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ESIPUHE 

Talous- ja velkaneuvontalaki tuli voimaan syyskuussa 2000. Lain mukaan 
neuvonnan tavoitteena on velkaongelmien ratkaisukeinojen selvittäminen ja 
ongelmien ennaltaehkäiseminen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan velkaneu-
vontalain vaikutuksia noin kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Tutki-
muksen kohteena ovat neuvonnan sisältö, palvelujen kysyntä ja käyttö sekä 
asiakastyytyväisyys. Lain vaikutuksia tarkastellaan pääosin asiakkaiden 
näkökulmasta. Tutkimus perustuu valtakunnalliseen asiakastyytyväisyys-
kyselyyn, velkaneuvontatilastoihin ja velkaneuvojien haastatteluihin. 

Tutkimus on osa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimushanketta, 
jossa on tutkittu kotitalouksien velkaantumista, maksuvaikeuksia ja velkaon-
gelmien ratkaisukeinoja. Laitoksen yleisen yksikön toiminnassa ovat painot-
tuneet viime vuosina erilaiset lainsäädännön seuranta- ja arviointitutkimukset. 

Tutkimuksen on rahoittanut pääosin kauppa- ja teollisuusministeriö. 
Kuluttajavirasto on toimittanut tutkimusta varten tilastotietoja talous- ja 
velkaneuvonnasta. Tutkimuksen keskeinen aineisto on velkaneuvonnan 
käyntiasiakkaille suunnattu kysely. Asiakkaille ja velkaneuvontayksiköille 
parhaat kiitokset myötävaikutuksesta tutkimuksen toteutumiseen. Tutkimuk-
seen haastatellut velkaneuvojat ovat antaneet arvokasta kokemusperäistä tietoa 
tutkijan käyttöön. Tutkimushankkeen etenemistä on tukenut kauppa- ja 
teollisuusministeriön asettama tutkimuksen seurantaryhmä. Seurantaryhmään 
kuuluivat ylitarkastaja Ulla Karhu kauppa- ja teollisuusministeriöstä, lainsää-
däntöneuvos Liisa Lehtimäki oikeusministeriöstä, lakimies Juha Jokinen 
Kuluttajavirastosta ja talous- ja velkaneuvoja Elvi Oikarinen Velkaneuvonta 
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1    JOHDANTO 
 

 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Velkaneuvontapalveluilla on ollut tärkeä asema kotitalouksien velkaon-
gelmien selvittelyssä jo yli kymmenen vuoden ajan. Velkaneuvontaa esitet-
tiin kuntien järjestämäksi palveluksi jo velkajärjestelylain valmistelun yh-
teydessä 1990-luvun alussa. Ehdotus ei toteutunut, mutta neuvonnan asema 
pyrittiin turvaamaan oikeusministeriön kokoaman sopimuksen ja tukirahoi-
tuksen avulla. Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli voimaan vasta vuonna 
2000 (L 713/2000). Neuvonnan lakisääteistämisellä haluttiin varmistaa 
velkaneuvontapalvelujen saatavuus valtakunnallisesti. 

Velkaneuvontapalvelut ovat olleet esillä monissa tutkimuksissa 
1990-luvun alusta lähtien. Velkaneuvonnasta on kertynyt tietoa erityisesti 
velkajärjestelylain vaikutuksia arvioineissa tutkimushankkeissa. Tutkimuk-
set kuvaavat pääosin vain sopimusperusteisen neuvonnan aikaa 1990-
luvulla. Kuluttajavirasto on kerännyt tilastotietoja talous- ja velkaneuvon-
nan tilasta lain voimaantulon jälkeen. Talous- ja velkaneuvontalain vaiku-
tuksia ei ole kuitenkaan tutkittu. Myöskään asiakkaiden kokemuksia palve-
lujen sisällöstä ja laadusta ei ole aiemmin selvitetty.  

Talous- ja velkaneuvonnan toimivuuden ja vaikutusten arviointi on 
monesta syystä tärkeää. Neuvontapalveluilla on vahva asema vakavien 
velkaongelmien ja toimeentuloriskien hallinnassa. Talous- ja velkaneuvojat 
valmistelevat valtaosan velkajärjestelyasioista ja Takuu-Säätiön takausha-
kemuksista. Velkaneuvonta osallistuu myös velan järjestelyjen jälkihoi-
toon. Toisaalta asiakkaat saavat velkaneuvonnasta tietoa ja neuvoja, jotka 
auttavat taloudenpidon suunnittelussa ja ehkäisevät velkaongelmia. Myös 
neuvontapalvelujen saatavuus ja laatu ovat lain toimivuuden ja kansalaisten 
aseman kannalta tärkeitä kysymyksiä. 

Tässä tutkimuksessa arvioidaan syksyllä 2000 voimaan tulleen talo-
us- ja velkaneuvontalain vaikutuksia noin kolme vuotta lain voimaantulon 
jälkeen. Tutkimuksen näkökulma on pääosin valtakunnallinen ja sen tar-
koituksena on arvioida sitä, miten talous- ja velkaneuvontaa koskeva lain-
säädäntö on toteutunut suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimuk-
sen kohteena ovat neuvonnan sisältö, palvelujen kysyntä ja käyttö sekä 
asiakastyytyväisyys. Lain vaikutuksia tarkastellaan pääosin asiakkaiden 
näkökulmasta. Tämä palvelujen käyttäjien näkökulmaa korostava rajaus 
johtuu siitä, että neuvontapalveluista on jo kerätty tilastollisia seurantatie-
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toja organisaatioiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on myös pa-
rantaa tietopohjaa talous- ja velkaneuvonnan sääntelystä sekä mahdollisesti 
tuoda esiin sääntelyn muutostarpeita. Seuraavat tutkimuskysymykset ovat 
velkaneuvontalain arvioinnissa tärkeitä:  
 

 Miten lain päätavoitteet ovat toteutuneet?  
 Kuinka toiminta on vaikuttanut asiakkaiden asemaan? 
 Onko talous- ja velkaneuvonta suoriutunut laissa määritellyistä 

tehtävistä? 
 Miten palvelujen käyttäjät suhtautuvat palveluun? 
 Mitä epäkohtia lain toimeenpano on tuonut esiin? 

 
Näihin tutkimuskysymyksiin on pyritty löytämään vastaus monipuolisten 
tutkimusaineistojen avulla. Tutkimusaineistoina on käytetty velkaneuvon-
nan asiakkaille kohdistettua valtakunnallista asiakastyytyväisyyskyselyä ja 
tilastotietoja talous- ja velkaneuvonnasta sekä velkaneuvojien haastatteluja. 
Aineistoja esitellään tarkemmin tuonnempana. 

Arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksessa on eduksi, jos aineistopohja 
on riittävän laaja ja tutkimuskohdetta tarkastellaan useammasta näkökul-
masta (Hildén, Mickwitz, Similä & Sjöblom 2001). Evaluaatio on perintei-
sesti arviointia ja seurantaa, jolloin hankkeen toteutumista tarkastellaan 
esimerkiksi tavoitteiden, tehokkuuden ja vaikutusten näkökulmista. Julkis-
ten palvelujen arviointi voi perustua esimerkiksi siihen, kuinka hyvin julki-
sessa palvelussa on onnistuttu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin 
ja ennalta määriteltyihin tavoitteisiin. Poliittisen päätöksenteon näkökul-
masta painottuvat palvelujen yhteiskunnalliset vaikutukset sekä lainsää-
dännön mukaisten palvelujen tavoitteiden toteutuminen, palvelun kohden-
tuminen ja ajoittuminen (Kohti julkistenY2001). Arviointia sävyttää tällöin 
usein päätöksenteon näkökulma ja tarkastelu tapahtuu ikään kuin ylhäältä 
alaspäin. 

Julkisten palvelujen laadun arvioinnissa on otettava huomioon myös 
kansalaisten tasavertainen kohtelu, palvelujen laatu ja alueelliseen saata-
vuuteen liittyvät vaatimukset. Päätöksentekijöiden näkökulmasta kiinnos-
tavaa on kansalaisten tyytyväisyys tai tyytymättömyys julkisen vallan tuot-
tamiin palveluihin. Toiminnan merkitystä voidaan arvioida päätöksenteon 
kohteena olevien asiakkaiden näkökulmasta. Tällöin arviointi tapahtuu 
ikään kuin alhaalta ylöspäin. Asiakas arvioi laatua palvelutilanteessa ko-
kemansa perusteella ja vertaa saamaansa palvelua odotuksiinsa ja tarpei-
siinsa. Kiinnostuksen kohteena on tietyllä hetkellä koettu ja tiettyyn tarpee-
seen saatu palvelu. Palvelujen laatua arvioidaan usein asiakastyytyväisyyttä 
mittaamalla (Mattila 1999).  
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1.2 Tutkimusaineistot  

Tässä tutkimuksessa selvitetään aiemmin koottujen tilastotietojen avulla 
talous- ja velkaneuvontatyön sisältöä, toiminnan organisointia ja rahoitusta 
sekä palvelujen saatavuutta ja käyttöä. Seurantatiedot talous- ja velkaneu-
vonnan järjestämisestä perustuvat Kuluttajaviraston vuonna 2001 aloitta-
maan talous- ja velkaneuvonnan tilastolliseen seurantaan. Vuosittain toteu-
tettavan seurannan avulla on kerätty tietoja neuvontaverkoston kehittymi-
sestä ja henkilöstöresursseista sekä asiakastyöstä.  

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden kysynnästä ja käytöstä on tie-
toa myös Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksissa. Lisäksi tutkimuksessa 
hyödynnettiin vuosina 1997 ja 2001 toteutettuja kaupunkipalvelututkimuk-
sia, joissa on kysytty kuntalaisten mielipiteitä kunnan palveluista ja niiden 
saatavuudesta.  

Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskyselyn avulla tutkitaan asiakkai-
den kokemuksia palvelujen saatavuudesta ja laadusta (ks. Liite 1). Loma-
kekysely velkaneuvonnan asiakkaille toteutettiin valtakunnallisena posti-
kyselynä touko-syyskuussa 2003. Yhteensä tuhat kyselylomaketta hajautet-
tiin maan kaikkiin velkaneuvontatoimistoihin suhteutettuna neuvonta-
alueen asukaslukuun. Velkaneuvojia pyydettiin antamaan kyselylomake 
neuvonnan uusille käyntiasiakkaille, joille oli jo arvioitu jokin ratkaisu vel-
kaongelmaan. Vastaajia ei muuten valikoitu. Kohderyhmän rajauksella 
pyrittiin siihen, että asiakkaalla olisi jo jokin käsitys siitä, mitä toimenpi-
dettä hänelle velkaneuvonnassa suositeltiin. Velkaneuvonnan niin sanotut 
vanhat asiakkaat, kuten esimerkiksi velkajärjestelyn lisäsuoritusten tai 
maksuohjelman muuttamisen vuoksi velkaneuvonnassa asioineet, rajattiin 
tutkimuksen ulkopuolelle. Kysely toteutettiin siten, että asiakas täytti kyse-
lylomakkeen neuvonnan tiloissa ja palautti sen suljetussa kirjekuoressa 
velkaneuvojalle. Tämän jälkeen neuvoja toimitti täytetyn lomakkeen 
eteenpäin tutkimuslaitokselle. 

Neuvontayksiköihin lähetetyistä kyselylomakkeista saapui tutkimus-
laitokselle määräaikaan mennessä noin puolet. Kyselyyn vastaamista hait-
tasivat tuolloin neuvojien mukaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden ke-
sälomat. Kesän jälkeen neuvontayksiköitä muistutettiin tutkimuksesta ja 
lomakkeiden palauttamiseen annettiin lisäaikaa. Kaikkiaan kyselylomak-
keita palautui tutkimuslaitokselle 727 kappaletta. Kyselyn vastausprosen-
tiksi muodostui näin 73 prosenttia. Vastauksia saatiin tasapuolisesti kaikis-
ta maan velkaneuvontayksiköistä. Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä, 
koska kohderyhmä koostuu vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevista 
henkilöistä (ks. esim. Nykänen, Kontula, Palonen & Liukkonen 1995).  
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Kyselylomake muodostui viidestä osiosta: asiakkaan perustiedot, ta-
lous- ja velkatilanne, velkaneuvontaan hakeutuminen, asiointi velkaneu-
vonnassa ja asiakkaan arvio tilanteestaan velkaneuvonnan jälkeen. Kyselyn 
avulla selvitettiin muuan muassa sitä, mistä asiakas sai tiedon neuvontapal-
veluista, minkä asian vuoksi hän otti yhteyttä neuvontaan ja mitä toimenpi-
teitä velkaneuvoja suositteli talous- ja velkatilanteen järjestelemiseksi. Li-
säksi asiakkaita pyydettiin arvioimaan neuvonnan palvelua yleensä sekä 
neuvojan ammattitaitoa velkojen järjestelyssä. Aineisto sisältää perustietoa 
myös talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunnan ikä- ja sukupuolijakaumas-
ta, perheasemasta ja koulutuksesta sekä talous- ja velkatilanteesta. 

Talous- ja velkaneuvontalain toteutumista velkaneuvojien näkökul-
masta tutkittiin haastattelemalla viiden kaupungin johtavia velkaneuvojia. 
Haastattelut tehtiin pääasiassa velkaneuvontatoimistoissa. Yksi haastatte-
luista toteutettiin ryhmähaastatteluna, jossa oli mukana useita neuvojia. 
Haastatteluissa noudatettiin etukäteen laadittua kyselyrunkoa (ks. Liite 2). 
Haastattelut kestivät keskimäärin puolitoista tuntia ja ne nauhoitettiin. Vel-
kaneuvojia haastattelemalla pyrittiin selvittämään neuvojien näkemyksiä 
talous- ja velkaneuvontalain vaikutuksista, palvelujen tarjonnasta ja sisäl-
löstä sekä neuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Velkaneuvojien 
kokemuksia asiakastyöstä hyödynnettiin myös asiakkaille suunnatun kyse-
lyn suunnittelussa. Lain vaikutuksia neuvojien näkökulmasta selvitettiin 
myös tiedustelemalla heidän näkemyksiään valtakunnallisilla koulutuspäi-
villä syksyllä 2002 (n=33). Velkaneuvojilta koottujen tietojen tarkoitukse-
na on ollut täydentää edellä mainittuja tutkimusaineistoja. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistojen voidaan arvioida kuvaavan 
melko laajasti ja luotettavasti talous- ja velkaneuvonnan asiakkuutta ja ny-
kyistä velkaneuvontatoimintaa. Epävarmuustekijänä voidaan pitää sitä, että 
osa neuvonnan asiakkaista kieltäytyi täyttämästä kyselylomaketta. Hei-
koimmassa asemassa olevat asiakkaat ovat saattaneet näin ollen jäädä ai-
neiston ulkopuolelle. Asiakaskyselyn vastauksien katoon on saattanut vai-
kuttaa myös se, että joissakin tapauksissa kyselylomake oli annettu asiak-
kaalle kotiin täytettäväksi, vaikka ohjeistuksessa oli neuvottu että asiakas 
täyttäisi sen velkaneuvonnan tiloissa. 

Asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa on otettava huomioon myös se, 
kuinka luotettavasti asiakkaiden ilmaisemia kokemuksia voidaan käyttää 
organisaation palvelujen laadun mittarina. Palvelun laadun arviointiin asi-
akkaan näkökulmasta vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan asema suhteessa 
palvelun tuottajaan, kysymysten esittämistilanne ja asiakkaan luottamus 
tutkimuksen anonymiteettiin. Tässä tutkimuksessa velkaneuvonnan asiak-
kaita pyydettiin täyttämään kyselylomake neuvonnan tiloissa ja palautta-
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maan se suljetussa kirjekuoressa velkaneuvojalle. Tämä on saattanut jois-
sakin tapauksissa heikentää asiakkaiden uskoa tutkimuksen luottamukselli-
suuteen. Osa asiakkaista ei ole ehkä halunnut ilmaista todellista mielipidet-
tään palvelusta, koska on pelännyt neuvojan saavan tietoa vastauksista. 
Myöskään asiakkaiden ilmaisemien mielipiteiden tai vaatimusten tulkitse-
minen heidän subjektiivisesti kokemiensa tarpeiden heijastajina ei ole yk-
sinkertaista. Asiakkaat eivät ehkä aina kykene määrittelemään tarpeitaan 
tai arvioimaan palvelujen soveltuvuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen 
(Mattila 1999). 

Tilastoaineistojen puutteena voidaan pitää sitä, että Kuluttajaviras-
ton kokoamat talous- ja velkaneuvonnan seurantatiedot ovat perustuneet eri 
vuosina eri pituisiin seurantajaksoihin. Vertailukelpoisten tietojen puuttu-
minen on rajoittanut osittain tarkasteluja.  
 
 
1.3 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimus jakautuu seitsemään päälukuun. Johdannon jälkeen luvussa 2 
esitellään tutkimuksen lähtökohtia. Tältä osin tarkastellaan talous- ja velka-
neuvonnan kansainvälisiä perinteitä ja velkaneuvontaverkoston kehittymis-
tä Suomessa. Lisäksi esitellään aiempia tutkimuksia talous- ja velkaneu-
vonnasta. Luvussa 3 kuvataan talous- ja velkaneuvontalain sisältöä ja ta-
voitteita sekä toiminnan organisointia ja rahoitusta. Sen jälkeen luvussa 4 
arvioidaan talous- ja velkaneuvonnan nykytilaa tilastotietojen valossa. Täs-
sä yhteydessä tarkastellaan neuvontaverkoston kehittymistä, henkilöstö-
resursseja ja neuvonnan asiakasmääriä. Luvussa 5 tarkastellaan asiakas-
kyselyn avulla talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden tilannetta sekä hei-
dän kokemuksiaan neuvonnan saatavuudesta ja laadusta. Luvussa 6 esitel-
lään velkaneuvojien näkemyksiä velkaneuvonnan toteutumisesta. Tutki-
muksen keskeisimmät tutkimustulokset ja johtopäätökset on koottu lukuun 
7. 
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2    TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA 
 

 
2.1 Kansainvälinen perinne  

Vakavia velkaongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan sovintoratkaisujen 
avulla, talous- ja velkaneuvonnalla sekä oikeudellisilla maksukyvyttö-
myysmenettelyillä. Monissa Länsi-Euroopan maissa on Suomen velkajär-
jestelylakia vastaavaa sääntelyä, jonka tavoitteena on antaa velalliselle 
mahdollisuus selviytyä ylivoimaisesta velkavastuusta. Useimmissa maissa 
järjestelmä rakentuu menettelylle, jossa veloista vapautuminen on sidottu 
maksuohjelman läpikäymiseen. Kuitenkin esimerkiksi Kreikassa, Italiassa, 
Portugalissa, Espanjassa ja Irlannissa ei ole lainkaan yksityishenkilöille 
tarkoitettua maksukyvyttömyyssääntelyä. Vastaavasti esimerkiksi Yhdys-
valloissa veloista vapautuminen ei ole aina sidottu maksuohjelman läpi-
käymiseen, vaan omaisuudestaan luopuva yksityishenkilö voi vapautua 
veloista myös välittömästi.  

Velkaneuvonnalla on ollut yleensä tärkeä asema velkaongelmien 
selvittelyssä (Niemi-Kiesiläinen 1999). Toisaalta velkaongelmien ennalta-
ehkäisyä ja kotitalouksien neuvontaa raha-asioissa pidetään yhä tärkeäm-
pänä osana velkaneuvontaa. Parhaimmillaan neuvonta on johtanut pysyviin 
muutoksiin ihmisten taloudenpidossa (ks. esim. Sunila & Järvelä 1994; 
Klingander 2000). Lisäksi se voi vähentää sosiaalimenoja ja ehkäistä syr-
jäytymistä. 

Joissakin tutkimuksissa on havaittu myös päinvastaista. Esimerkiksi 
Kanadassa velkaongelmia on pyritty ennaltaehkäisemään pakollisella talo-
usneuvonnalla. Yksityishenkilön konkurssimenettelyyn pääsemisen edelly-
tyksenä on osallistuminen säännöllisesti talousneuvontaan. Tähän mennes-
sä tulokset pakollisesta neuvonnasta eivät ole olleet rohkaisevia. Pakollisen 
talousneuvonnan läpikäyneillä velallisilla oli muutama vuosi neuvonnan 
päättymisen jälkeen yhtä paljon maksuhäiriömerkintöjä luottotiedoissa 
kuin velallisilla, jotka eivät olleet saaneet talousneuvontaa (Schwartz 
2003). 

Ruotsissa ja Norjassa yksityishenkilöiden velkaongelmia on järjes-
telty lakisääteisen velkasaneerausmenettelyn avulla 1990-luvun alkupuolel-
ta lähtien. Talous- ja velkaneuvonnasta ei ole säädetty kummassakaan 
maassa erillistä lakia, mutta velkasaneerauslakiin sisältyy Ruotsissa sään-
nös velkaneuvonnan järjestämisestä. Velkaneuvonnan järjestäminen on 
erillisin säännöksin määrätty kuntien tehtäväksi ja kunnat voivat itse päät-
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tää neuvonnan organisoimisesta. Monet kunnat ovat asettaneet velkaneu-
vonnan sosiaalitoimen tehtäväksi ja joissakin kunnissa neuvontapalveluja 
tarjoavat kuluttajaneuvojat. Ruotsissa talousneuvonnan asema velkaneu-
vonnassa on vankempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ennaltaehkäisevällä 
talousneuvonnalla on todettu olevan usein pitkäaikaisia ja myönteisiä vai-
kutuksia velallisten raha-asioiden hoitoon (Klingander 2000). 

Norjassa talous- ja velkaneuvonta oli ennen velkasaneerauslakia 
pääasiassa yksityisen sektorin järjestämää. Vuodesta 1994 päävastuu neu-
vontapalveluiden järjestämisestä on kuulunut valtiolle. Neuvonta kuuluu 
sosiaalilainsäädännön piiriin. Lain mukaan kunnat ovat velvollisia anta-
maan talous- ja velkaneuvontaa taloudellisissa vaikeuksissa oleville yksi-
tyishenkilöille. Ruotsin tavoin neuvontapalveluja tarjoavat pääasiassa sosi-
aalitoimistot. Tosin suurimmissa kaupungeissa on myös erillisiä talous- ja 
velkaneuvontatoimistoja. Velkaneuvonnan tehtävä on molemmissa maissa 
antaa myös talousneuvontaa. Tutkimuksissa Norjan velkaneuvonnasta on 
havaittu, että neuvonnan laatu ja saatavuus vaihtelevat alueellisesti. Esi-
merkiksi pienemmissä kunnissa palvelun laatu on vaihdellut kunnan talou-
dellisten resurssien mukaan. Velkaneuvonnan sijoittamista sosiaalitoimen 
yhteyteen on pidetty ongelmallisena muuan muassa siksi, että muut kuin 
sosiaalitoimiston asiakkaat ovat olleet haluttomia käyttämään sosiaalitoi-
miston palveluita velka-asioissa (Tufte 1995). Samanlaista keskustelua 
velkaneuvonnan sijoittamisesta käytiin myös Suomessa, kun velkaneuvon-
nan uudelleen organisointia pohdittiin vuosituhannen vaihteessa. 

Tanskassa laki velkasaneerauksesta säädettiin jo vuonna 1984. Ve-
lallisten taloudellisia ongelmia on pyritty ratkaisemaan pitkälti oikeusteitse. 
Oikeudellinen ratkaisumalli on ollut avuksi erityisesti entisille yrittäjille. 
Velkasaneerauslain säätämiseen ei ole Tanskassa liittynyt vastaavia sosiaa-
lisia painotuksia kuin muissa Pohjoismaissa. Ongelmana on pidetty ennal-
taehkäisevän talous- ja velkaneuvonnan puutetta. Järjestelmä tuo avun va-
kaviin velkaongelmiin, mutta se ei auta velallisia tavanomaisissa maksu-
vaikeuksissa eikä myöskään ehkäise ennalta velkaongelmien syntymistä.  

Isossa-Britanniassa vaikeuksiin joutuneiden velallisten auttaminen 
ja velkaongelmien ennaltaehkäisy on varsin pitkälle kehittynyttä ja laajaa 
toimintaa. Ensimmäiset velkaneuvontaverkostot alkoivat muotoutua jo 
1970-luvun alkupuolella (Huls 1993). Talous- ja velkaneuvonta on yleensä 
yksityisten säätiöiden, vapaaehtoisjärjestöjen, kirkon tai valtion rahoitta-
maa toimintaa. Kunnallinen velkaneuvonta on sijoitettu useimmiten sosiaa-
litoimen yhteyteen. Velkaneuvontatoimistojen lisäksi velalliset voivat saa-
da apua velkaongelmiin myös neuvontapuhelimista ja itseapu-ryhmistä. 
Velallisella on mahdollisuus hakea myös henkilökohtaista konkurssia. Laki 
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henkilökohtaisesta konkurssista tuli voimaan Isossa-Britanniassa vuonna 
1996. 

Hollannissa velkaneuvonnasta vastaavat pääasiassa paikalliset pan-
kit, jotka toimivat yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa. Verkostoon 
kuuluvat lisäksi esimerkiksi vuokranantajat, kunnan lääkärit ja AA-kerho. 
Velkaneuvonnan katto-organisaationa on sosiaali- ja terveysministeriö, 
joka toimii yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa. Velkaongelmien oikeu-
dellisella järjestelyllä velallinen voi vapautua veloistaan Hollannissa nope-
ammin kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. 

Saksassa painotetaan velkaongelmien selvittelyssä talous- ja velka-
neuvontaa ja vapaaehtoisia sovintoratkaisuja. Velallisten neuvontaan osal-
listuvat erilliset velkaneuvontayksiköt, joista osa on sijoitettu sosiaalitoi-
men yhteyteen. Velkaneuvontaa tarjoavat lisäksi yksityiset ja kirkolliset 
säätiöt. Seitsemän vuoden maksuohjelmaan perustuva maksukyvyttömyys-
lainsäädäntö tuli Saksassa voimaan vuonna 1999.  

Erilaisista painotuksista johtuen velkaongelmien ratkaisutavat vaih-
televat eri maissa. Samantyyppisiä ongelmia voidaan maasta riippuen rat-
kaista hyvinkin erilaisilla keinoilla. Neuvontatyötä ja vapaaehtoisia ratkai-
suja painottava toimintamalli on ollut yleinen Pohjoismaissa. Velkojen jär-
jestely tuomioistuimessa on kuitenkin mahdollista kaikissa Pohjoismaissa, 
lukuun ottamatta Islantia. Oikeudellista sääntelyä ja tuomioistuinratkaisuja 
on painotettu velkaongelmien selvittelykeinona erityisesti esimerkiksi Yh-
dysvalloissa ja Tanskassa.  

Lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa on tarjolla talous- ja velka-
neuvontaa ja neuvontapalveluilla on tärkeä asema velkaongelmien selvitte-
lyssä. Velkaneuvonta on yleensä valtioiden tai yksityisten tahojen rahoit-
tamaa ja asiakkaille maksutonta palvelua. Tosin joissakin maissa asiakkail-
le tarjotaan myös maksullista velkaneuvontaa, jolloin asiakkaat huolehtivat 
neuvonnan kustannuksista itse. Monissa Euroopan maissa velkaneuvonta 
on osa sosiaalitoimen tehtäviä ja velallisen avustamisella on pyritty ehkäi-
semään myös sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Amerikkalainen mak-
sukyvyttömyyssääntely korostaa eurooppalaista toimintamallia enemmän 
taloudellista kannustavuutta ja velallisen mahdollisuutta vapautua veloista 
lyhyessä ajassa. Velkaneuvontapalvelut ovat Amerikassa usein yksityistä 
liiketoimintaa tai luotonantajien rahoittamaa.  
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2.2   Talous- ja velkaneuvontalain tausta  
Suomessa 

Kotitalouksien velkaongelmat alkoivat lisääntyä Suomessa jo 1980-luvulla. 
Kotitalouksien velkaantumisaste alkoi nousta jyrkästi ja toimeentulotuen 
asiakasmäärät kasvoivat. Velkaongelmien syntyyn vaikuttivat työttömyys, 
asuntomarkkinoiden epävakaisuus ja korkojen nousu (Ritakallio 1994).  

Kotitaloudet pyrkivät selviytymään taloudellisista vaikeuksistaan et-
simällä apua ja neuvoja esimerkiksi sosiaalitoimistoista, pankeista ja kir-
kon diakoniatyöntekijöiltä. Kirkon diakoniatoimi aloittikin velallisten neu-
vonnan velka-asioissa jo vuonna 1986. Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 
1988 Suomen Kuluttajaliitto toteutti yhteistyössä sosiaaliviranomaisten 
kanssa talousneuvontakokeilun, jonka avulla pyrittiin auttamaan kulutus- ja 
asuntoluottojen takia maksuvaikeuksiin joutuneita velallisia. Sosiaalitoi-
mistojen tehtäväksi tuli ohjata apua tarvitsevia asiakkaita neuvontaan. Kak-
sivuotisessa kokeilussa havaittiin, että velkaneuvonnan tarve oli ennakoitua 
suurempi. Kuluttajaliiton tarjoama neuvonta todettiin riittämättömäksi ja 
lisäksi sen aktiivista tarjontaa jouduttiin resurssipulan takia rajoittamaan 
(Turunen 1991). 

Vuonna 1991 perustettiin yhteisvastuukeräyksellä kootuilla varoilla 
Takuu-Säätiö, joka alkoi myöntää takauslainoja vankilasta vapautuneille 
henkilöille. Säätiö alkoi myös järjestää velkaneuvojien koulutus- ja tiedo-
tustilaisuuksia eri puolilla maata. Vuonna 1992 Kuluttajaliitto aloitti velal-
listen neuvonnan uudelleen. Samana vuonna myös Marttaliitto alkoi tarjota 
henkilökohtaista talous- ja velkaneuvontaa. Myös monissa kunnissa käyn-
nistettiin talousneuvonta sosiaalitoimen tai kunnan muun organisaation 
yhteyteen.  

1990-luvun alkupuolella asiakkaiden auttaminen oli hajautunut mo-
nen eri neuvojatahon kesken. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 1991 
toteuttama laaja kysely talous- ja velkaneuvontaa antaville organisaatioille 
osoitti, että velkaneuvontatoiminnasta muodostui monitahoinen palvelukir-
jo. Neuvonta piti sisällään yleistä valistustoimintaa, henkilökohtaista neu-
vontaa, opastusta käytännön taloustaitoihin sekä muuta tukitoimintaa. Ta-
loudelliset resurssit ja valmiudet velkaongelmien järjestelemiseen vaihteli-
vat paljon eri auttamisjärjestelmissä. Talous- ja velkaneuvojien koulutus-
tausta oli kirjava, eikä neuvojien kelpoisuusvaatimuksia oltu määritelty. 
Velkaneuvontaa antoivat esimerkiksi kirkon diakoniatyöntekijät sekä kun-
nan sosiaalityöntekijät ja kuluttajaneuvojat (Aatola 1992).  

Kotitalouksien kasvavat velkaongelmat lisäsivät paineita maksu-
vaikeuksiin joutuneiden velallisten auttamiseen. Oikeuspoliittinen tutki-
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muslaitos ja Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos käynnistivät 
vuonna 1990 tutkimuksen, jossa pohdittiin kuluttajien velkasaneerauksen 
tarvetta ja mahdollisuuksia (Niemi-Kiesiläinen, Tala & Wilhelmsson 
1991). Tutkimuksessa selvitettiin myös velkaneuvonnan organisoimista 
Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Tavoitteena oli luonnostella Suo-
meen soveltuvaa ratkaisumallia ylivelkatilanteen korjaamiseksi. Tutkimuk-
sessa ehdotettiin kotitalouksien velkaongelmien helpottamista siten, että 
säädetään laki velkasaneerauksesta ja kehitetään velkaneuvontaa. Ehdotus 
perustui kansainvälisen vertailun perusteella syntyneeseen käsitykseen, 
jonka mukaan vakavien velkaongelmien ratkaisemiseen tarvitaan sekä asi-
antuntevaa talous- ja velkaneuvontaa että mahdollisuutta pienentää ylivoi-
maista velkataakkaa oikeusteitse.  

Edellä mainitun ehdotuksen perusteella oikeusministeriössä ryhdyt-
tiin valmistelemaan lakiehdotusta velkajärjestelystä ja velkaneuvonnasta. 
Ehdotuksessa velkaneuvonta oli suunniteltu kattavaksi, helposti tavoitetta-
vaksi ja sovintoratkaisuja turvaavaksi. Lakiluonnoksessa oli ehdotus kunti-
en velvollisuudesta järjestää velkaneuvontaa, koska järjestelmän arvioitiin 
toimivan parhaiten paikallisella tasolla. Valtio olisi avustanut kuntia ylei-
sen valtionapujärjestelmän kautta. Valtion puolesta toimintaa olisivat oh-
janneet Kuluttajavirasto sekä silloinen sosiaali- ja terveyshallitus. Lakieh-
dotus ei kuitenkaan toteutunut velkaneuvonnan osalta, koska ehdotusta 
vastustettiin ensisijaisesti kunnallistaloudellisista syistä.  

Sittemmin velkaongelmien ratkaisemiseksi alettiin etsiä uusia keino-
ja. Oikeusministeriön aloitteesta useat ministeriöt, järjestöt ja Suomen 
Pankkiyhdistys tekivät marraskuussa 1992 sopimuksen vapaaehtoisten vel-
kajärjestelytoimikuntien perustamisesta. Sopimuksen mukaan velkajärjes-
telytoimikuntien tulisi huolehtia siitä, että velallisella on saatavilla läänin 
alueella neuvontaa ja ohjausta velkatilanteen selvittämiseksi, sovintoratkai-
sujen aikaansaamiseksi ja velkajärjestelyasioiden hoitamiseksi. Velkaneu-
vontaa ei siis määrätty minkään organisaation tehtäväksi, vaan toiminnan 
käynnistäminen jätettiin pääasiassa lääninhallitusten aloitteiden ja toimen-
piteiden varaan. 

Vuoden 1992 syksyllä hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi 
yksityishenkilön velkajärjestelystä (HE 183/1992). Esitys ei sisältänyt vel-
kaneuvontaa koskevaa sääntelyä. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 
tuli voimaan helmikuussa 1993 (L 57/1993). Velkajärjestelylain ja sopi-
musperusteisen neuvonnan avulla luotiin kuitenkin järjestelmä, joka tarjosi 
mahdollisuudet velkaongelmien selvittämiseen. Lakivaliokunnan ehdotuk-
sesta velkajärjestelylakiin sisällytettiin säännös, joka velvoitti lääninhalli-
tukset edistämään velkaneuvontaa läänin alueella. Vuoden 1993 aikana 
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velkaneuvonta laajeni koko maahan. Velkaneuvontaa tarjosivat pääasiassa 
viranomaiset, kuten oikeusaputoimistot, kunnalliset velka- tai kuluttaja-
neuvojat ja sosiaalityöntekijät. Neuvontatyön vaatimustaso nousi ja neuvo-
jien pätevyyteen alettiin kiinnittää huomiota. Kunnat käyttivät velkaneuvo-
jien palkkaamiseen aluksi työministeriön myöntämää työllistämistukea. 
Velkaneuvojien jatkuvien työsuhteiden turvaamiseksi oikeusministeriö 
ryhtyi vuonna 1994 maksamaan kunnille tukea velkaneuvojien palkkaamis-
ta varten. Lisäksi kunnat saivat korvausta velkajärjestelyasioissa annetusta 
yleisestä oikeusavusta oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukai-
sesti. 

Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka 
tehtävänä oli tehdä esityksiä kotitalouksien velkaantumisesta syntyneiden 
toimeentulo-ongelmien lievittämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
(Velkaongelmatyöryhmän…1998). Työryhmä arvioi, että ylivelkaantumi-
sen ankarin vaihe on ohi, mutta velkaongelmat eivät ole poistumassa. Vel-
kaongelmat johtuivat entistä useammin yhä pienemmistä veloista. Työ-
ryhmän mukaan velkaneuvonnan tehtävät olivat muuttumassa velkajärjes-
telyhakemusten valmistelemisesta yhä enemmän taloudellisen ja sosiaali-
sen neuvonnan suuntaan. Myös ennaltaehkäisevää talousneuvontaa pidet-
tiin esityksessä tärkeänä. Sosiaali- ja terveysministeriön velkaongelmatyö-
ryhmä ja samanaikaisesti velkaongelmien selvittelyä pohtinut ministerityö-
ryhmä esittivät erityisten selvitysmiesten asettamista sovittamaan yhteen 
maan eri osien velkaneuvontapalveluja.1 

Vuonna 1998 nimitettyjen selvitysmiesten tehtäväksi tuli ehdotuk-
sen laatiminen talous- ja velkaneuvontapalvelujen organisoimisesta ja re-
surssien turvaamisesta niin, että talous- ja velkaneuvontaa olisi saatavilla 
koko maassa. Lisäksi selvitysmiesten tehtäväksi annettiin talous- ja velka-
neuvontalain tarpeen selvittäminen. Selvitysmiesten raportissa ehdotettiin 
velkaneuvonnan lakisääteistämistä. Ehdotuksen mukaan velkaneuvonnasta 
ei kuitenkaan tulisi kunnille uutta lakisääteistä tehtävää, vaikka kunnat 
enimmäkseen tuottaisivatkin velkaneuvontapalvelut. Palvelujen tuottami-
nen perustuisi kuntien ja valtion välisiin toimeksiantosopimuksiin. Velka-
neuvontapalvelujen tuottamisen ylin johto ja valvonta kuuluisivat ehdotuk-
sen mukaan oikeusministeriölle (Selvitysmiesten ehdotus…1998). 

Velkaneuvontalain valmisteleminen aloitettiin oikeusministeriössä 
1999 (Ehdotus hallituksen...1999). Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus 
hallituksen esitykseksi laiksi velkaneuvonnasta. Tavoitteena oli turvata 
                                            
1 Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat vuonna 1998 selvitysmiehik-
si onnettomuustutkintakeskuksen johtajan Kari Lehtolan ja sisäasiainministeriön neuvot-
televan virkamiehen Matti Ollinkarin. 
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talous- ja velkaneuvonnan riittävä saatavuus koko maassa. Esitystä laadit-
taessa otettiin huomioon selvitysmiesten ehdotus velkaneuvonnan organi-
soimisesta Suomessa ja siitä annetut lausunnot. Selvitysmiesten ehdotuk-
sesta pyydettiin lausunnot yhteensä 29 viranomaiselta ja järjestöltä. Lau-
sunnonantajat korostivat alueellisesti kattavan ja ammattitaitoisen velka-
neuvonnan tarpeellisuutta. Ne kiinnittävät huomiota myös siihen, että vel-
kaneuvonnan avulla voidaan välttää ulosottotoimenpiteitä ja vähentää kärä-
jäoikeuksien työtä.  

Oikeusministeriön työryhmän valmisteleman lakiehdotuksen mu-
kaan velkaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen 
hoidosta sekä avustetaan ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä sovintoneu-
votteluissa velkojien kanssa, yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisessa 
ja muissa velkajärjestelyyn liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelujen tuotta-
misesta huolehtivat ensisijaisesti kunnat, jotka tekevät lääninhallituksen 
kanssa sopimuksen palvelujen tuottamisesta. Kunta tuottaa palvelut joko 
omalla henkilöstöllään tai ostopalveluna. Useampi kunta voi tuottaa palve-
lut yhdessä. Kunnille maksetaan valtion varoista korvaus velkaneuvonnan 
järjestämisestä. Velkaneuvonnan johtaminen ja valvonta kuuluvat kauppa- 
ja teollisuusministeriön alaiselle Kuluttajavirastolle (HE 37/2000).  

Selvitysmiesten ehdotus velkaneuvonnan johdon ja valvonnan kuu-
lumisesta oikeusministeriön alaisuuteen ei toteutunut hallituksen esitykses-
sä. Velkaneuvonnan sijoittamisesta kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalaan perusteltiin esityksessä neuvonnan painopisteen siirtymisellä yhä 
enemmän ennaltaehkäisevän talousneuvonnan suuntaan ja velkajärjestely-
asioiden vähenemisellä. Velkaneuvonnan arvioitiin sopivan parhaiten Ku-
luttajavirastoon myös siksi, että virastolla oli jo entuudestaan vastaavanlai-
sia kuluttajaneuvontaan liittyviä tehtäviä.  

Velkaneuvontalain säätämiselle oli selvitysmiesten raportin mukaan 
useita merkittäviä perusteita. Velkaneuvonnan ensimmäisinä vuosina neu-
vonnassa korostuivat yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvät asiat. Vel-
kaneuvonnan toimenkuva kuitenkin muuttui vuosien kuluessa. Hakemusten 
tekeminen tuomioistuimeen ja velallisten avustaminen velkajärjestelyasi-
oissa alkoi vähentyä. Velkoja järjesteltiin sovintoteitse aikaisempaa enem-
män ja talousneuvonnan merkitys lisääntyi. Tämä velkajärjestelylain ta-
voitteiden mukainen kehityssuunta saattoi lisätä velkaneuvojien työmäärää, 
koska sovintoratkaisun aikaansaaminen on usein työläämpää kuin velkajär-
jestelyhakemuksen laatiminen. Lisäksi monilla velkaneuvonnan asiakkailla 
on taloudellisten ongelmien ohella sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia 
(ks. myös Nykänen ym. 1995). Velkaneuvojia työllisti myös maksuohjel-
mien muuttaminen. Velkaneuvontalain säätämisellä pyrittiin lisäksi ehkäi-
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semään velkaongelmia. Erityisesti nuorten neuvominen talousasioissa näh-
tiin tärkeäksi tavoitteeksi. 

Velkaongelmatyöryhmän raportissa on esitetty lisää perusteluja lain 
säätämiselle. Työryhmä arvioi kunnille maksettavan määräaikaisen rahoi-
tuksen ja toimenpiteisiin perustuvan korvauksen vaikuttavan kielteisesti 
velkaneuvojien työmotivaatioon. Velkaneuvojien mukaan lakiin perustuva 
neuvonta takaisi heille virallisen aseman ja lisäisi yhteistyötä muihin vi-
ranomaisiin. Lain säätäminen antaisi mahdollisuuden myös velkaneuvon-
nan sisällön ja velkaneuvojien pätevyyden määrittelyyn. Lisäksi työryhmä 
arvioi, että hyvin hoidettu velkaneuvontajärjestelmä alentaisi toimeentulo-
tuen menoja (Velkaongelmatyöryhmän…1998). 

Lain valmistelun yhteydessä eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti 
huomiota velkaneuvontaan (Eduskunnan oikeusasiamiehen…1998). Oi-
keusasiamies katsoi, että julkisin varoin rahoitettavaan kunnalliseen velka-
neuvontaan tulisi liittyä riittävä julkinen ohjaus, valvonta ja vastuu. Velka-
neuvonnan laadun ja saatavuuden epäyhtenäisyys ei edistänyt kansalaisten 
oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta. Vapaaehtoisuuteen perustuvan velka-
neuvonnan keskeisenä ongelmana oli jatkuva epävarmuus palvelun saata-
vuudesta. Jos kunta lopetti velkaneuvonnan alueellaan, saattoivat asukkaat 
jäädä kokonaan ilman neuvontaa. 

Hallitus antoi toukokuussa 2000 eduskunnalle esityksen laiksi vel-
kaneuvonnasta (HE 37/2000). Eduskunta lisäsi lain nimeen talousneuvon-
nan. Lisäksi se korosti lääninhallitusten vastuuta talous- ja velkaneuvonnan 
järjestämisestä. Tavoitteena oli luoda kunnan organisaatioon sitoutunut 
yhtenäinen velkaneuvojien verkosto. Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli 
voimaan syyskuussa 2000 (L 713/2000). Taulukko 1 kuvaa talous- ja vel-
kaneuvonnan kehitystä Suomessa velkaneuvonnan alkutaipaleelta toimin-
nan lakisääteistämiseen.  
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Taulukko 1  Talous- ja velkaneuvonta Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle  
 

 
Velkaneuvonta- 
kokeilujen aika 

1986–1991 

 
Sopimusperusteisen  

neuvonnan aika 
1992–1999 

 
Lakisääteisen talous- ja 
velkaneuvonnan aika 

2000–  
Taustaa 

 
- kirkon diakoniatyö aloit- 
  taa velallisten neuvonnan 
  1986 
- Kuluttajaliiton 
  neuvontakokeilu 1988 
- Takuu-Säätiön  
  perustaminen 1991 

 
- sopimus velkajärjestely- 
  toimikuntien perustami- 
  sesta 1992  
- velkajärjestelylaki 1993. 
  Esitys velkaneuvonnan 
  sääntelystä ei toteutunut 

 
- laki talous- ja velkaneu- 
  vonnasta 2000 → talous- 
  ja velkaneuvonnasta  
  valtion lakisääteinen  
  tehtävä 
- eduskunta lisäsi lain 
  nimeen talousneuvonnan  

Neuvonnan 
organisointi 

 
- ei organisoitua toimintaa 
- velkaneuvontakokeiluja 
  kolmannella sektorilla 
  (Marttaliitto, Kuluttaja- 
  liitto) ja kunnissa 
 

 
- oikeusministeriö → 
  läänien velkajärjestely 
  toimikunnat  
- lääninhallitukset edistä- 
  mään velkaneuvonta-  
  palveluja 
- kunnallinen velkaneuvon- 
  ta ja yleinen oikeusapu 

 
- kauppa- ja  teollisuus- 
  ministeriö → Kuluttaja- 
  virasto 
- lääninhallituksilla vastuu 
  neuvonnan saatavuudesta 
- kunnalliset neuvojat ja 
  muut palvelun tarjoajat 
- yleinen oikeusapu  

Toiminnan 
rahoitus 

 
- eri viranomaiset 
- julkisyhteisöt 
- yksityiset organisaatiot 
- vapaaehtoisjärjestöt 

 
- oikeusministeriö → 
  kunnille valtion palkka- 
  tukea velkaneuvojien 
  palkkaamiseen ja erillinen 
  korvaus oikeusapuasioissa 

 
- kauppa- ja teollisuus- 
  ministeriö → kunnille 
  maksetaan valtion varoista 
  korvaus velkaneuvonnan 
  järjestämisestä  

Neuvonnan 
yleispiirteitä 

 
- kunnallisten ja vapaa- 
  ehtoisten organisaatioi- 
  den  velkaneuvontaver- 
  kosto → monitahoinen 
  palvelukirjo 
 

 
- velkaneuvonnan järjestä- 
  minen kunnille vapaa- 
  ehtoista 
- velkaneuvontaverkoston 
  vakiintuminen 
- painopiste velkajärjestely- 
  asioissa 

 
- talous- ja velkaneuvonnan 
  lakisääteistäminen 
- painopiste sovintoratkai- 
  suissa  
- talousneuvonnan aseman 
  korostaminen 

 
 
 

2.3 Aiemmat tutkimukset talous- ja  
velkaneuvonnasta 

Velkaneuvontapalveluja on tutkittu Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. 
Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden mielipiteitä palvelujen saatavuu-
desta ja laadusta ei ole kuitenkaan selvitetty. Nyt käsillä oleva tutkimus tuo 
esille neuvonnan asiakkaiden kokemuksia velkaneuvontatoiminnasta. Ai-
kaisempi tutkimus talous- ja velkaneuvonnan asemasta on kohdentunut 
pitkälti neuvonnan organisointiin, rahoitukseen ja neuvontatyöhön. Lisäksi 
tutkimukset kuvaavat pääosin vain sopimusperusteisen neuvonnan aikaa. 
Kuluttajavirasto on selvittänyt talous- ja velkaneuvontalain tilaa myös lain 
voimaantulon jälkeen. Seuraavaksi esitellään aikaisempia tutkimuksia vel-
kaneuvonnasta. 
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Suomen Kuluttajaliiton julkaisemassa tutkimuksessa talousneuvon-
takokeilusta 1980-luvun lopulla havaittiin, että velkaneuvonnan tarve kan-
salaisten keskuudessa oli ilmeinen (Turunen 1991; ks. myös Jarva 1993). 
Tutkimuksen mukaan velkaongelmia voitaisiin ehkäistä parhaiten järjestä-
mällä kuluttajille maksutonta neuvontaa ja opastusta talousasioissa. Oike-
uspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 1991 julkaisema tutkimus velkajär-
jestelyn ja velkaneuvonnan tarpeellisuudesta nosti velkaongelmien korja-
uskeinot laajasti julkiseen keskusteluun. Tutkimuksessa ehdotettiin sekä 
velkaneuvonnan kehittämistä osana sosiaali- ja kuluttajaviranomaisten toi-
mintaa että tuomioistuimessa tapahtuvaa velkasaneerausta koskevan lain 
säätämistä (Niemi-Kiesiläinen ym. 1991). 

Velkaneuvonnan organisointia 1990-luvun alussa selvittänyt Kulut-
tajatutkimuskeskuksen tutkimus osoitti, että velkaneuvontaa tarjoavien ta-
hojen toiminnasta muodostui monitahoinen palvelukirjo. Taloudellisissa 
resursseissa ja toimintatavoissa oli suuria eroja eri organisaatioiden kesken 
(Aatola 1992). Velkaneuvontatyön sisältöä ja kehittämistarpeita on arvioitu 
tarkemmin vuonna 1996 julkaistussa tutkimuksessa. Valtakunnallisen vel-
kaneuvontakyselyn avulla selvitettiin neuvonnan organisoitumista, laajuut-
ta ja toiminnan luonnetta. Tutkimuksen mukaan velkaneuvonta laajeni vel-
kajärjestelylain säätämisen jälkeen koko maahan. Paikallisten velkajärjes-
telytoimikuntien myötävaikutuksella perustettiin kymmeniä uusia velka-
neuvontayksiköitä. Velkaneuvontaa tarjosivat kunnat, yhteisöt ja järjestöt. 
Velkajärjestelylain voimaantulon jälkeen velkaneuvonta painottui pääasi-
assa velkajärjestelyasioiden valmisteluun. (Aatola 1996.) 

Talous- ja velkaneuvonnan vaikutuksia velallisen näkökulmasta on 
tutkittu vähän. Espoon diakoniasäätiön vuonna 1994 julkaisemassa tutki-
muksessa selvitettiin asiakaskyselyllä velallisten kokemuksia velkaneu-
vonnasta ja neuvonnan vaikutuksia (Sunila & Järvelä 1994). Tutkimuksen 
mukaan velkaneuvonnan asiakkaat hakivat velkaneuvonnasta tietoa velka-
järjestelylaista, sovintomahdollisuuksista, sosiaaliturvasta sekä takauksista, 
ulosotosta ja velkojen perinnästä. Enemmistö asiakkaista oli tyytyväisiä 
velkaneuvonnan tarjoamaan apuun. Noin puolella asiakaskyselyyn vastan-
neista menot ja kokonaisvelkamäärä vähenivät velkaneuvonnan aikana tai 
sen jälkeen. Lisäksi suurella osalla oli tapahtunut positiivisia muutoksia 
perhesuhteissa ja henkisessä jaksamisessa. 

Vantaan velkaneuvonnan asiakkaiden taloudellista ja terveydellistä 
tilannetta on seurattu kahden poikkileikkaustutkimuksen avulla. Ensimmäi-
sessä vuonna 1995 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että velkaneuvon-
nan asiakkaista valtaosalla oli taloudellisten vaikeuksien lisäksi myös mui-
ta ongelmia (Nykänen ym. 1995). Esimerkiksi sosiaaliset ja terveydelliset 
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ongelmat olivat heillä selvästi yleisempiä kuin koko väestössä keskimäärin. 
Noin kaksi kolmesta asiakkaasta arvioi, että velkaongelmat olivat vaikutta-
neet kielteisesti parisuhteeseen. Kolmella neljästä asiakkaasta oli mielen-
terveysoireita ja joka kolmas oli miettinyt itsemurhaa. Ensimmäisessä 
poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin myös velkaneuvontatyön kansan-
taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan jokainen yksityishenkilön 
velkajärjestelyn saanut kotitalous merkitsi yhteiskunnalle noin 450 euron 
säästöä toimeentulotukimenoissa ensimmäisen maksuohjelmavuoden aika-
na.  

Vuonna 2000 julkaistussa jatkotutkimuksessa Vantaan velkaneu-
vonnan asiakkaista selvitettiin asiakkaiden tilannetta siinä vaiheessa, kun 
he olivat toteuttaneet velkajärjestelyn maksuohjelmaa puoli vuotta (Nykä-
nen, Kontula & Palonen 2000). Tutkimuksen mukaan velkajärjestely ei 
ollut helpottanut kaikkien asiakkaiden taloudellista tilannetta. Noin neljällä 
kymmenestä kotitaloudesta oli edelleen vaikeuksia suoriutua velanhoidos-
ta. Velat järjestykseen saaneiden terveys oli kohentunut vuoteen 1994 ver-
rattuna, mutta terveydelliset ongelmat olivat koko väestöön verrattuna 
edelleen moninkertaisia.  

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kerätty empiiristä ja tilas-
tollista tietoa velkaneuvonnan käyntiasiakkaista ja velkaneuvonnan toi-
menpiteistä 1990-luvun lopulla (Sunila 1999). Tutkimuksessa selvitettiin 
velkajärjestelylain tiukentamisen vaikutuksia velallisten asemaan ja velka-
neuvonnan toimenpiteiden rakennetta. Velkaneuvonnasta lomakeseuran-
nalla koottujen tietojen perusteella arviolta noin neljä viidestä velallisesta 
sai velkaneuvonnan tuella jonkin tyyppisen velkojen järjestelyn ja vajaalle 
viidesosalle tilanne jäi avoimeksi. Tutkimuksen mukaan vuoden 1997 la-
kimuutoksen vaikutus velkaneuvonnan asiamääriin oli vapaaehtoisten so-
vintoratkaisujen lisääntyminen. 

Velkajärjestelyn ja velkaneuvonnan julkisia kustannuksia on selvi-
tetty erikseen (Muttilainen 1995). Vuonna 1994 velkajärjestelylain toteut-
taminen maksoi julkistaloudelle noin 16 miljoonaa euroa, josta velkaneu-
vonnan osuus oli noin viidennes. Pääosa velkaneuvontaan suunnatusta ra-
hamäärästä kului kunnille maksettaviin korvauksiin yleisen oikeusavun 
järjestämisestä velkajärjestelyasioissa ja henkilöstön palkkakustannuksiin. 
Selvityksen mukaan velkojen järjestelystä julkisyhteisöille aiheutuvat välit-
tömät kustannukset pysyisivät kurissa parhaiten, jos ratkaisu velkaongel-
miin löydettäisiin tuomioistuimen ulkopuolelta. 

Velkaneuvojien työnkuvaa ja kokemuksia asiakastyöstä on selvitetty 
useissa eri tutkimuksissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 1993 jul-
kaisemassa raportissa selvitettiin velkaneuvojan tehtäviä ja heidän suhtau-
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tumistaan neuvontatyöhön (Mattila 1993). Tutkimuksen mukaan neuvojien 
keskeinen rooli oli olla tukena asiakkaalle pitkäjänteisessä ongelmanrat-
kaisussa taloudellisen tilanteen selvittämisestä sen järjestymiseen asti. Vel-
kaneuvojat kokivat enimmäkseen onnistuneensa tehtävässään, mutta pitivät 
työtä varsin stressaavana. Ongelmat liittyivät epäselvään työrooliin, ajan-
puutteeseen ja vaikeisiin asiakastapauksiin. Lisäksi useat velkaneuvojat 
painottivat sosiaalisen ja tiedollisen tuen merkitystä velkaneuvontatyössä. 
Niin ikään Aatolan (1997) selvityksessä velkaneuvontaverkostoista todet-
tiin yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys talous- ja velkaneuvontatyös-
sä. 



3    TALOUS- JA VELKANEUVONTALAIN  
 SISÄLTÖ 

 
 
3.1 Lain tavoitteet  

Talous- ja velkaneuvontalain (L 713/2000) tavoite on, että velkaneuvonta 
antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. 
Lain mukaan neuvojan tehtäviin kuuluu maksuvaikeuksissa olevan henki-
lön avustaminen taloudenpidon suunnittelussa ja ratkaisukeinojen selvittä-
minen ongelmatilanteessa.  

Neuvonta-avun saaminen ei kuitenkaan edellytä sitä, että asiakkaak-
si hakeutuvalla henkilöllä on jo ongelmia velkojen hoidossa tai muita ta-
loudellisia vaikeuksia. Neuvonnan tavoite on myös ennaltaehkäistä velka-
ongelmien syntymistä. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan laatia esimerkiksi 
talousarvio ja antaa ohjeita taloudenpidon suunnitteluun. Lain esitöissä 
(HE 37/2000) todetaankin, että neuvonnan tarkoituksena on auttaa asiakas-
ta huolehtimaan itsenäisesti ja suunnitelmallisesti taloudellisista asioistaan. 
Velkaneuvonta on säädetty laissa asiakkaille maksuttomaksi palveluksi.  

Talous- ja velkaneuvonta on ensisijaisesti henkilökohtaista neuvon-
taa. Jos asiakkaan henkilökohtainen tapaaminen ei ole välttämätöntä, neu-
vontaa voidaan antaa myös puhelimitse. Velkaneuvonnan työtilanteen sal-
liessa neuvontaa voidaan jakaa myös laajemmin, kuten esimerkiksi tiedo-
tusvälineiden kautta tai yleisötilaisuuksissa. Neuvonta voi olla siis korjaa-
vaa tai ennaltaehkäisevää, kertaluonteista tai jatkuvaa. Lähtökohtana on, 
että neuvonnan avulla asiakkaan velkatilanne saadaan hallintaan. 
 
 
3.2 Lain sisältö 

Talous- ja velkaneuvontatyö koostuu nimensä mukaisesti talousneuvonnas-
ta ja velkaneuvonnasta. Talousneuvonta on yleisempää talouden suunnitte-
luun liittyvää velallisen neuvontaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vel-
kaongelmia. Velkaneuvonnalla puolestaan pyritään velkakriisin ratkaisemi-
seen. Näin velalliset voivat saada neuvonnasta yleensä sekä apua velkaon-
gelmiin että ohjeita taloudenpitoon. Velkojen järjestelyn ohessa velalliselle 
voidaan antaa talousneuvontaa ja toisaalta talousneuvontaan voi sisältyä 
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myös velkojen järjestelyä. Laissa määriteltyä neuvonnan sisältöä voidaan 
luonnehtia siten, että talous- ja velkaneuvonnassa:  
 

 annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja vel-
kojen hoidosta,  

 avustetaan velallista taloudenpidon suunnittelussa, 
 selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumah-

dollisuudet, 
 avustetaan velallista sovinnossa velkojien kanssa, 
 avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamises-

sa, erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishen-
kilön velkajärjestelystä annetun lain (L 57/1993) edellyttämien 
selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa, 

 ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua. 
 
Neuvonnan sisältö siis vaihtelee velallisen talous- ja velkatilanteen mu-
kaan. Lievissä maksuvaikeuksissa velkaneuvojan tehtävänä on ohjata asia-
kasta taloudenpidossa ja laskujen maksussa. Tarvittaessa neuvoja voi laatia 
asiakkaalle esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin. Lisäksi neuvoja voi 
opastaa asiakasta muissakin rahankäyttöön liittyvissä asioissa. Asiakas voi 
saada neuvonnasta tietoja esimerkiksi lainojen koroista, vakuuksista ja 
säästämiskeinoista. Talousneuvonnan keinoilla asiakkaan velkaongelmia 
voidaan ennaltaehkäistä ja toisaalta lieviin maksuvaikeuksiin voidaan puut-
tua jo ennen velkojen perinnän käynnistymistä. 

Vakavimmissa velkaongelmissa pyritään velkakriisin ratkaisemi-
seen selvittämällä perusteellisesti velallisen talous- ja velkatilanne ja keinot 
tilanteen saamiseksi hallintaan. Lain esitöissä todetaan, että velkaneuvojan 
on avustettava velallista ensisijaisesti vapaaehtoisissa sopimusneuvotteluis-
sa velkojien kanssa. Mikäli sovintoratkaisua ei synny, velkaneuvojan on 
selvitettävä velallisen edellytykset saada velkajärjestely tai jokin muu rat-
kaisu velkaongelmiinsa. Velkajärjestelyhakemuksen laatimisen lisäksi vel-
kaneuvojan tulee avustaa velallista hakemukseen tarvittavien asiakirjojen 
hankkimisessa ja velkahistorian laatimisessa.  

Velkaneuvojan tehtävänä on tarvittaessa avustaa velallista myös 
menettelyn edetessä. Velkaneuvonnan tarve saattaa tulla ajankohtaiseksi 
esimerkiksi velallisen olosuhteiden muuttuessa maksuohjelman aikana, 
lisäsuoritusvelvollisuuden langetessa tai velkajärjestelyn raukeamisasiassa. 
Lain esitöissä mainitaan, että mikäli velkaneuvojan asiantuntemus edellä 
mainituissa asioissa ei riitä, on hänen ohjattava velallinen tarvittaessa oi-
keudelliseen apuun. 
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3.3 Toiminnan organisointi ja rahoitus 

Talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat 
kauppa- ja teollisuusministeriön alaiselle Kuluttajavirastolle. Viraston teh-
tävänä on seurata velkaneuvonnan tarjontaa ja riittävyyttä läänien alueella, 
järjestää talous- ja velkaneuvojien koulutusta sekä huolehtia aineiston tuot-
tamisesta kuluttajille ja velkaneuvojille. Lisäksi virasto vastaa neuvonnan 
talousarvioesityksen valmistelusta kauppa- ja teollisuusministeriölle valti-
on budjettia varten. 

Neuvontapalveluiden riittävyydestä läänin alueella huolehtivat lää-
ninhallitus ja kunnat. Lain mukaan palveluiden tuottaminen perustuu kun-
tien ja lääninhallitusten tekemään sopimukseen. Siinä kunnat ovat sitoutu-
neet huolehtimaan talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä kunnan asuk-
kaille. Kuntien ja lääninhallitusten välisillä sopimuksilla on pyritty turvaa-
maan alueellisesti koko maan kattava velkaneuvontaverkosto. Niissä on 
sovittava talous- ja velkaneuvontayksikön toimialueesta, toimipaikkojen 
määrästä ja sijainnista sekä palvelua antavien henkilöiden määrästä.  

Kunta voi tuottaa palvelut joko omalla henkilöstöllään tai hankkia 
ne tehtävien hoitamiseen sopivalta palvelun tuottajalta. Kunta voi järjestää 
velkaneuvontapalvelun perustamalla sitä varten yhden tai useamman viran 
tai työsopimussuhteisen tehtävän. Tehtävä tai virka voi olla myös osa-
aikainen. Velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä kunnat voivat huolehtia 
joko yksin tai yhdessä toisen kunnan kanssa.  

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä maksetaan kun-
nille korvausta valtion varoista. Korvaus maksetaan kauppa- ja teollisuus-
ministeriön asettamien perusteiden mukaisesti (Asetus 16/2003). Asetuk-
sen mukaan korvauksen tulisi vastata palvelun tarkoituksenmukaisesta 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Peruskorvaus maksetaan kunnille 
toimialueen asukasluvun perusteella. Kunnilla on myös mahdollisuus saada 
palvelujen tuottamisesta lisäkorvausta. Sitä voidaan maksaa lääninhallituk-
sen tarveharkinnan perusteella palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Li-
säkorvauksen perusteita ovat lähinnä neuvonta-alueen laajuus ja velkaneu-
vonnasta aiheutuvat erityiset kustannukset. Lisäkorvauksen maksamiseen 
ei ole osoitettu erikseen määrärahaa, vaan se maksetaan peruskorvauksesta 
jäljelle jäävästä rahamäärästä. 

Talous- ja velkaneuvontalain mukaan neuvontapalvelua antavalla 
henkilöllä on oltava sellainen taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukai-
nen hoitaminen edellyttää. Kelpoisuusehtoja koskevan säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata tehtävien asianmukainen hoitaminen. Säännös on kui-
tenkin yleisluontoinen, koska velkaneuvojan tehtävään suuntaavaa erityistä 
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ammatillista koulutusta ei ole saatavilla. Velkaneuvojien koulutus perustuu 
nykyisin pääasiassa Kuluttajaviraston järjestämiin velkaneuvojien perus- ja 
jatkokursseihin. Virasto vastaa myös velkaneuvojien koulutuksen kustan-
nuksista. 
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4    TILASTOTIETOJA TALOUS- JA  
VELKANEUVONNASTA 

 
 
4.1 Talous- ja velkaneuvonnan tarve ja kysyntä 

Eri vuosina ja eri mittareilla tarkasteltaessa voidaan havaita, että ylivel-
kaantuminen on kohtalaisen laaja yhteiskunnallinen ongelma ja velkaneu-
vontapalveluille on tarvetta. Väestötietopohjaisten kyselytutkimusten avul-
la on arvioitu velkaongelmien yleisyyttä subjektiivisesti. Vastaajia on pyy-
detty itse arvioimaan, ovatko he esimerkiksi velkojen hoidon rasittavuuden 
perusteella ylivelkaantuneita. (Ritakallio 2001; Nykänen ym. 1995; Kontu-
la. ym. 1992.) Ylivelkaantuneiden määrän arvioiminen ei ole kuitenkaan 
yksiselitteistä, koska erilaiset mittaustavat saattavat johtaa erilaisiin tulok-
siin. 

Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksissa on seurattu ylivelkaantu-
neiden kotitalouksien määriä haastattelemalla vuosittain laaja ja edustava 
otos kaikista Suomen kotitalouksista (Kotitaloustutkimus 1996–2001). Ko-
titaloustutkimuksessa kysyttiin vastaajalta arviota siitä, onko kotitalouden 
velkojen määrä kasvanut yli selviytymisrajan edeltävän vuoden aikana. 
Ylivelkaantuneiden kotitalouksien määrä oli suurimmillaan vuonna 1997, 
jolloin lähes 130 000 kotitalouden voidaan arvioida olleen velkaongelmis-
sa. Ylivelkaisiksi itsensä kokevien kotitalouksien määrä on sittemmin las-
kenut vuosittain. Vuonna 2001 vajaat kahdeksan prosenttia kaikista kotita-
louksista eli yhteensä 94 000 kotitaloutta arvioi olleensa tämän mittarin 
mukaan ylivelkaantunut. 

Velkaongelmien yleisyyttä voidaan arvioida myös rekisteritietojen, 
kuten esimerkiksi luottotietorekisterin tai ulosottotilastojen avulla. Vuonna 
2003 maksuhäiriömerkintä oli yhteensä 309 000 henkilöllä eli noin vajaalla 
kahdeksalla prosentilla kaikista suomalaisista (Maksuhäiriötilasto 2003). 
Myös ulosotto koskettaa laajaa kansalaisten joukkoa. Vuoden 2003 lopussa 
270 000 yksityishenkilön velkoja perittiin ulosoton kautta (Ulosottotilastot 
1990–2003). Rekisteritietojen perusteella vaikeuksissa olevien velallisten 
joukko on supistunut 1990-luvun ennätysluvuista. Näistä tiedoista poiketen 
maksuhäiriöiden lukumäärä lisääntyi kuitenkin voimakkaasti vuonna 2003. 



 
 

23

Myös velkajärjestelyä tuomioistuimesta haetaan entistä harvemmin. 
Vuonna 1995 käräjäoikeuteen saapui 14 000 velkajärjestelyhakemusta ja 
maksuohjelma vahvistettiin yli 10 000 velalliselle. Vuonna 2002 velkajär-
jestelyä haki enää vajaa 3 000 yksityishenkilöä, joista vajaalle 2 800 vah-
vistettiin maksuohjelma (Velkajärjestelytilastot 1993–2003). Velkajärjeste-
lyhakemusten määrän kehitys viittaa siihen, että merkittävä osa vakavista 
velkaongelmista on jo ratkaistu tuomioistuimissa. Vuonna 2003 velkajär-
jestelyhakemusten määrä kääntyi jälleen kasvuun, koska menettelyyn pää-
syä helpotettiin vuoden alussa (L 1273/2002). 

Kotitalouksien subjektiiviset arviot velkaongelmien kokemisesta 
ovat muuttuneet ajan myötä. Nykyään kotitaloudet katsovat olevansa vel-
kaongelmissa yhä pienemmillä veloilla. (Muttilainen 2002.) Viimeaikainen 
suuntaus velkaongelmien kehityksessä on ollut niin sanotun pienvelkaisuu-
den lisääntyminen. Velkojen maksaminen voi tuottaa ongelmia, vaikka 
velkojen määrä olisi suhteellisen pieni. Maksuvaikeuksia saattavat aiheut-
taa yllättävät elämänmuutokset kuten sairastuminen tai työttömäksi joutu-
minen. Toisaalta velallinen voi joutua velkakriisiin oman toimintansa tu-
loksena, kuten esimerkiksi kuluttamalla yli varojen.  

Talous- ja velkaneuvonnalle on yleensä kysyntää silloin, kun velka-
ongelmat eivät ratkea velallisen omien keinojen avulla tai neuvottelemalla 
velkojien kanssa. Toisaalta velallinen voi itse kokea, että velkaneuvonnalle 
ei ole vakavissakaan taloudellisissa ongelmissa tarvetta, vaan hän pyrkii 
selviytymään niistä yksin.  

Useimmiten velallisen koko velkatilanteen saaminen hallintaan 
edellyttää neuvonta-apua. Talous- ja velkaneuvoja antaa myös neuvoja ta-
louden suunnitteluun. Erityisesti ennaltaehkäisevän talousneuvonnan tar-
peen on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa. Talous- ja velkaneuvonnalle 
on tarvetta myös silloin, jos velallisella on vaikeuksia noudattaa sovittua 
maksuohjelmaa.  

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden todellinen tarve ei tule aina 
esille puutteellisen tiedottamisen takia. Etelä-Suomen lääninhallituksen 
teettämän selvityksen mukaan velkajärjestelyasioita hoitavissa asianajo-
toimistoissa on havaittu, että osalla asiakkaista ei ole tietoa kunnan tarjoa-
mista palveluista (Salonen 2002). Jotkut asiakkaat luulivat, että velkaneu-
vontatoimistot käsittelevät vain velkajärjestelyasioita tai kuuluvat käräjäoi-
keuksiin. Talousneuvonnan suhteen väärinkäsityksiä ja tietämättömyyttä 
esiintyi kaikkein eniten. Osa asiakkaista ei tiennyt, että tämän tyyppistä 
palvelua olisi ylipäätänsä saatavissa. Talousneuvontaa tarvitseville asiak-
kaille neuvonnan näkymättömyys onkin merkittävä ongelma.  



 
 
24

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden käyttöä on selvitetty Tilasto-
keskuksen kotitaloustutkimuksissa 1990-luvulla (Kotitaloustutkimus 1996–
2001). Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin, oliko kotitalous tai sen jäsen 
ollut velkaneuvonnan asiakkaana viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksen 
mukaan vuonna 1996 velkaneuvontapalveluita oli käyttänyt noin 26 000 
kotitaloutta. Kuitenkin samana vuonna jopa 120 000 kotitaloutta ilmoitti 
kokeneensa velkaongelmia edeltäneen vuoden aikana. Ulkopuolista apua 
oli hakenut siis vain osa ongelmia kokeneista. Sittemmin velkaongelmia 
kokeneiden määrät ovat pienentyneet ja myös neuvontapalveluiden käyttö 
on vähentynyt. Vuonna 1999 velkaongelmissa arvioi olevansa enää vajaat 
100 000 kotitaloutta ja apua velkaneuvonnasta oli hakenut 15 000 taloutta. 
Kaikista velkaantuneista kotitalouksista velkaneuvontapalveluita käyttää 
vain yhdestä kahteen taloutta sadasta. Valtaosa velkaantuneista kotitalouk-
sista selviää lainojen maksuista siis ilman ulkopuolista apua, eikä velka-
neuvonnalle ole näissä tapauksissa tarvetta. 

Velkaneuvontapalveluiden käyttöä on selvitetty kyselyn avulla 
myös kaupunkipalvelututkimuksissa.2 Tietoja on kerätty Suomen 33 kun-
nasta vuosina 1997 ja 2001. Kaupunkipalvelututkimuksissa on selvitetty 
kuntalaisten mielipiteitä kunnan hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta 
sekä kehittämistarpeista. Lisäksi kuntalaisilta tiedusteltiin, olivatko he ko-
keneet taloudellisia ongelmia viimeisen 12 kuukauden aikana ja sitä, oliko 
ongelmiin haettu tai saatu apua.  

Vuonna 1997 toteutetun kyselyn (n=10 140) mukaan runsas kol-
mannes vastaajista oli kokenut taloudellisia ongelmia viimeisen vuoden 
aikana ja joka kuudennella vastaajalla (17 %) oli ollut vaikeuksia selvitä 
lainojen maksamisesta. Ulkopuolista apua maksuvaikeuksiin oli hakenut 
noin puolet ongelmia kokeneista. Joka kolmas apua hakeneista oli sitä 
mieltä, että he olivat saaneet tarpeeksi apua taloudellisiin vaikeuksiinsa. 
Kuitenkin enemmistö vastaajista koki, että apu oli ollut riittämätöntä tai 
sitä ei ollut saatu lainkaan. Vertailtaessa vuoden 1997 kyselyn tuloksia 
vuoden 2001 tietoihin (n=12 047), taloudellisia ongelmia viimeisen 12 
kuukauden aikana kokeneiden määrä on pienentynyt runsaaseen neljännek-
seen. Vaikeuksia selvitä lainojen maksamisesta oli kokenut vuonna 2001 
noin 13 prosenttia vastaajista. Vastaavasti avun hakeminen velkaongelmiin 
ei ollut juurikaan muuttunut vertailuajankohtina. Puolet vastaajista oli ha-
kenut ulkopuolista apua taloudellisiin ongelmiin. Ulkopuoliseen apuun tur-

                                            
2 Kaupunkipalvelututkimus 1997 [elektroninen aineisto]. Miettinen, Heikki & Varhe, 
Seppo (Efektia) [tekijät]. Kaupunkipalvelututkimus 2001 [elektroninen aineisto]. Efektia 
[tekijä]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2002. 



 
 

25

vautuneista suurin osa arvioi, että neuvonta-apu oli ollut riittämätöntä ja 
osa vastaajista ei ollut saanut apua lainkaan. 

 
 

4.2 Talous- ja velkaneuvontayksiköiden  
tarkastelua 

Talous- ja velkaneuvontayksiköiden tarkastelu perustuu Kuluttajaviraston 
kokoamiin tilastotietoihin vuosilta 2001–20033. Seurannan avulla on saatu 
tietoa neuvonnan alueellisesta kattavuudesta, talous- ja velkaneuvonnan 
asiakasmääristä ja neuvonnan sisällöstä. Tietoja on kerätty kaikista Suo-
men talous- ja velkaneuvontayksiköistä. Vertailutiedot talous- ja velkaneu-
vonnan tilasta ennen velkaneuvontalain voimaantuloa perustuvat selvitys-
miesten raporttiin vuodelta 1998 (Selvitysmiesten ehdotus…1998). 
 
 
Talous- ja velkaneuvontaverkosto 

Talous- ja velkaneuvonnan lakisääteistämisen yhtenä tavoitteena on ollut 
riittävän tiheän ja pysyvän talous- ja velkaneuvontaverkoston luominen. 
Lääninhallitusten kuntien kanssa tekemien sopimusten nojalla Suomessa 
on nykyään koko maan kattava velkaneuvontaverkosto. Talous- ja velka-
neuvontalain esitöissä arvioitiin, että riittävä alueellinen kattavuus voidaan 
saavuttaa siten, että noin 56 000 asukasta kohden toimisi yksi talous- ja 
velkaneuvoja. Tästä poiketen eduskunta asetti tavoitteeksi yhden talous- ja 
velkaneuvojan toimen ja yhden toimistotyöntekijän 40 000 asukasta koh-
den. 

Jokaisella kunnalla on sopimus talous- ja velkaneuvonnan järjestä-
misestä. Talous- ja velkaneuvontapalvelut on järjestetty yleensä joko 
omassa kunnassa tai toimialueen pääkunnassa. Velkaneuvontapalvelujen 
järjestämisestä maksetaan kunnille korvaus valtion varoista niiden perus-
teiden mukaan, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajaviraston esi-
tyksestä vahvistaa. Korvaus määrätään siten, että se vastaa palvelun tarkoi-
tuksenmukaisesta tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Peruskorvaus 
maksetaan asukasluvun mukaan suoraan kunnille ja lisärahoituksen koh-
dentamisesta päättävät lääninhallitukset.  

                                            
3 Tässä jaksossa esitetyt velkaneuvonnan tilastotiedot perustuvat Kuluttajavirastossa 
kerättyihin seurantatietoihin ajanjaksoilta 15.3.2001–14.3.2002 ja 15.3.2002–1.1.2003 
(Velkaneuvontatilastot 2001–2003). 
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Ennen talous- ja velkaneuvontalain voimaantuloa vuonna 1999 val-
tio rahoitti velkaneuvontaa yhteensä kahdella miljoonalla eurolla. Pääosa 
tästä oikeusministeriön maksamasta palkkatuesta kului korvausten maksa-
miseen kunnille neuvontapalveluiden järjestämisestä. Lisäksi valtio antoi 
tukea muun muassa velkajärjestelyasioissa annettuun yleiseen oikeus-
apuun.  

Neuvonnalle varatut taloudelliset resurssit ovat lisääntyneet voimak-
kaasti velkaneuvontalain voimaantulon jälkeen. Vuonna 2001 talous- ja 
velkaneuvonnan toteuttaminen maksoi julkistaloudelle kolme miljoonaa 
euroa. Talous- ja velkaneuvonnan budjetti oli vuonna 2003 kaikkiaan jo 5,8 
miljoonaa euroa. Tästä rahamäärästä runsaat 1,5 miljoonaa euroa oli osoi-
tettu vapaaehtoisen velkasovinto-ohjelman toteuttamiseen.4  

Velkaneuvoja voi työskennellä joko päätoimisesti tai sivutoimisesti. 
Esimerkiksi joissakin kunnissa kuluttajaneuvoja voi vastata myös velka-
neuvontapalveluista. Suurimmissa neuvontayksiköissä työskentelee velka-
neuvojan lisäksi toimistotyöntekijöitä ja lakimiehiä. Talous- ja velkaneuvo-
jan työn hoitaminen edellyttää monen eri alan tietämystä. Velkajärjestely-
lain tunteminen ja perintä- ja ulosottoalan hallintaan liittyvät asiat kuuluvat 
neuvojan osaamisalueeseen. Lisäksi neuvojalta vaaditaan monien sosiaali-
lainsäädäntöön liittyvien säännösten hallintaa.  

Kuluttajavirasto on selvittänyt vuosina 2001 ja 2002 talous- ja vel-
kaneuvojien ammatillista koulutusta. Raportin mukaan velkaneuvojakenttä 
muodostuu enimmäkseen kaupallisen koulutuksen saaneista henkilöistä. 
Vuonna 2002 talous- ja velkaneuvojista lähes puolella oli keskiasteen kau-
pallinen koulutus. Korkeakouluasteen tutkinnon oli suorittanut noin joka 
kolmas velkaneuvoja. Ylemmän tutkinnon suorittaneista yli kolmanneksel-
la oli kaupallinen, neljänneksellä yhteiskuntatieteellinen ja joka neljännellä 
oikeustieteellinen tutkinto. 

Talous- ja velkaneuvontaverkoston tilaa ennen velkaneuvontalain 
voimaantuloa voidaan selvittää käyttämällä vertailupohjana selvitysmiesten 
raporttia vuodelta 1998. Tosin raportissa talous- ja velkaneuvonnan tilan-
netta ei ole tutkittu kaikkien yksiköiden osalta, vaan tarkastelu rajoittuu 67 
                                            
4 Suomen Pankkiyhdistys, valtiovalta ja Takuu-Säätiö allekirjoittivat keväällä 2002 va-
paaehtoisia velkasovintoja koskevan ohjelma-asiakirjan (VapaaehtoisiaY2002). Kaksi-
vuotisen velkasovinto-ohjelman tavoitteena on auttaa lama-aikana velkaongelmiin joutu-
neita yksityishenkilöitä. Pankkiyhdistyksen arvion mukaan Suomessa on noin 40 000–
45 000 yksityishenkilöä, joiden lamavelat ovat edelleen järjestelemättä. Kauppa- ja teol-
lisuusministeriö ja Kuluttajavirasto ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että talous- ja 
velkaneuvojat pyrkivät auttamaan velallisia velkasovintojen aikaansaamisessa. Kauppa- 
ja teollisuusministeriö on osoittanut velkasovinto-ohjelman läpiviemiseen lisärahoitusta 
vuosiksi 2002–2004. 
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yksikköön. Vuonna 1998 näissä yksiköissä työskenteli 89 päätoimista vel-
kaneuvojaa ja 15 henkilöä hoiti tehtävää sivutoimenaan. Lisäksi yksiköissä 
työskenteli 11 lakimiestä ja kolme avustajaa. Kun samojen yksiköiden ti-
lannetta tarkastellaan Kuluttajaviraston seurantatietojen avulla vuoden 
2001 lopussa, on näiden yksiköiden määrä pudonnut 53:een. Neuvontayk-
siköiden määrän vähenemiseen vaikutti tuolloin pienten neuvontayksiköi-
den lopettaminen ja niiden yhdistäminen isompiin yksiköihin. Kun tarkas-
teluun otetaan mukaan myös ne alueet, jotka eivät olleet mukana selvitys-
miesten raportissa, saadaan vuoden 2001 yksiköiden määräksi 72. Taulu-
kossa 2 on kuvattu velkaneuvonnan henkilöstömäärän kehitystä vuosina 
2001–2003. 
 
Taulukko 2 Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstöresurssien kehitys 2001–2003 (hen-

kilötyövuosia) 

 
Vuosi 

 
Pää- 

toimisia 
neuvojia  

 
Sivu- 

toimisia 
neuvojia 

 
Laki- 

miehiä 

 
Avus- 
tajia 

 
Yksiköi-
den luku-

määrä 

 
Henkilö-
työvuosia 
yhteensä 

 
Henkilö-
työvuosia
/yksikkö

 
1998* 

 
  89,5 

 
15 

 
11 

 
3 

 
67 

 
118,5 

 
1,7 

 
2001 

 
  84,6 

 
16 

 
4 

 
10,2 

 
72 

 
114,8 

 
1,6 

 
2003 

 
119,8 

 
18,4 

 
5,1 

 
27 

 
65 

 
170,3 

 
2,6 

* Vuoden 1998 lukumäärätiedot henkilöstöresursseista eivät ole suoraan vertailukelpoi-
sia muihin vuosiin nähden, koska selvitysmiesten raportissa eivät olleet mukana kaikki 
Suomen velkaneuvontayksiköt. 
 
Vuosina 2001 ja 2002 velkaneuvonnan henkilöstöresurssit pysyivät jok-
seenkin samalla tasolla. Varsin merkittävä lisäys neuvontaresursseihin saa-
tiin vuonna 2003. Vuodesta 2001 alkuvuoteen 2003 päätoimisten velka-
neuvojien lukumäärä on lisääntynyt yli kolmanneksella. Vuoden 2003 
alussa velkaneuvontayksiköiden henkilöstöresurssien kokonaismäärä oli 
noin 170 henkilötyövuotta. Tässä jaksossa mainituissa vuoden 2003 tie-
doissa ovat mukana myös velkasovintorahoilla palkatut neuvonnan lisä-
resurssit 30 henkilötyövuodelle. Kun luvuista otetaan pois sovinto-
ohjelman rahoitus, saadaan henkilötyövuosien kokonaismääräksi 140. 

Talous- ja velkaneuvontalain valmistelussa korostettiin sitä, että 
velkaneuvojat tulisi sijoittaa väestöpohjaltaan ja henkilöstöltään mahdolli-
simman vahvoihin yksiköihin ja yhden henkilön toimipisteitä tulisi vähen-
tää (Selvitysmiesten ehdotus…1998). Vuonna 2003 yhden hengen yksiköi-
tä oli 65 yksiköstä 23. Pienempien yksiköiden yhdistämisellä on pyritty 
luomaan useamman henkilön neuvontayksiköitä, mutta harvaan asutuilla 
seuduilla yksin työskentelyä ei voida aina välttää. Velkaneuvontalain tavoi-
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te neuvontapalveluiden keskittämisestä suuriin ja vahvoihin yksiköihin on 
toteutunut kohtalaisesti, vaikka yhden hengen yksiköiden määrää voidaan 
pitää edelleenkin melko suurena. 

 Lakimiesten määrä neuvontayksiköissä on pysynyt jokseenkin sa-
malla tasolla 2000-luvulla. Vuonna 2003 neuvontayksiköissä toimi yhteen-
sä viisi lakimiestä. Lakimiesten määrä on kuitenkin vähentynyt velkaneu-
vonnan lakisääteistämisen jälkeen. Ennen talous- ja velkaneuvontalain 
voimaantuloa neuvontapalvelut oli järjestetty monessa kunnassa oikeus-
aputoimistojen yhteyteen. Tällöin myös lakimiesten määrä oli suurempi 
verrattuna nykytilanteeseen.  

Velkaneuvontayksiköiden lukumäärä oli korkeimmillaan vuosina 
2001 ja 2002, jolloin niitä toimi 72. Vuonna 2003 yksiköitä oli jo vähem-
män. Yksiköiden määrän väheneminen johtuu pääasiassa siitä, että osa pie-
nistä kunnista on tehnyt sopimuksen neuvontapalveluiden ostamisesta 
isommista kunnista. 

Alueellisesti tarkastellen velkaneuvonnan toimialueiden asukaspoh-
ja neuvojaa kohden lisääntyi hieman vuodesta 1998 vuoteen 2001. Näinä 
vuosina toimialueiden asukasmäärä kasvoi ja vastaavasti neuvojien määrä 
pieneni. Vuonna 2002 keskimääräinen asukaspohja oli 49 200 asukasta 
velkaneuvojan henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2003 alussa asukkaita oli 
koko maassa neuvojaa kohden keskimäärin 36 300. Luvuissa ovat mukana 
pää- ja sivutoimiset neuvojat sekä lakimiehet.5 Koko maan tilanteen mu-
kaan velkaneuvontalain tavoite, yksi talous- ja velkaneuvojan toimi ja yksi 
toimistotyöntekijä 40 000 asukasta kohden toteutui siis vuonna 2003 vel-
kaneuvojien osalta. Tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta neuvojia avustavan 
henkilökunnan osalta. Jos neuvojat joutuvat tekemään ylimääräisiä toimis-
totöitä, on tämä aika pois asiakastyöstä. 

Päätoimisia neuvojia oli alkuvuonna 2003 eniten Etelä-Suomen ja 
Länsi-Suomen lääneissä, joihin myös suurimmat kaupungit sijoittuvat. Vä-
hiten neuvojia oli haja-asutusalueilla, kuten esimerkiksi Lapissa. Väestöön 
suhteutettuna tällä alueella oli kuitenkin kattavimmat velkaneuvontapalve-
lut. Taulukko 3 kuvaa velkaneuvonnan henkilöstön määriä vuoden 2003 
alussa. 
 

                                            
5 Kuluttajaviraston seurantaraporteissa lakimiehet on katsottu tilastollisesti velkaneuvoja-
resursseihin kuuluviksi. Yksiköiden lakimiehet tekevät myös perusneuvontatyötä, mutta 
heidän työnsä painottuu lakimiestehtäviin ja lausumiin. 
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Taulukko 3 Henkilöstöresurssit (henkilötyövuosia) ja toimipisteiden lukumäärä lää-
neittäin vuoden 2003 alussa  

Lääni 
 

Pää- 
toimisia 
neuvojia 

 
Sivu- 

toimisia
neuvojia

 
Laki- 

miehiä

 
Avus- 
tajia 

 
Henkilö- 
työvuosia 
yhteensä 

 
Yksiköi- 

den  
lukumäärä 

 
Asukkaita/

neuvoja 

 
Etelä-Suomi 

 
52,8 

 
5 

 
3,1 

 
10,1 

 
71 

 
20 

 
34 400  

Länsi-Suomi 
 

42 
 

7,1 
 

1 
 

15,5 
 

65,5 
 

24 
 

36 700  
Itä-Suomi 

 
11 

 
2,3 

 
1 

 
0 

 
14,3 

 
  7 

 
41 000  

Oulun lääni 
 

  9 
 

2,4 
 

0 
 

0,5 
 

12 
 

  6 
 

39 900  
Lapin lääni 

 
  5 

 
1 

 
0 

 
1 

 
  7 

 
  7 

 
31 600  

Yhteensä 
 

119,9 
 

18,4 
 

5,1 
 

27 
 

170 
 

64 
 

36 300 
 
 
Isoissa kaupungeissa neuvontayksiköt ovat luonnollisesti suurimpia. Esi-
merkiksi Helsingin velkaneuvontayksikössä toimi vuoden 2003 alussa yh-
teensä 14 päätoimista talous- ja velkaneuvojaa. Pienemmissä kunnissa ja 
haja-asutusalueilla on tavallista, että neuvontapalveluista huolehtii vain 
yksi neuvoja. Lisäksi useilla kunnilla velkaneuvojan toimi on yhteinen. 
 
 
Neuvonnan saatavuus ja asiakasjonot 

Kuluttajaviraston toteuttamassa seurannassa on tarkasteltu myös talous- ja 
velkaneuvonnan asiakasruuhkia. Tässä jaksossa esitettävät tiedot perustu-
vat velkaneuvonnan tilanteeseen vuoden 2002 lopussa. Velkaneuvontayk-
siköiltä tiedusteltiin ensimmäiselle asiakaskäynnille tulevan asiakkaan jo-
notusaikaa ajanvarauksesta neuvojan tapaamiseen.  

Useimmissa toimipisteissä asiakkaat joutuivat odottamaan monta 
viikkoa ensimmäistä käyntiään velkaneuvojan luona. Vuoden 2002 lopussa 
keskimääräinen odotusaika oli koko maassa 41 päivää. Jonossa oli kaikki-
aan 3 750 asiakasta. Vuoteen 2001 verrattuna jonossa olevien asiakkaiden 
määrä on lisääntynyt huomattavasti. Jonotusajat ovat pisimpiä suurissa asu-
tuskeskuksissa. Esimerkiksi Turussa asiakas joutui odottamaan ensimmäis-
tä asiakaskäyntiään jopa seitsemän kuukautta ja Helsingissä lähes neljä 
kuukautta. Vastaavasti esimerkiksi Vaasassa ja Rovaniemellä asiakkaita 
pystyttiin ottamaan vastaan noin kuukauden sisällä ajanvarauksesta. Kuvio 
1 kuvaa neuvonnan odotusajan pituutta suurimmissa kaupungeissa vuoden 
2002 lopussa. 
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Kuvio 1 Odotusaika talous- ja velkaneuvontaan 
 
Läänikohtaisesti tarkastellen neuvonnan jonot olivat lyhyimmät Ahvenan-
maalla ja Lapin läänissä, joissa asiakastapaamiseen pääsi noin kuukauden 
odotusajan jälkeen. Niinikään Itä-Suomen läänissä asiakastapaaminen pys-
tyttiin järjestämään kuukauden sisällä ajanvarauksesta. Oulun ja Länsi-
Suomen läänissä keskimääräinen odotusaika oli puolitoista kuukautta. Pi-
simpään neuvonnan asiakkaat joutuivat odottamaan Etelä-Suomen läänissä, 
jossa asiakastapaamiseen pääsy kesti lähes kaksi kuukautta. 

Talous- ja velkaneuvonnan suurimmat kysyntäpaineet kohdistuvat 
Etelä- ja Länsi-Suomen suurimpiin asutuskeskuksiin, missä myös jonotus-
ajat ovat pisimpiä. Velkaongelmiin joutuneelle olisi tärkeää, että hän saisi 
apua ongelmiinsa nopeasti. Enemmistö neuvontayksiköistä pystyykin ot-
tamaan asiakkaan vastaan noin kuukauden sisällä ajanvarauksesta. Muuta-
man viikon odotusaikaa voidaan pitää järkevänä siitäkin syystä, että velal-
liselle on hyvä jättää aikaa asiakaskäyntiin valmistautumiseen ja tarvittavi-
en asiakirjojen hankkimiseen tapaamista varten. 
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Toisaalta pelkät jonotusajat eivät kerro koko totuutta palvelun suju-
vuudesta, koska keskeneräisten asiakastapausten määrät vaikuttavat jono-
jen pituuteen. Joissakin lyhyen jonon toimipisteissä asiakkaita saatetaan 
ottaa vastaan enemmän kuin niitä ehditään hoitaa eteenpäin. Asiakkaan 
taloudellinen tilanne selvitetään, mutta asiakas joutuu odottamaan neuvojan 
jatkotoimenpiteitä. Vastaavasti toiset yksiköt pitävät enemmän asiakkaita 
jonossa ja ottavat vain sen verran asiakkaita käsiteltäväksi, kuin kykenevät 
asianmukaisesti palvelemaan. Vuoden 2002 lopussa keskeneräisiä asiakas-
tapauksia oli neuvontayksiköissä kaikkiaan 4 200, mikä on enemmän kuin 
edeltävänä vuonna.  
 
 
Talous- ja velkaneuvonnan asiakastyö 

Seuraavassa tarkastellaan talous- ja velkaneuvonnan työnkuvaa ja sitä, mi-
hin tehtäviin velallisen asioiden selvittämiseen kuluva aika jakaantuu. 
Asiakastyö on jaoteltu Kuluttajaviraston seurannassa niiden asiakkaiden 
toimenpiteisiin, joilla ei vielä ole järjestelyä veloilleen (uudet asiakkaat) ja 
niiden asiakkaiden toimenpiteisiin, jotka ovat jo saaneet jonkinlaisen jär-
jestelyn (vanhat asiakkaat). 

Kuluttajaviraston seurannan mukaan asiakastyö painottuu uusien 
asiakkaiden velkaongelmien selvittämiseen. Vuonna 2002 velkaneuvontaan 
hakeutui koko maassa yhteensä 16 000 uutta asiakasta. Toimenpiteistä yli 
70 prosenttia kohdistui uusiin asiakkaisiin ja vajaa kolmannes liittyi vanho-
jen asiakkaiden neuvontaan. Uusiin asiakkaisiin kohdistuvia toimenpiteitä 
kirjattiin vuonna 2002 yhteensä noin 8 400.6 Uusille asiakkaille tehtiin 
ajanvarauksia samana ajanjaksona 22 200 kappaletta. Lisäksi vuoden aika-
na oli selvitetty yli 12 000 asiakkaan talous- ja velkatilanne. Kuviossa 2 on 
esitetty yleisimmät neuvonnan uusiin asiakkaisiin kohdistuvat toimenpiteet 
(n=8 380). 

                                            
6 Tässä jaksossa esitettävät luvut uusiin asiakkaisiin kohdistuvista suoritteista on korotet-
tu vuositasolle. Lukumäärätiedot on laskettu Kuluttajaviraston seurantajakson 
15.3.2002–1.1.2003 (n=6 635) tietojen mukaan. Tiedot kuvaavat varsinaisia toimenpitei-
tä velkaongelman ratkaisemiseksi. Luvuista on jätetty pois seurannan kohteena olleet 
asiakastapaamiset (ajanvaraukset) ja selvitykset asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. 
Luvuissa eivät ole mukana myöskään velkasovintoasiakkaisiin kohdistuvat toimenpiteet, 
koska vertailukelpoisia tilastotietoja sovintoasiakkaiden määristä ei ollut vielä saatavilla. 
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Kuvio 2  Velkaneuvonnan uusiin asiakkaisiin liittyvät toimenpiteet vuonna 2002  
 
Velkaneuvonnan asiakastyössä painottuvat niukasti velkojen vapaaehtoiset 
järjestelyt. Noin puolet velkojen järjestelyistä on vapaaehtoisia sovintorat-
kaisuja. Velkoja järjestellään esimerkiksi suoraan velan osapuolten kesken 
sopimalla, Takuu-Säätiön järjestelylainan avulla tai muilla vapaaehtoisjär-
jestelyillä. Velkajärjestelyasioiden määrän väheneminen pidemmällä aika-
välillä ja velkojien sovittelumyönteisyyden lisääntyminen ovat osaltaan 
vaikuttaneet siihen, että velkaneuvontatyön painopiste on siirtynyt velka-
järjestelyistä sovintoratkaisuihin. Velkajärjestelyasioissa velkaneuvojat 
avustavat asiakkaita muuan muassa velkajärjestelyhakemuksen tekemises-
sä käräjäoikeuteen ja laativat maksuohjelmaehdotuksia. Lisäksi neuvojat 
tekevät asiakkaan puolesta valituksia hovioikeuteen maksuohjelman hyl-
käämiseen tai sisältöön liittyvissä asioissa. Vuonna 2002 velkaneuvonnan 
avustuksella tehtiin yhteensä 2 340 velkajärjestelyhakemusta käräjäoikeuk-
siin. Tämä on noin kolme neljäsosaa kaikista vuonna 2002 käräjäoikeuksiin 
saapuneista velkajärjestelyhakemuksista. 
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Kuluttajaviraston seurantatietojen mukaan talousneuvonnan osuus 
asiakastyöstä on pieni. Henkilökohtaista talousneuvontaa annettiin vuonna 
2002 uusille ja vanhoille neuvonnan käyntiasiakkaille kaikkiaan 1 040 ta-
pauksessa. Talousneuvonnan tarkoituksena on tarjota asiakkaille yksilöllis-
tä opastusta taloudenpitoon ilman, että asiakkailla on välttämättä edes vel-
kaa. Seurantaraporttien mukaan velkojen järjestelyä hakevat asiakkaat vie-
vät velkaneuvonnan voimavarat, eikä neuvojien aika riitä yksilöllisen talo-
usneuvonnan antamiseen. Talous- ja velkaneuvontalain tavoite velkaneu-
vonnan painottumisesta entistä enemmän ennalta ehkäisevään talousneu-
vontaan on siis jäänyt suurelta osin toteutumatta. Talousneuvontaa anne-
taan kuitenkin tarvittaessa muun asiakastyön ohessa. Yksilöllisen talous-
neuvonnan sijaan osa velkaneuvojista oli antanut kollektiivista talousneu-
vontaa luennoimalla oppilaitoksissa ja kirjoittamalla lehtiin. 

Velkaneuvonnan asiakaskunnasta alle kolmasosa on neuvonnan 
vanhoja asiakkaita. Vanhojen asiakkaiden toimenpiteet kohdistuvat pääasi-
assa maksuohjelmaa suorittavien asiakkaiden lisäsuoritusvelvollisuuden 
selvittämiseen tai maksuohjelman muutos- tai raukeamisasioihin. Luulta-
vasti vanhat asiakkaat tulevat työllistämään neuvontaa jatkossa kuitenkin 
nykyistä vähemmän. Esimerkiksi velkajärjestelyhakemusten määrän vähe-
neminen laman jälkeen ja lisäsuoritusvelvoitteiden lieventyminen vuoden 
2003 lakimuutoksen vuoksi vähentävät velkaneuvonnan työmäärää pi-
demmällä aikavälillä. 
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5    TALOUS- JA VELKANEUVONTA 
ASIAKASKYSELYN VALOSSA 

 
 
Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden kokemuksia velkaneuvonnasta on 
tässä tutkimuksessa selvitetty laajan asiakaskyselyn avulla (n=727). Aineis-
to koostuu niiden uusien käyntiasiakkaiden vastauksista, joille on jo arvioi-
tu velkaneuvonnassa jokin ratkaisu velkaongelmaan. Kyselyaineisto sisäl-
tää tietoja asiakkaiden sukupuolesta, iästä, perhesuhteista, alaikäisten lasten 
määrästä, asuinpaikasta, koulutuksesta ja pääasiallisesta toiminnasta. Tie-
dot asiakkaiden tuloista, velkamääristä, velkaongelman syntyyn vaikutta-
neista tekijöistä ja velkaongelman kestosta kuvaavat neuvonnan asiakkai-
den talous- ja velkatilannetta.  

Velkaneuvonnan asiakkaiden kokemuksia velkaneuvonnasta esitel-
lään kolmen asiakokonaisuuden avulla. Ensiksi tavoitteena on selvittää 
velkaneuvonnan asiakkaaksi hakeutumista ja neuvonnan alueellista saata-
vuutta. Tässä yhteydessä tutkitaan asiakkaiden kokemuksia velkaneuvon-
nan ajanvarauksesta ja jonoista. 

 Toinen tavoite on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä neuvontapal-
veluihin. Tutkimus kuvaa asiakkaiden näkemyksiä muuan muassa yhteis-
työstä asiakkaan ja velkaneuvojan välillä sekä henkilökunnan asenteista ja 
vuorovaikutustaidoista. Asiakkaita pyydettiin myös arvioimaan velkaneu-
vojan asiantuntemusta velkojen järjestelyssä.  

Kolmas tutkimuksen tavoite on arvioida velkaneuvonnan vaikutta-
vuutta asiakkaan tilanteeseen. Pyrkimyksenä on selvittää asiakkaiden avun-
tarvetta ja odotuksia velkaneuvonnalta. Lisäksi tutkitaan velkaneuvojan 
asiakkaalle suosittelemia toimenpiteitä velkaongelman ratkaisemiseksi. 
Neuvonnan kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta selvittämällä voidaan 
arvioida sitä, kuinka hyvin velkaneuvonta kykenee vastaamaan asiakkaiden 
tarpeisiin. Lopuksi asiakkailta kysyttiin arvioita siitä, oliko velkaneuvon-
nasta ollut apua velkatilanteen saamiseksi hallintaan ja miten neuvonta 
vaikutti asiakkaan talouden suunnitteluun jatkossa. 
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5.1 Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 

Tutkimuksessa selvitettiin ensin velkaneuvonnan uusien käyntiasiakkaiden 
taustatietoja sekä talous- ja velkatilannetta. Velallisilta tiedusteltiin myös 
velkaongelman taustasyitä ja ongelman liittymisestä yritystoimintaan. Tä-
män kysymyksen avulla velkaneuvonnan asiakkaat jaoteltiin joko kulutus- 
tai yritysvelallisiin. Yritysvelallisiin on laskettu ne asiakkaat, joiden velka-
ongelmat liittyvät omaan tai puolison päättyneeseen yritystoimintaan tai 
toiminnan seurauksena syntyneisiin takausvastuisiin. Muut velalliset kuu-
luvat kuluttajien ryhmään, joilla ei ole kytkentöjä yritysvelkoihin. Tämä 
ryhmä koostuu kulutusluottojen takia velkaantuneista, yksityisvelkojen 
takaajista, asuntovelallisista ja muista velallisista. 
 
 
Asiakkaiden taustatietoja 

Puolella velkaneuvonnan asiakkaista on sidoksia yritystoimintaan. Heistä 
kolme neljästä on toiminut itse yrittäjänä. Joka viides on ollut kanssavelal-
lisena tai takaajana yritystoiminnassa. Puolison yritystoiminnassa on ollut 
mukana vajaa seitsemän prosenttia velallisista. Niin ikään puolet asiakkais-
ta kuuluu kulutusvelallisiin, joissa ei ole sidoksia yritystoimintaan. Taulu-
kossa 4 kuvataan talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunnan taustaa kulutus- 
ja yrityssidonnaisuuden perusteella.  
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Taulukko 4 Velkaneuvonnan asiakkaiden ominaispiirteet eri velallisryhmissä7  
 

 
Kulutus- 
velalliset 

% 

 
Yritys-  

velalliset 
% 

 
Yhteensä 

 
% 

 
Muuttujien 

jakauma 
% 

 
(N)  

Yhteensä 
 

53 
 

47 
 

100 
 

100 
 

727  
Sukupuoli 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   nainen 
 

61 
 

39 
 

100 
 

52 
 

375  
   mies 

 
46 

 
54 

 
100 

 
48 

 
352  

Ikäryhmä 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

   alle 35 
 

71 
 

29 
 

100 
 

17 
 

124  
   35–44 

 
57 

 
43 

 
100 

 
29 

 
213  

   45–54 
 

49 
 

51 
 

100 
 

32 
 

231  
   55 tai yli  

 
36 

 
64 

 
100 

 
22 

 
158  

Siviilisääty 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   naimaton 

 
75 

 
25 

 
100 

 
17 

 
124  

   avio- tai avoliitossa 
 

44 
 

56 
 

100 
 

49 
 

355  
   eronnut 

 
59 

 
41 

 
100 

 
30 

 
220  

   leski  
 

38 
 

62 
 

100 
 

  4 
 

  27  
Perheasema 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   lapseton pari 
 

47 
 

53 
 

100 
 

16 
 

109  
   lapsiperhe 

 
45 

 
55 

 
100 

 
30 

 
207  

   yksinhuoltaja 
 

69 
 

31 
 

100 
 

16 
 

108  
   yksinäinen 

 
60 

 
40 

 
100 

 
38 

 
258  

Koulutus 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

   peruskoulutus 
 

57 
 

43 
 

100 
 

43 
 

311  
   ammattikoulu 

 
54 

 
46 

 
100 

 
31 

 
220  

   opisto 
 

44 
 

56 
 

100 
 

22 
 

155  
   korkeakoulu/yliopisto 

 
48 

 
52 

 
100 

 
  4 

 
  27  

Toiminta 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   työssä 

 
54 

 
46 

 
100 

 
60 

 
422  

   työtön  
 

52 
 

48 
 

100 
 

20 
 

137  
   eläkeläinen 

 
49 

 
51 

 
100 

 
18 

 
130  

Alue 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   Etelä-Suomen lääni 

 
56 

 
44 

 
100 

 
44 

 
321  

   Länsi-Suomen lääni 
 

51 
 

49 
 

100 
 

32 
 

232  
   Itä-Suomen lääni 

 
53 

 
47 

 
100 

 
12 

 
  84  

   Oulun- ja Lapin lääni 
 

52 
 

48 
 

100 
 

11 
 

  83 
 
 

                                            
7 Muuttujien jakauma %-sarakkeessa lukujen yhteenlaskettu summa ei ole aina sata. 
Tämä johtuu desimaalilukujen pyöristyksestä ja siitä, että lukumääräisesti pienet ryhmät 
(esimerkiksi opiskelijat) on rajattu taulukosta pois. 
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Velkaneuvonnan kaikista asiakkaista hieman yli puolet on naisia ja vajaa 
puolet on miehiä. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan naiset hakevat 
apua velkaongelmiinsa hieman miehiä herkemmin, vaikka velkaongelmat 
ovat miesten keskuudessa yleisempiä (ks. esim. Muttilainen 2002; Ritakal-
lio 2001). Miehillä on naisia useammin yritystoimintaan liittyviä velkoja. 
Naisilla velat koostuvat vastaavasti useimmiten kulutusveloista.  

Ikäryhmä 45–54-vuotiaat muodostaa neuvonnan asiakkaista suurim-
man ryhmän. Alle 35-vuotiaita on asiakkaista vajaa kuudennes ja joka vii-
des asiakas on yli 55-vuotias. Nuorten osuus neuvonnan asiakaskunnasta 
on melko pieni ja vastaavasti keski-ikäiset ovat yliedustettuina. Keski-
ikäisten suuri osuus johtuu siitä, että luottojen käyttö ja velkaongelmat ovat 
tässä ikäryhmässä yleisempiä kuin nuoremmilla. Vastaavasti alle 30-
vuotiailla nuorilla ei ole tilastotietojen mukaan muista ikäryhmistä poik-
keavia taloudellisia vaikeuksia (Maksuhäiriötilasto 2003). Velkaneuvonnan 
nuorten asiakkaiden velkaongelmat johtuvat usein kulutusluotoista ja iäk-
käiden asiakkaiden ongelmat taas yritystoiminnasta. 

Puolet kaikista neuvonnan asiakkaista elää avio- tai avoliitossa. Yk-
sineläviä on noin neljä kymmenestä ja joka kolmas on eronnut. Naimatto-
milla ja eronneilla velkaongelmien taustalla ovat useimmiten kulutusvelat, 
leskillä ja parisuhteessa olevilla taas yritysvelat.  

Lapsiperheitä on noin kolmannes velkaneuvonnan asiakaskunnasta. 
Yli 60 prosentilla parisuhteessa elävistä on alaikäisiä lapsia. Lapsiperheillä 
ja lapsettomilla pareilla korostuvat yritysvelat velkaongelmien taustalla. 
Yksinhuoltajatalouksien osuus kaikista asiakkaista on noin kuudennes. Yk-
sinhuoltajat ovat yleensä naisia, joiden velkaongelmat liittyvät kulutusluot-
toihin. Myös yksinasuvilla maksuvaikeuksien taustalla ovat usein kulutus-
luotot.  

Asiakkaan koulutuksen ja nykyisen toiminnan perusteella melko 
vähän koulutetut ja työssäkäyvät muodostavat valtaosan neuvonnan asia-
kaskunnasta. Kaikista neuvonnan käyntiasiakkaista pelkästään peruskoulu-
tus on runsaalla 40 prosentilla. Opisto- tai korkeakoulututkinnon on suorit-
tanut asiakkaista noin viidennes. Pääasiallisen toiminnan mukaan kuusi 
kymmenestä neuvonnan asiakkaasta työskentelee palkansaajana. Viidennes 
asiakkaista on työttömänä ja yhtä monta on eläkkeellä. Opiskelijoiden 
osuus neuvonnan asiakkaista on vain pari prosenttia. Heillä velkaongelmat 
johtuvat pääasiassa kulutusveloista. Muuten velallisen koulutustausta tai 
nykyinen toiminta ei juuri erottele kuluttaja- ja yrittäjävelallisia toisistaan. 
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Alueellisesti tarkastellen 45 prosenttia asiakkaista on Etelä-Suomen 
läänin ja noin kolmannes Länsi-Suomen läänin alueelta. Itä-Suomen läänis-
tä on joka kahdeksas asiakas ja kymmenisen prosenttia on Oulun tai Lapin 
läänistä. Asiakaskunta painottuu maan eteläosiin. Etelässä väestöpohjat 
ovat suurempia, mutta alue-erot saattavat johtua myös hakijoiden talousti-
lanteesta tai velkaneuvontapalveluiden eroista (ks. esim. Valkama ym. 
2002). Eri lääneissä on jokseenkin yhtä suuri osuus kulutus- ja yritysvelko-
jen vuoksi vaikeuksiin joutuneita velallisia.  

Kaiken kaikkiaan velkaneuvonnan asiakaskunta vastaa aiempia ha-
vaintoja velkaongelmiin joutuneista. Neuvonnan asiakaskunnasta hieman 
yli puolet on naisia ja loppuosa on miehiä. Keski-ikäiset muodostavat neu-
vonnan asiakkaista suurimman ryhmän. Asiakkaista noin puolet elää pa-
risuhteessa ja neljä kymmenestä on yksineläviä. Neuvonnan asiakkaat ovat 
yleensä melko vähän koulutettuja ja pienituloisia. Enemmistöllä asiakkaista 
palkkatulot muodostavat pääasiallisen toimeentulon lähteen.  

Kyselytutkimusten mukaan subjektiivista ylivelkaantumista koetaan 
tavallista useammin väestöryhmissä, joiden voidaan arvioida olevan keski-
määräistä heikommassa tilanteessa sekä taloudellisesti että muutenkin re-
surssiensa ja valmiuksiensa puolesta. 1990-luvulla raportoitujen kotitalous-
tutkimusten mukaan ylivelkaantuneiden osuus kaikista velkaantuneista ko-
titalouksista on keskimääräistä korkeampi työttömien, yrittäjien, pienitu-
loisten, yksinhuoltajien ja yksinäisten, vähän koulutettujen sekä vuokra-
asunnossa asuvien talouksissa. (Muttilainen 2002.)  
 
 
Talous- ja velkatilanne 

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat ovat melko pienituloisia (taulukko 5). 
Velkaneuvonnan uusien käyntiasiakkaiden bruttotulot ovat keskimäärin 1 
300 euroa kuukaudessa.8 Asiakkaiden tulot vaihtelivat 120 eurosta 5 500 
euroon kuukaudessa. Kaikista asiakkaista lähes 70 prosentilla bruttotulot 
ovat enintään 1 500 kuukaudessa. Joka kymmenes velallinen ansaitsee 
kuukaudessa alle 500 euroa.  
 

                                            
8 Tutkimuksessa esitettävät luvut ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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Taulukko 5  Velkaneuvonnan asiakkaiden bruttotulot   
 

 
Kulutus- 
velalliset 

% 

 
Yritys- 

velalliset 
% 

 
Yhteensä 

 
% 

 
Tulojen 
jakauma 

% 
 

(N)  
Yhteensä 

 
53 

 
47 

 
100 

 
100 

 
642  

Bruttotulot, i 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

alle 500  
 

61 
 

39 
 

100 
 

11 
 

  68  
   500–1 000 

 
47 

 
53 

 
100 

 
25 

 
161  

1 001–1 500 
 

59 
 

41 
 

100 
 

31 
 

196  
1 501–2 000 

 
56 

 
44 

 
100 

 
24 

 
157  

yli 2 000 
 

51 
 

49 
 

100 
 

  9 
 

  60  
keskiarvo 

 
1 290 

 
1 300 

 
- 

 
1 300 

 
-  

mediaani 
 

1 270 
 

1 200 
 

- 
 

1 260 
 

- 
 
 
Pienituloisimpia asiakkaista ovat yksinäiset, työttömät ja eläkeläiset. Alim-
paan tuloluokkaan kuuluvista asiakkaista valtaosalla velat koostuvat kulu-
tusluotoista. Asiakkaiden tulotasossa ei ollut muuten merkittäviä eroja vel-
kaantumisen taustan suhteen. Keskimääräistä parempi tulotaso on miehillä, 
palkansaajilla, 35–44-vuotialla ja hyvin koulutetuilla.  

Velkaneuvonnan asiakkailla on velkaa keskimäärin 32 000 euroa 
(taulukko 6). Asiakkaiden velkamäärät vaihtelivat 250 eurosta miljooniin 
euroihin. Kolmasosalla asiakkaista kokonaisvelkamäärä on alle 17 000 eu-
roa. Vähintään 84 000 euron suuruiset velat on yli neljänneksellä asiakkais-
ta. Heistä puolelle velkaa on ehtinyt kertyä jo runsaasti, keskimäärin 330 
000 euroa. Kuitenkin velkaneuvonnan asiakkaiden velkojen määrä jää kes-
kimäärin alle puoleen velkajärjestelyasiakkaiden velkojen määrästä (Mutti-
lainen & Tala 1998). 
 
Taulukko 6  Velkaneuvonnan asiakkaiden velkamäärät   
 

 
Kulutus- 
velalliset 

% 

 
Yritys- 

velalliset 
% 

 
Yhteensä 

 
% 

 
Velkojen 
jakauma 

% 

 
 
 

(N)  
Yhteensä 

 
53 

 
47 

 
100 

 
100 

 
727  

Velkojen määrä, i 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

17 000 tai alle  
 

79 
 

21 
 

100 
 

30 
 

185  
17 001–34 000 

 
76 

 
24 

 
100 

 
21 

 
125  

34 001–84 000 
 

51 
 

49 
 

100 
 

21 
 

126  
84 001–170 000 

 
35 

 
65 

 
100 

 
12 

 
  75  

yli 170 000 
 

12 
 

88 
 

100 
 

16 
 

  97  
keskiarvo 

 
42 000 

 
251 000 

 
- 

 
130 000 

 
-  

mediaani 
 

20 000 
 

  90 000 
 

- 
 

  32 500 
 

- 
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Naisilla kokonaisvelkamäärän mediaani on 25 000 euroa ja miehillä 44 000 
euroa. Miesten keskimääräinen (mediaani) velkamäärä on siis lähes kaksin-
kertainen naisiin verrattuna. Velkamäärät ovat suurimpia velallisilla, joiden 
velkaongelmat liittyvät yritystoimintaan. Kokonaisvelkamäärä on tässä 
ryhmässä lähes viisinkertainen muihin velallisiin nähden. Kulutusvelallisil-
la velkamäärä on tyypillisesti 20 000 euroa.  

Valtaosalla velkaneuvonnan asiakkaista kokonaisvelkamäärä muo-
dostuu useista eri veloista. Yli 70 prosentilla asiakkaista velkojia tai vel-
kasuhteita on enemmän kuin yksi. Kaikista velkaneuvonnan asiakkaista 
lähes puolella on maksamattomia kulutus- tai luottokorttivelkoja. Joka 
kolmannella asiakkaalla on takausvelkaa ja yhtä monella on verovelkoja. 
Päättyneeseen yritystoimintaan liittyviä velkoja on niinikään 30 prosentilla 
asiakkaista. Asuntovelkaa on joka viidennellä asiakkaalla ja noin kuuden-
neksella asiakkaista on maksamattomia opintolainoja. Kuvio 3 kuvaa neu-
vonnan asiakkaiden yleisimpiä velkatyyppejä. 
 

 
Kuvio 3  Velkaneuvonnan asiakkaiden velkamuotojen yleisyys9 
 
Osalla velkaneuvonnan asiakkaista on edellä mainittujen velkojen lisäksi 
myös muita velkoja. Nämä velat koostuvat yleensä vuokrarästeistä tai jul-
kisoikeudellisista saatavista, kuten esimerkiksi maksamattomista elatus-
maksuista tai työttömyyspäivärahan takaisinperinnästä. Asiakkailla on 
myös velkoja yksityishenkilöille, rikosperäisiä vahingonkorvaussaatavia tai 
maksamattomia oikeudenkäyntikuluja. 

                                            
9 Kuluttajilla ei ole tässä asetelmassa yritysvelkoja. Tämä johtuu asiakasryhmien määrit-
telystä sen perusteella, onko asiakkaalla sidoksia yritystoimintaan vai ei. 
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Yritys-, takaus- ja verovelat muodostavat pääosan velkamäärästä 
niillä asiakkailla, joiden velkaongelmat liittyvät päättyneeseen yritystoi-
mintaan. Omaa yritysvelkaa on pääasiassa keski-ikäisillä työssäkäyvillä 
miehillä. Naisten sidokset yritystoimintaan liittyvät usein siihen, että he 
ovat olleet mukana puolison yritystoiminnassa tai ovat antaneet takauksen 
yritysveloille. 

Naisilla ja ikäryhmistä nuorimmilla velat ovat pääasiassa kulutus-
luottoja (ks. myös Sunila 1999). Kulutusluottojen käyttö näyttää olevan 
yleistä myös yksinhuoltajien ja yksinelävien keskuudessa. Yksinhuoltajista 
yli 60 prosentilla kulutusvelat muodostavat pääosan velkamäärästä. Vähi-
ten kulutusluottoja on lapsettomilla pariskunnilla ja yritystaustan omaavilla 
asiakkailla. Lapsiperheillä ja yli 35-vuotiailla on suhteessa eniten asunto-
velkaa. Maksamattomia opintovelkoja on luonnollisesti eniten opiskelijoil-
la ja alle 35-vuotiailla.  
 
 
Syitä velkaongelmiin 

Velkaneuvonnan uusilta käyntiasiakkailta tiedusteltiin syytä velkaongelmi-
en syntymiseen. Vastaajia pyydettiin arviomaan myös velkaongelmien kes-
to ennen yhteydenottoa talous- ja velkaneuvontaan. Velkaneuvonnan asi-
akkaista 60 prosenttia ilmoitti, että velkaongelman syntymiseen olivat vai-
kuttaneet useat eri tekijät. Velkakriisiin liittyi usein ongelmien kasautumis-
ta. Ongelmia saattoivat aiheuttaa taloudellisen kuormituksen lisäksi huono 
terveys tai ihmissuhdeongelmat. Valtaosalla neuvonnan asiakkaista velka-
ongelman taustalla oli jokin merkittävä elämänmuutos, kuten työpaikasta 
irtisanominen, parisuhteen purkautuminen tai vakava sairastuminen (ks. 
myös. Iivari & Rastas 1996; Nykänen ym. 1995). Kuvioon 4 on koottu 
yleisimmät velkaongelmien syntyyn vaikuttaneet tekijät. 
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Kuvio 4 Velkaneuvonnan asiakkaiden yleisimpiä syitä velkaongelmiin10 
 
Asiakkaista neljä kymmenestä arvioi, että taloudelliset vaikeudet olivat 
alkaneet työttömyydestä. Yritystoiminnan vaikeudet olivat osasyynä vel-
kaongelmiin joka kolmannella neuvonnan asiakkaalla. Neljäsosa asiakkais-
ta oli sitä mieltä, että maksuvaikeudet johtuivat taitamattomuudesta talou-
den hallinnassa tai liian suuresta kulutuksesta suhteessa tuloihin. Takaus-
vastuiden lankeaminen maksettavaksi oli velkaongelmien taustalla niin-
ikään joka neljännellä asiakkaalla. Muu elämäntilanteen muutos, kuten sai-
rastuminen tai parisuhteen päättyminen, oli vaikuttanut taloudellisten on-
gelmien syntyyn noin 40 prosentissa tapauksista. Velkaongelmien syyksi 
mainittiin myös muita yksittäisiä tekijöitä kuten esimerkiksi 1990-luvun 
talouslama, puolison kuolema, tulipalo, päihdeongelma, peliriippuvuus, 
rikokset, uskonlahkon huijaus ja kiristys. 
 
 
Velkaongelmien kesto ja selvittelykeinot 

Velkaneuvonnan uusien käyntiasiakkaiden taloudelliset vaikeudet liittyvät 
usein pitkäaikaisiin velkaongelmiin. Kaikista neuvonnan asiakkaista yli 
kolmasosan velkaongelmat olivat kestäneet yli kymmenen vuotta ennen 
yhteydenottoa velkaneuvontaan. Keskimäärin velkaongelmat olivat kestä-
neet yli viisi vuotta. Vain joka viides neuvonnan asiakas oli hakenut apua 

                                            
10 Prosenttilukujen summa ylittää 100, koska asiakkaat ovat saattaneet mainita useita 
syitä velkaongelmiin. Asiakasryhmien määrittelystä johtuen kulutusvelalliset eivät ole 
voineet joutua ongelmiin yritysvelkojen takia. 



 
 

43

maksuvaikeuksiin parin vuoden sisällä velkaongelman syntymisestä. Yrit-
täjillä pitkäaikaiset velkaongelmat olivat yleisempiä kuin muilla asiakkail-
la. Yrittäjistä seitsemän kymmenestä ilmoitti velkaongelman kestoksi vä-
hintään kuusi vuotta. Yli kymmenen vuotta velkaongelmien kanssa oli 
kamppaillut jo runsaat 40 prosenttia yrittäjistä. Taulukko 7 kuvaa velka-
neuvonnan asiakkaiden velkaongelmien kestoa.  
 
Taulukko 7 Velkaongelmien kesto ongelmien syntymisestä velkaneuvontaan hakeu-

tumiseen  
 

 
Kulutusvelalliset 

% 

 
Yritysvelalliset 

% 

 
Kaikki velalliset 

%  
Velkaongelmien kesto   
alle 1 vuotta 

 
  7 

 
  6 

 
  6  

1–2 vuotta 
 

18 
 

11 
 

15  
3–5 vuotta 

 
22 

 
16 

 
20  

6–9 vuotta 
 

24 
 

26 
 

24  
yli 10 vuotta 

 
29 

 
41 

 
35  

yhteensä 
 

100 
 

100 
 

100  
(N) 

 
363 

 
326 

 
718 

 
 
Asiakaskyselyn perusteella neuvonnan asiakkaat olivat ottaneet yhteyttä 
velkaneuvontaan vasta siinä vaiheessa, kun talous oli jo vakavissa velkaon-
gelmissa. Valtaosa asiakkaista oli kuitenkin pyrkinyt ratkaisemaan velka-
ongelman omin avuin ennen ulkopuolisen avun hakemista. Noin kolmasosa 
asiakkaista oli käynyt luotonantajien kanssa neuvotteluja velkaongelman 
ratkaisuvaihtoehdoista. Toisinaan velallinen oli saanut lisää maksuaikaa tai 
muita helpotuksia maksuihinsa. Useimmat asiakkaat kokivat kuitenkin, että 
neuvottelut velkojien kanssa olivat vaikeita ja mahdollisuutta sovintorat-
kaisuun ei ollut.  

Asiakkaat olivat yrittäneet ratkoa pitkään jatkuneita velkaongelmia 
myös muiden selviytymiskeinojen avulla (kuvio 5). Taloudellista tilannetta 
oli pyritty helpottamaan pääasiassa tiukentamalla taloutta ja maksamalla 
laskuja kiireellisyysjärjestyksessä. Toisinaan taloudellista apua oli saatu 
sukulaisilta ja tuttavilta. Osa asiakkaista oli saanut maksuvaikeuksiinsa 
myös viranomaisapua esimerkiksi sosiaalitoimistosta. Monet mainitsivat 
avunlähteiksi lisäksi kirkon ja Takuu-Säätiön. 
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Kuvio 5  Velkaongelman ratkaisukeinoja ennen yhteydenottoa talous- ja velkaneuvontaan 
 
Tilannetta oli pyritty helpottamaan myös myymällä omaisuutta. Varsinkin 
yrittäjillä näyttää olleen myytävää omaisuutta jäljellä. Lisätuloja oli hankit-
tu myös tekemällä ylimääräisiä töitä. Osa asiakkaista oli järjestellyt velko-
jaan ja talouttaan ottamalla lisää velkaa. Erityisesti kulutusluottojen takia 
velkaantuneilla tämä vaikutti olevan varsin yleinen keino hallita kasaantu-
via maksuja (ks. myös Iivari & Mälkiä 1999). Joissakin tapauksissa talou-
dellisia ongelmia oli pyritty helpottamaan esimerkiksi lottoamalla tai pe-
laamalla muita rahapelejä. 

Lähes yhdeksällä kymmenestä neuvonnan uudesta käyntiasiakkaasta 
velat olivat edenneet perittäväksi ulosoton kautta ennen yhteydenottoa vel-
kaneuvontaan. Perinnän kohteeksi joutuminen ei juuri poikennut kulutus- 
ja yritysvelallisilla. Muutama kiinnostava yksityiskohta tuli kuitenkin esil-
le. Niistä asiakkaista, joilla ei ollut velkoja ulosotossa, valtaosa oli yk-
sineläviä keski-ikäisiä naisia. Heistä suurimmalla osalla velkaongelmat 
olivat kestäneet alle vuoden ja velat koostuivat pääasiassa pienistä kulutus-
luotoista.  
 
 
Velallisten nykyinen toimeentulo 

Velkaneuvonnan asiakkailta kysyttiin yleistä arviota nykyisestä velkatilan-
teesta ja toimeentulosta. Kysymyksellä selvitettiin asiakkaiden subjektiivi-
sia arvioita omasta tilanteestaan. Valtaosa asiakkaista oli hakeutunut vel-
kaneuvontaan vasta hiljattain ja toimenpiteet velkaongelman ratkaisemi-
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seksi olivat aluillaan. Lähes 80 prosenttia asiakkaista arvioi oman velkati-
lanteensa huonoksi tai erittäin huonoksi (taulukko 8). Viidennes asiakkaista 
oli sitä mieltä, että velkojen hoito oli sillä hetkellä kohtalaisen hyvin hal-
linnassa. Omaa velkatilannettaan arvioivat kielteisimmin entiset yrittäjät.  
 
Taulukko 8  Asiakkaan oma arvio nykyisestä velkatilanteestaan  
 

 
Kulutusvelalliset 

% 

 
Yritysvelalliset 

% 

 
Kaikki velalliset 

%  
Asiakkaan oma arvio velkatilanteestaan    
Erittäin hyvä  

 
  0 

 
  1 

 
  1  

Hyvä 
 

  3 
 

  3 
 

  3  
Kohtalainen 

 
22 

 
15 

 
18  

Huono 
 

38 
 

30 
 

34  
Erittäin huono 

 
37 

 
51 

 
44  

Yhteensä 
 

100 
 

100 
 

100  
(N) 

 
367 

 
318 

 
717 

 
 
Toimeentulovaikeudet ovat velkaneuvonnan asiakkaiden keskuudessa ylei-
siä (ks. myös Nykänen ym. 1995). Lähes 70 prosenttia asiakkaista kuvaili 
nykyistä toimeentuloaan heikoksi tai erittäin heikoksi. Toimeentulovaike-
uksia oli eniten yksinelävillä, työttömillä ja eläkeläisillä. Vain kolmasosa 
asiakkaista arvioi tulevansa toimeen kohtuullisesti. Rahan riittämättömyyt-
tä kuvaa myös se, että asiakkaista noin 40 prosenttia oli turvautunut toi-
meentulotukeen viimeisen vuoden aikana. Heistä joka kolmas oli saanut 
tukea säännöllisesti.  
 
 
5.2 Talous- ja velkaneuvontaan hakeutuminen 

Tieto velkaneuvontapalveluista 

Yleensä velallinen ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, kun kaikki omat keinot 
velkatilanteen saamiseksi hallintaan on käytetty (Valkama ym. 2002). 
Avun hakeminen velkaongelmaan saattaa viivästyä, jos velallisella ei ole 
tietoa siitä, mistä apua kannattaisi hakea. Toisaalta tilanne saattaa pitkittyä 
myös siksi, että velallinen uskoo viimeiseen asti omaan selviytymisky-
kyynsä. Neuvonnan asiakkailta tiedusteltiin velkaneuvonnan asiakkaaksi 
hakeutumisen reittejä (kuvio 6).  
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Kuvio 6  Asiakkaan tietolähde talous- ja velkaneuvonnasta 
 
Enemmistö asiakkaista oli hakeutunut velkaneuvontaan ulosottoviranomai-
selta saadun tiedon perusteella. Neljä kymmenestä asiakkaasta oli saanut 
tietoa sanomalehdistä tai muista tiedotusvälineistä. Tuttava tai sukulainen 
oli kertonut velkaneuvontapalveluista niin ikään neljäsosalle asiakkaista. 
Joka kymmenes asiakas oli tullut velkaneuvontaan sosiaalitoimistosta saa-
mansa tiedon perusteella.  

Hieman yllättäen luotonantaja oli ollut tietolähde vain noin seitse-
mässä prosentissa tapauksista. Muista tietolähteistä, kuten Internet-sivuilta 
tai Takuu-Säätiöstä, oli saanut tietoa yhteensä viisi prosenttia asiakkaista. 
Lisäksi asiakkaat mainitsivat muita yksittäisiä tietolähteitä, kuten mielen-
terveystoimisto, työvoimatoimisto, oikeusaputoimisto, Kela ja seurakunta. 

Velkaneuvonnan asiakkaaksi hakeutumisessa oli eroja eri velallis-
ryhmien kesken. Ulosotto ja tiedotusvälineet olivat yrittäjillä yleisempiä 
tietolähteitä kuin kuluttajilla. Vastaavasti kulutusvelallisilla tietolähteinä 
toimivat yrittäjiä useammin tuttavat, sosiaalitoimistot ja Takuu-Säätiö. 
Näillä eroilla voi olla merkitystä, kun pohditaan valistuksen suuntaamista 
vaikeuksiin joutuneille velallisille. 
 
 
Neuvonnan saatavuus ja odotusaika 

Talous- ja velkaneuvontalain yhtenä tavoitteena on ollut parantaa velka-
neuvonnan saatavuutta koko maassa. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuut-
ta on tässä tutkimuksessa selvitetty kysymällä asiakkailta matkan pituutta 
lähimpään velkaneuvontatoimistoon. Lisäksi asiakkaita pyydettiin arvioi-
maan neuvonnan saatavuutta sen suhteen, kuinka helppoa tai vaikeaa asi-



 
 

47

ointi velkaneuvonnassa oli. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää tarkem-
min sitä, kuinka esimerkiksi etäisyydet kotipaikan ja velkaneuvonnan välil-
lä vaikuttavat palvelun käyttöön ja asiakastyytyväisyyteen. 

Lähes 70 prosentilla kaikista neuvonnan asiakkaista velkaneuvon-
nan ja kodin välinen matka oli alle 10 kilometriä. Yli 20 kilometrin matka 
velkaneuvontaan oli joka kuudennella asiakkaalla. Keskimääräinen matka 
velkaneuvontaan oli kuusi kilometriä.11 Pisimmillään matkaa neuvontaan 
kertyi 130 kilometriä. Hieman yllättävänä voidaan pitää sitä, että tilastollis-
ten mediaaniarvojen perusteella neuvonnan saatavuudessa ei ollut merkit-
täviä läänikohtaisia eroja (taulukko 9).  
 
Taulukko 9  Talous- ja velkaneuvontayksikön ja asiakkaan kodin välinen matka   
 

 
Etelä-Suomen 

lääni 
(n=311) 

 
Länsi-Suomen 

lääni 
(n=226) 

 
Itä-Suomen 

lääni 
(n=83) 

 
Oulun lääni ja 

Lapin lääni 
(n= 64) 

 
Kaikki 

 
(n=712)  

Matkan pituus, km   
keskiarvo 

 
  10 

 
12 

 
18 

 
  14 

 
  12  

mediaani 
 

    6 
 

  5 
 

  5 
 

    6 
 

    6  
suurin arvo 

 
130 

 
75 

 
95 

 
110 

 
130 

 
 
Pienten velkaneuvontayksiköiden häviäminen haja-asutusalueilta ei näytä 
vaikuttaneen merkittävästi neuvonnan saatavuuteen. Lapin läänissä keski-
määräinen matka kodin ja velkaneuvonnan välillä on jopa hieman lyhyem-
pi kuin Etelä-Suomen läänissä. Velkaneuvontalain tavoite neuvontapalve-
luiden tasapuolisesta saatavuudesta on ainakin tämän aineiston perusteella 
toteutunut kohtalaisen hyvin. 

Enemmistö neuvonnan asiakkaista oli tyytyväisiä kunnan neuvonta-
palveluiden saatavuuteen. Matkaa velkaneuvonnan ja kodin välillä pidettiin 
kohtuullisena ja palvelut olivat enimmäkseen helposti saatavilla. Tosin niil-
le asiakkaille, jotka esimerkiksi opiskelivat kotipaikkakuntansa ulkopuolel-
la, matka oman kunnan velkaneuvontaan saattoi olla huomattavan pitkä. 
Monet asiakkaat olivat sitä mieltä, että asiointi olisi sujunut joustavammin, 
jos heillä olisi ollut mahdollisuus käyttää myös muun kuin oman kotipaik-
kakuntansa neuvontapalveluja. 

Velkaneuvonnan asiakkailta tiedusteltiin myös ajanvaraukseen liit-
tyviä kokemuksia. Kuinka pitkä aika asiakkaalla kului ajanvarauksesta vel-
kaneuvojan tapaamiseen? Saiko asiakas riittävästi ohjeistusta odotusajalle? 

                                            
11 Tässä jaksossa esitettävät luvut ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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Asiakkaita pyydettiin myös arviomaan mikä olisi kohtuullinen jonotusajan 
pituus velkaneuvontaan. 

Lähes kaikkien asiakkaiden ensimmäinen yhteydenotto velkaneu-
vontaan oli tapahtunut puhelimitse. Joka kuudes asiakas oli lähettänyt vel-
kaneuvontaan kirjeen tai sähköpostia. Osa asiakkaista kritisoi sitä, että vel-
kaneuvontaan pääsy puhelimitse oli toisinaan hyvin vaikeaa. Erityisesti 
työssäkäyville soittaminen tiettynä soittoaikana oli joskus vaikeasti järjes-
tettävissä.  

Enemmistö velkaneuvonnan asiakkaista koki kuitenkin ensimmäi-
sen yhteydenoton velkaneuvontaan myönteisesti. Palvelua kuvailtiin 
enimmäkseen ystävälliseksi ja asiantuntevaksi. Puhelimessa oli arvioitu 
yleisesti asiakkaan talous- ja velkatilannetta ja hänelle oli annettu aika vel-
kaneuvojan tapaamiseen. Valtaosa asiakkaista oli saanut neuvoja odo-
tusajalle. Asiakasta oli pyydetty hankkimaan etukäteen esimerkiksi palkka- 
ja verotodistukset ja velkaluettelot. Osa asiakkaista oli laatinut velkahisto-
rian itse ennen velkaneuvojan tapaamista.  

Keskimääräinen odotusaika neuvontaan oli noin neljä viikkoa. No-
peimmillaan asiakas pääsi velkaneuvojan tapaamiseen jo viikon päästä 
ajanvarauksesta. Toisaalta joissakin tapauksissa asiakas oli joutunut odotta-
maan tapaamista jopa vuoden. Alueellisesti tarkastellen velkaneuvontaan 
pääsyä joutuivat odottamaan pisimpään Etelä-Suomen tai Länsi-Suomen 
läänin alueella asuvat asiakkaat. Niissä keskimääräinen odotusaika velka-
neuvontaan oli neljästä viiteen viikkoa (taulukko 10).  
 
Taulukko 10  Asiakkaan odotusaika velkaneuvontaan eri lääneissä  
 

 
Etelä-Suomen 

lääni 
(n=277) 

 
Länsi-Suomen 

lääni 
(n=208) 

 
Itä-Suomen

lääni 
(n=80) 

 
Oulun lääni  

ja Lapin lääni 
(n= 78) 

 
Kaikki 

 
(n=652) 

Odotusaika velkaneuvontaan, vko    
   keskiarvo 

 
  7 

 
  8 

 
  3 

 
  6 

 
  6  

   mediaani 
 

  5 
 

  4 
 

  3 
 

  3 
 

  4  
   suurin arvo 

 
28 

 
40 

 
12 

 
60 

 
60 

 
 
Itä-Suomen läänissä ja Oulun läänissä velkaneuvojan tapaamiseen pääsi 
keskimäärin kolmen viikon sisällä ajanvarauksesta. Suurin osa asiakkaista 
piti odotusaikaa velkaneuvontaan kohtuullisena, mutta osa kritisoi liian 
pitkää odottamista. Monet kokivat, että akuutissa velkakriisissä pitäisi saa-
da nopeasti apua ongelmiin.  
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Asiakkaita pyydettiin myös itse määrittelemään kohtuullinen odo-
tusajan pituus velkaneuvojan tapaamiseen. Valtaosa asiakkaista piti koh-
tuullisena odottaa neuvojan tapaamista kahdesta kolmeen viikkoa. Vain 
alle kuudesosa oli sitä mieltä, että vastaanotolle pitäisi päästä jo viikon si-
sällä ajanvarauksesta. Taulukko 11 kuvaa neuvonnan asiakkaiden todellista 
odotusaikaa ajanvarauksesta velkaneuvojan tapaamiseen sekä asiakkaiden 
omaa arviota kohtuullisesta odotusajasta. 
 
Taulukko 11  Todellinen ja kohtuullinen odotusaika velkaneuvontaan   
 

 
Kulutusvelalliset 

(n= 331) 

 
Yritysvelalliset 

(n=298) 

 
Kaikki velalliset

(n=652)  
Todellinen odotusaika, vko 

 
 

 
 

 
  

   keskiarvo 
 

6 
 

7 
 

6  
   mediaani 

 
4 

 
4 

 
4  

Kohtuullinen odotusaika, vko 
 

 
 

 
 

  
   keskiarvo 

 
3 

 
3 

 
3  

   mediaani 
 

3 
 

2 
 

2 
 
 
Neljällä asiakkaalla kymmenestä kohtuullisena pidetty odotusaika oli yhtä 
suuri kuin todellinen odotusaika. Muillakaan asiakkailla tämä ero ei ollut 
yleensä kuin yhdestä kahteen viikkoa. Yrittäjillä kohtuullisena pidetyn ja 
todellisen odotusajan ero on jonkin verran suurempi kuin kuluttajilla. 

Näyttäisi siltä, että ainakaan asiakkaiden näkökulmasta nykyinen 
keskimääräinen odotusajan pituus ei ole merkittävä ongelma. Usein on jopa 
asiakkaan etu, että vastaanottokäynti sovitaan vasta muutaman viikon pää-
hän ajanvarauksesta. Näin asiakkaalle jää riittävästi aikaa oman velkatilan-
teen selvittämiseen ja tarvittavien asiakirjojen hankkimiseen. Vaikka odo-
tusajat velkaneuvojan tapaamiseen eivät ole valtakunnallisesti kohtuutto-
man pitkiä, paikallisia ongelmia saattaa kuitenkin esiintyä. Joissakin yksi-
köissä jonot ovat kohtuuttoman pitkiä ja asiakasruuhkat saattavat haitata 
huomattavasti neuvontaan pääsyä.  
 
 
Talousneuvontaa vai velkaneuvontaa? 

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on tarjota asiakkaille apua velkaon-
gelmien korjaamiseen ja antaa tarvittaessa yksilöllistä ennaltaehkäisevää 
talousneuvontaa. Neuvonnan antaminen ei välttämättä edellytä sitä, että 
neuvontaa hakevalla asiakkaalla on maksuvaikeuksia tai edes velkaa. Tar-
vittaessa asiakkaalle voidaan antaa pelkästään yksilöllistä talousneuvontaa. 
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Hänelle voidaan antaa esimerkiksi ohjeita tulojen ja menojen yhteensovit-
tamiseen, tietoja maksuhäiriöistä ja niiden merkityksestä tai valistusta lai-
naehdoista. 

Noin seitsemän prosenttia kaikista velkaneuvonnan asiakkaista oli 
saanut yksilöllistä talousneuvontaa. Talousneuvontaa tarjotaan asiakkaille 
vain harvoin, mutta toisaalta myös sen kysyntä on vähäistä (taulukko 12). 
Ainoastaan muutama asiakas oli ottanut yhteyttä velkaneuvontaan saadak-
seen pelkästään ohjeita taloudenpitoon. Talousneuvonnan vähäinen kysyntä 
saattaa johtua useista eri syistä. On mahdollista, että talousneuvonnan tarjon-
ta ei kohtaa avun tarpeessa olevia asiakkaita. Syynä saattaa olla yksinkertai-
sesti se, että asiakkaalla ei ole tietoa talousneuvonnan mahdollisuudesta. 
Toisaalta osa ihmisistä saattaa kokea, että talousneuvonnalla puututaan liikaa 
heidän kulutustottumuksiinsa. Vastaavasti joissakin tapauksissa asiakas saat-
taa mieltää esimerkiksi kirjanpidon ja budjetoinnin liian raskaaksi ja työ-
lääksi tavaksi hallita talouttaan (ks. esim. Sunila & Järvelä 1994).  
 
Taulukko 12  Velkaneuvontaan hakeutumisen ensisijainen peruste  
Mitä apua haitte velkaneuvonnasta ensisijaisesti?  
 

 
Kulutusvelalliset 

% 

 
Yritysvelalliset 

% 

 
Kaikki velalliset 

% 
 
Talousneuvontaa 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
Apua velkaongelmiin 

 
81 

 
86,5 

 
83,5  

Talousneuvontaa ja apua 
velkaongelmiin 

 
18,5 

 
13 

 
16  

Yhteensä 
(N) 

 
100 
365 

 
100 
320 

 
100 
715 

 
 
Suurin kysyntäpaine velkaneuvonnassa kohdistuu pääasiassa jo syntynei-
den velkaongelmien korjaamiseen. Asiakkaista yli 80 prosenttia haki vel-
kaneuvonnasta ensisijaisesti ratkaisua velkaongelmiinsa. Joka kuudes asia-
kas oli kiinnostunut velkaongelmien selvittelyn lisäksi talousneuvonnasta.  
 
 
Palvelujen kysyntä ja velkaneuvojan arvioima toimenpide 
velkaongelmaan 

Velkaneuvonnan asiakkaista 45 prosenttia oli kiinnostunut velkojen järjes-
telystä tuomioistuimessa. Velkaongelman ratkaisemista velkajärjestelyn 
avulla toivoivat yleensä asiakkaat, joiden velkaantuminen liittyi yritystoi-



 
 

51

mintaan ja joiden velat koostuivat pääasiassa yritys- ja takausveloista. 
Useimmissa tapauksissa kyseessä olivat velkamäärältään suuret ja pitkäai-
kaiset velkaongelmat. 

Viidennes asiakkaista arvioi Takuu-Säätiön takauslainan soveltuvan 
velkaongelmien järjestelykeinoksi. Takuu-Säätiön takaustoiminnasta olivat 
kiinnostuneita usein palkansaajat, naiset ja alle 35-vuotiaat (ks. esim. Val-
kama ym. 2002). Useimmilla velat koostuivat kulutusluotoista ja vel-
kasummat olivat yleensä alle 17 000 euroa. 

Lama-ajan velallisille tarkoitetusta vapaaehtoisesta velkasovinto-
ohjelmasta oli kiinnostunut neuvonnan asiakkaista runsas kuudennes. Heis-
tä yli 70 prosentilla velkaongelma liittyi yritystoimintaan (ks. esim. Mutti-
lainen & Valkama 2003b). Yritysvelkoja oli yleensä yli 50-vuotiailla mie-
hillä, palkansaajilla ja yrittäjillä. Kuviosta 7 selviävät velkaneuvojien ylei-
simmät toimenpidearviot velkaongelman ratkaisemiseksi ja asiakkaiden 
odotukset toimenpiteiksi. 

Maksuvaikeuksien järjestelemisestä jonkin muun sovintoratkaisun 
avulla oli kiinnostunut kaikista asiakkaista noin joka kymmenes. Apua 
neuvotteluihin velkojien kanssa toivoivat enimmäkseen alle 45-vuotiaat 
naiset, joiden velat koostuivat maksamattomista laskuista ja kulutusvelois-
ta. Vain muutama prosentti asiakkaista toivoi maksuvaikeuksien järjestelyä 
sosiaalisen luototuksen avulla. 

 
Kuvio 7 Velkaneuvojien ja asiakkaiden yleisimmät arviot vaihtoehdoista velka-

ongelman ratkaisemiseksi 
 
Noin viidellä prosentilla asiakkaista ei ollut mitään tietoa velkojen järjeste-
lymahdollisuuksista ennen velkaneuvontaan hakeutumista. Tietämättömiä 
ratkaisuvaihtoehdoista olivat usein melko iäkkäät asiakkaat. Vain pieni osa 
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näistä asiakkaista oli yrittänyt sopia velkojaan vapaaehtoisesti ennen neu-
vontaan hakeutumista. Velkaneuvonnassa näiden asiakkaiden tilanne jäi 
usein enemmän tai vähemmän avoimeksi. 

Valtaosa neuvonnan asiakkaista sai velkaongelmiinsa sen ratkaisun, 
mitä oli toivonut. Velkajärjestelyn ja Takuu-Säätiön takauksen hakijoilla 
asiakkaan ja velkaneuvojan arviot toimenpiteissä vastasivat useimmiten 
toisiaan. Aina asiakas ja velkaneuvoja eivät olleet kuitenkaan yhtä mieltä 
velkaongelman ratkaisemisesta, vaan asiakas sai ongelmaansa jonkin muun 
kuin toivomansa ratkaisun. 

Päätöksen velkaongelman ratkaisuvaihtoehdosta tekee lähes aina 
asiakas itse. Tosin asiakkaalla ei ole aina etukäteen tietoa velkojen järjeste-
lymahdollisuuksista. Velkaneuvojan tehtävänä onkin selvittää asiakkaalle 
hänen talouteensa liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustaa 
velkojen järjestelyssä. 

Asiakkailta kysyttiin myös, olivatko he tyytyväisiä velkaneuvojan 
suosittelemaan toimenpiteeseen ja saivatko he mielestään tarpeeksi tietoa. 
Valtaosa asiakkaista oli sitä mieltä, että neuvojan arvioima toimenpide vel-
kaongelman ratkaisemiseksi oli hyvä. Muutama prosentti esitti asiasta tyy-
tymättömyytensä. Osa asiakkaista arvioi, että neuvoja oli laskenut heidän 
maksukykynsä liian suureksi tai maksuaikataulusta oli tehty muutoin liian 
tiukka. Toisinaan asiakas olisi halunnut veloilleen jonkin muun kuin neu-
vojan suositteleman toimenpiteen. Esimerkiksi joissakin tapauksissa velka-
neuvoja ei ollut suostunut neuvottelemaan asiakkaan kanssa mahdollisuu-
desta päästä velkasovinto-ohjelman piiriin. Asiakas oli ratkaissut asian 
palkkaamalla yksityisen asianajajan. Tyytymättömimpiä velkaneuvojan 
ratkaisuvaihtoehtoihin olivat asiakkaat, joilla oli monia velkasuhteita ja 
joiden velkaongelmat olivat pitkäaikaisia. Kritiikkiä esittivät varsinkin en-
tiset yrittäjät, keskimääräistä paremmin koulutetut ja naiset.  

Valtaosa neuvonnan asiakkaista arvioi saaneensa tarpeeksi tietoa 
velkojen järjestelyn vaihtoehdoista. Selvä enemmistö oli myös sitä mieltä, 
että tieto oli ollut ymmärrettävää. Osa velallisista arvioi kuitenkin, että 
neuvonnasta saatu tieto oli ollut riittämätöntä tai sitä oli ollut vaikea ym-
märtää. Joillakin asiakkailla ei ollut selvää käsitystä siitä, mihin ohjelmaan 
tai toimenpiteeseen he olivat sitoutuneet. Asiakkaat toivoivat enemmän 
tietoa esimerkiksi velkajärjestelyn maksuohjelman konkreettisista vaiku-
tuksista elämään. 
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5.3 Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä palvelun laadun 
mittareista. Laatua voidaan mitata suhteessa sille asetettuihin odotuksiin. 
Usein esiintyviä määritelmiä hyvälle palvelulle ovat esimerkiksi palvelun 
tuloksellisuus, palvelun tuottajien asiantuntemus, asiakkaiden ystävällinen 
kohtelu, palvelujen käytön helppous, vähäinen byrokratia ja asiakkaiden 
mahdollisuus vaikuttaa palvelun muotoutumiseen (Mattila 1999).  

Tutkimuksissa mitattava tyytyväisyys ei ole kuitenkaan objektiivi-
nen käsite, vaan se perustuu asiakkaiden subjektiivisiin mielipiteisiin ja 
asenteisiin palvelun laadusta. Julkisten palvelujen laadun mittaamisessa 
tulee ottaa lisäksi huomioon se, että asiakas on kahdessa eri roolissa: toi-
saalta hän on palvelun saaja ja toisaalta hän on palvelua välillisesti rahoit-
tava veronmaksaja. Julkisen palvelun asiakkaalle asiakastyytyväisyys-
kysely voi olla merkityksellinen sikäli, että se voi olla ainoa mahdollisuus 
kertoa tyytymättömyydestä, koska tyytymättömyyden ilmaiseminen esi-
merkiksi palvelun tuottajaa vaihtamalla ei ole useinkaan mahdollista.  

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on tuoda esille velkaneuvonnan 
asiakkaiden mielipiteitä neuvonnan asiakaspalvelusta. Asiakastyytyväi-
syyttä selvitettiin pyytämällä asiakkaita arvioimaan velkaneuvojan ystäväl-
lisyyttä ja vuorovaikutustaitoja palvelutilanteessa. Lisäksi asiakkailta tie-
dusteltiin kokemuksia henkilökunnan ammattitaidosta velkaongelmien rat-
kaisemisessa. Tavoitteena oli myös, että asiakas kertoisi oman näkemyk-
sensä velkaneuvojan ja asiakkaan roolista ja työnjaosta velkojen järjeste-
lyssä.  
 
 
Asiakkaan kohtaaminen ja yhteistyötaito 

Velkaneuvonnan uusista käyntiasiakkaista valtaosa oli tyytyväisiä velka-
neuvojan vuorovaikutustaitoihin ja asiantuntemukseen (kuvio 8). Useim-
mat vastaajista olivat sitä mieltä, että velkaneuvoja kuunteli asiakasta tar-
peeksi, osasi tukea ja olla kannustava. Myös neuvojan neuvottelu- ja yh-
teistyötaitoja pidettiin hyvänä. Huolellisuus ja asiantuntemus arvioitiin val-
taosassa tapauksista hyväksi. Vain muutama prosentti asiakkaista piti vel-
kaneuvojan kykyjä vuorovaikutustilanteessa huonona. 
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Kuvio 8  Asiakkaiden tyytyväisyys velkaneuvojan vuorovaikutustaitoihin 
 
Keski-ikäiset miehet arvioivat velkaneuvojan taitoja kriittisemmin kuin 
naiset. Tyytyväisimpiä palveluun olivat yli 55-vuotiaat naiset. Asiakastyy-
tyväisyydessä ei ollut merkittäviä eroja eri velallisryhmien kesken. Yritys-
taustan omaavissa asiakkaissa oli tosin hieman enemmän neuvojan asian-
tuntemukseen tyytymättömiä asiakkaita kuin kulutusvelallisten ryhmässä.  
 
 
Ajankäyttö ja palvelun tehokkuus 

Velkaneuvonnan asiakaspalvelua mitattiin seitsemän eri väittämän avulla. 
Velkaneuvonnan asiakkaita pyydettiin arvioimaan ajan riittävyyttä neuvo-
jan vastaanotolla ja palvelun ystävällisyyttä. Lisäksi asiakkailta kysyttiin 
mielipidettä palvelun tehokkuudesta, sen riittävyydestä ja saatavuudesta 
sekä palvelutilojen viihtyisyydestä ja yksityisyyden suojasta tiloissa (kuvio 
9).  

Kolme neljästä asiakkaasta arvioi, että velkaneuvojan tapaamiseen 
oli varattu riittävästi aikaa. Vajaa neljännes asiakkaista oli sitä mieltä, että 
aikaa olisi voinut olla enemmänkin. Näin vastasivat yleensä pitkäaikaisissa 
velkaongelmissa olleet miehet, joiden vaikeudet liittyivät päättyneeseen 
yritystoimintaan. Tyytyväisimpiä varattuun aikaan olivat naiset ja kulutus-
luottojen takia velkaantuneet. Valtaosa asiakkaista oli sitä mieltä, että vel-
kaneuvoja oli kohdellut heitä ystävällisesti. Noin joka kymmenes asiakas 
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oli sitä mieltä, että neuvonnan ystävällisyydessä oli vielä parantamisen va-
raa.  

 
Kuvio 9  Tyytyväisyys velkaneuvonnan asiakaspalveluun 
 
Seitsemän kymmenestä asiakkaasta piti neuvontapalvelua tehokkaana. Te-
hokkaaksi palvelun kokivat enimmäkseen naiset ja ikäryhmistä nuorimmat. 
Valtaosa neuvonnan asiakkaista piti nykyisiä neuvonnan palveluita riittävi-
nä. Joka viides asiakas arvioi, että palvelutarjontaa olisi saanut olla enem-
män. Tyytymättömimpiä neuvonnan riittävyyteen olivat entiset yrittäjät.  

Enemmistö neuvonnan asiakkaista oli sitä mieltä, että neuvontapal-
velut olivat hyvin saatavilla. Kuitenkin lähes kolmasosa asiakkaista arvioi, 
että neuvonnan saatavuus ei ollut paras mahdollinen. Tyytymättömimpiä 
neuvontapalvelujen saatavuuteen olivat Länsi-Suomen läänin alueella asu-
vat asiakkaat. Hieman yllättäen tyytymättömyys palvelujen saatavuuteen ei 
ollut riippuvainen siitä, kuinka pitkä matka asiakkaalla oli kodista lähim-
pään velkaneuvontaan. Valtaosalla tyytymättömistä asiakkaista kodin ja 
velkaneuvonnan välinen matka oli alle viisi kilometriä. Todennäköisesti 
palvelujen saatavuutta on arvioitu myös sen mukaan, kuinka pian asiakas 
oli saanut ajan velkaneuvojalle tai kuinka hyvin neuvonnan aukioloajat 
ovat vastanneet asiakkaan toiveita. Taulukko 13 kuvaa asiakkaiden tyyty-
väisyyttä neuvontapalveluiden saatavuuteen sen mukaan, kuinka pitkään he 
joutuivat odottamaan neuvojan tapaamista. 
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Taulukko 13  Tyytyväisyys neuvonnan saatavuuteen ja odotusaika neuvontaan  
 

 
Asiakkaan odotusaika velkaneuvojan tapaamiseen  

Palveluiden saatavuus 
on hyvä 

 
1–2 

viikkoa 

 
3–4 

viikkoa 

 
5–10 

viikkoa 

 
Yli 10 
viikkoa 

 
Yht. 

 
(N) 

 
Samaa mieltä 

 
36 

 
27 

 
23 

 
14 

 
100 

 
(514)  

Eri mieltä 
 

11 
 

11 
 

29 
 

49 
 

100 
 

  (66)  
Yhteensä 

 
33 

 
25 

 
24 

 
18 

 
100 

 
(580) 

 
 
Neuvontapalveluiden saatavuuteen tyytyväisistä asiakkaista yli kolmasosa 
oli päässyt neuvojan tapaamiseen 1–2 viikon sisällä ajanvarauksesta ja lop-
puosa oli joutunut odottamaan tapaamista yli kolme viikkoa. Vastaavasti 
saatavuuteen tyytymättömillä asiakkailla odotusaika velkaneuvontaan oli 
kestänyt keskimäärin viidestä kymmeneen viikkoa. Tämän mukaan pitkä 
odotusaika lisää asiakkaiden tyytymättömyyttä velkaneuvontaan. 

Noin puolet neuvonnan asiakkaista oli tyytyväisiä velkaneuvonnan 
palvelutiloihin. Nykyistä viihtyisämpiä tiloja olisi toivonut neljä kymme-
nestä asiakkaasta. Valtaosa neuvonnan asiakkaista piti palvelutilaa rauhal-
lisena ja oli sitä mieltä, että yksityisyyden suoja oli tiloissa turvattu.  
 
 
Velkaneuvojan taidot ja kyvyt velkojen järjestelyssä 

Velkaneuvonnan asiakkaita pyydettiin arvioimaan velkaneuvojan ammatti-
taitoa neuvonnassa suoritettujen toimenpiteiden osalta. Mielipidettä tiedus-
teltiin vain niissä tapauksissa, joissa asiakkaalla oli kokemusta kyseessä 
olevasta toimenpiteestä. Aluksi kysyttiin tyytyväisyydestä velkaneuvojan 
toimintaan asiakkaan talous- ja velkatilanteen selvittämisessä. Toinen osa-
alue arvioinnissa koski varsinaista velkojen järjestelyä. Asiakkaita pyydet-
tiin arvioimaan velkaneuvojan ammattitaitoa esimerkiksi neuvotteluissa 
velkojien kanssa ja velkajärjestelyn hakemisessa. Lisäksi pyrittiin selvittä-
mään asiakkaiden näkemyksiä muista velkaneuvonnan tukitoimista, kuten 
esimerkiksi talousneuvonnasta. 

Asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen aloitetaan neuvonnassa 
yleensä talous- ja velkatilanteen selvittämisellä. Ensimmäisellä asiakasta-
paamisella laaditaan useimmiten myös velkahistoria, josta selviävät velka-
ongelmaan johtaneet syyt. Asiakkaan taloudellisen tilanteen perusteella 
velkaneuvoja määrittelee asiakkaan maksuvaran ja esittelee eri vaihtoehdot 
velkaongelman järjestelemiseksi.12 

                                            
12 Tässä jaksossa esitettävät määritelmät velkaneuvontatyön sisällöstä perustuvat Helsin-
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Kuvio 10 Arvio velkaneuvojan asiantuntemuksesta kokonaistilanteen selvittä-

misessä 
 
Enemmistö neuvonnan asiakkaista oli tyytyväisiä velkaneuvojan toimin-
taan talous- ja velkatilanteen selvittämisessä (kuvio 10). Samoin neuvojan 
apu ja asiantuntemus velkahistorian laadinnassa oli koettu tärkeäksi. Noin 
90 prosenttia asiakkaista oli sitä mieltä, että he olivat saaneet neuvojalta 
tarpeeksi tietoja eri vaihtoehdoista velkaongelman ratkaisemiseksi. Kuiten-
kin joka kymmenes arvioi neuvojan toimintaa velkatilanteen selvittämises-
sä huonoksi. Tyytymättömimpiä olivat keski-ikäiset työttömät ja työssä-
käyvät miehet, joiden velkaongelmien taustalla olivat kulutusluotot ja vai-
keudet hallita raha-asioita. 

Velkaneuvojan ammattitaitoa ja tietämystä eri vaihtoehdoista velka-
ongelman ratkaisemiseksi voidaan pitää tärkeänä neuvonnan laadun mitta-
rina. Velkaneuvojan tulisi avustaa asiakasta esimerkiksi velkajärjestelyha-
kemuksen täyttämisessä, maksuohjelman laadinnassa ja lisäsuoritusten las-
kemisessa. Tarvittaessa neuvojan tulee avustaa asiakasta hakemaan Takuu-
Säätiön takausta järjestelylainaan. Velkaneuvojan tulisi aina tutkia myös 
velallisen mahdollisuudet velkojen vapaaehtoiseen sopimiseen ja tarvitta-
essa auttaa häntä sopimusneuvotteluissa velkojien kanssa.  

Velkojen järjestelyyn liittyvissä toimenpiteissä neuvojan ammatti-
taito arvioitiin enimmäkseen hyväksi (kuvio 11). Neuvonnan asiakkaista 
enemmistö oli tyytyväisiä velkaneuvojan toimintaan maksuohjelman laati-
misessa ja velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta. Vaikuttaakin 
                                                                                                                       
gin kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimiston vuonna 2003 laatimiin talous- ja velka-
neuvontatyön minimivaatimuksiin. 
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siltä, että asiakkaiden mielestä velkaneuvojan asiantuntemus on paras ni-
menomaan velkajärjestelyasioiden hoitamisessa. Tähän saattaa vaikuttaa 
se, että velkajärjestelymenettelyn pelisäännöt ovat kaikkiaan melko yksise-
litteiset. Vastaavasti esimerkiksi vapaaehtoisissa sopimusneuvotteluissa 
menettelytavat eivät ole läheskään aina yhdenmukaisia. Esimerkiksi eri 
velkojien toisistaan poikkeava suhtautuminen velkojen järjestelyyn voi 
estää sopimuksen syntymisen (Muttilainen 1996). Tästä syystä asiakas 
saattaa kokea neuvojan toiminnan tehokkaammaksi ja ammattimaisem-
maksi velkajärjestelyasioissa kuin vapaaehtoisissa sovintoratkaisuissa. Tä-
hän viittaa myös se, että neuvonnan asiakkaiden tyytyväisyys neuvojan 
ammattitaitoon oli hieman matalampi sovintoratkaisuissa kuin velkajärjes-
telyissä. 

 
Kuvio 11 Arvio velkaneuvojan asiantuntemuksesta velkojen järjestelyssä 
 
Kuusi kymmenestä asiakkaasta oli erittäin tyytyväisiä velkaneuvojan toi-
mintaan Takuu-Säätiön järjestelylainan hakemisessa ja lisäksi kolmasosa 
arvioi, että takauksen hakeminen oli sujunut hyvin. Kymmenen prosenttia 
asiakkaista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei neuvojalla ollut tarpeeksi tietoa 
säätiön takausmahdollisuuksista. Velkaneuvojan tietämys kunnan sosiaali-
sesta luototuksesta oli asiakkaiden mukaan enimmäkseen hyvä, mutta noin 
kuudesosassa tapauksista tietämys oli ollut asiakkaan mielestä riittämätön.  

Neuvonnan asiakkaita pyydettiin arvioimaan velkaneuvojan toimin-
taa myös muihin tukitoimintoihin liittyen (kuvio12). Periaatteessa velka-
neuvojan tulisi tuntea oikeusapupalvelut ja tärkeimmät sosiaalietuudet sekä 
opastaa asiakasta niiden hakemisessa. Lisäksi neuvojalla tulisi olla tietoa 
muistakin apumuodoista, kuten esimerkiksi paikallisten seurakuntien ja 
Suomen Punaisen Ristin kautta haettavista avustuksista. 
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Kuvio 12  Arvio velkaneuvojan asiantuntemuksesta muissa tukitoiminnoissa 

 
Valtaosa asiakkaista oli tyytyväisiä velkaneuvojan tietämykseen myös 
muista tarjolla olevista tukimuodoista. Asiakas oli ohjattu tarpeen vaatiessa 
oikeusapuun tai häntä oli avustettu ulosottoasiassa. Vain harva asiakas oli 
saanut neuvonnasta henkilökohtaista talousneuvontaa. Niistä asiakkaista, 
joille oli tarjottu mahdollisuutta talousneuvontaan, enemmistö oli tyytyväi-
siä saamaansa palveluun. Neuvonnan asiakkaat olivat enimmäkseen tyyty-
väisiä myös muihin velkaneuvojan tekemiin tukitoimenpiteisiin, kuten 
esimerkiksi avustuksen tai toimeentulotuen hakemiseen. Lisäksi osa asiak-
kaista oli saanut velkaneuvonnasta apua esimerkiksi asumistukeen ja ela-
tusturvaan liittyvissä asioissa. 
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Velkaneuvojan ja asiakkaan rooli velkojen järjestelyssä 

Neuvonnan asiakkailta kysyttiin mielipiteitä velkaneuvojan ja asiakkaan 
työnjaosta velkojen järjestelyssä. Asiakkaita pyydettiin arvioimaan, missä 
määrin he odottivat velkaneuvojan tekevän toimenpiteitä heidän puoles-
taan. Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään asiakkaiden aktiivisuutta 
velkojen järjestelyssä ja toisaalta neuvojan toimintaan kohdistuvia odotuk-
sia. 

Lähes 90 prosenttia neuvonnan asiakkaista oli sitä mieltä, että neu-
vojan tulee avustaa asiakasta sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa ja 
kaksi kolmesta oletti velkaneuvojan sovittelevan heidän puolestaan. Velka-
neuvojan tuen lisäksi osa asiakkaista toivoi kuitenkin myös opastusta vel-
kojen itsenäiseen selvittelyyn.  

Valtaosa asiakkaista oli sitä mieltä, että neuvojan on hankittava tar-
vittavia asiakirjoja heidän puolestaan. Noin 70 prosenttia asiakkaista arvioi 
liitteiden ja muiden selvitysten hankkimisen kuuluvan velkaneuvojan tehtä-
viin. Selvä enemmistö oli myös sitä mieltä, että velkaneuvojan tulee selvit-
tää velkojien yhteystietoja asiakkaan puolesta. 

Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että asiakkaiden odotukset velkaneuvojaa 
kohtaan ovat korkealla. Velkaneuvojan oletetaan useimmiten tekevän suu-
rimman osan myös asiakkaalle kuuluvista tehtävistä. Esimerkiksi velkatie-
tojen kokoaminen ja tarvittavien asiakirjojen hankkiminen kuuluvat yleen-
sä niihin toimenpiteisiin, joista asiakkaan tulisi suoriutua pääosin itsenäi-
sesti. Kuitenkin vain murto-osa asiakkaista oli valmiita velkojen itsenäi-
seen selvittelyyn. 

Tosin käytännössä lähes puolet asiakkaista oli hankkinut kaikki tar-
vittavat selvitykset itse ja neljä kymmenestä oli hankkinut ne neuvojan 
avustuksella. Itsenäiseen velkojen selvittelyyn olivat ryhtyneet herkimmin 
palkansaajat, naiset ja alle 44-vuotiaat. Kymmenesosassa tapauksia velka-
neuvoja oli hankkinut kaikki asiakirjat asiakkaan puolesta. Tämä ryhmä 
muodostui pääasiassa iäkkäistä miehistä, eläkeläisistä ja työttömistä. Vel-
kaneuvojan avun tarvitseminen velkatilanteen selvittämisessä oli hieman 
yleisempää yritystaustan omaavien asiakkaiden keskuudessa kuin kulutus-
velallisilla. 

Työnjakoon asiakkaan ja neuvojan välillä vaikuttaa asiakkaan aktii-
visuuden lisäksi myös paikallisen neuvontayksikön toimintatapa. Asiakir-
jojen ja liitteiden hankkiminen itse saattaa olla ylivoimaista esimerkiksi 
syrjäytyneille tai muutoin passiivisille asiakkaille. Toisaalta joissakin vel-
kaneuvontayksiköissä asiakkaita saatetaan kannustaa enemmän velkojen 
omaehtoiseen selvittelyyn kuin muissa yksiköissä.  
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5.4 Asiakkaiden arvioita neuvonnan vaikutuksista 
ja kehittämisestä  

Neuvonnan vaikutukset talous- ja velkatilanteeseen 

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on saada asiakkaan talous- ja velka-
tilanne hallintaan. Tämä voi tarkoittaa asiakkaan avustamista velkaongel-
mien korjaamisessa tai asiakkaan opastamista rahankäytössä. Velkaongel-
mien selvittelyn päämääränä on asiakkaan koko talous- ja velkatilanteen 
korjaaminen. Tällöin pyritään pysyvään muutokseen asiakkaan taloudenpi-
dossa. Talous- ja velkaneuvonnan keinoin voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
myös asiakkaan kulutus- ja rahankäyttötottumuksiin. Talousneuvonnalla 
pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmia ja ohjaamaan asiakasta järke-
vään rahankäyttöön. 

Velkaneuvonnan asiakkailta tiedusteltiin, oliko velkaneuvonnasta 
ollut apua velkatilanteen saamiseksi hallintaan (kuvio 13). Noin yhdeksän 
kymmenestä asiakkaasta oli sitä mieltä, että neuvonnasta oli ollut apua on-
gelmien selvittelyssä. Joka kymmenes asiakas ei osannut vielä sanoa neu-
vonnan vaikutuksista velkatilanteeseen, koska asioiden käsittely oli kesken. 
Muutama prosentti asiakkaista oli sitä mieltä, että velkaneuvonta ei ollut 
auttanut heitä lainkaan. Tyytymättömimpiä neuvontaan olivat asiakkaat, 
joiden velkaongelmat olivat kestäneet pitkään tai johtuivat takausveloista. 
Velkaongelmiin ei ollut löytynyt ratkaisua ja moni oli päätynyt velkojensa 
kanssa lähtötilanteeseen. Katkeruus ja pessimistiset tulevaisuudenodotukset 
olivat näiden asiakkaiden keskuudessa yleisiä.  

 
Kuvio 13  Asiakkaan arvio neuvonnan vaikutuksesta velkatilanteeseen 
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Asiakkaita pyydettiin arvioimaan myös neuvonnan vaikutuksia talouden 
suunnitteluun tulevaisuudessa (kuvio 14). Noin kuusi kymmenestä asiak-
kaasta oli sitä mieltä, että talous- ja velkaneuvonta tulee vaikuttamaan jat-
kossa heidän tapaansa hoitaa talouttaan. Esimerkiksi kulutuksen vähentä-
minen tai kirjanpito talouden menoista arvioitiin neuvonnan myönteisiksi 
vaikutuksiksi (ks. esim. Lehtonen 1999). Optimistisimpia taloudenpidon 
muutoksen suhteen olivat kulutusluottojen takia velkaongelmiin joutuneet.  

 
Kuvio 14  Asiakkaan arvio velkaneuvonnan vaikutuksesta talouden suunnitteluun  
 
Neljännes asiakkaista ei vielä osannut arvioida talous- ja velkaneuvonnan 
vaikutuksia. Noin 15 prosenttia oli sitä mieltä, että neuvonta ei ollut vaikut-
tanut kulutustottumuksiin tai talouden suunnitteluun lainkaan. Talousneu-
vonnan vaikutuksia omaan taloudenhoitotapaan epäilivät yleensä 45–54-
vuotiaat, palkansaajat ja yritys- tai takausvelkojen takia maksuvaikeuksiin 
joutuneet. 
 
 
Neuvonnan tarve velkojen järjestelyn jälkeen 

Neuvonnan asiakkailta tiedusteltiin yleisarviota velkaneuvontapalveluista 
ensimmäisten asiakaskäyntien jälkeen. Asiakkaiden myönteisiä ja kielteisiä 
kokemuksia selvittämällä saatiin tietoa myös siitä, kuinka neuvontaa voisi 
kehittää tulevaisuudessa. Lisäksi asiakkailta kysyttiin erikseen, kuinka tar-
peelliseksi he kokivat velkaneuvonnan velkojen järjestelyn jälkeen. Asiak-
kailta pyydettiin arviota myös siitä, mistä asioista he haluaisivat enemmän 
tietoa velkaneuvonnasta. 
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Noin 90 prosenttia kaikista velkaneuvonnan asiakkaista piti mahdol-
lisuutta saada neuvontaa velkojen järjestelyn jälkeenkin tärkeänä (taulukko 
14). Joka kymmenes asiakas arvioi, että neuvontaa olisi hyvä saada sään-
nöllisesti. Loppuosa asiakkaista piti riittävänä sitä, että velkaneuvontapal-
veluita oli mahdollisuus käyttää tarpeen vaatiessa.  
 
Taulukko 14  Velkaneuvonnan tarve velkojen järjestelyn jälkeen   
Tulisiko velkaneuvontaa saada velkojen järjestelyn jälkeenkin?  
 

 
Kulutusvelalliset 

% 

 
Yritysvelalliset 

% 

 
Kaikki velalliset 

%  
Kyllä, säännöllisesti 

 
11 

 
11 

 
11  

Kyllä, tarvittaessa  
 

82 
 

78 
 

80  
Ei lainkaan 

 
  7 

 
11 

 
  9  

Yhteensä 
 

100 
 

100 
 

100  
(N) 

 
341 

 
307 

 
672 

 
 
Tarvittaessa annettavan velkaneuvonnan tarve oli hieman yleisempää kulu-
tusluottojen takia velkaantuneiden asiakkaiden keskuudessa kuin yritysve-
lallisilla. Kaikkiaan näyttäisi siltä, että velkaneuvonnalle on tarvetta vielä 
neuvonnan päättymisen jälkeenkin. Esimerkiksi velkajärjestelyn maksuoh-
jelman toteutumisen seuranta voi edesauttaa ohjelman onnistumista (ks. 
esim. Muttilainen & Valkama 2003a). 
 
 
Asiakkaiden tiedon tarve velkojen järjestelyssä ja muissa 
asioissa 

Velkaneuvonnan asiakkailta kysyttiin, mistä asioista he haluaisivat neuvon-
nasta tietoa. Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään asiakkaiden avun-
tarvetta ja arvioimaan sitä, mihin osa-alueisiin neuvonnan kysyntäpaineet 
tällä hetkellä enimmäkseen kohdistuvat. Selvä enemmistö neuvonnan asi-
akkaista on kiinnostunut velkajärjestelyasioista. Lähes 70 prosenttia asiak-
kaista arvioi, että tietojen saanti yksityishenkilön velkajärjestelystä on erit-
täin tärkeää. Velkajärjestelystä olivat kiinnostuneita myös asiakkaat, jotka 
olivat hakeneet velkaneuvonnasta ensisijaisesti apua velkojen vapaaehtoi-
seen järjestelyyn. 

Velkojen järjestelyyn liittyvät lakiasiat koetaan asiakkaiden keskuu-
dessa myös tärkeiksi. Kuusi kymmenestä asiakkaasta ilmoitti, että juridisen 
tiedon saaminen neuvonnasta on erittäin tärkeää. Takaajien asemasta vel-
kasuhteissa halusi enemmän tietoa noin puolet asiakkaista. Noin joka toi-
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nen asiakas piti merkittävänä tietoja velkojen perintätoimista ja ulosotosta. 
Niin ikään noin puolet arvioi, että neuvonnasta tulisi saada tietoja Takuu-
Säätiön takaustoiminnasta. Kuvioon 15 on koottu asiakkaiden arvioita siitä, 
mitä tietoja he haluaisivat velkaneuvonnasta ja kuinka tärkeäksi he tämän 
kokevat. 

 
Kuvio 15  Asiakkaiden arvio tiedon tarpeesta velkaneuvonnassa 
 
Noin neljä kymmenestä asiakkaasta piti omaisuuden realisointiin liittyviä 
kysymyksiä ja toimentulotukiasioita erittäin tärkeinä asioina. Asiakkaiden 
tiedon tarve talousneuvonnasta ja sosiaalisesta luototuksesta oli hieman 
vähäisempää. Kuitenkin lähes 70 prosenttia asiakkaista arvioi, että neuvo-
jen saaminen taloudenpitoon oli tärkeää.  

Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että neuvonnan asiakkaiden kiinnostus 
kohdistuu pääasiassa velkojen eri järjestelykeinoihin, kuten velkajärjeste-
lyyn ja vapaaehtoisiin sovintoratkaisuihin. Yllättävän moni asiakas halusi 
tietoa myös lakiasioista. Toinen merkittävä tiedon tarve liittyi talousneu-
vontaan. Vaikka neuvonnan kysyntäpaineet kohdistuvat pääasiassa velko-
jen järjestelykeinoihin, asiakkaat olivat kiinnostuneita saamaan myös neu-
voja ja ohjausta taloudenpitoon. 
 



 
 

65

Asiakkaiden yleisiä arvioita neuvonnasta ja   
kehittämisehdotuksia 

Kyselyn lopuksi asiakkailta pyydettiin lomakkeeseen yleisarvio talous- ja 
velkaneuvonnasta. Tällä avoimella kysymyksellä pyrittiin selvittämään 
asiakkaiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia neuvontapalveluista. 
Myönteiset kokemukset neuvonnasta liittyivät yleensä velkaneuvojan ystä-
vällisyyteen ja empaattisuuteen palvelutilanteessa. Omasta velkatilanteesta 
keskusteleminen ja ratkaisuvaihtoehtojen pohtiminen oli lieventänyt monen 
asiakkaan stressiä ja ahdistusta. Useat kokivat, että elämänhallinta ja usko 
tulevaisuuteen oli palautunut. Asiakkaat pitivät merkittävänä myös sitä, 
että heitä ei syyllistetty velkaongelmista tai leimattu ”ongelmatapauksiksi”. 
Seuraavat vastaukset kuvaavat asiakkaiden positiivisia kokemuksia velka-
neuvonnasta:  
 

 Palvelut ovat ilmaisia. 
 Asiallista ja joustavaa palvelua. 
 Palvelu on luotettavaa. 
 Palvelu on tehokasta ja ammattitaitoista. 
 Velkaneuvoja luo toivoa, eikä syyllistä. 
 Tunsin, etten ollut huono kansalainen. 
 Velkaneuvoja oli selväsanainen ja esitteli hyvin vaihtoehdot. 
 Ystävällinen ja asiallinen kohtelu, vaikka tilanteelleni ei voi tehdä 

mitään. 
 
Valtaosa asiakkaista oli tyytyväisiä neuvojan ammattitaitoon. Palvelua ku-
vailtiin enimmäkseen luotettavaksi, tehokkaaksi ja asiantuntevaksi. Monet 
kiittelivät myös sitä, neuvontapalvelut olivat asiakkaille maksuttomia. 

Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä velkaneuvon-
taan. Kielteisistä kokemuksista päällimmäisinä tulivat esille neuvonnan 
saatavuuden ongelmat, kuten jonotusajat neuvojan tapaamiseen. Osa asiak-
kaista oli joutunut odottamaan tapaamista lähes vuoden. Vastaavasti jotkut 
asiakkaat olivat sitä mieltä, että aika neuvojalle oli järjestynyt liian nopeas-
ti. Aikaa asiapapereiden hankkimiseen ei ollut jäänyt riittävästi.  

Muut negatiiviset kokemukset liittyivät pääasiassa velkojen järjeste-
lyyn ja velkaneuvojan toimintaan. Osa asiakkaista oli sitä mieltä, että neu-
voja oli ollut asiakastapaamisessa kiireinen, välinpitämätön ja huolimaton. 
Erityisesti vakavissa velkaongelmissa olevat entiset yrittäjät suhtautuivat 
varsin kriittisesti velkaneuvojan asiantuntemukseen. Monet valittivat sitä, 
että neuvojalla ei ollut tarpeeksi tietoa velkojen järjestelyn juridisesta puo-
lesta. Voittopuolisesti kielteisiä kokemuksia velkaneuvonnasta kuvaavat 
seuraavat vastaukset: 
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 Henkilökuntaa on liian vähän, pitkät jonot. 
 Velkaneuvoja ei kuuntele asiakasta. 
 Velkajärjestelyhakemus oli huolimattomasti tehty. 
 Huono lakiasioiden tuntemus. 
 Asioiden käsittely on hidasta. 
 Palveluista tiedottaminen on huonoa.  
 Apu ei tavoita masentunutta velallista. 
 Talousneuvonnasta ei ollut mitään puhetta, eikä sitä minulle tarjottu.  
 Kun sain kielteisen velkajärjestelypäätöksen, minut jätettiin heitteil-

le.  
 
Osa asiakkaista kritisoi asioiden hidasta käsittelyä. Hakemusten valmiste-
leminen ja liitteiden hankkiminen oli koettu aikaa vievänä ja uuvuttavana. 
Jotkut asiakkaat olivat sitä mieltä, että neuvoja oli liian hidas ja saamaton. 
Merkittävä ongelmakohta oli monen asiakkaan mielestä myös neuvonta-
palveluista tiedottamisen puute. Osa arvioi, että he olisivat hakeneet apua 
jo aikaisemmin, jos olisivat tienneet palvelusta.  

Asiakkaiden vastauksista tuli esille myös talousneuvonnan ”näky-
mättömyys” neuvontatyössä. Osa asiakkaista oli saanut tietoa mahdollisuu-
desta saada talousneuvontaa vasta tutkimuksen kyselylomakkeesta. Talo-
usneuvonnan mahdollisuus oli jätetty kertomatta asiakkaalle, eikä asiakas 
osannut itse sitä vaatia. 

Kielteisiä kokemuksia neuvonnasta oli myös niillä asiakkailla, joi-
den velkaongelmiin ei ollut löytynyt ratkaisua. Osa asiakkaista oli pettynyt 
neuvojan toimintaan ja monet kokivat, että velkojen järjestelemiseksi tehty 
työ oli mennyt hukkaan. Asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että heidät oli 
jätetty liian yksin velkaongelmien kanssa. Toisinaan velkaneuvoja ei esitel-
lyt vaihtoehtoja velkaongelman ratkaisemiseksi, eikä kertonut mahdolli-
suudesta valittaa päätöksestä. 

Kaikkiaan neuvonnan asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä velkaneu-
vontatoimintaan. Myönteiset kokemukset liittyivät usein velkaneuvojan 
toimintatapaan, kuten hänen vuorovaikutustaitoihinsa ja ammattitaitoonsa. 
Neuvontaan kohdistuva kritiikki liittyi puolestaan useimmiten neuvonnan 
saatavuuteen, palvelun hitauteen tai neuvojan tietämättömyyteen velkojen 
järjestelyssä. Erityisesti neuvojan asiantuntemuksen puute yrittäjien laki-
asioissa tuli esille monen asiakkaan vastauksesta. Toinen merkittävä puute 
velkaneuvonnassa liittyy talousneuvonnan vähäiseen määrään. Ongelma 
näyttäisi olevan se, että kaikilla asiakkailla ei ole tietoa mahdollisuudesta 
saada yksilöllistä talousneuvontaa.  
 



6    TALOUS- JA VELKANEUVONTA  
 VELKANEUVOJIEN NÄKÖKULMASTA 

 
 
Talous- ja velkaneuvojien kokemuksia velkaneuvonnan asiakastyöstä on 
tässä tutkimuksessa selvitetty erikseen. Velkaneuvojien koulutuspäivillä 
Helsingissä joulukuussa 2002 toteutetun kyselyn avulla selvitettiin neuvo-
jien näkemyksiä talous- ja velkaneuvonnan nykytilasta sekä palvelujen ky-
synnästä. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan vuonna 2000 voimaan 
tulleen talous- ja velkaneuvontalain myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia 
asiakastyöhön ja asiakkaiden asemaan. Neuvojilta kysyttiin myös näke-
mystä talousneuvonnan asemasta velkaneuvonnassa. Lopuksi vastaajat sai-
vat tuoda esille ehdotuksia neuvonnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 33 
koulutukseen osallistunutta neuvojaa Suomen eri velkaneuvontayksiköistä. 
Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja siihen vastattiin nimettömänä. 

Tämän kyselyn tietoja täydennettiin ja syvennettiin haastattelemalla 
erikseen viiden kaupungin johtavia velkaneuvojia eri puolelta Suomea. 
Yksi haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna. Kaikilla haastateltavilla 
oli useamman vuoden työkokemus neuvontatyöstä. Haastattelut kestivät 
keskimäärin puolitoista tuntia ja ne nauhoitettiin. Näiden haastattelujen 
avulla saatiin tietoa neuvojien kokemuksista velkaneuvontatyöstä ja neu-
vonnan tulevaisuudesta. Tutkimustulosten raportoinnissa käytetään suoria 
lainauksia haastatteluista. Lisäksi jaksoon on koottu lomakekyselyyn vas-
tanneiden neuvojien kommentteja.  
 
 
6.1 Palvelujen kysyntä 

Talous- ja velkaneuvojilta tiedusteltiin arviota siitä, mitä palveluja neuvon-
nasta enimmäkseen haetaan ja kuinka kysyntään pystytään vastaamaan. 
Enemmistö neuvojista mainitsi velkajärjestelyasioiden painottumisen asia-
kastyössä. Toiseksi merkittäväksi asiaryhmäksi mainittiin velkojen vapaa-
ehtoiset järjestelyt. Monet neuvojat olivat sitä mieltä, että velkojen järjeste-
leminen vapaaehtoisesti oli lakisääteistä velkajärjestelyä työläämpi proses-
si. Vapaaehtoiseen sopimukseen pääseminen vaatii yleensä pitkiä sopimus-
neuvotteluja ja velkaneuvojan tukea koko prosessin ajan. Vapaaehtoisten 
järjestelyjen kysyntää on neuvojien mukaan lisännyt vuonna 2002 käyttöön 
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otettu määräaikainen velkasovinto-ohjelma, jonka avulla pyritään autta-
maan lama-aikana velkaantuneita yksityishenkilöitä.  

Useat neuvojat toivat esille muutokset asiakaskunnan rakenteessa. 
Monet arvioivat, että vanhat asiakkaat työllistävät neuvojia nykyisin aiem-
paa vähemmän. Tosin neuvojan apua tarvitaan edelleenkin esimerkiksi li-
säsuoritusten laskemisessa tai maksuohjelman muutos- tai raukeamisasiois-
sa. Velkajärjestelylain voimaantulo vuonna 1993 toi neuvonnan asiakkaiksi 
suuren määrän entisiä yrittäjiä, joilla velat koostuivat yleensä yritys- tai 
takausveloista. Näissä tapauksissa velkaongelmia ratkaistiinkin usein laki-
sääteisen velkajärjestelyn avulla. Neuvojien mukaan asiakaskunta muodos-
tuu nykyisin pääasiassa uusista asiakkaista, joiden maksuvaikeudet johtu-
vat kulutusluotoista. Tämä käy ilmi seuraavasta velkaneuvojan kommentis-
ta:  
 

”Viime vuosina kulutusluottojen takia velkaantuneiden osuus on li-
sääntynyt. Nämä ovat hyvin työläitä hoidettavia. Usein asiakkailla ei 
ole maksuvaraa. Joillakin on jopa kymmeniä kulutusluottoja. Näille 
tapauksille ei voida tehdä oikein mitään. Velkajärjestelymahdollisuu-
det ovat huonot ja Takuu-Säätiön takausta ei saa ilman maksuvaraa. 
Kysyntä on kaiken kaikkiaan koko ajan suurta. Verrattuna kymmenen 
vuoden takaiseen tilanteeseen, nykyään jokainen tapaus on paljon 
mutkikkaampi ja työläämpi. Aikaisemmin hoidettiin lama-ajan velko-
ja, kuten takaus- ja yritysvelkoja. Nämä olivat selkeitä tapauksia.” 
(V1)  

 
Erityisen vaikeaksi ryhmäksi neuvojat kokivat niin sanotut pienvelalliset. 
Tässä ryhmässä yksittäiset velat ovat yleensä pieniä, mutta kokonaisvelka-
määrä saattaa olla huomattavan suuri velallisen maksukykyyn nähden. Näi-
tä ongelmia on erityisesti pienituloisilla, yksinhuoltajilla ja eläkeläisillä. 
Uutena ryhmänä velkaneuvonnan asiakaskunnassa neuvojat mainitsivat 
pätkätyöläiset, joilla maksuvaikeudet johtuvat yleensä epäsäännöllisistä 
tuloista, eivät niinkään suurista veloista. 

Noin puolet kyselyyn vastanneista velkaneuvojista arvioi, että asiak-
kaiden kysyntään pystyttiin neuvonnassa vastaamaan kohtalaisesti tai hy-
vin. Joillakin paikkakunnilla asiakas pääsi neuvojan tapaamiseen jo viikon 
kuluttua ajanvarauksesta. Näissä tapauksissa oli kyse yleensä väkiluvultaan 
pienten paikkakuntien neuvontayksiköistä. Useimmissa yksiköissä asiak-
kaita oli jonossa, mutta aikaa ajanvarauksesta neuvojan tapaamiseen pidet-
tiin kohtuullisena. Sopivaksi jonotusajaksi määriteltiin kahdesta neljään 
viikkoa. Riittävää jonotusaikaa velkaneuvontaan pidettiin usein jopa asiak-
kaan etuna. Seuraavassa on kuvattu erään keskisuuren velkaneuvontayksi-
kön ajanvaraustoimintaa.  
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”Menettely etenee seuraavasti: puhelimessa tehdään alkukartoitus ja 
mietitään ratkaisuvaihtoehto. Osa asiakkaista karsiutuu jo puhelin-
päivystyksessä. Asiakkaita voidaan ohjata esimerkiksi sosiaalihuollon 
piiriin, jos velkaneuvonta ei voi auttaa. Noin 85 prosenttia asiakkaista 
saa apua velkaongelmaan. Puhelimessa asiakas ohjeistetaan liitteiden 
hankkimisesta ja hänelle annetaan aika velkaneuvojalle. Jos asia on 
kiireellinen, asiakkaalle annetaan akuuttiaika. Asiakas saa itse määri-
tellä, kuinka kauan hän tarvitsee aikaa papereiden hankkimiseen. Pää-
sääntöisesti henkilöllä täytyy olla kaikki tarvittavat liitteet mukana 
ensimmäisellä tapaamisella. Periaatteessa on asiakkaan etu, että vel-
kaneuvontaan on jonkinlainen jono. Kuukauden jono ei ole mikään 
ongelma. Monella menee kuukausi papereiden hankkimiseen.” (V2)  

 
Velkaneuvontaan pääsy oli puolestaan vaikeinta suurimmissa asutuskes-
kuksissa. Yli puolet neuvojista oli sitä mieltä, että neuvonnan nykyiset re-
surssit olivat riittämättömät. Joillakin paikkakunnilla tilanteen arvioitiin 
olevan jonojen perusteella jopa ”kaoottinen”. Pahasti ruuhkautuneissa yk-
siköissä asiakkaat joutuivat odottamaan neuvontaan pääsyä jopa puoli 
vuotta. Työkiire, keskeneräiset asiat ja asiakkaiden hätä uuvuttivat usein 
myös velkaneuvojan.  
 

”Ruuhkautuneita yksiköitä ja väsyneitä neuvojia. Tunnelma on kaoot-
tinen hädän, kiireen ja keskeneräisten töiden keskellä. Jonot ahdista-
vat. Kysyntään pystytään vastaamaan huonosti. Tehdään urakalla si-
sällä olevia asioita pois ja annetaan uusia aikoja vasta tämän jälkeen. 
Resursseja tulisi jakaa enemmän suuren työttömyyden alueille.” (V3) 

 
Lähes kaikki velkaneuvojat toivoivat, että heillä olisi enemmän aikaa asi-
akkaille. Neuvontatyö koettiin usein stressaavaksi. Monet kokivat riittä-
mättömyyttä ja arvioivat tekevänsä asiakkaalle vain välttämättömän. Asia-
kastyössä neuvojat painottivat empatian ja vuorovaikutuksen merkitystä. 
Tärkeäksi neuvontatyössä koettiin myös asiakkaan tukeminen arkielämän 
asioissa ja perheiden kokonaisvaltainen auttaminen. Erityisesti neuvojat 
toivoivat, että mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita kyet-
täisiin auttamaan paremmin sekä velkaongelmissa että elämän hallinnassa 
yleisemminkin.  
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6.2  Neuvojien kokemuksia talous- ja  
velkaneuvontalaista 

Talous- ja velkaneuvontalaki tuli voimaan vuonna 2000. Lain säätämisellä 
pyrittiin turvaamaan velkaneuvonnan valtakunnallinen saatavuus luomalla 
neuvontaverkosto, joka olisi viranomaisen valvomaa ja ohjaamaa sekä an-
tamaan neuvonnalle virallinen asema. Velkaneuvonnan sisällön määritte-
lyllä pyrittiin siihen, että palveluiden laatu olisi tasaista kaikissa neuvon-
tayksiköissä. Palvelun tasaisen laadun ja kattavan saatavuuden arvioitiin 
parantavan ylivelkaantuneiden henkilöiden yhdenvertaisuutta. Lain säätä-
misellä tavoiteltiin myös neuvojien aseman virallistamista ja työn arvos-
tuksen lisäämistä.  

Velkaneuvojilta tiedusteltiin mielipiteitä velkaneuvontalain toteutu-
misesta. Neuvojia pyydettiin arvioimaan lain myönteisiä ja kielteisiä vaiku-
tuksia asiakkaiden asemaan, neuvojien työn arvostukseen, palvelun laatuun 
ja työn ammattimaisuuteen. Lisäksi kysyttiin talousneuvonnan asemasta 
velkaneuvontatyössä.  

Enemmistö velkaneuvojista oli sitä mieltä, että talous- ja velkaneu-
vontalain voimaantulo oli vaikuttanut pääasiassa myönteisesti velallisten 
asemaan. Myönteisenä pidettiin sitä, että laki oli parantanut neuvontapalve-
luiden saatavuutta ja asiakkaiden alueellista tasa-arvoa. Lisäksi useat neu-
vojat mainitsivat, että neuvonta oli nykyisin ammattimaisempaa. Palvelu-
jen keskittyminen suurempiin yksiköihin oli lisännyt myös palvelun laatua. 
Tosin tässä yhteydessä monet mainitsivat, että palvelun laatu vaihteli edel-
leen suuresti eri yksiköiden välillä. Seuraavat velkaneuvojien kommentit 
kuvaavat talous- ja velkaneuvontalain myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden 
ja neuvojien asemaan: 
 

 Velkaneuvonta on nyt ammattimaisempaa.  
 Neuvontayksiköt ovat tulleet suuremmiksi ja keskittyneimmiksi. 
 Laki on antanut toiminnalle lisää hyväksyttävyyttä kunnallispäättä-

jissä.  
 Ammattikunnan arvostus on kohonnut. 
 Kunnan satsaukseen on saatu enemmän valtion apua.  
 Palvelutarjontaa on läpi Suomen. Nyt kaikki kansalaiset voivat saada 

neuvontaa.  
 Velkaneuvojien koulutusvaatimus on hyvä asia.  
 Laki on vaikuttanut työsuhteisiin. Nyt meillä on pitkäaikaisia työnte-

kijöitä. 
 Velkaneuvonta on viranomaistoimintaa ja viranomaisilla on vastuu 

palvelusta.  
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Velkaneuvojat arvioivat yleisesti, että lain voimaantulo oli vaikuttanut 
myönteisesti myös velkaneuvontatyön arvostukseen ja sisältöön. Virallisen 
aseman saaminen, viranomaisohjaus ja koulutus olivat luoneet paremmat 
edellytykset neuvontatyön kehittämiselle ja toimintamahdollisuuksille. Li-
säksi monet mainitsivat, että laki oli vaikuttanut myönteisesti työsuhteisiin. 
Neuvojan aseman virallistaminen oli antanut varmuutta työn jatkumisesta. 

Myönteisistä vaikutuksista huolimatta velkaneuvojat toivat esille 
myös velkaneuvontalakiin liittyvää kritiikkiä. Monen mielestä talous- ja 
velkaneuvonnan resurssit ovat riittämättömät. Nykyisillä voimavaroilla ei 
kyetä neuvojien mukaan hoitamaan kaikkia niitä asiakkaita, joita neuvon-
nan keinoin olisi tuloksellista auttaa. Epätasa-arvoisuutta aiheuttaa neuvo-
jien mielestä kuntien vaihteleva osallistuminen neuvontapalveluiden tuot-
tamiseen. Monet olivat sitä mieltä, että valtion resurssien tulisi kohdentua 
enemmän tarpeen mukaan. Rahaa tulisi jakaa enemmän esimerkiksi suuren 
työttömyyden alueille. Lisäksi väestöpohjaa neuvojaa kohden pidettiin 
joissakin tapauksissa liian suurena.  

Merkittävänä epäkohtana pidettiin myös velkaneuvonnan laadun epä-
tasaisuutta. Monet olivat sitä mieltä, että asiakkaiden oikeusturva toteutui 
maanlaajuisesti melko sattumanvaraisesti. Enemmistö velkaneuvojista kan-
natti yhtenäistä koulutusvaatimusta velkaneuvojien ammattitutkinnosta. 
Tutkinnon arvioitiin parantavan neuvojien ammattitaitoa ja neuvontatyön 
laatua. Seuraavaan on koottu neuvojien kielteisiä näkemyksiä talous- ja 
velkaneuvontalain vaikutuksista: 
 

 Palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat.  
 Valtion rahoitus on riittämätön.  
 Väestöpohjat ovat liian suuria.  
 Velkaneuvonnan avulla yritetään kohottaa kuluttajaneuvonnan profii-

lia, eikä tätä työtä nähdä puhtaasti omana alueenaan. 
 Työvälineet ovat huonot. 
 Valvonta ja ohjaus on ollut heikkoa.  
 Talousneuvonnan osalta lakia ei ole pystytty noudattamaan juuri ol-

lenkaan.  
 Ongelma on asiakasrekisterin puuttuminen. Tiedot ovat pienillä lap-

pusilla.  
 Asiakkaille ei ole tarpeeksi materiaalia.  
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Yksi tyytymättömyyden aihe neuvojien keskuudessa oli viranomaisten an-
taman työnohjauksen, koulutuksen ja työvälineiden puutteellisuus. Monet 
neuvojat toivoivat uudenaikaisia työvälineitä ja säännöllistä koulutusta. 
Esimerkiksi ohjeistusta talousneuvonnan antamiseen asiakkaille ei ollut 
saanut juuri kukaan velkaneuvoja. Lisäksi useat neuvojat kokivat, että neu-
vontakenttää ohjattiin liikaa sanelemalla, eikä velkaneuvojia otettu mukaan 
neuvonnan suunnittelutyöhön. 

Lähes kaikki velkaneuvojat olivat sitä mieltä, että talousneuvonnan 
osalta lakia ei oltu kyetty noudattamaan. Puhdasta talousneuvontaa, kuten 
budjetin laatimista asiakkaalle tai neuvontaa kulutustapoihin, ei annettu 
juuri missään yksikössä. Yleensä talousneuvontaa ei kyetty antamaan ajan 
puutteen vuoksi. Toisaalta monet neuvojat olivat sitä mieltä, että talous-
neuvonta käsitteenä oli laaja ja sitä oli vaikea eritellä velkaneuvonnasta. 
Talousneuvonnaksi määriteltiin esimerkiksi asiakkaan ohjaaminen toi-
meentulotuen piiriin, asiakkaan verotuksen tarkistaminen tai opastus mak-
suohjelman noudattamiseen. 
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7    YHTEENVETO JA KESKUSTELUA 
 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusaineistot 

Vuonna 2000 voimaan tulleen talous- ja velkaneuvontalain tavoite on, että 
velkaneuvonta antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvontaa talouden ja vel-
kojen hoidosta. Velkaneuvojan tehtävänä on avustaa maksuvaikeuksissa 
olevaa henkilöä taloudenpidon suunnittelussa ja ratkaisukeinojen selvittä-
misessä velkaongelmaan. Velkaneuvonnan avulla pyritään myös ennaltaeh-
käisemään velkaongelmia. Asiakkaille voidaan antaa esimerkiksi talous-
neuvontaa menojen ja tulojen yhteensovittamiseen. Neuvonta on asiakkail-
le maksutonta palvelua. 

Tässä tutkimuksessa on arvioitu talous- ja velkaneuvontalain vaiku-
tuksia noin kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Tarkoituksena on ollut 
arvioida sitä, miten lain päätavoitteet ovat toteutuneet suhteessa laille ase-
tettuihin tavoitteisiin. Lain vaikutuksia tarkastellaan erityisesti asiakkaiden 
näkökulmasta. Siksi palveluiden saatavuus ja laatu ovat tässä tutkimukses-
sa tärkeitä kysymyksiä. Tutkimus parantaa tietopohjaa myös velkaneuvon-
nan tarpeesta ja nykytilasta. Lisäksi se tuo esille velkaneuvojien näkemyk-
siä neuvonnan toimivuudesta.  

Tutkimuksessa on käytetty useita aineistoja. Velkaneuvontaverkoston 
nykytilaa, toiminnan organisointia sekä henkilöstöresursseja ja asiakastyötä 
on selvitetty pääasiassa Kuluttajaviraston kokoamien tilastotietojen avulla. 
Velkaneuvonnan uusien käyntiasiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta 
ja saatavuudesta on tutkittu laajan asiakaskyselyn avulla (n=727). Kyselyl-
lä koottiin tietoja muun muassa asiakkaiden hakeutumisesta velkaneuvon-
taan, asioinnista neuvonnassa ja neuvonnan vaikutuksista velkatilantee-
seen. Lisäksi aineisto sisältää perustietoja asiakkaiden talous- ja velkatilan-
teesta. Talous- ja velkaneuvontalain toteutumista velkaneuvojien näkökul-
masta tutkittiin neuvojille suunnatun suppean kyselyn avulla ja haastatte-
lemalla velkaneuvojia. Näiden tietojen perusteella on selvitetty neuvojien 
kokemuksia velkaneuvontalain vaikutuksista neuvontatyöhön ja asiakkai-
den asemaan. 
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7.2 Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Talous- ja velkaneuvonta tilastotietojen valossa 

Velkaneuvontatilastojen mukaan neuvontayksiköiden määrä väheni vuosi-
na 1998–2001. Määrän vähenemiseen vaikutti tuolloin pienten neuvon-
tayksiköiden lopettaminen ja niiden yhdistäminen isompiin yksiköihin. 
Päätoimisten velkaneuvojien lukumäärä on lisääntynyt 2000-luvun ensim-
mäisinä vuosina. Vuoden 2003 alussa koko maassa toimi 65 velkaneuvon-
tayksikköä. Niissä oli henkilöstöä kaikkiaan 170 henkilötyövuotta. Henki-
löstöresurssien vahvistumiseen on vaikuttanut eniten vapaaehtoinen vel-
kasovinto-ohjelma, jonka toteuttamiseen velkaneuvonta sai määräaikaista 
lisärahoitusta. 

Vuoden 2003 alussa koko maassa oli 36 300 asukasta yhtä talous- ja 
velkaneuvojan henkilötyövuotta kohden. Luvuissa ovat mukana pää- ja 
sivutoimiset neuvojat sekä lakimiehet. Koko maan tilanteen mukaan talo-
us- ja velkaneuvontalain tavoite yksi neuvoja ja yksi toimistotyöntekijä 
40 000 asukasta kohden toteutui vain neuvojilla, mutta ei avustavan henki-
lökunnan osalta. 

Vuoden 2002 lopussa keskimääräinen odotusaika neuvojalle oli koko 
maassa 41 päivää Kuluttajaviraston kokoamien yksikkökohtaisten tilasto-
jen mukaan. Läänikohtaisesti tarkastellen neuvonnan jonot olivat lyhimmät 
Ahvenanmaalla ja Lapin läänissä, joissa asiakastapaamiseen pääsi noin 
kuukauden odotusajan jälkeen. Pisimpään neuvonnan asiakkaat joutuivat 
odottamaan velkaneuvojan tapaamista Etelä-Suomen läänissä, jossa jono-
tusaika oli lähes kaksi kuukautta. 

Vuonna 2002 velkaneuvontaan hakeutui koko maassa yhteensä 
16 000 uutta asiakasta. Neuvonnan asiakastyöstä yli 70 prosenttia kohdis-
tuu uusiin asiakkaisiin ja vajaa kolmannes liittyy vanhojen asiakkaiden 
neuvontaan. Uusiin asiakkaisiin kohdistuvista toimenpiteistä noin puolet 
liittyy velkojen vapaaehtoisiin järjestelyihin. Velkoja järjestellään esimer-
kiksi Takuu-Säätiön järjestelylainan avulla tai muilla vapaaehtoisjärjeste-
lyillä. Merkittävä osa neuvontatyöstä kohdistuu myös yksityishenkilön vel-
kajärjestelyasioihin. Vuonna 2002 velkaneuvonnassa valmisteltiin noin 
kolme neljäsosaa velkajärjestelyhakemuksista käräjäoikeuksiin. Velkaneu-
vontalain tavoitteisiin kirjatun yksilöllisen talousneuvonnan osuus asiakas-
työstä on pieni ja sitä annetaan asiakkaille vain harvoin. 
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Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskysely 

Talous- ja velkaneuvonnan uusista käyntiasiakkaista hieman yli puolet on 
naisia ja loppuosa on miehiä. Noin puolella asiakkaista on sidoksia yritys-
toimintaan. Heistä kolme neljästä on toiminut itse yrittäjänä ja joka viides 
on ollut kanssavelallisena tai takaajana yritystoiminnassa. Miehillä velka-
ongelmat liittyvät usein yritystoiminnan velkoihin ja naisilla taas kulutus-
velkoihin. 

Ikäryhmä 45–54-vuotiaat muodostaa neuvonnan asiakkaista suurim-
man ryhmän. Puolet kaikista asiakkaista elää avio- tai avoliitossa. Yk-
sineläviä asiakkaista on noin neljä kymmenestä. Naimattomilla ja eronneil-
la velkaongelmien taustalla ovat useimmiten kulutusvelat, leskillä ja pa-
risuhteessa olevilla taas yritysvelat. Lapsiperheitä on noin kolmannes vel-
kaneuvonnan asiakaskunnasta. Lapsiperheillä ja lapsettomilla pareilla ko-
rostuvat yritysvelat velkaongelmien taustalla.  

Vähän koulutetut ja työssäkäyvät muodostavat valtaosan neuvonnan 
asiakaskunnasta. Pelkästään peruskoulutus on runsaalla 40 prosentilla neu-
vonnan käyntiasiakkaista. Pääasiallisen toiminnan mukaan kuusi kymme-
nestä asiakkaasta työskentelee palkansaajana. Talous- ja velkaneuvonnan 
uusien käyntiasiakkaiden bruttotulot ovat keskimäärin 1 300 euroa kuu-
kaudessa. Pienituloisimpia ovat yksinäiset, työttömät ja eläkeläiset. Alim-
paan tuloluokkaan kuuluvista valtaosalla velat koostuvat kulutusluotoista. 
Lähes 70 prosenttia neuvonnan asiakkaista kuvaili nykyistä toimeentuloaan 
heikoksi tai erittäin heikoksi. Noin 40 prosenttia asiakkaista oli turvautunut 
toimeentulotukeen viimeisen vuoden aikana.  

Yli 70 prosentilla asiakkaista velkojia tai velkasuhteita on enemmän 
kuin yksi. Velkaa on keskimäärin 32 000 euroa. Miesten keskimääräinen 
velkamäärä on lähes kaksinkertainen naisiin verrattuna. Velkamäärät ovat 
suurimpia velallisilla, joiden velkaongelmat liittyvät yritystoimintaan. Joka 
kolmannen asiakkaan velkaongelmat olivat kestäneet yli kymmenen vuotta 
ennen yhteydenottoa velkaneuvontaan. Keskimäärin velkaongelmat olivat 
kestäneet yli viisi vuotta. Yrittäjillä pitkäaikaiset velkaongelmat olivat ylei-
sempiä kuin muilla asiakkailla. Lähes yhdeksällä kymmenestä neuvonnan 
uudesta käyntiasiakkaasta velat olivat edenneet perittäväksi ulosoton kautta 
ennen yhteydenottoa velkaneuvontaan.  
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Valtaosa asiakkaista oli hakeutunut velkaneuvontaan ulosottoviran-
omaiselta saadun tiedon perusteella. Neljä kymmenestä asiakkaasta oli 
saanut tietoa neuvonnasta tiedotusvälineistä. Velkaneuvonnan asiakkaaksi 
hakeutumisessa oli eroja eri velallisryhmissä. Ulosotto ja tiedotusvälineet 
olivat yleisempiä tietolähteitä entisillä yrittäjillä kuin kuluttajilla. Vastaa-
vasti kulutusvelallisilla tietolähteinä toimivat yrittäjiä useammin tuttavat, 
sosiaalitoimistot ja Takuu-Säätiö. Näillä eroilla voi olla merkitystä valis-
tuksen suuntaamisessa vaikeuksiin joutuneille velallisille. 

Enemmistö neuvonnan asiakkaista oli tyytyväisiä neuvontapalvelui-
den saatavuuteen. Lähes 70 prosentilla kaikista neuvonnan asiakkaista vel-
kaneuvonnan ja kodin välinen matka oli alle 10 kilometriä. Neuvonnan 
saatavuudessa ei ollut merkittäviä läänikohtaisia eroja. Pienten velkaneu-
vontayksiköiden häviäminen haja-asutusalueilta ei näytä vaikuttaneen mer-
kittävästi neuvonnan saatavuuteen. Velkaneuvontalain tavoite neuvonta-
palveluiden tasapuolisesta saatavuudesta on tämän aineiston perusteella 
toteutunut kohtalaisen hyvin. Osa asiakkaista olisi tosin halunnut käyttää 
myös muun kuin oman kotipaikkakuntansa neuvontapalveluja.  

Asiakkaiden ilmoittama keskimääräinen odotusaika neuvontaan oli 
noin neljä viikkoa. Velkaneuvontaan pääsyä joutuivat odottamaan pisim-
pään Etelä-Suomen tai Länsi-Suomen läänin alueella asuvat asiakkaat. 
Suurin osa asiakkaista piti odotusaikaa kohtuullisena, mutta osa kritisoi 
liian pitkää odottamista. Asiakkaita pyydettiin myös itse määrittelemään 
kohtuullinen odotusaika velkaneuvojan tapaamiseen. Valtaosa asiakkaista 
piti kohtuullisena odottaa neuvojan tapaamista kahdesta kolmeen viikkoa. 
Asiakkaiden näkökulmasta nykyinen keskimääräinen odotusaika ei ole val-
takunnallisella tasolla merkittävä ongelma. Asiakkaalle on varattava riittä-
västi aikaa myös oman velkatilanteen selvittämiseen ja tarvittavien asiakir-
jojen hankkimiseen.  

Valtaosa asiakkaista oli tyytyväisiä velkaneuvojan toimintaan talous- 
ja velkatilanteen selvittämisessä. Noin yhdeksän kymmenestä asiakkaasta 
oli sitä mieltä, että he olivat saaneet neuvojalta tarpeeksi tietoja eri vaihto-
ehdoista velkaongelman ratkaisemiseksi. Asiakkaiden arvion mukaan neu-
vojan asiantuntemus on paras velkajärjestelyasioiden hoitamisessa. Asiak-
kaiden odotukset velkaneuvojaa kohtaan ovat muutenkin korkealla. Neuvo-
jan oletetaan tekevän usein myös osan asiakkaalle kuuluvista tehtävistä 
esimerkiksi tulo- ja velkatietojen selvittämisessä. Vain murto-osa asiak-
kaista oli valmiita velkojen itsenäiseen selvittelyyn.  

Vain seitsemän prosenttia velkaneuvonnan asiakkaista oli saanut yk-
silöllistä talousneuvontaa. Talousneuvontaa tarjotaan asiakkaille vain har-
voin, mutta toisaalta asiakkailla ei ole ehkä tietoa talousneuvonnan mah-
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dollisuudesta. Asiakkaista valtaosa haki velkaneuvonnasta ensisijaisesti 
ratkaisua velkaongelmiinsa. Velkaneuvonnan asiakkaista lähes puolet oli 
kiinnostunut velkojen järjestelystä tuomioistuimessa. Velkaongelman rat-
kaisemista velkajärjestelyn avulla toivoivat yleensä asiakkaat, joiden vel-
kaantuminen liittyi yritystoimintaan. 

Velkaneuvonnan asiakkaista noin yhdeksän kymmenestä oli sitä miel-
tä, että neuvonnasta oli ollut apua ongelmien selvittelyssä. Joka kymmenes 
asiakas ei osannut vielä sanoa neuvonnan vaikutuksista velkatilanteeseen, 
koska asioiden käsittely oli kesken. Muutama prosentti asiakkaista oli sitä 
mieltä, että velkaneuvonta ei ollut auttanut heitä lainkaan. Tyytymättö-
mimpiä olivat asiakkaat, joiden velkaongelmat olivat kestäneet pitkään ja 
joiden ongelmat johtuivat takausveloista. Asiakkaita pyydettiin arvioimaan 
myös neuvonnan vaikutuksia talouden suunnitteluun. Noin kuusi kymme-
nestä asiakkaasta oli sitä mieltä, että talous- ja velkaneuvonta tulee vaikut-
tamaan heidän tapaansa hoitaa talouttaan. Näin arvioivat etenkin kulutus-
luottojen takia velkaongelmiin joutuneet. 

Noin 90 prosenttia velkaneuvonnan uusista käyntiasiakkaista piti tär-
keänä mahdollisuutta saada neuvontaa velkojen järjestelyn jälkeen. Valta-
osalle asiakkaista riittäisi, että velkaneuvontapalveluita olisi mahdollisuus 
käyttää tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa annettavan velkaneuvonnan tarve oli 
suurinta kulutusluottojen takia velkaantuneiden asiakkaiden keskuudessa. 
Vain harva asiakas kannatti säännönmukaista neuvontaa. 
 
 
Talous- ja velkaneuvonta velkaneuvojien näkökulmasta 

Enemmistö velkaneuvojista oli sitä mieltä, että talous- ja velkaneuvontalain 
voimaantulo on vaikuttanut pääasiassa myönteisesti velallisten asemaan. 
Laki on parantanut neuvontapalveluiden saatavuutta ja asiakkaiden alueel-
lista tasa-arvoa. Lisäksi neuvonta on nykyisin ammattimaisempaa. Lain 
voimaantulo on vaikuttanut myönteisesti myös neuvontatyön arvostukseen 
ja sisältöön. Virallisen aseman saaminen on luonut paremmat edellytykset 
neuvontatyölle. Monet neuvojat mainitsivat, että laki on vaikuttanut myön-
teisesti työsuhteisiin ja on antanut varmuutta työn jatkumisesta. 

Myönteisistä vaikutuksista huolimatta velkaneuvojat toivat esille 
myös velkaneuvontalakiin liittyvää kritiikkiä. Monen mielestä talous- ja 
velkaneuvonnan resurssit ovat riittämättömät, vaikka ne ovatkin lisäänty-
neet voimakkaasti viime vuosina. Nykyisillä voimavaroilla ei kyetä neuvo-
jien mukaan hoitamaan kaikkia niitä asiakkaita, joita neuvonnan keinoin 
olisi tuloksellista auttaa. Epätasa-arvoisuutta aiheuttaa neuvojien mukaan 
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kuntien vaihteleva osallistuminen palveluiden tuottamiseen. Monet olivat 
sitä mieltä, että valtion resursseja pitäisi jakaa enemmän tarpeen mukaan 
esimerkiksi suuren työttömyyden alueille. 

Merkittävänä epäkohtana pidettiin myös velkaneuvonnan laadun epä-
tasaisuutta. Monien neuvojien mielestä asiakkaiden oikeusturva toteutuu 
maanlaajuisesti melko sattumanvaraisesti. Enemmistö velkaneuvojista kan-
natti yhtenäistä koulutusvaatimusta velkaneuvojien ammattitutkinnosta. 
Tutkinnon arvioitiin parantavan neuvojien ammattitaitoa ja neuvontatyön 
laatua. Tyytymättömyyden aihe neuvojien keskuudessa oli myös viran-
omaisten antaman työnohjauksen ja koulutuksen puutteellisuus. Neuvojat 
toivoivat koulutusta esimerkiksi talousneuvonnasta. 

Lähes kaikki velkaneuvojat olivat sitä mieltä, että talousneuvonnan 
osalta lakia ei oltu kyetty noudattamaan. Puhdasta talousneuvontaa, kuten 
budjetin laatimista asiakkaalle tai neuvontaa kulutustapoihin, ei oltu annet-
tu juuri missään yksikössä. Neuvojien mukaan talousneuvontaa ei kyetä 
antamaan ajan puutteen vuoksi. Toisaalta talousneuvonta käsitteenä on laa-
ja ja sitä on vaikea eritellä velkaneuvonnasta. Talousneuvonnaksi määritel-
tiin esimerkiksi asiakkaan ohjaaminen toimeentulotuen piiriin, asiakkaan 
verotuksen tarkistaminen tai opastus maksuohjelman noudattamiseen.  
 
 
7.3 Keskustelua ja kehittämisehdotuksia  

1. Talous- ja velkaneuvontalain tavoite yksilöllisestä talousneuvonnasta on 
jäänyt suurelta osin toteutumatta. Lain mukaan neuvonnan tavoitteena on 
sekä velkaongelmien ratkaisukeinojen selvittäminen että ongelmien ennal-
taehkäiseminen talousneuvonnan avulla. Kuitenkin tilastotiedot velkaneu-
vonnan ja talousneuvonnan suhteesta asiakastyössä osoittavat, että vain 
harva asiakas saa neuvonnasta erillistä talousneuvontaa. Arviolta vain noin 
kymmenesosa neuvontatyöstä kohdistuu velkaongelmien ennaltaehkäisyyn 
talousneuvonnan keinoin. Talousneuvontaa annetaan toki muun asiakas-
työn ohella, mutta erillisenä neuvontamuotona se on harvinaista. 

Talousneuvonnan vähäinen määrä tuli esille myös asiakaskyselyssä. 
Neuvonnan uusilta käyntiasiakkailta tiedusteltiin, hakivatko he ensisijaises-
ti talousneuvontaa vai apua velkaongelmiin. Ainoastaan muutama prosentti 
asiakkaista oli ottanut neuvontaan yhteyttä saadakseen pelkästään ohjeita 
taloudenpitoon. Talousneuvonnan kysyntä on vähäistä, mutta toisaalta sitä 
myös tarjotaan asiakkaille harvoin.  
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Talousneuvonnan vähäinen kysyntä ja tarjonta johtuu useista syistä. 
On mahdollista, että talousneuvonta ei kohtaa avun tarpeessa olevia asiak-
kaita. Velkaneuvonnan asiakkaista monet eivät tienneet mahdollisuudesta 
saada talousneuvontaa. Kuitenkin noin 70 prosenttia asiakkaista oli kiin-
nostunut talousneuvonnasta ja arvioi sen olevan tärkeää. Neuvonnan ”nä-
kymättömyys” koetaan ongelmaksi myös velkaneuvojien keskuudessa. 
Useat velkaneuvojat arvioivat, että talousneuvonnan vähäinen määrä vel-
kaneuvontatyössä johtuu ajan puutteesta. Tästä syystä talousneuvontaa ei 
tarjota aktiivisesti asiakkaille. Osa neuvojista piti suurimpana puutteena 
talousneuvonnan riittämätöntä viranomaisohjausta ja koulutusta. 
 
2. Velkaneuvontalain tavoite yksi talous- ja velkaneuvoja ja yksi toimisto-
työntekijä 40 000 asukasta kohden toteutui vuonna 2003 vain velkaneuvo-
jien osalta. Tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta neuvojia avustavan henki-
lökunnan osalta. Velkaneuvontalain yhtenä päämääränä on ollut riittävän 
tiheän ja pysyvän velkaneuvontaverkoston luominen. Vuonna 2003 Suo-
messa toimi yhteensä 65 velkaneuvontayksikköä ja niiden työpanos oli 170 
henkilötyövuotta. Asukkaita oli koko maassa yhtä talous- ja velkaneuvojan 
henkilötyövuotta kohden noin 36 300.  Laskelma sisältää myös velkasovin-
to-ohjelman vuoksi velkaneuvontaan varatut lisäresurssit vuosiksi 2002–
2004.  

Lain myötä velkaneuvonnan asema velkaongelmien hallinnassa on 
vahvistunut. Tähän viittaa ainakin se, että neuvonnalle varatut taloudelliset 
resurssit ovat lisääntyneet lain voimaantulon jälkeen. Eri asia on se, koh-
dentuvatko määrärahat aina tarkoituksenmukaisesti. Valtion myöntämä 
korvauksen määrä velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta perustuu pää-
asiassa kunnan asukaslukuun, eikä neuvontapalveluiden kysyntään tai vel-
kaongelmien määrään kyseisen läänin alueella. Tämä voi olla yksi syy sii-
hen, että neuvontapalveluiden saatavuus ja asiakasjonojen pituus vaihtele-
vat eri yksiköiden kesken. Paikalliset asiakasruuhkat ja ongelmat neuvon-
nan saatavuudessa antavatkin aihetta kysyä, tulisiko valtion resurssien 
kohdentamisessa ottaa paremmin huomioon paikalliset olosuhteet (esim. 
työttömyyden kehitys). 
 
3. Velkaneuvonnan asiakkaista puolella velkaongelmat liittyvät yritystoi-
mintaan ja loppuosalla velat koostuvat useimmiten kulutusveloista. Entisil-
lä yrittäjillä velkaongelmat ovat yleensä pitkäaikaisia ja vakavia. Yrittäjistä 
lähes puolet oli kamppaillut ongelmien kanssa jo yli kymmenen vuotta. 
Kokonaisvelkamäärä on tässä ryhmässä lähes viisinkertainen muihin velal-
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lisiin nähden. Entisistä yrittäjistä vain kolmasosa oli pyrkinyt velkojien 
kanssa sovintoratkaisuun ennen yhteydenottoa velkaneuvontaan.  

Toinen velkaneuvonnan asiakasryhmä koostuu pääasiassa kulutus-
luottojen takia velkaongelmiin joutuneista. Kulutusluotot ovat maksuvai-
keuksien taustalla useimmiten naisilla, nuorilla, naimattomilla ja eronneil-
la. Myös tässä ryhmässä velkaongelmat ovat usein pitkäaikaisia, enemmis-
töllä velkaongelmat olivat kestäneet yli viisi vuotta. 

Velkaneuvonnan asiakkaista valtaosalla velkaongelmat ovat jo melko 
vakavia. Tähän viittaa ainakin velkaongelmien pitkäkestoisuus ja se, että 
yhdeksällä kymmenestä asiakkaasta velat olivat edenneet perittäväksi ulos-
oton kautta. Lisäksi 40 prosenttia asiakkaista oli saanut toimeentulotukea 
viimeisen 12 kuukauden aikana.  

On tärkeää, että apua tarvitsevat asiakkaat saataisiin neuvonnan pii-
riin jo ennen vakavien velkaongelmien ilmaantumista. Asiakaskyselyn pe-
rusteella on hieman yllättävää, että velkaneuvonnan asiakkaat olivat saa-
neet tietoa neuvontapalveluista vain harvoin luotonantajalta. Luotonantaji-
en ja velkaneuvonnan yhteistyössä voisi olla tältä osin parantamisen varaa. 
 
4. Asiakkaiden näkökulmasta nykyinen keskimääräinen odotusaika velka-
neuvojan tapaamiseen ei ole merkittävä ongelma. Kyselyn mukaan asiak-
kaat olivat odottaneet ensimmäistä velkaneuvojan tapaamista keskimäärin 
neljä viikkoa ja odotusaikaa pidettiin enimmäkseen kohtuullisena. Kun 
asiakkaita pyydettiin itse arvioimaan kohtuullinen jonotusajan pituus vel-
kaneuvontaan, se oli keskimäärin kaksi viikkoa. 

Velkaneuvontatilastojen yksikkökohtaisten tietojen valossa odotusajat 
velkaneuvontaan ovat hieman pidempiä kuin mitä ne ovat asiakaskyselyn 
perusteella. Velkaongelmiin joutuneelle olisi tärkeää, että hän saisi apua 
ongelmiinsa suhteellisen nopeasti. Valtaosa neuvontayksiköistä pystyykin 
ottamaan asiakkaita vastaan noin neljän viikon sisällä ajanvarauksesta. 
Huolimatta siitä, että jonotusajat velkaneuvontaan eivät ole valtakunnalli-
sesti kohtuuttoman pitkiä, paikallisia ongelmia saattaa kuitenkin esiintyä. 
Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä keskimääräinen odotusaika velkaneuvo-
jalle on pidempi kuin muissa lääneissä. Joissakin Etelä-Suomen ruuhkau-
tuneissa yksiköissä asiakkaat joutuvat odottamaan neuvojan tapaamista 
jopa yli puoli vuotta. Paikalliset ruuhkat vaikuttavat myös velkaneuvojien 
työssä jaksamiseen. Monet tutkimukseen haastatellut velkaneuvojat tunsi-
vatkin riittämättömyyttä ja kokivat työstressiä.  
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5. Valtaosa asiakkaista arvioi velkaneuvonnan vaikuttaneen myönteisesti 
talous- ja velkatilanteeseensa. Velkaongelmien selvittelyllä pyritään asiak-
kaan tilanteen pysyvään korjaamiseen. Neuvonnan keinoin voidaan vaikut-
taa myös asiakkaan kulutus- ja rahankäyttötottumuksiin. Neuvonnan asiak-
kaista noin yhdeksän kymmenestä arvioi, että neuvonnasta oli ollut apua 
velkaongelmien selvittelyssä. Useimmat olivat myös sitä mieltä, että neu-
vonta oli vaikuttanut rahankäyttöön ja taloudenhoitotapaan. Taloudenpidon 
muutokseen uskoivat eniten kulutusluottojen takia velkaongelmiin joutu-
neet. Vastaavasti entisistä yrittäjistä hieman harvempi arveli valistuksen 
vaikuttaneen rahankäyttöön tai kulutustottumuksiin.  

Osa asiakkaista oli kuitenkin sitä mieltä, että velkaneuvoja ei ollut 
kyennyt auttamaan heitä lainkaan. Tyytymättömimpiä olivat asiakkaat, 
joiden velkaongelmat olivat kestäneet hyvin pitkään. On mahdollista, että 
joidenkin asiakkaiden tyytymättömyys saattaa johtua pikemminkin pitkään 
jatkuneista velkaongelmista kuin velkaneuvontapalveluista. Vaikka asiak-
kaan velkaongelmat ovat saattaneet kestää jo vuosia, hän voi velkaneuvon-
taan hakeuduttuaan olla sitä mieltä, että lopullinen ratkaisu velkaongelmiin 
pitäisi saada heti.  

Tyytymättömimpiä velkaneuvontaan olivat entiset yrittäjät. Monet 
heistä pitivät neuvojan asiantuntemusta yritysasioissa riittämättömänä. 
Esimerkiksi neuvojan lakiasioiden tuntemus oli yrittäjien mukaan usein 
puutteellista. Lisäksi monet kritisoivat asioiden käsittelyn hitautta. Yrittäji-
en tyytymättömyys neuvontapalveluihin saattaa johtua siitä, että heidän 
velkaongelmansa ovat yleensä vakavia, pitkäaikaisia ja vaikeasti järjestel-
tävissä. Taloudellisissa vaikeuksissa oleville nykyisille ja entisille yrittäjille 
voisi olla tarpeellista tarjota esimerkiksi yritysvelkaongelmiin erikoistunut-
ta julkista asiantuntija-apua. Nykyinen yrityksille suunnattu neuvonta tar-
joaa apua pääasiassa yrityksen perustamiseen ja käyntiin saattamiseen. Yri-
tystoiminnan taloudellisiin ongelmiin liittyvää opastusta ja neuvontaa ei ole 
kuitenkaan tarjolla riittävästi.  
 
6. Talous- ja velkaneuvonta on nykyisin vakiintunut osa 1990-luvulla laa-
jentunutta velkaongelmien hallintajärjestelmää. Velkaneuvontaa kokeiltiin 
Suomessa 1980-luvun puolivälissä. Velkaneuvontakokeilujen aikana velal-
liset hakivat apua velkaongelmiinsa muuan muassa kirkon diakoniatyönte-
kijöiltä ja kuluttajaneuvojilta. Varsinaiset neuvontapalvelut alkoivat jäsen-
tyä kuitenkin vasta 1990-luvun alkupuolella. Vuonna 1993 voimaan tulleen 
velkajärjestelylain nojalla lääninhallitukset velvoitettiin edistämään velka-
neuvontaa läänin alueella. Sopimusperusteisen neuvonnan aikana 1990-
luvulla velkaneuvonta laajeni koko maahan. Laki talous- ja velkaneuvon-
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nasta tuli voimaan vasta vuonna 2000. Lakisääteisen talous- ja velkaneu-
vonnan aikana toiminnan resurssit ovat lisääntyneet voimakkaasti. Neuvon-
tapalveluilla on nykyään vahva asema velkaongelmien järjestelyssä ja kan-
salaisten toimeentuloriskien hallinnassa. Vakavissa maksuvaikeuksissa 
olevien henkilöiden velkatilanteen selvittämisessä velkaneuvojan apu on 
usein ratkaisevan tärkeää.  

Tämän tutkimuksen valossa myös velkaneuvonnan asiakkaat ovat 
tyytyväisiä palveluiden laatuun ja tarjontaan. Muutamia pohdinnan arvoisia 
erityiskysymyksiä nousi kuitenkin esille. Osa asiakkaista kritisoi sitä, että 
velkaneuvontaan pääsy puhelimitse oli vaikeaa. Lisäksi työssäkäyville asi-
akkaille neuvontaan soittaminen tiettynä soittoaikana oli toisinaan hanka-
laa. Yksi mahdollinen keino palvelun parantamiseksi voisi olla iltaisin toi-
miva valtakunnallinen puhelinpäivystys. Pohdinnan arvoinen kysymys on 
myös niiden asiakkaiden asema, jotka asuvat muualla kuin virallisella 
asuinpaikkakunnallaan. Osa asiakkaista toivoi, että heillä olisi mahdolli-
suus käyttää myös toisen kunnan velkaneuvontapalveluita.  

Tärkeänä tulevaisuuden haasteena voidaan pitää myös sitä, kuinka ta-
lousneuvontaa olisi mahdollista kehittää. Nykyisin talousneuvonta on jä-
sentymätöntä ja sen määrä neuvontatyössä on vähäinen. Ammattimainen 
neuvonta edellyttäisi keskustelua talousneuvonnan sisällöstä ja linjauksista. 
Tutkimukseen haastatelluista velkaneuvojista valtaosa korosti talousneu-
vonnan asemaa tulevaisuudessa ja toivoi selkeämpää ohjeistusta sen anta-
miseen. Huomiota tulisi kiinnittää myös talousneuvonnan tunnetuksi teke-
miseen. Vaikuttaa siltä, että suurella osalla apua tarvitsevista velallisista ei 
ole tietoa mahdollisuudesta saada yksilöllistä ohjausta taloudenpitoon. 
Tunnettavuutta olisi mahdollista lisätä esimerkiksi tehokkaan tiedottamisen 
avulla ja eri viranomaisten ja luotonantajien yhteistyön avulla.  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu talous- ja velkaneuvontalain vai-
kutuksia noin kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Lain vaikutuksia on 
tutkittu erityisesti velkaneuvonnan asiakkaiden näkökulmasta. Aikaisem-
mat velkaneuvontatutkimukset ovat kohdentuneet sopimusperusteisen vel-
kaneuvonnan aikaan ja neuvontaa on tarkasteltu pääasiassa organisaatioi-
den näkökulmasta. Asiakasnäkökulman huomioon ottaminen on kuitenkin 
tärkeää palveluita kehitettäessä. Velallisten kokemuksia velkaneuvonnasta 
voisi olla tarpeellista tutkia määräajoin myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi 
velkaneuvonnan hajanaisen tilastoinnin kehittäminen selväpiirteiseksi vuo-
sitilastoksi edesauttaisi toiminnan arviointia ja kehittämistä. 
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Päivämäärä_____.____.2003          Talous- ja velkaneuvontayksikkö (paikkakunta):__________________                           LIITE 1 
 

 
TAUSTATIETOJA 
 
1.    SUKUPUOLI 
       1  nainen 
       2  mies 
 

 
2.    SYNTYMÄVUOSI 
       vuonna 19_____ 
 

 
3.   SIVIILISÄÄTY 
      1  naimaton 
      2  avio- tai avoliitossa 
      3  eronnut, asumuserossa 
      4  leski 
 

 
4.   PERHEASEMA 
      1  yksinäinen 
      2  yksinhuoltaja 
      3  lapsiperhe 
      4  lapseton pari 
      5  muu, mikä? ....................... 

 
5.   ALAIKÄISIÄ 
      LAPSIA.......................KPL 
 
 
6.   ASUINPAIKKA 
 
     ……………………………… 

 
7.   KOULUTUS 
      1  kansakoulu 
      2  keski- tai peruskoulu  
      3  ammattikoulu 
      4  opisto/ammattikorkeakoulu  
      5  korkeakoulu/yliopisto 
      6  muu, mikä?....................... 

 
8.   OLETTEKO TÄLLÄ HETKELLÄ 
      1  palkansaaja 
      2  maataloudenharjoittaja 
      3  muu yrittäjä 
      4  työtön 
      5  opiskelija 
      6  eläkeläinen 
      7  muu, mikä?................... 

 
 
TALOUS- JA VELKATILANNE 
 
9.    BRUTTOTULOT.......................euroa/kk 
 
10.  VELAT YHTEENSÄ.......................euroa 
 
11.  MITÄ SEURAAVISTA VELOISTA TEILLÄ ON? 
       (valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto) 
       1  omaa yritysvelkaa 
       2  takausvelkaa 
       3  asuntovelkaa 
       4  opintovelkaa 
       5  luottokorttivelkaa tai muuta kulutusvelkaa 
       6  maksamattomia laskuja 
       7  verovelkaa 
       8  muuta velkaa, mitä? ........................ 
           ....................... .................................. 
           .......................................................... 
 
12. MITKÄ TEKIJÄT OVAT ENITEN VAIKUTTANEET         
VELKAONGELMANNE SYNTYMISEEN?  
     (valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto)  
     1  takausvelat  
     2  yritystoiminnan vaikeudet  
     3  työttömyys  
     4  avio- tai avoero 
     5  sairaus 
     6  asuntovelkaongelmat 
     7  vaikeudet raha-asioiden hoitamisessa yleensä 
     8  muu syy tai useita eri syitä, mitä? 
        ..................................................................... 
        ..................................................................... 
        ..................................................................... 

 
13. LIITTYVÄTKÖ VELKAONGELMANNE         
      YRITYSTOIMINTAAN? 
      1  kyllä, olen itse toiminut yrittäjänä 
      2  kyllä, olen ollut mukana puolison yrityksessä 
      3  kyllä, olen ollut kanssavelallisena tai                             
takaajana yritystoiminnassa 
      4  ei, velkaantumiseni ei liity yritystoimintaan 
 
14. KUINKA MONTA VUOTTA VELKAONGEL- 
      MANNE OLIVAT ARVIONNE MUKAAN  KES- 
      TÄNEET ENNEN KUIN OTITTE YHTEYTTÄ 
      TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN? 
      1  alle vuoden 
      2  1–2 vuotta 
      3  3–5 vuotta 
      4  6–9 vuotta 
      5  yli 10 vuotta 
 
15. KUINKA ITSE KOETTE NYKYISEN 
      VELKATILANTEENNE? 
      1  tilanteeni on erittäin hyvä 
      2  tilanteeni on hyvä 
      3  tilanteeni on kohtalainen 
      4  tilanteeni on huono 
      5  tilanteeni on erittäin huono 
 
16. ONKO TEILLÄ VELKOJA PERINNÄSSÄ TAI  
      ULOSOTOSSA? 
      1  kyllä 
      2  ei 

 
17. KÄVITTEKÖ NEUVOTTELUJA VELKOJIEN KANSSA VELKAONGELMAN RATKAISUVAIHTO- 
      EHDOISTA ENNEN TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN HAKEUTUMISTA? 
     1  kyllä 
     2  ei 
Mikäli vastasitte kyllä, kuinka monta kertaa neuvottelitte ja mikä oli neuvottelujen tulos? 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................……………………………………………………………………………………………………………………. 
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18. MITEN MUUTEN OLETTE TÄHÄN MENNESSÄ 
      PYRKINEET RATKAISEMAAN  VELKAONGEL- 
      MANNE? 
      (valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto) 
   1  vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja 
   2  myymällä omaisuutta 
   3  turvautumalla sukulaisten tai tuttavien apuun 
   4  ottamalla lisää lainaa velkojen maksuun 
   5  neuvottelemalla velkojen uudelleenjärjestelyistä 
       suoraan velkojien kanssa (esim. maksuajan 
       pidentäminen, koron alentaminen, lyhennysten 
       lykkääminen) 
   6  turvautumalla viranomaisapuun  
       (esim. sosiaalitoimisto) 
   7 turvautumalla järjestöapuun  
       (esim. SPR, seurakunta) 
   8  muilla tavoin,  miten? ……………………………………….    
       ...................................................................………………. 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………………............................................. 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………........................................................ 
       .....……………………........................................................ 
       ............................……………………................................. 
        
 

19.  MIKÄ ON YLEISARVIONNE NYKYISESTÄ 
       TALOUDELLISESTA TILANTEESTANNE; 
       TULETTEKO TOIMEEN: 
       1  erittäin hyvin 
       2  hyvin 
       3  kohtuullisesti 
       4  heikosti 
       5  erittäin heikosti 
 
20.  OLETTEKO SAANEET TOIMEENTULOTUKEA 
       VIIMEISEN VUODEN AIKANA? 
       1  kyllä, säännöllisesti 
       2  kyllä, satunnaisesti 
       3  ei 
 
21.  SEURAAVASSA LUETELLAAN ERÄITÄ 
       ELÄMÄNTAPAHTUMIA. ONKO TEILLE  
       TAPAHTUNUT JOKIN NIISTÄ VIIMEISEN  
       VUODEN AIKANA? 
       1  työpaikasta irtisanominen tai lomautus 
       2  yritystoiminnan lopettaminen 
       3  häätö asunnosta 
       4  avio- tai avoliiton purkautuminen 
       5  oma tai perheenjäsenen vakava sairastuminen 
       6  läheisen kuolema 
       7  muita muutoksia,  mitä? ........................……………. 
          ...................................................................……………. 
          ...................................................................……………. 
       8  ei yllättäviä elämäntilanteen muutoksia  
 

 
 

 
TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN HAKEUTUMINEN 
 
22.  MISTÄ SAITTE TIEDON TALOUS- JA  
       VELKANEUVONTAPALVELUISTA?  
       1  tiedotusvälineistä 
       2  internetistä 
       3  tuttavalta tai sukulaiselta 
       4  pankista 
       5  muulta velkojalta 
       6  Takuu-Säätiöstä 
       7  sosiaalitoimistosta 
       8  ulosotosta 
       9  muualta,  mistä........................... 
            
 
23.  KUINKA PITKÄ MATKA ON KODISTANNE 
       LÄHIMPÄÄN TALOUS- JA  VELKA- 
       NEUVONTAAN? 
       .......................... km 
 
Voitte kertoa vielä mielipiteenne talous- ja  
velkaneuvonnan saatavuudesta (asioinnin helppous/vaikeus): 
.........................................................................................................
.......................................................................................................
……………………………………………………………………….. 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 

 
24. HAITTEKO TALOUS- JA VELKANEUVON- 
      NASTA ENSISIJAISESTI 
    1 talousneuvontaa ja tietoja talouden hallintaan 
    2 apua velkaongelmiin 
    3 sekä talousneuvontaa että apua velkaongelmiin  
 
25. MIKÄLI HAITTE APUA VELKAONGELMIIN;  
      MITÄ RATKAISUA HAITTE ENSISIJAISESTI?  
       (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) 
       1  Takuu-Säätiön takausta 
       2  lamavelallisten vapaaehtoista velkasovintoa 
       3  muuta vapaaehtoista sovitteluratkaisua velkojien kanssa  
           (esim. maksuajan pidentäminen,  koron alentaminen) 
       4  velkajärjestelyä tuomioistuimesta 
       5  sosiaalista luototusta            
       6  muuta ratkaisua, mitä? ............................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
           ...................................................................……………….. 
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26.  MILLÄ TAVOIN OLITTE YHTEYDESSÄ 
       TALOUS- JA VELKANEUVONTAAN ENNEN 
       ENSIMMÄISTÄ KÄYNTIÄNNE 
       VELKANEUVOJAN LUONA? 
 
Puhelimitse 
       1  yhden kerran 
       2  kaksi kertaa 
       3  kolme kertaa tai enemmän 
 
Muu yhteydenotto (esim. kirje, sähköposti) 
       1  yhden kerran 
       2  kaksi kertaa 
       3  kolme kertaa tai enemmän 
 
27.  KUINKA PITKÄ AIKA KULUI AJANVARAUK- 
       SESTA VELKANEUVOJAN TAPAAMISEEN? 
    
                     ..................... viikkoa 

 
28. SAITTEKO NEUVOJA ODOTUSAJALLE (ESIM. 
      OHJEITA ASIAKIRJOJEN HANKKIMISEEN)? 
      1  kyllä 
      2  ei 
 
Mikäli saitte neuvoja, mitä neuvoja saitte ja olivatko ne riittäviä? 
.......................................................................................................
.................................................................................................…
……………………………………………………………….………… 
.......................................................................................................
...................................................……………………………………. 
............................................................................………………….. 
............................................................................………………….. 
 
29.  MIKÄ OLISI MIELESTÄNNE KOHTUULLINEN 
       JONOTUSAIKA TALOUS- JA VELKA- 
       NEUVONTAAN? 
                                  . ....................... viikkoa 

 
 

 
ASIOINTI TALOUS- JA VELKANEUVONNASSA 

 
 
30. ARVIOIKAA NEUVOJAN KYKYJÄ JA TAITOJA SEURAAVIEN ASIOIDEN OSALTA: 
  
 

 
Erittäin hyvä 

 
Hyvä 

 
Kohtalainen 

 
Huono 

 
Erittäin huono  

Asiakkaan kohtaaminen 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  
Keskustelu- ja kuuntelutaito 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

Kannustavuus ja tukeminen 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  
Neuvottelu- ja yhteistyötaito 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

Aktiivisuus neuvontatyössä 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  
Huolellisuus 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

Asiantuntemus 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
31. KUN AJATTELETTE TALOUS- JA VELKANEUVONNAN ASIAKASPALVELUA YLEENSÄ,  
      NIIN MITÄ MIELTÄ OLETTE SEURAAVIEN VÄITTEIDEN PAIKKANSA PITÄVYYDESTÄ? 
      (merkitkää rasti vaihtoehdon kohdalle, joka vastaa parhaiten mielipidettänne) 
  
 

 
Täysin samaa 

mieltä 

 
Jokseenkin 

samaa mieltä 

 
En osaa 
sanoa 

 
Jokseenkin eri 

mieltä 

 
Täysin eri 

mieltä 
 
Asiakkaille on riittävästi aikaa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Asiakkaiden kohtelu on tasa-arvoista 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Asiakkaiden kohtelu on ystävällistä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelu on asiantuntevaa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelu on tehokasta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelut ovat riittäviä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelujen saatavuus on hyvä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelutilat ovat viihtyisät 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Palvelutila on rauhallinen ja yksityissuoja on turvattu 
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32. ARVIOIKAA VELKANEUVOJAN TOIMINTAA SEURAAVIEN TOIMENPITEIDEN OSALTA: 
Merkitkää rasti sen vaihtoehdon kohdalle, joka vastaa parhaiten mielipidettänne. Mikäli teillä ei ole kokemusta kyseisestä toimenpiteestä, laittakaa 
rasti kohtaan ’’ei kokemusta’’. 

  
ALKUTILANTEEN KARTOITUS 

 
Ei kokemusta 

 
Erittäin hyvä 

 
Hyvä 

 
Kohta- 
lainen 

 
Huono 

 
Erittäin 
huono 

 
Avustaminen velkahistorian laatimisessa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Taloudellisen tilanteen kartoitus 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Eri ratkaisukeinojen esitteleminen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
VELKOJEN JÄRJESTELY 

 
Ei kokemusta 

 
Erittäin hyvä 

 
Hyvä 

 
Kohta- 
lainen 

 
Huono 

 
Erittäin 
huono 

 
Sovintoesityksen tekeminen velkojille 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Velkojan sovintoesityksen tarkistaminen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hakemuksen laatiminen Takuu-Säätiöön 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Velkajärjestelyn hakeminen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Avustaminen maksuohjelman laatimisessa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sosiaalisen luoton hakeminen kunnalta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
MUUT TUKITOIMINNAT 

 
Ei kokemusta 

 
Erittäin hyvä 

 
Hyvä 

 
Kohta- 
lainen 

 
Huono 

 
Erittäin 
huono 

 
Oikeudelliseen apuun ohjaaminen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muiden viranomaisten puoleen ohjaaminen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Henkilökohtainen talousneuvonta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Avustaminen toimeentulotukiasioissa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Avustaminen ulosottoasiassa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Avustaminen seurakunnan tai SPR:n avustuksen hakemisessa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muissa asioissa avustaminen (työttömyysturva, asumistuki, 
elatusturva) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33. MITÄ MIELTÄ OLETTE VELKANEUVOJAN ROOLISTA VELKOJEN JÄRJESTELYSSÄ  
      ASIAKKAAN KANSSA? 
  
 

 
Täysin samaa 

mieltä 

 
Jokseenkin 

samaa mieltä 

 
En osaa 
sanoa 

 
Jokseenkin eri 

mieltä 

 
Täysin eri 

mieltä 
 
Velkaneuvojen tulee opastaa asiakasta neuvottelemaan itsenäisesti 
velkojien kanssa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Velkaneuvojan tulee avustaa asiakasta neuvotteluissa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Velkaneuvojan tulee sovitella asiakkaan puolesta 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Velkaneuvojan tulee hankkia tarvittavia selvityksiä asiakkaan puolesta

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Velkaneuvojan tulee selvittää velkojien yhteystietoja asiakkaan 
puolesta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
34. ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN VELKOJEN JÄRJESTELYSSÄ 
      1  hankin itse kaikki tarvittavat selvitykset (esim. ulosottoselvitykset, korko- ja verotodistukset) 
      2  hankin itse osan selvityksistä ja velkaneuvoja hankki osan 
      3  velkaneuvoja hankki kaikki selvitykset puolestani 
 
35. KUINKA TÄRKEÄKSI KOETTE VELKANEUVOJAN YHTEISTYÖN ERI TAHOJEN KANSSA  
      (ESIM. PANKIT, ULOSOTTO- JA SOSIAALIVIRANOMAISET)?  
       1  erittäin tärkeäksi 
       2  melko tärkeäksi 
       3  en osaa sanoa     
       4  ei kovin tärkeäksi 
       5  ei lainkaan tärkeäksi 
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ARVIO TILANTEESTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄLKEEN 

 
 
36. MIKÄ OLI VELKANEUVONNAN TULOS; SAITTEKO TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA  
      ENSISIJAISESTI 

1  talousneuvontaa ja tietoja talouden hallintaan 
2  apua velkaongelmiin 
3 sekä talousneuvontaa että apua velkaongelmiin  

 
37. MITÄ TOIMENPIDETTÄ VELKANEUVOJA SUOSITTELI TEILLE TALOUS- JA VELKATILANTEEN 
      SAAMISEKSI HALLINTAAN? 
       1  Takuu-Säätiön takaus 
       2  lamavelallisten vapaaehtoinen velkasovinto 
       3  muu vapaaehtoinen sovitteluratkaisu velkojien kanssa (esim. maksuajan pidentäminen, koron alentaminen) 
       4  velkajärjestely tuomioistuimessa 
       5  sosiaalinen luototus 
       6  muu ratkaisu, mikä? ......................................................................................................................………………………………….. 
           .......................................................................................................................................................………………………………….. 
           .......................................................................................................................................................………………………………….. 
 
38. OLITTEKO TYYTYVÄINEN SIIHEN TOIMENPITEESEEN, JOHON VELKANEUVOJAN KANSSA NYT 
      PÄÄDYITTE? 

1  kyllä 
2  en  
3  en osaa sanoa    

 
Mikäli olitte tyytymätön, kertokaa miksi?: ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
39. SAITTEKO TÄSSÄ VAIHEESSA TARPEEKSI TIETOA VELKANEUVOJALTA? 

1  kyllä 
2  ei 
3  en osaa sanoa 

 
       Mikäli vastasitte ei, kertokaa tarkemmin havaitsemistanne puutteista sekä asioista, joista olisitte halunneet enemmän tietoa:   
       ...........................................................................................................................................................…………………………………….. 

...........................................................................................................................................................…………………………………… 

...........................................................................................................................................................…………………………………… 

...........................................................................................................................................................…………………………………… 
 
40. ARVIOITTEKO VELKANEUVONNASTA OLEVAN TEILLE KAIKEN KAIKKIAAN APUA 
      TALOUS- JA VELKATILANTEEN SAAMISEKSI HALLINTAAN? 

1  kyllä 
2  ei 
3  en osaa sanoa 

 
        Mikäli vastasitte ei, kertokaa miksi?: .........................................................................................………………………………………….. 
        ..........................................................................................................................................................……………………………………… 

 ..........................................................................................................................................................……………………………………. 
        ..........................................................................................................................................................……………………………………… 
    
41. ARVIOITTEKO, ETTÄ TALOUS- JA VELKATILANTEENNE TULEE MUUTTUMAAN NEUVONNAN ANSIOSTA? 
      1  paremmaksi 
      2  pysymään ennallaan 
      3  huonommaksi 
      4  en osaa sanoa 
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42. USKOTTEKO, ETTÄ TALOUS- JA VELKA- 
      NEUVONTA VAIKUTTAA TALOUDEN  SUUN- 
      NITTELUUNNE JATKOSSA (ESIM.  KULUTUK- 
      SEN VÄHENTÄMINEN, KIRJANPITO 
      TALOUSMENOISTA)? 
      1  kyllä 
      2  ei 
      3  en osaa sanoa 
 
43. ONKO TALOUS- JA VELKANEUVONTA 
      AUTTANUT TEITÄ YMMÄRTÄMÄÄN 
      PAREMMIN  OIKEUKSIANNE JA ETUJANNE 
      TALOUDENHALLINNASSA JA VELKA- 
      SUHTEISSA? 
      1  kyllä 
      2  ei 
      3  en osaa sanoa 

 
44. ONKO SAAMANNE TIETO VELKOJEN 
      JÄRJESTELYSTÄ OLLUT YMMÄRRETTÄVÄÄ? 
      1  kyllä 
      2  ei 
 
45. OLETTEKO SAANEET APUA VELKAONGEL- 
      MIIN MYÖS MUILTA TAHOILTA KUIN TALOUS-  
      JA VELKANEUVONNASTA? 
  
      1  kyllä, mistä? ............................................ 
      2  ei 
 
46. TULISIKO MIELESTÄNNE TALOUS- JA  
      VELKANEUVONTAA SAADA VIELÄ VELKOJEN 
      JÄRJESTELYN JÄLKEENKIN (TOIMENPITEEN 
      TOTEUTUMISEN SEURANTA)? 
      1  kyllä, säännöllisesti 
      2  kyllä, tarvittaessa 
      3 ei 

 
 
47. KUINKA TÄRKEÄÄ ON MIELESTÄNNE SAADA TIETOA/TUKEA TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA  
      SEURAAVISTA ASIOISTA: 
  

 
 

Erittäin 
tärkeää 

 
Melko tärkeää

 
Ei kovin 
tärkeää 

 
Ei lainkaan 

tärkeää  
Konkreettisia neuvoja ja tietoa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Henkistä tukea ja kuuntelua 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Toimeentulotuki 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Lakiasiat (oikeudellisia neuvoja) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Neuvontaa taloudenpitoon 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Sosiaalinen luototus 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Velkojen vapaaehtoinen järjestely 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Sovittelu velkojien kanssa 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Velkajärjestely tuomioistuimessa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Takuu-Säätiön takaus 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Velkojen perintä ja ulosotto 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

Takaajien asema 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
Omaisuuden realisointi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
48. TOIVOMME, ETTÄ KERTOISITTE VIELÄ YLEISARVIONNE TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA 
      (KIELTEISIÄ JA MYÖNTEISIÄ KOKEMUKSIA) 
....................... .....................................………………………………………………………..………………………………………………….……. 
..........................……………………………………………… ...................................………………………………………………………….......... 
.………………..................................................................................................................................................................................................
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LIITE 2 
 
Talous- ja velkaneuvojien haastattelujen teema-alueet 
 
 
Velkaneuvonnan nykytila 

- Kuinka kuvailisit nykyistä tilannetta velkaneuvonnassa?  
- Mitä palveluja velkaneuvonnasta enimmäkseen kysytään?  
- Onko kysyntä kasvanut joillakin osa-alueilla?  
- Kuinka kysyntään pystytään vastaamaan? 
- Talousneuvonnan ja velkaneuvonnan suhde työssä 

 
Näkemyksiä talous- ja velkaneuvontalaista 

- Kuinka velkaneuvontalaki on mielestäsi toteutunut?  
- Mitä epäkohtia tai myönteisiä vaikutuksia lain toteuttaminen on 

tuonut esiin?  
- Mikä on arviosi talousneuvonnan asemasta velkaneuvonnassa?  

 
Velkaneuvontatyön ongelmat 

- Mitkä ovat ongelmallisimpia asioita velkaneuvontatyössä? 
- Mistä ongelmat mielestäsi johtuvat ja miten niitä voitaisiin hel-

pottaa? 
- Kuinka riittäväksi olet kokenut velkaneuvontatyöhön käytettävissä 

olevan ajan? 
- Koetko velkaneuvontatyön stressaavaksi?  

 
Koulutus ja työolosuhteet 

- Oletko saanut riittävästi koulutusta velkaneuvojan työhön?  
- Mitä mieltä olet velkaneuvojien koulutusvaatimuksesta? 
- Onko sinulla riittävästi työvälineitä velkaneuvonnassa? 
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DEBT COUNSELLING IN THE EARLY 21st 
CENTURY 
The effects of the act on economic and debt 
counselling in light of a client survey and 
statistical data 
 
1  The purpose of the study and research material 
An act on economic and debt counselling was introduced in 2000, with the 
purpose of providing information and advice to private individuals on the 
management of their household economy and their debts. Debt counsellors 
assist persons facing debt problems in planning their economy and in 
seeking solutions to their debt problems. Debt counselling equally aims at 
preventing debt problems. Clients may for example be advised on how to 
adjust expenditure to income. Debt counselling is for the client free of 
charge. 

In this study the effects of the act on economic and debt counselling 
have been assessed some three years after its introduction. The purpose has 
been to monitor the extent to which the primary targets set by the act have 
materialised. Particular emphasis is placed on clients’ experiences of the 
way the legislation has materialised. In this study, focus consequently lies 
on the availability of counselling and its quality. In addition, the study 
offers information about the needs for debt counselling and its present state 
of affairs. 

The study is based on the following data sets: Statistical material has 
been relied upon for investigating the present availability of debt 
counselling, its organisation as well as personnel resources. Through an 
extensive survey among clients (n=727), the personal experience of new 
clients has been examined concerning the quality of these services and 
their availability. Through the survey information was gathered, among 
others, about the venues through which clients came to solicit debt 
counselling, their visits to debt counsellors and whether debt counselling 
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had had any effect on their debt problems. The debt counselling services 
were also investigated through a questionnaire addressed to a restricted 
number of debt counsellors and through interviews with debt counsellors, 
bringing thereby forth their views on the services. 
 
 
2  Summary of the results 
Statistical data on economic and debt counselling. According to statistical 
data on debt counselling, the number of debt counselling offices decreased 
during the period 1998–2001. The merger of small debt counselling offices 
with bigger entities explains the decrease in the number of offices during 
that period. The number of persons acting as debt counsellors in a full-time 
position has increased during the first years of the 21st century. In early 
2003 there were 65 debt-counselling offices with a personnel totalling 170 
man-years. 

In early 2003 there was a national average of 36 300 inhabitants per debt 
counsellor. This figure includes both persons who act as debt counsellors in 
a full-time position and those who perform this task in addition to other 
functions. The number also includes lawyers. In a national perspective, the 
goal stipulated in the act, that there be one debt counsellor and one office 
worker per 40 000 inhabitants, materialised only in regard to debt 
counsellors, but not in regard to assisting office staff. 

As a national average, clients had in 2002 to wait for 41 days before 
they were received by a debt counsellor. During that year, a total of 16 000 
new clients were soliciting the debt counselling services. Debt counsellors’ 
client-related work involved to more than 70 per cent new clients, whereas 
they devoted just short of one third of their time to counselling old clients. 
The action taken for new clients involved in about half the cases a 
voluntary settlement of their debts. A considerable part of a debt 
counsellor’s work involves preparations for the settlement of debts for 
private individuals. In 2002 roughly three fourths of the applications for a 
debt settlement submitted to district courts were prepared in debt 
counselling offices. Personal budget planning, which is stipulated as one of 
the purposes of the act on economic and debt counselling, constitutes a 
minor part of the work with clients and such advice is seldom offered. 
 
Client survey on economic and debt counselling. The share of women who 
make use of the debt counselling services exceeds that of men to a minor 
extent. About half the clients have some connection with business 
activities. Three out of four had worked as entrepreneurs and every fifth 
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was a joint debtor or a guarantor for business-related debts. Men’s debt 
problems derive from debts relating to business whereas women’s debt 
problems again concern consumer debts. A major part of the clients are 
placed in the age bracket 45–54. Half the clients are cohabiting or married. 
For single and divorced persons debt problems mostly derive from 
consumer credits, whereas for widowers and married couples, debt 
problems are often associated with business debts. 

A major part of the clients have a low level of education and they are 
employed. A good 40 per cent of the clients have merely a basic education. 
Six clients out of then are employed. The average brut income of new 
clients at the counselling services is € 1 300 a month. The clients with the 
lowest income are single persons, unemployed and pensioners. Close to 70 
per cent of the clients pictured their present income as weak or very weak. 

The clients of the debt counselling services have on average a debt 
amounting to € 32 000. Men’s debts are on average almost double the 
amount of women’s debts. Those debtors, whose debt problems relate to 
business, have the biggest debts. Every third client had been facing debt 
problems for more than ten years before he or she contacted the debt 
counselling office. On average, these persons have experienced debt 
problems for more than five years. Out of the new clients, close to nine 
persons out of ten had been subjected to debt enforcement by the time they 
contacted a debt counsellor.  

A major part of the clients had been informed about the possibility for 
debt counselling by debt enforcement agents, after which they had turned 
to the debt counselling office. Four clients out of ten had learned about 
these services through the media. Different categories of debtors had 
approached debt counselling by different means. Former entrepreneurs had 
mainly been informed about debt counselling by debt enforcement agents 
or through media. Persons with consumer debts had mainly learned about 
this possibility through friends, the social services office or the Guarantee 
Foundation. 

A majority of the clients was satisfied with the availability of debt 
counselling. For close to 70 per cent of the clients the distance between the 
home and the debt counselling office was less than 10 kilometres. There 
were no significant differences in the availability of these services among 
the different provinces. The closure of small debt counselling offices in 
scarcely populated areas does not appear to have affected the availability of 
debt counselling services to any significant degree. In this respect the 
stipulation of equal access to debt counselling, in the act on economic and 
debt counselling, has materialised fairly well, in light of the present 
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research material. Notwithstanding, some clients would have preferred to 
use these services elsewhere than in their own place of domicile. 

Clients reported that they had had to wait an average of some four 
weeks before they got an appointment with a debt counsellor. Most of them 
considered that this was a reasonable time, but some of them were critical 
and considered that the waiting time was too long. The clients were asked 
to indicate what they considered to be a reasonable time to wait for an 
appointment with the debt counsellor. Most of them considered that two to 
three weeks would be a reasonable time to wait for an appointment with 
the debt counsellor. 

Most clients were satisfied with the way in which the debt counsellors 
sorted out their economic position and their debts. Some nine clients out of 
ten considered that they had received sufficient information from the 
counsellor about different alternatives and different possibilities for solving 
their problems. According to the clients’ estimate, the counsellor showed 
greatest proficiency in handling debt settlements. The clients have great 
expectations vis-à-vis the debt counsellor. They often expect that the debt 
counsellor should perform tasks that actually fall on them, such as 
obtaining information about their income and debts. 

A mere seven per cent of the clients in debt counselling offices had 
received personal advice concerning economic matters. Such advice is 
seldom offered, but this might be because clients are unaware of their 
possibility to get advice on economic matters. Most clients primarily 
sought a solution to their debt problems. Close to half the clients were 
interested in having their debts settled by a court. 

Some nine clients out of ten considered that they had received help from 
the debt counsellor to sort out their problems. Only a few per cent of the 
clients considered that debt counselling had not helped them in any way. 
Clients who had been facing debt problems for a long time and those 
whose problems derived from guaranteed loans expressed greatest 
dissatisfaction. The clients were also asked to assess the effects the 
counselling had had on the way in which they subsequently plan their 
economy. Some six clients out of ten considered that this counselling is 
going to affect the way in which they manage their economy in the future. 
A majority of the new clients to economic and debt counselling considered 
that it is important to be able to obtain advice also after their debts have 
been settled. For most of them it is enough to be able to use the counselling 
service when a need arises. 
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Debt counsellors’ view on economic and debt counselling. Most debt 
counsellors considered that the act on economic and debt counselling has 
mainly influenced the position of debtors in a positive way. This legislation 
has improved the availability of counselling services promoting thereby 
regional equality among the clients. The legislation has equally 
consolidated the counselling work, making it more valued.  

Despite its positive effects, debt counsellors also voiced criticism 
against the act on economic and debt counselling. Many debt counsellors 
considered that the resources accorded to this work are insufficient. Debt 
counsellors considered that the varying degree to which municipalities 
contribute to the counselling services results in increasing inequality 
among the population. Another major problem, to which they drew 
attention, is the uneven quality of the debt counselling services. Many debt 
counsellors considered that when looked at in a national perspective, it is 
rather hazardous whether a client enjoys legal certainty or not. Another 
reason for discontent among debt counsellors was deficiencies in the 
training they are offered by the authorities. 

Almost all debt counsellors considered that they have not been able to 
live up to the requirements of the act in regard to economic counselling. In 
hardly any debt counselling office had they given clients personal advice 
on economic planning, such as budget planning, or advised them on 
consumption habits. According to the counsellors there is not enough time 
to give such advice. On the other hand, many counsellors also considered 
that the notion of economic planning is so waste, and besides, that it is 
difficult to distinguish this activity from advice on debt problems. 
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