Luottamuskysely 2019 – keskeiset tulokset
Rahoitusvakausviraston Luottamuskyselyssä selvitettiin suomalaisten käsityksiä pankkitalletuksien
suojasta ja varautumisesta pankkien kriisitilanteisiin. Kyselyn toteutti TNS Kantar heinäkuussa 2019,
ja siihen vastasi 1032 mannersuomalaista 18–79-vuotiasta, joilla on pankkitili.
Tiedätkö, onko Suomessa pankkitalletuksia koskeva suojajärjestelmä?

Arviolta kuinka nopeasti uskoisit saavasi
talletuksesi takaisin talletussuojarahastosta?
3% Noin viikon kuluessa

56% Kyllä
26% En osaa sanoa
18% Ei

18% Noin kuukauden kuluessa
30% Noin puolen vuoden kuluessa
17% Noin vuoden kuluessa
11% Takaisin saaminen kestäisi yli vuoden
22% En osaa sanoa

Enemmistö (56 %) arvioi tietävänsä, että Suomessa on
pankkitalletuksia koskeva suojajärjestelmä. Yli neljännes
(26 %) ei osaa arvioida asiaa.

Vastaajista 58 prosenttia arvioi, että talletussuojakorvausten
saaminen kestää yli puoli vuotta tai pidempään siinä
tapauksessa, että pankki menisi konkurssiin.

Kuinka suuri on käsityksesi mukaan
talletussuojan kattama enimmäismäärä?

Kuinka paljon pankkitalletuksia
sinulla on yhteensä?

Vastaaja on kuullut talletussuojasta.

7% Enintään 20.000€
14% Enintään 50.000€
54% Enintään 100.000€
6% Enintään 500.000€
1% Enintään 1.000.000€
4% Talletussuojalla ei ole ylärajaa
15% En osaa sanoa

10% alle 500€
7% 501-1.000€
18% 1.001-5.000€
18% 5.001-20.000€
11% 20.001-50.000€
5% 50.001-100.000€
3% Yli 100.000€
17% En osaa/ halua sanoa
12% Ei yhtään

Selkeä enemmistö (75%) talletussuojasta kuulleista arvioi,
että talletussuojan kattama enimmäismäärä on enintään
100 000 euroa.

Yli 100 000 euroa on vain kolmella prosentilla.

Jos kuulisin, että oma pankkini on vakavissa
vaikeuksissa, pyrkisin nostamaan omat
talletukseni mahdollisimman pian?

Keiden seuraavista uskot kärsivän eniten vahinkoa
pankissa syntyneistä tappioista pankin joutuessa
vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin?

28% Täysin samaa mieltä
40% jokseenkin samaa mieltä
14% En osaa sanoa
15% Jokseenkin eri mieltä
3% Täysin eri mieltä

Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta nostaisi
rahansa kriisipankista.

44% Pankin tallettajat
25% Pankin osakkeenomistajat/sijoittajat
15% Veronmaksajat
5% Pankin muut asiakkaat
3% Pankin ylin johto
8% En osaa sanoa
Melkein puolet suomalaisista (44%) uskoo, että pankin tallettajat kärsivät eniten tappioista, jos pankki joutuu taloudellisiin
vaikeuksiin. Joka neljäs uskoo sijoittajanvastuun toteutumiseen.
15 prosenttia vastaajista uskoo, että veronmaksajat kärsivät
suurimmat vahingot.

Mistä on saanut tietoa talletussuojasta?
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Useimmiten tietoa talletussuojasta on saatu televisiosta ja lehdistä.
Omalta pankiltaan aiheesta on kuullut 33 prosenttia vastaajista.

Mitä arvioisit tapahtuvan talletuksillesi, jos pankkisi menisi konkurssiin?
Henkilöt, jotka tietävät suojajärjestelmästä
Henkilöt, jotka eivät tiedä suojajärjestelmästä
Menetät talletuksesi kokonaan

8%

44%
33%

Menetät talletuksesi osittain

Tieto talletussuojajärjestelmästä lisää luottamusta sitä kohtaan.

42%
39%

Saat talletuksesi takaisin

8%

Muu, mikä?

1% 5%
20%

En osaa sanoa

