pengar
- användningsändamäl
-  vi utnyttjar sparade medet
- bredbandsanslutning
-  vidbild- eller tavla-tv
- Iän
- ta Iän
- ägande av apparater
- sjunker nägot
- fritid
- fritidsbostad
- troligtvis inte
- eventuellt

-  intentions
- lower

estimated change in prices
-  securities
-  home improvements
- basic repairs to a dwelling
- dwelling in a housing company
-  for the flat in advance
- car
-  digital camera
- DVD player
- favourable
-  possibly
- no
-  neither... n o r ...
- don't know
- cost of living
- more
-  unfavourable
- very
- GPS navigator in a car
-  time of survey
- hobby and sports equipment
- a little
- a little more/less
-  a little better/worse
-  bad time
- worse
-  good time
-  estimated/expected inflation
- Internet mobile phone (WAP/GPRS/3G)
-  bonds
-  laptop computer
- mean
-  consumer durables
-  favourable time to buy consumer durables
- real property
-  home furnishing
-  home electronics
- higher
-  holiday travel in Finland
-  vehicle other than a car
-  consumers
- consumer prices
- consumer price index (CPI)
- consumer confidence indicator (CCI)
-  month
-  yes
-  used
- spend money
-  purpose of use
-  we have to draw on our savings
- broadband connection
-  wide-screen TV or flat panel TV
- loan
- raise a loan
- possession of equipment
- fall slightly
-  holiday
- holiday home
- probably not
- possibly



Sanasto Ordlista Vocabulary

-  matkat - resor -  travels
-  melko huono - ganska dälig - rather unfavourable
- melko hyvä - ganska bra - quite good
-  melko paljon -  ganska mycket - quite a lot
- melko todennäköisesti - ganska sannolikt - fairly likely
- mennyt vuosi - det gängna äret - in the past 12 months
- mielikuvat - uppfattningar - images
- muu kohde/syy - annat alternativ/ändamäl - other form/purpose
-  muut arvopaperit -  andra värdepapper - other securities
- määräaikais- tai sijoitustilit - tidsbundna konton eller placeringskonton - time deposits or investment accounts
- nousevat hitaammin - stiger längsammare -  increase at a slower rate
-  nousevat nopeammin -  stiger snabbare - increase at a faster rate
- nousevat samaa vauhtia - stiger i samma takt - increase at the same rate
-  näkemykset -  synpunkter - views
- oma talous - det egna hushället - own financial situation
- opinnot -  studier - studies
-  osatekijä (indikaattorin) - delindikator - component
-  ostaminen on edullista - fördelaktigt att köpa - right time to buy
-  ostaminen on epäedullista - ofördelaktigt att köpa - wrong time to buy
- osto - köp - purchase
- otollinen -  fördelaktig - favourable
- pahapäivä -  sämretider - bad days
- painottaminen - vägning - weighting
- paljon - mycket - much, a lot
- paljon enemmän/vähemmän - mycket mera/mindre - much more/less
- paljon parempi/huonompi - mycket bättre/sämre - a lot better/worse
* pankkitili - bankkonto - bank account
- parempi - bättre - better
- pysyvät nykyisellä tasolla - hälls pä nuvarande niva - stay about the same
- pörssiosakkeet - börsaktier - listed shares
- rahankäyttö - penninganvändning - spending (money)
-  rahatilanne - penningsituation - financial situation
-  saldoluku - nettotal - balance figure
- samanlainen - likadan - stay/stayed the same/unchanged
-  sijoitusasunto tai -kiinteistö - placeringsbostad eller -fastighet - investment dwelling or property
-  sijoitusrahastot - placeringsfonder - mutual funds
- Suomen talous - ekonomlska Situationen i Finland - Finland's economic situation
- suunnittelujakso - planerlngsperiod - period of planning
-  säästäminen - sparande - saving
-  säästämme - vi sparar - we are saving
-  säästöt - besparingar - savings
-  todennäköisesti - sannolikt -  likely
-  tuleva vuosi - det närmaset äret -  in the next 12 months
-  tulot =  menot - inkomster =  utgifter -  we make ends meet on our income
- tutkimusvlikko -  undersökningsvecka week of survey
- työttömyys - arbetslösheten - unemployment
-  työttömät - arbetslösa - unemployed
- ulkomaan lomamatka - fritidsresa utomlands - holiday travel abroad
- uusi - ny, den nya - new
- vakuutussäästöt - försäkringsbesparingar - insurance savings
-  vanha - gammal, den gamla - old
- vanhuus - älderdomen - old age
- varmasti - säkert - sure, certainly
-  velanhoito - skötsel av Iän - for interest and payments of debts
- velkaannumme - vi skuldsätter oss - we are running into debt
- viihde-elektroniikka hemelektronik - entertainment electronics
- vuosimuutos - förändring pä ärsnivä - year-on-year change
- vähemmän - mindre - less
- yhteensä - summa - total
- yhtä korkeat/paljon - lika höga/mycket - about the same



Työllisten arviot työttömyyden uhasta omalla kohdallaan 
3/2004-9/2009
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Oman kulutuksen muutos taantuman vaikutuksesta 
toistaiseksi -  kotitalouksien arvio, syyskuu 2009
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