
Jussi Nyrhinen
Jyväskylän yliopisto

Nuorten aikuisten talouden 
hallinta digitalisoituneissa 

ympäristöissä



DigiConsumers

• Jussi Nyrhinen, KTT, tutkijatohtori
• DigiConsumers STN-hanke, PI Terhi-Anna Wilska, 

JY Sosiologia 2020-2025
• Konsortiossa mukana JY kasvatustieteet, HY, UVA, PTT ja TAT
• Kuluttajaksi oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa
• Ratkaisuja ja työvälineitä nuorten talous- ja kuluttajataitojen parantamiseksi 

• Hankkeen kyselytutkimusten tuloksia 2020 ja 2021



Asenteita henkilökohtaista talouden 
hallintaa kohtaan sukupuolen mukaan

• Miesten ja naisten välillä merkitseviä eroja, mutta erot ovat pieniä 
(ANOVA, p<0.05-0.001)

• Miehet nojaavat talouden hallinnassaan jonkin verran enemmän 
vanhempiinsa ja suhtautuvat talouteensa huolettomammin

• Toisaalta miehet kokevat olevansa jokseenkin päättäväisempiä sen 
suhteen, miten hallitsevat henkilökohtaista talouttaan
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En ole juurikaan ajatellut taloudenhallinnan tapoja. En ole
kovin huolissani siitä, miten pankki voisi arvioida minua

enkä laskujen maksamisesta.

En ajattele rahaa paljon. Otan sen vain tavallaan vastaan
niin kuin se tulee.

En ole oikein miettinyt olenko enemmän säästäjä vai
kuluttaja. Raha-asiat eivät vain kiinnosta minua paljon.

Nainen Mies

Kiinnostumattomuus taloudenhallintaa kohtaan
(1=en lainkaan, 5=hyvin paljon), keskiarvo sukupuolen mukaan 

(N=1000, 18-29-v., syksy 2020)



Vanhempien rooli talouden hallinnalle
(1=en lainkaan, 5=hyvin paljon), keskiarvo sukupuolen mukaan 

(N=1000, 18-29-v., syksy 2020)
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Vanhempani tietävät, mikä on parhaakseni sen suhteen,
miten minun tulisi hoitaa raha-asioitani.

Teen luottokortteihin ja pankkitileihin liittyviä päätöksiä
vain, jos vanhempani hyväksyvät ne.

En ole oikein koskaan kyseenalaistanut näkemyksiäni
säästämiseen ja kuluttamiseen liittyen. Jos näkemykset

ovat vanhemmistani oikein, niiden täytyy olla oikein
minulle.

Nainen Mies



Kiinnostus taloudenhallintaa kohtaan
(1=en lainkaan, 5=hyvin paljon), keskiarvo sukupuolen mukaan 

(N=1000, 18-29-v., syksy 2020)
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Olen kokeillut erilaisia tapoja henkilökohtaisten raha-
asioiden hallitsemiseen. Nyt minulla on selkeä näkemys

siitä, mikä on järkevää minulle.

Olen käyttänyt aikaa miettiäkseni taloudellisia tavoitteita,
luottokortteja ja kulutustapoja. Olen päättänyt

taloudenhallinnan tavan, joka toimii parhaiten minulle.

Aiempien kokemusten perusteella olen päättänyt,
minkälaisen taloudenhallinnan tavan haluan toistaiseksi.

Nainen Mies



Säästäminen, sijoittaminen ja menojen hallinta
sukupuolen mukaan

• Heissä, jotka säästävät ensisijaisesti osakkeisiin, miesten osuus oli suurempi
• Naisten osuus oli suurempi heissä, jotka ilmoittivat ensisijaiseksi säästämisen muodoksi 

pankki- ja asuntosäästämisen
• Tulokset ovat linjassa esim. pankkien selvityksiin, joiden mukaan miehet ottavat 

enemmän riskiä, kun naiset taas haluavat vakautta
• Naisten osakesijoittaminen on kuitenkin kasvussa. Ks. esim.

• taloudellinen_mielenrauha_2020_v1,-d-,0_.pdf (danskebank.fi)
• Naisten sijoittaminen on nousussa | OP Media (op-media.fi)

• Miehet suunnittelivat ostoksiaan jonkin verran naisia enemmän, kun taas naiset 
pyrkivät hallitsemaan menojaan vertailemalla hintoja ja tarjouksia (erot merkitseviä, 
ANOVA, p<0.05-0.001)

https://danskebank.fi/-/media/pdf/danske-bank/fi/fi/taloudellinen_mielenrauha_2020_v1,-d-,0_.pdf?rev=3a0bfed46a9747a895627dc7e8365713&hash=151FE9077DA903670517557F85579764
https://www.op-media.fi/sijoittaminen/naisten-sijoittaminen-on-nousussa/
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Säästän pankkitilille (n=359)

Säästän sijoittamalla, osakkeet, rahastot, muut (n=260)

Asuntosäästäminen, esim. ASP-tili (n=89)

Säästän muulla tavoin (n=142)

En säästä (n=142)

Nainen Mies

Mikäli säästät, millä tavoin ensisijaisesti?
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

(N=1000, 18-29-v., syksy 2020)
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Suunnittelen ostokseni huolellisesti etukäteen.

Vertailen hintoja tai tarjouksia.

Nainen Mies

Menojen hallinta
(1=en lainkaan, 5=hyvin paljon), keskiarvo sukupuolen mukaan 

(N=2300, 18-29-v., kevät 2021)



Impulsiivinen verkko-ostaminen 
ja verkko-ostosriippuvuus

Kyselyutkimus 2020          
(N=1000, 18-29-v.)
• Matala itsehillintä altistaa 

kohdennetun mainonnan ja 
sosiaalisen median 
vaikutukselle ja johtaa 
impulsiivisiin ostopäätöksiin

• Positiivinen suhtautuminen 
kohdennettuun mainontaan on 
myös yhteydessä sosiaalisen 
median vaikutukseen 
ostopäätöksiin

Kyselytutkimus 2021         
(N=2300, 18-29-v.) 
• Alttius matkapuhelimen 

ilmoituksille voimistaa matalan 
itsesäätelyn yhteyttä verkko-
ostosriippuvuudelle

• Digitaalisen ympäristön 
ärsykkeet heikentävät 
itsesäätelyä ja toimivat 
sytyttiminä impulsiiviselle ja 
pakonomaiselle 
ostokäyttäytymiselle



Myönteinen 
asenne 

kohdennettua 
mainontaa kohtaan

Matala itsehillintä Impulsiivinen osto-
käyttäytyminen

R2=0,45

R2=0,09

Velkaantuneisuus

Sosiaalisen median 
vaikutus 

ostopäätöksille

R2=0,09

H1 (β = 0,248***)

H2 (β = 0,435***)

H5 (β = 0,258***)

H3 (β = 0,235***)

H7 (β = 0,46***)

H6 (β = 0,158***)

H4 (β = 0,628***)

R2=0,40

(CFI= 0.95; RMSEA = 0.48)



Itsesäätelyn puute

Moderaattori:
Älypuhelimen käytön 

säätelyn puute 

Verkko-ostos-
riippuvuus

R2=0,41

Oman talouden 
hallinta

Velkaantuneisuus

R2=0,18

R2=0,02

H1+ (β=0,378***)

H5- (β=-0,117*)

H6- (β=-0,264***)

H2+ (β=0,46***)

H3+ (β=0,163***)

H7+ (β=0,176***)

H4- (ns)

(CFI= 0.955; RMSEA = 0.052)



Johtopäätöksiä

• Mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ei tule rajoittaa, vaan 
oppilaita tulisi opettaa käyttämään teknologiaa heille 
hyödyllisellä tavalla
• Digitaalisten ympäristöjen tuntemus ja medialukutaito tärkeitä riskien 

välttämiseksi (mm. sosiaalisen median vaikutus, käyttäytymisen 
pohjalta kohdennettu mainonta)

• Itsesäätelytaitojen ja –strategioiden opettaminen on tärkeää, koska 
digitaalisen ympäristön ärsykkeet voivat olla läsnä lähes koko ajan ja 
kaikkialla

• Rahaa ja taloutta tulisi käsitellä enemmän opetuksessa
• Sukupuolten välisen taloudellisen epätasa-arvon kaventaminen myös 

koulujen vastuulla



jussi.nyrhinen@jyu.fi

Kiitos!
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