
Nordea rohkaisee säästämään lapsille – 20 euroa jokaiselle lapsen
rahastosäästön aloittavalle
Yleisin tapa säästää lapsille on rahan siirtäminen tilille. Lapsille säästäessä säästöaika on usein kohtuullisen pitkä, jolloin
vanhempien olisi hyvä pohtia tilisäästämisen lisäksi tuottavampiakin vaihtoehtoja. Tähän rohkaistakseen Nordea lahjoittaa 20
euron suuruisen starttirahan jokaiselle, joka aloittaa rahastosäästämisen lapselle joulukuun aikana.

Nordean vuosi sitten tekemän kyselytutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa vanhemmista säästää lapselleen, ja säästäminen aloitetaan usein
jo melko pian lapsen syntymän jälkeen. Kuitenkin vain alle neljäsosa vanhemmista hakee parempaa tuottoa rahastoista ja suorista osakkeista.
Vain joka viides vanhempi ilmoittaa hyödyntävänsä rahastoja lapselle säästämisessä, ja ainoastaan neljä prosenttia kertoo sijoittavansa
lapsille pörssiosakkeisiin. Pienikorkoisella tilillä riskinä on, että inflaatio syö rahan tulevan arvon, eikä tuottoa saa lainkaan.
Pitkäaikaissäästämisessä suositellaankin hajautettua osakesäästämistä maustettuna koroilla, jolloin pitkällä aikavälillä säästösumma tuottaa ja
kasvaa korkoa korolle.

”Pienillä mutta toistuvilla teoilla voi saada koottua mittavan summan unelmia varten. Pitkäaikaisella säännöllisellä säästämisellä kurssien
heilahtelun merkitys pienenee huomattavasti, ja korkoa korolle -efekti korostuu. Jo kympin kuukausisäästöllä voi mahdollistaa vuosien päästä
esimerkiksi takuuvuokran maksamisen tai autokoulun”, kertoo Nordean sijoitustuotteista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Lapset mukaan talouskeskusteluihin

Lähes kaikkien vanhempien mielestä säästäminen lapsille on tarpeellista. Tutkimuksen mukaan yleisin säästösumma lapselle on 30 euroa
kuukaudessa. Säästämättömyyteen syynä voi olla myös se, ettei rahaa jää ylimääräistä.

”On ymmärrettävää, että säästäminen ei aina ole taloudellisesti mahdollista. Esimerkiksi pienten lasten perheissä kotihoidontuesta ei
välttämättä ole helppo säästää. Lapsen voi ottaa mukaan talouskeskusteluihin jo hyvin nuoresta. Jälkipolville mahdollisuuksien mukaan
säästäminen on tärkeä osa talouskasvatusta. Vanhempien säästäminen lapsille lisää lasten ja nuorten kiinnostusta säästämistä kohtaan ja
opettaa pitkäjänteistä taloudenhoitoa ”, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Nordean lapselle säästämisen kampanjassa 3.12-31.12.2018 jokainen lapselle rahastolahjan antava saa 20 euron suuruisen unelmien
starttirahan lapselle valitsemaansa rahastoon. 

”Haluamme omalta osaltamme madaltaa säästämisen aloittamisen kynnystä ja mahdollistaa unelmien tavoittelun omalle lapselle, lapsenlapsella
tai vaikka kummilapselle vaikkapa nyt joulun alla. Rahastosäästäminen on myös osa talouskasvatusta. Lapsille puhutaan edelleen liian vähän
rahasta, mikä näkyy myöhemmin nuorten kyvyssä hoitaa talouttaan. Suosittelen seuraamaan lapsen rahaston arvonvaihtelua ja sijoituksen
kasvamista yhdessä lapsen kanssa, näin lapsi oppii säännöllisen säästämisen merkityksen”, Eronen päättää.
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Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


