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ESIPUHE
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JOHDANTO
"Samassa tal ossa entisen puolisonsa prinssi Andrew'n kanssa asuva Y or kin
herttuatar Sarah Ferguson ei tapaa ystaviiHin huoneistossaan vaan muualla.
Talon ylakerrassa asuva Andrew antoi Fergielle huoneiston sen jalkeen,
kun tama oli ajautunut pahoihin velkoihin". (Samassa talossa ... l998.)

Vaikka tama tapaus ei valttamatta kuvaa osuvimmin kotitalouksien ve1kaonge1mia 1antisissa luottoyhteiskunnissa, siihen tiivistyy silti muutamia i1mi0n tunnusomaisia piirteita. Velallinen kuului ennen velkaonge1mien karjistymista pikemminkin hyvin toimeentulevaan kuin koyhimpaan vaestonosaan. Han joutui vaikeuksiin akillisen olosuhdemuutoksen vuoksi. Velkaongelmat vaikeuttivat tarkeita arkipaivan toimintoja, kuten asumista ja sosiaalisten yhteyksien yllapitoa. Velallinen jarjeste1i ve1kaongelmiaan lahipiirissa sopimalla tuttavansa kanssa asuntojarjestelyista. Lisaksi ve1kaongelmia
nayttaa esiintyvan kaikkialla.
Esimerkki herattaa monia kysymyksia velkaongelmista ja niiden hal1innan mahdollisuuksista. Mita tekijoita on velkaongelmien taustalla? Voidaanko velkaongelmia lievittaa ja jos voidaan, niin kenen ongelmia ja milla
tavoin? Onko luoton maksamatta jattaminen ja velkaongelmien korjaaminen
velkasuhteen osapuolten keskinainen asia? Eiko ve1allinen voisi varautua
riskiin vakuutuksella tai yrittaa selvitella ongelmiaan myymalla ve1aksi ostamaansa varallisuutta? Miten julkinen valta voi vaikuttaa asiaan?
Kuvatussa tapauksessa velallinen oli hyvassa asemassa, koska han sai
tuttavaltaan apua velkaongelmiinsa. Monesti velallisen omat se1viytymiskeinot tai lahipiirin tuki eivat kuitenkaan riita. Edes neuvottelut velkojen uudelleenjarjeste1ysta luotonantajan kanssa eivat valttamatta poista ongelmia.
Myoskaan sosiaa1iturvajarjeste1ma ei takaa vakaviin vaikeuksiin joutuneelle
velalliselle riittavaa suojaa. Vaikka kansalaisten turvaaminen toimeentuloriskeilta on ollut aina sosiaalipolitiikan ydinaluetta, velkaongelmilta ja niista
aiheutuvilta haitoilta suojaaminen ei ole kuu1unut sen perustehtaviin.
1980-1uvun lopulla suomalaisen sosiaaliturvajarjestelman arvioitiin
o1evan me1ko kattava ja suurin piirtein koko vaest6n piti olla suojattu keskeisimpien sosiaalisten riskien vara1ta (Kangas 1991; Hellsten 1990). Sosiaaliturvajarjestelman toimivuudesta 1990-luvulla on esitetty kahdenlaisia
tulkintoja. Sen on osoitettu tasanneen tehokkaasti tu1oeroja ja suhteellista
tulokoyhyytta jopa 1aman aikana. 1 Toisaalta jarjestelmassa on havaittu vakavia aukkoja ja epakohtia. Sosiaaliturvaetuuksia on leikattu ja ko1mannen
sektorin apumuodot ovat 1aajentuneet. Pitkaaikaistyott6myys, toimeentulo1

Suhteellinen tulokoyhyys on yksi koyhyyden osoitin. Se mittaa yleensa niiden henki!Oiden
maaraa, joiden tulot jaavat aile puoleen vaeston mediaanituloista.
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tuen kaytto ja velkaongelmat ovat lisaantyneet. (Ritakallio 200la; Karjalainen 2000; Lehtonen 2000a.)
1980-luvulta alkaen Suomessa ja monissa muissa markkinatalousmaissa havaittiin, etta edes pitkiille kehittynyt sosiaaliturva ei aina estii velkaantunutta kotitaloutta joutumasta toimeentulovaikeuksiin. Luotonkayttiijiin eiviit viilttiimiitta pure ne keinot, jotka soveltuvat velattomiin. Sosiaaliturvajarjestelmiit on rakennettu ottamatta huomioon luottoja yhtenii tiirkeiinii
toimeentulon osatekijiinii. Esimerkiksi tyott6myysturva suojaa paremmin
velatonta kuin velkaantunutta tyotontii.
Maamme luottomarkkinat vapautettiin siiiinnostelystii talous1aman
kynnyksellii 1980-luvulla, mutta ongelmiin joutuneiden velallisten auttamista varten ei ollut vielii tehokkaita keinoja. Niiin luottomarkkinoille muodostui hallintapoliittinen tyhjio. Vahitellen velkaongelmien torjuntaa ja korjaamista varten alkoi syntyii uusia keinoja. YksityishenkilOiden elinikaisen
velkavastuun perinne murtui kuitenkin vasta vuonna 1993, kun velkajarjestelylaki tuli voimaan. Siihen mennessii kymmenet tuhannet asuntovelalliset,
yrittiijiit, takaajat, kulutusluoton kayttiijiit ja opintovelalliset ehtiviit ajautua
ylitsepiiiisemiittomiin velkaongelmiin.
Tiissii tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien velkaongelmia ja
niiden hallinnan muodonmuutosta luottojen siiiinnostelystii velkojen jarjestelyyn suomalaisessa luottoyhteiskunnassa 1980- ja 1990-\uvulla. Tarkoituksena on selvittiiii, miten rahoitusmarkkinoiden uudistuminen muutti kotitalouksien asemaa ja toimintaa luottomarkkinoilla ja minkiilaisten ratkaisujen
avulla velkaongelmiin on yritetty vaikuttaa yhteiskuntapolitiikassa. Tutkimustyyppiii ja -menetelmiiii voidaan luonnehtia olemassa olevaan tutkimusja tilastotietoon ja sen edelleen jalostamiseen perustuvaksi kuvailevaksi uudelleen erittelyksi.
Tutkimuksen teoreettisena perusteluna on luottoyhteiskunnasta ja
velkaongelmista oikeus-, talous- ja sosiaalitieteiden alalia kiiyty keskuste1u.
Luottoyhteiskunnalla (credit society) on viitattu yleensa yksityishenkiloiden
luottojen ja eritoten kulutusluottojen kiiyt6n lisiiiintymiseen liintisissii markkinatalousmaissa toisen maailmansodan jalkeen. Nykyisin kasite kattaa
myos velkaongelmat ja niiden ratkaisupyrkimykset. Luottoyhteiskunta on
laaja, epiimiiiiriiinen ja viihiin tutkittu kasite. (Ritzer 1995; Reifner 1992;
2
Muttilainen 1991; Borrie 1986; Caplovitz 1986.) Kotitalouksien luottojen
merkityksen lisaiintymistii on kuvattu myos kiisitteellii velkaantunut yhteiskunta (indebted society). Samalla termillii on viitattu velkarahan aseman
2
Samaa kasitetUi on kaytetty myiis suppeammassa j a edellisesta poikkeavassa merkityksessa. Sill a
on tarkoitettu joko ammatin, asuinalueen tai muun yhdistavan tekijan perusteella muodostuneita
velallisten keskinaisia luottoyhteisiija. Yhteisiijen tehtavana on tarjota halpakorkoisia lainoja
jasenilleen naiden saastamista varoista. Esimerkiksi Australiassa toimii poliiseille ja
sairaanhoitajille tarkoitettu 50 000 jasenen luottoyhteisii, jonka palveluihin kuuluu laaja valikoima
rahoitus-, pankki- ja vakuutuspalveluita (Police & Nurses Credit Society 2001).
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vahvistumiseen laajemmin koko yhteiskunnassa. (Medoff & Harless 1996;
Ford 1988.)
Tama tutkimus kohdistuu kotitalouksiin luottoyhteiskunnassa. Luottoyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa luotot ovat tavanomainen
osa kotitalouksien taloudenpitoa, velkaongelmat ja niiden selvittely ovat joidenkin velallisten arkipaivaa ja velka-asiat ovat entista tarkeampi yhteiskuntapolitiikan kohde.
Velkaongelmien hallinta tarkoittaa niita velallisen asemaa turvaavia
perusratkaisuja, joilla pyritaan torjumaan ja korjaamaan kotitalouksien velkaongelmia. Lisaksi niilla voidaan valillisesti vakauttaa luottomarkkinoiden
toimintaa ja luottosuhteisiin liittyvia odotuksia. 1990-luvulla naita tarkoituksia varten syntyi runsaasti uusia keinoja julkisella sektorilla, markkinoilla ja
kolmannella sektorilla.
Nain muodostui velkaongelmien hallinnan uusi "institutional design".
Kasitteella tarkoitetaan yhteiskunnan pelisaanti:ija tai niiden uudelleenmuotoilua (ks. esim. Goodin 1996). Se kuuluu uuden institutionalismin peruskasitteisiin. Tutkimuksessa hyi:idynnetaan muutenkin tata lahestymistapaa, jota
on kaytetty esimerkiksi sosiaalipoliittisissa jarjestelmatarkasteluissa (Castles
1997).
Tutkimus kiinnittyy myi:is akillisia yhteiskunnan muutoksia ja niiden
vaikutuksia koskevaan perinteikkaaseen sosiaalitieteelliseen keskusteluun.
Voimakkaat murrosvaiheet ovat olleet luottomarkkinoiden kehityksen tunnusomaisia piirteita Suomessa. Niita ovat luottojen kayti:in perusedellytyksia
parantanut "suuri muutto" 1960-luvulla, rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 1980-luvulla seka talouslama ja ongelmien selvittelya muuttanut uuden
maksukyvytti:imyysoikeuden lapimurto 1990-luvun alussa.
Lisaksi tutkimus on yksi puheenvuoro keskustelussa sosiaaliturvan
tarjoamasta suojasta ja resurssien uudelleenjaon vaihtoehdoista. Yhtaalta on
kysymys siita, minkalaisiin riskeihin sosiaaliturvajarjestelma on kehitetty
vastaamaan ja miten se on kyennyt vastaamaan velkaongelmiin. Toisaalta on
olennaista, miten resursseja ja hyvinvointia uudelleenjaetaan velkaongelmatilanteissaja ongelmia ratkottaessa. 1990-luvulla monet yhteiskuntatieteilijat
kiinnittivat huomiota verovaroin rahoitetun valtiollisen sosiaaliturvan vaikeuksiin seka muulla tavoin - esimerkiksi markkinoiden oikeudellisen
saantelyn tai yksityisten vakuutusten avulla- toteutetun resurssienjaon vahvistumiseen (LeGrand 1997; Majone 1997).
Velallisen suojan muutoksia 1990-luvulla voidaan pitaa juuri taman
vuoksi tarkeana tutkimuskohteena. Talta osin tutkimus kohdistuu toimeentuloturvan institutionaalisen ytimen ulkopuolella laajentuneisiin resurssien
uudelleenjaon muotoihin. Sellaisia ovat velallisen asemaa turvaavat markkinaratkaisut, heikomman suojaa vahvistava markkinoiden saantely ja kolmannen sektorin sosiaaliturvan muodot.

4

Tutkimusaiheella on muutenkin runsaasti kytkentOja sosiaalipolitiikkaan. Luotot ovat tarkea osa kotitalouksien toimeentuloa ja niiden avulla on
mahdollista siirtaa rahavaroja elinvaiheesta toiseen. Velkaongelmat ovat yha
tavallisempi toimeentuloriski, joka voi aiheuttaa vakavia taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Toimeentulon turvaaminen riskien toteutuessa taas on sosiaalipolitiikan perustehtavia. Monet sosiaalipolitiikasta tutut peruskysymykset ovat olleet esilla myos velkaongelmia koskevassa keskustelussa.
Niita ovat esimerkiksi kunniallisten ja kunniattomien velallisten auttamistarve, riskien yksityinen ja julkinen vakuuttaminen seka ensisijaisten apumuotojen ulkopuolelle jaaneiden valiinputoajien asema. Lisaksi luottomarkkinoihin kohdistuvat muutokset yhteiskuntapolitiikassa ovat sosiaalipoliittisesti tarkeita. Esimerkiksi markkinoiden avaaminen hallitsemattomasti
1980-luvulla vaikutti myohemmin ratkaisevasti monien kotitalouksien toimeentuloon.
Sosiaalipolitiikan lisaksi tutkimuksella on kytkentoja muillekin tieteenaloille, esimerkiksi oikeus- ja taloustieteeseen . Dogan ja Pahre (1990)
uskovat, etta yhteiskuntatieteellisessa tutkimuksessa tuoreet nakokulmat ja
uudet innovaatiot !Oytyvat nykyisin tavallista useammin juuri eri oppialojen
leikkauspisteista. Tallaisten tutkimusten !Oydokset syntyvat siita, etta ideoita
lainataan valikoivasti ja yhdistellaan uudella tavalla. Vaikka tama tutkimus
sijoittuu eri tieteenalojen leikkauskohtaan, nakokulma on silti sosiaalitieteellinen ja -poliittinen.
Tutkimus kohdistuu paaosin Suomeen ja 1980- ja 1990-luvulle, mika
johtuu monesta syysta. Ensiksi laaja nakokulma ja kaytettavissa oleva tutkimusaineisto viihentiivat vertailumahdollisuuksia ajallisesti tai kansainvalisesti. Kansainvalisia vertailutietoja kiiytetaan kuitenkin Suomen paikantamiseen kehittyneiden luottoyhteiskuntien joukossa. Toiseksi Suomi on hyva
esimerkki maasta, jossa hyvatasoisesta sosiaaliturvasta huolimatta jouduttiin
kehittamaan uudenlaisia keinoja velkaongelmien hallintaan. Kolmanneksi
maamme edustaa kansainvalisesti tyypillista esimerkkia luottomarkkinoiden
muutosten epatarkoituksenmukaisesta ajoittumisesta. Rahoitusmarkkinat vapautettiin ensin ja velkaongelmien hallinnan uudet instituutiot ovat kehittyneet paaosin vasta sen jalkeen. Neljanneksi talouslama alkoi aikana, jolloin
luottomarkkinoilla vallitsi saantelematon hajaannuksen tila. Laman syvyyden vuoksi Suomea on luonnehdittu jopa talousromahduksen laboratorioksi
(Pekkarinen & Vartiainen 1995, 422-457). Viidenneksi velkaongelmien
hallintapolitiikan uudistuminen kaynnistyi lahes tyhjasta. Nain tutkimuksessa on mahdollista kuvata puhdaspiirteisesti siita, miten yhteiskuntapolitiikassa on pyritty hoitamaan uudenlaista toimeentuloriskia.
Tutkimus koostuu seitsemasta luvusta. Johdannon jalkeen luvussa 2
tarkennetaan tutkimustehtavaa. Siina kuvataan velkatutkimuksen peruskasitteist6a, tutkimusongelmaa jasentavia luottomarkkinoiden murroksia ja
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tutkimusaineistoja. Lisaksi arvioidaan aikaisempaa velkatutkimusta. Luvussa 3 esitellaan velkaongelmien hallinnan lahtokohtia. Tarkastelut koskevat
tutkimuksessa hyodynnettavia uuden institutionalismin peruskasitteita, yhteiskunnassa havaittujen ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja seka velkaongelmiin vaikuttamistaja sen perusteluja.
Tutkimuksen empiirisissa osuuksissa kuvataan aluksi luvussa 4 luottoyhteiskunnan rakentumista ja Juottomarkkinoiden pelisaantOjen muuttumista. Paahuomio kohdistuu luoton kayttoa edistaneisiin ja jarruttaneisiin
tekijoihin seka siirtymaan luottosaannostelysta vapaille luottomarkkinoille.
Lisaksi arvioidaan Juotto-olojen muutosten vaikutuksia kotitalouksien asemaan. Luvussa 5 tutkitaan tarkemmin kotitalouksien velkaantumisen ja velkaongelmien kehitysta 1980- ja 1990-luvulla. Seka velkaantumista etta velkaongelmia tarkastellaan paitsi yleisesti, myos eri vaestOryhmissa ja luottomuodoittain. Pyrkimyksena on selventaa kotitalouksien kayttaytymisen
muutosta luottomarkkinoilla sen jalkeen, kun luottosaannostelyyn pohjautunut aikaisempi ohjausmalli vaistyi. Luvussa 6 tarkastellaan sita, miten ja
mista osista luottosaannostelyn purkautumisen jalkeen syntynyt velkaongelmien hallinnan uusi "institutional design" muodostui. Kohteena ovat velkojen jarjestelykeinot, eri Juotonkayttajaryhmille kohdennetut suojakeinot
seka Juottomarkkinoiden ja sosiaaliturvan sopeutuminen velkaongelmiin.
Empiiristen lukujen 4, 5 ja 6 sisaltamia tutkimustuloksia kootaan yhteen kunkin luvun paattavassa valiyhteenvedossa. Luku 7 sisaltaa tutkimuksen johtopaatOkset ja keskustelua tutkimustuloksista.

2

TUTKIMUSTEHTAVA

2.1

Velkatutkimuksen peruskasitteita

2.1.1 Luottosuhteet ja rahoituksen valittyminen
Luottosuhteita syntyy siksi, etta ne tuovat rahoittajalle tuottoa ja ovat luotonottajalle tulojen jatke ja joustava tapa rahoittaa hankintoja. Luottoja
myonnetaan ja otetaan luottomarkkinoilla, jotka ovat osa rahoitusmarkk:inoita. Honkapohja ja Vihriala (1997, 274) arvioivat, etta rahoituksen valittyminen saastamaan pystyvilta ylijaamatalouksilta rahaa tarvitseville alijaamatalouksille on rahoitusjarjestelman kiehtovin osa. Kiehtovuus johtunee
siita, etta rahoitusta valitetUiessa syntyy velkasuhteita ja rahoituslaitokselle
jaa riski velan maksamatta jattamisesta. Kuvio 2.1 kuvaa sita, miten sijoittajatja luotonottajat kohtaavat rahoitusmarkkinoilla. 3
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Rahavarojen valittyminen rahoitusmarkkinoilla

Rahoituksen valittyminen talousyksikolta toiselle on monimutkainen jarjestelma. Kotitalouksien luototus on yleensa epasuoraa. Sijoittajat ja luotontarvitsijat eivat kohtaa suoraan, vaan valittajan avulla. Samat taloussektorit
esiintyvat seka sijoittajien etta luotonottajien puolella. Luottoa myontavina
valittaj ina toimivat pankkien lisaksi esimerkiksi rahoitus- ja luottokorttiyhtiot, vakuutusyhtiot, kiinteistOluottolaitokset ja julkisyhteisot (ks. esim. Tuori 1996). Kotitaloudet kayttavat luottoja yleensa asumisen, kulutuksen,
opintojen tai yksityisen elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.
Saastamaan kykeneva kotitalous voi lainata rahaa luottoa tarvitsevalle
kotitaloudelle myos suoraan ilman valittajaa. Suoraa Jainaamista rajoittaa
kuitenkin se, etta ylijaama- ja alijaamataloudet eivat kohtaa helposti ja yk3
Kuvion laadinnassa on kaytetty apuna Honkapohjan ja Vihrialan (!997, 275) seka Malkamaen
(1990, 9) esittamia tietoja.
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sityisen lainanantajan on vaikeaa hajauttaa riskeja. Yksityishenki!Oiden valisia luottosuhteita esiintyy silti pienina vippeina ja suurempina rahalainoina
sekii perhepiirissa etta sukulaisten tai tuttavien kesken.
Kasitteellii luotto on kahtalainen merkitys. Sillii voidaan viitata paitsi
maksuaikaan ja tilinpidon kredit-puoleen, myos luottamukseen, uskoon,
maineeseen ja kunniaan (Erola 2001; Muldrew 1998). Luottamus punnitaan
1uottosuhteita solmittaessa siten, etta luotonottajan on osoitettava luottokelpoisuutensa ja luotonantajan on voitava luottaa asiakkaan· maksukykyyn.
Nykyisin luotonanto perustuu yha useammin pelkkiin odotuksiin hakijan
tulevien tulojen kehityksesta.
Velallinen hyotyy eniten luoton kaytostii, kun han voi siirtaa luoton
avulla varoja elinvaiheesta toiseen joutumatta kuitenkaan velkaongelmiin.
Myos sosiaalipoliittisissa uudelleenjakojarjestelmissa tulojen tasaus elinvaiheiden kesken on yleistii (ks. esim. Ritakallio 2001 b). Seuraava taloustieteelliseen elinkaarimalliin pohjautuva esimerkki kuvaa perheellisen herra
Virtasen velkaantumismahdollisuuksia, kun luottojen kiiytOn perustana ovat
tasaisesti kohoavat tulot. 4 Esimerkki osoittaa, millaisiin arvioihin velanhoitokyky ja luottotoiminta perustuisi riskittomissa oloissa.
Perheellinen herra Virtanen on 23-vuotias valtion palveluksessa oleva ammattimies. Virtanen on arvioinut, etta hanen tyotulojensa ostovoima on
noin 1 720 euroa kuukaudessa ja etta se kasvaa Uiysin riskittomasti kaksi
prosenttia vuodessa koko hanen 40-vuotisen tyouransa ajan. Lisaksi han arvioi elavansa 73-vuotiaaksi ja saavansa 66 prosenttia vuotuisista tyotuloistaan elaketta. Esimerkissa oletetaan, etta Virtanen voi halutessaan ottaa velkaa koko elinkaaren aikana ansaitsemiaan tyo- ja elaketuloja vastaan. Varallisuuden tuotoksi j a samalla reaalikoroksi oletetaan seitseman prosenttia.
Virtasen odotetut tyotulot mahdollistavat edella mainittujen oletusten perusteella tehdyn laskelman mukaan runsaan 2 170 euron kuukausittaisen
kulutuksen, mika ylittaa kaytettavissa olevat reaalitulot yli 450 eurolla.
Erotuksen Virtanen voisi kattaa velkaantumalla joutumatta maksuvaikeuksiin. (Kostiainen 1989.)

Nykyisin luottosuhteet perustuvat melko vakiintuneesti sovellettaviin maksukyvyn arviointiperusteisiin ja muotomaiiriiykset tiiyttaviin kirjallisiin sitoumuksiin. Luotonantajat kykeneviit hajauttamaan riskeja normaalioloissa
melko tehokkaasti luotonhakijoiden ryhmiiominaisuuksiin perustuvien arvioiden avulla (ks. esim. Djerf 1995). Vaikka riskiasiakkaiden tunnistamiseen on tehokkaita tilastollisia menetelmia, luottopaatOs on yksittaistapauksissa lopulta uskonasia. Luottoa myontaessaan luotonantaja ei voi tietaa velallisen maksukyvyn kehitysta eika sitii, onko velallisella edes tarkoitus
maksaa velkansa takaisin. Luotonantoa onkin verrattu epavarman arvopape-

4

Esimerkin rahamiiarat on muunnettu vuoden 2000 hintoihin, mutta korko- ja elakeoletukset ovat
alkuperiiisia.
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rin ostamiseen, koska luottosuhteen onnistuminen selviaa vasta jalkikateen
(Okko & Kasanen 1994, 161).

2.1.2 Velkaantuminen, velkaongelmat ja velkojen jarjestely
Luotoista johtuva velkaantuminen tarkoittaa sita, etta luotonottaja saa luotonantajalta rahaa lainaksi korkoa vastaan ja ainakin osa yleensa pienissa
erissa maksettavasta velasta on maksamatta (ks. esim. Reifner 1998, 26-27;
Aurejarvi 1986). Kun velka tulee maksettua, asiakas ei ole enaa velkaantunut. Esimerkiksi asuntovelallinen voi pysya velkaantuneena yhtajaksoisesti
jopa vuosikymmenia. Sita vastoin luottokorttitilia satunnaisesti kayWiva
hen kilO on val ilia velkaantunut ja valilla velaton. Maksu- ja luottokortit ovat
hamartaneet velkaantumisen ja luoton kasitteita (Effects ... 1996). Kortin haltijoilla on henkilOkohtainen luottoraja eli mahdollisuus ostaa luotolla, mutta
tililHi ei aina ole maksamatonta velkaa.
Oman ja korollisista luotoista poikkeavan ryhmansa muodostavat korottomat maksut. Niita ovat jatkuviin sitoumuksiin perustuvat kotitalouden
tavanomaiset ja valttamattomat maksut, joissa tuote tai palvelu laskutetaan
jalkikateen (ks. esim. Heliskoski, Sunila, Tala & Varis 1996). Myos maksuaikakorttien kaytasta johtuvat laskut kuuluvat tahan ryhmaan. Ne eivat ole
korollista luottoa, vaan kysymys on ennalta sovitusta maksuajan myontamisesta.
Velkaantuminen voi siis johtua joko korollisista luotoista tai korottomista maksuista. Velat muuttuvat viivekorollisiksi, kun ne jaavat maksamatta. Velkaantumista voidaan pitaa normaalina, jos velallinen pystyy maksamaan luottojensa maksuerat niiden eraantyessa. Eri velallisten velkamaara
tai velkojien ja velkasuhteiden lukumaara voi vaihdella suuresti. Liialliselle
velkaantumiselle ei ole absoluuttista mittaa, vaan velkojen suhde maksukykyyn ratkaisee velallisen mahdollisuudet suoriutua veloistaan.
5
Ylivelkaantuminen viittaa ongelmiin vel an maksamisessa. Kasitetta
on kaytetty kahdessa merkityksessa. Suppeammassa mielessa se tarkoittaa
"subjektiivista ylivelkaantumista", eli velallisen omaa kokemusta velkaongelmistaan. Sita on mitattu valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa erilaisten
5
Ylivelkaantumisesta on puhuttu ainakin 1960-luvulta alkaen. Se mainittiin maatilojen ylivelkaisuuden selvittelytoimikunnan mietinniissa (KM 1969:869) seka kuluttajansuojalain (L 38/ 1978) ja
kulutusluottosaantelyn (L 385/1986) valmistelun yhteydessa (KM 1977:30). 1980-luvulla ylivelkaantumisesta a1ettiin puhua vuoden 1984 sosiaalihuoltouudistuksen jalkeen, kun Helsingin sosiaalivirastossa ryhdyttiin selvittamaan luottokorttien ja niistil johtuvien velkaongelmien osuutta toimeentulotukimenojen kasvussa. 1980-luvun lopulla ku1utusluottojen kaytosta ja maksuhairioisU\
tehdyissa tutkimuksissa ylivelkaantumista mtlariteltiin velalliselle luottotietorekisteriin kirjattujen
maksuhairioiden maaran pemsteella (Tala, Pulkkinen & Junttila 1988, 27). 1990-luvun alussa ylivelkaantuminen erkani luottokorteista ja kulutusluotoista. Sen maarittely vaihteli tilanteen mukaan
eri tutkimuksissa. Lamavuosina ylivelkaantumista alettiin kayttilil kyselytutkimuksissa kotitalouksien taloudellisen aseman mittarina (PenttiHI 1993).
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mittareiden avulla (Muttilainen 2000b). Laajemmassa merkityksessaan ylivelkaantuminen viittaa yleisemmin velka- ja maksuongelmiin.
Tassa tutkimuksessa kaytetaan kasitetta ylivelkaantuminen sen suppeammassa merkityksessa. Yleiskasitteena kaytetaan termia velkaongelmat.
Tama johtuu siita, etta velkaongelmien kuvaamiseen on erilaisten subjektiivisten mittareiden lisaksi myos muita osoittimia. Lisaksi ylivelkaantumisen
kasitteessa on velallista leimaava vivahde.
Velkaongelmat voidaan jakaa luotto-ongelmiin ja maksuongelmiin,
jolloin eritellaan korollisista veloista ja korottomista maksuista johtuvat
maksuvaikeudet (ks. esim. Poppe 1996a). Naiden erottaminen on usein hankalaa. Vaikeuksia luottojen, maksujen tai naiden molempien maksamisessa
on nimitetty eri perustein myos maksuhairioiksi, velkakoyhyydeksi tai velkasyrjaytymiseksi (Veikkola 2000; Ryan 1992; Pulkkinen 1988). Oman
ryhmansa muodostavat tilanteet, joissa muuten velaton talous on joutunut
vaikeuksiin toisen velasta antamansa takauksen tai muun vakuuden vuoksi
(ks. esim. Aurejarvi 2001).
Velan maksueran erapaiva on ensimmainen raja velkaongelrnien
syntymisessa. Lyhyet rnaksuviiveet eivat kuitenkaan tayta velkaongelmien
tunnusmerkkeja. Ne voivat johtua paitsi todellisista ongelmista, myos harmittomasta unohduksesta. Velallinen saattaa myos tietaa selviavansa muutaman paivan viivastyksesta ilman jalkiseuraamuksia. Siksi on vaikeaa maaritella tarkasti, milloin velallisella on todellisia ongelmia velkojensa hoitamisessa tai miten vakavista velkaongelfi!.ista kulloinkin on kysymys.
Velan erapaivan jalkeen maksukayttaytyminen muuttuu sovitusta
poikkeavaksi. Seuraava tarkea ajankohta on velkojan reagointi eraantyneeseen ja maksamattomaan velkaan, koska sitten poikkeava maksukayttaytyminen ei ole enaa velallisen oma asia (ks. esim. Pulkkinen 1990). Tosin
myos velallinen voi tehda jo aikaisemmin aloitteen uudesta maksusuunnitelmasta. Perintatoimien alkamisen jalkeen voidaan tasmentaa monia rajalinjoja, jotka kuvaavat velkaongelmien syvyytta ja kestoa. Esimerkiksi toistuva huomauttaminen maksun viivastymisesta, velan siirtaminen ulkopuolisen perintatoimiston perittavaksi, velan pakkoperinnan kaynnistyminen tai
velkojen jarjestelytarve voivat olla merkkeja siita, etta kysymys ei ole enaa
valiaikaisesta ongelmasta.
Velkaongelmien maarittelya vaikeuttaa se, etta niiden syvyys vaihtelee eri tilanteissa. Kauan kestaneet, vakavat ja pysyvaluonteiset ongelmat
ovat kovin erilaisia kuin vahan aikaa kestaneet, lievat ja valiaikaiset angelmat. Lisaksi on eri asia, onko velallisella vaikeuksia vain yhden velkojan tai
yksittaisen velan maksamisessa vai ovatko kaikki velat hoitamatta ja koko
taloustilanne sekaisin.
Jonkinlaisista maarittelyvaikeuksista huolimatta velkaongelmilla tarkoitetaan tassa tutkimuksessa sellaisia tilanteita, joissa luottoja kayttavalla
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kotitaloudella on vaikeuksia maksaa korollisia velkojaan ja mahdollisesti
muitakin maksujaan. Lisi:iksi ongelmat eivi:it ole tilapi:iisii:i ja niiden selvittelyyn tarvitaan yleensa kotitalouden ja sen li:ihipiiriin ulkopuolista apua.
Velkaongelmien selvittelyn kasitteistOssi:i on myonteinen perusvire.
Luottoehdoissa joustetaan, velkasuhteen osapuolten kesken Jaaditaan neuvottelu-, vapaaehtois- tai sovintoratkaisuja ja velkoja saneerataan, jarjestelli:ii:in tai jopa annetaan anteeksi. Myonteisti:i mielikuvaa markkinoiva ki:isitteistO ilmenti:ii:i ongelmien selvittelyn pi:ii:imi:ii:irii:i. Toisin sanoen tavoitteena
on velkaongelmien korjaaminen, velattoman "uuden alun" takaaminen tai
veLallisen kuntouttaminen takaisin luottomarkkinoille.
Velkaongelmien syntymista ja niiden selvittelya voidaan kuvata yleisesti kuviossa 2.2 esitetylli:i tavalla. Velan eri:ipaiva ja velkojan reagointi ongelmiin ovat tarkeita rajalinjoja veLkaongelmien syntymisessa. Sen jalkeen
passiivisten velallisten asiat etenevat aikaisempaan tapaan omalla painollaan
perinti:iprosessissa. Aktiivisille velallisille on tarjolla velkojen jarjestelymahdollisuus vaylana ulos vakavistakin velkaongelmista.

,. . . .Velkojen
,.,-.,........,.--:-::-;-----;---:-~=---,
jiirjestelytie
... neuvotteluratkaisu
~ velkaneuvonta
- velkajarjestelv

-----........-:7:-,.....-:------:-:~
Yelkojcn
,P<rinl~tic

~

vapaaehtoisperinta
... tuomioistuinperinUi
.. ulosotto

Kuvio 2.2 Velkaongelmien syntyminen ja vaihtoehtoiset etenemistiet

Velkaongelmiin joutuneiden kotitalouksien nakokulmasta luottomarkkinoiden toimintalogiikka muuttui olennaisesti 1990-luvulla (ks. esim. NiemiKiesilainen 1995). Ennen uuden maksukyvyttomyysoikeuden aikaa velkaongelmatilanteissa edettiin perintatieta siten, etta velkaa perittiin ensin vapaaehtoisesti yrityksen omien perintatoimien ja perimistoimiston avulla. Sen
jalkeen perinta jatkui oikeusteitse pakkotoimin. Kullekin velalle haettiin
taytantOonpanoperuste tuomioistuimesta ja velkojen pakkoti:iytantOonpano
toteutettiin ulosotossa. 1990-luvulla perinti:itien rinnalle tuli vaihtoehdoksi
velkojen jarjestelytie. Neuvotteluratkaisut velallisten ja velkojien kesken
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yleistyivat, velkaneuvontapalvelut laajenivat ja velkajarjestely tuomioistuimessa avasi velallisille ulospaasyn vakavista velkaongelmista. Tassa tutkimuksessa paapaino on uuden jarjestelytien instituutioissa, vaikka myos
velan perinnan saantelyn muutokset ovat vahvistaneet velallisen suojaa.
Nykyisin on entista vaikeampaa maaritella, mika on normaalia luottojen kayttoa. Esimerkiksi maksujen tarkeysjarjestys kotitaloudessa, laskujen maksaminen tarkoituksellisesti erapaivan jalkeen tai luottojen uudelleenjarjestely voivat olla joko oireita velkaongelmista tai osa tavanomaista
taloudenpitoa. Maksujen viivastyminen ei aina merkitse poikkeavaa kayttaytymista, vaan on toisinaan jarkiperaista taloudellista toimintaa. Nain on
etenkin, jos velallinen valttaa talla tavoin ongelmiensa pahenemisen. Sarna
velallinen voi olla myos jollekin velkojalle hyva ja toiselle huono maksaja.
Lisaksi osa vakavista velkaongelmista jaa kokonaan piiloon. Velallinen
saattaa sinnitella velkojensa kanssa kauan ilman, etta ongelmat tulevat velkojien tai viranomaisten tietoon.

2.2

TutkimustehHivan tasmentaminen

2.2.1 Luottomarkkinoiden murrokset tutkimuksen
jasentajana
Luottojen kayt6n ja velkaongelmien hallintaan on nelja vaihtoehtoa sen mukaan, ovatko rahoitusmarkkinat saannostellyt vai eivat ja onko veloista vapautuminen mahdollista vai ei. Ensimmainen vaihtoehto on, etta luottoja
saannostellaan hallinnollisesti ja velallinen voi myos vapautua veloistaan.
Toinen mahdollisuus on, etta luottosaannostely on voimassa, mutta veloista
vapautuminen ei tule kysymykseen. Kolmas tapa ei rajoita luotonantoa,
mutta mahdollistaa veloista vapautumisen. Neljannessa vaihtoehdossa luottoja ei saannostella, eika veloista voi vapautua. Kuvio 2.3 kuvaa naita luottomarkkinoiden ohjauksen paavaihtoehtoja.
Velkavastuuta on rajattu
ky!Hi

ei

kylla

kaksivaiheinen
(!)

ehkaiseva
(2)

ei

korjaava
(3)

hallitsematon
(4)

Luottoja
saannostellaan

Kuvio 2.3 Luottomarkkinoiden ohjauksen politiikkavaihtoehdot
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Nama vaihtoehdot eroavat toisistaan luottosuhteen ulkopuolisen intervention
1aajuuden perusteella. Luottomarkkinoiden toimintaan puuttuminen on laajaalaisinta ensimmaisessa vaihtoehdossa, jossa se kohdistuu seka ennalta kasin
velkaantumiseen etta jalkikateisesti velkaongelmien korjaamiseen. Keskimmaiset vaihtoehdot poikkeavat toisistaan siten, etta toisessa painopisteeni:i on
velkaantumisen etukateissaately ja kolmannessa velkaongelmien jalkihoito.
Viimeisessa hallintamuodossa markkinoiden toimintaa ei kahlita kummallakaan tavalla.
Seuraavan taulukon 2.1 avulla voidaan arvioida, miten naita vaihtoehtoja on sovellettu Suomen luottomarkkinoilla. Tau\ukko kuvaa luottojen
sai:innostelyn ja velkaongelmien hallintapolitiikan tarkeimpia kaanteita
Suomessa 1980- ja 1990-luvu\la. Luottomarkkinoita saannosteltiin hallinnollisesti vuodesta 1941 vuoteen 1986 (Tarkka 1988). Rahoitusmarkkinoiden murros on ajoitettu vuoteen 1986, jolloin Suomen Pankki poisti luottojen keskikorkosaannostelyn (Kiander & Vartia 1998, 358). Saannostelysta
luopuminen merkitsi luottojen saatavuuden helpottumista. Velkaongelmien
hallinnan institutionaalinen murros taas ajoittuu vuoteen 1993, koska velkajarjestelylaki (L 57/1993) Iaajensi olennaisesti yksityisvelallisten mahdollisuuksia vapautua veloistaan.
Taulukko 2.1 Luottomarkkinoi den murroksetja ohjaus Suomessa 1980- ja 1990-luvulla

Hallintapolitiikan
kohde ·a sisalta

Saastoyhteiskunta
1941-1986

Luottoyhteiskunta
1987- 1992
1993-2001

Velkaantumi se n
hallinta

luottojen
saannoste ly

vapaa
luotonsaanti

vapaa
luotonsaanti

Velkaongelmien
hallinta

elinikainen
ve lkavastuu

elinikainen
velkavastuu

raJ attu
velkavastuu

luoton kayto n
raj oittaminen

hall intapo Iiittinen
tyhjio

uusi "institutional
desi gn"

Ydinsisalto

Luottoyhteiskuntaan siirtyminen on maaritelty taulukossa luottomarkkinoiden vapauttamisen mukaan. Tama on perusteltua myos siksi, etta kotitalouksille tarkoitettujen luottovaihtoehtojen valikoima monipuolistui ja vakuudeton luotonanto Iisaantyi 1980-luvulla. Tati:i edeltavi:ian aikaan viittaavalla
saastOyhteiskunta -kasitteella painotetaan saastamisen vahvaa perinnetta kotitalouksien taloudenpidossa. Pitkaan toisen maailmansodan jalkeenkin
saastamisen katsottiin edustavan normaalina pidettya tarkkaa taloudenpidon
mallia, kun taas velkaantuminen oli moraalisesti paheksuttavaa (Heinonen
1998; Muttilainen 1991 ).
Luottomarkkinoiden pelisaannot muuttuivat vaiheittain ilman kokonaissuunnitelmaa. Ennen vuotta 1986 luottoja saannosteltiin, mutta velka-
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vastuuta ei ollut rajattu (ehkaiseva politiikka). Koska luottosaannostely
poistui ennen velkajarjestelylakia, molemmat keinot eivat olleet koskaan
kaytOssa samanaikaisesti (kaksivaiheinen politiikka). Luottoyhteiskunnan
alussa erottuu ajanjakso, jota voidaan luonnehtia edella kuvattujen perusvaihtoehtojen mukaan siirtymavaiheeksi. Saannostelemattomat luottomarkkinat lisasivat kotitalouksien velkaantumista ja velkaongelmia, mutta ongelmien hallintaan ei ollut tehokkaita keinoja (hallitsematon politiikka).
Niita alkoi kuitenkin syntya taman ajanjakson kuluessa. Veloista vapautumismahdollisuuden avautumista- tai sen voimakasta laajenemista- voidaan
pitaa uuden hallintapolitiikan institutionaalisena ytimena. Siksi vuonna 1993
velkaongelmien hallinnan suunta muuttui jalleen (korjaava politiikka).
Nain Suomessa siirryttiin seitsemassa vuodessa luottosaannostelysta
hallintapoliittiseen tyhjioon ja edelleen uudelleenmuotoiltuun velkaongelmien hallintapolitiikkaan. Ehkaiseva politiikka muuttui eosin markkinaehtoiseksi ja sitten korjaavaksi. Tata institutionaalista muodonmuutosta tarkastellaan taman tutkimuksen empiirisissa osioissa. Vasta niiden perusteella
on mahdollista arvioida tarkemmin muutoksen sisaltOa.
Taulukossa 2.1 kuvatut ajanjaksot ja politiikkayhdistelmat jasentavat
velkaongelmien hallinnan paavaihtoehtoja ja niiden ajoittumista. Jyrkat
ajalliset rajaukset kuitenkin yksinkertaistavat kehityksen kulkua. Tama koskee seka rahoitusmarkkinoiden yleista ohjausta etta velkaongelmien korjaamisen muotoja. Rahoitusmarkkinoiden murroksen ehdottomuutta lieventaa
se, etta markkinoiden vapautuminen kaynnistyi jo ennen korkosaannostelyn
poistamista (Haaparanta, Starck & Vilmunen 1988). Lisiiksi korkosaannostelya purettiin vaiheittain useiden vuosien ajan (ks. taulukko 4.4). Veloista
vapautuminen taas oli yksityishenkil6ille rajoitetusti mahdollista jo ennen
1990-lukua. Joka tapauksessa tutkimusasetelma nojautuu jyrkkarajaisten
normatiivisten muutosten tarkasteluun.

2.2.2 Tutkimuksen aineistot ja niiden hyodyntaminen
Tutkimus perustuu monipuoliseen tietovarantoon. Taulukko 2.2 kuvaa tutkimuksen aineistoja. Niiden vertikaalinen luokittelu noudattelee tutkimuksen
empiiristen jaksojen rakennetta. Horisontaalisesti ne on jaettu aineistotyypin
mukaan kahteen ryhmaan: laajoihin kyselytutkimuksiin ja muihin aineistoihin. Taulukko ei sisalla kaikkia tutkimuksessa kaytettavia tilasto- ja tutkimusaineistoja. Aineistojen lahteita ei ole esitetty seikkaperaisesti. Tarkoituksena on esitella yleisesti tutkimuksen empiirisissa tarkasteluissa hyodynnettavia aineistoja. Perusajatuksena on, etta samoja asiakokonaisuuksia kuvataan rinnakkain kyselytutkimusten avulla ja tarkastelua taydennetaan muista
tilastolahteistaja erillistutkimuksista. Uusia mikroaineistoja ei kayteta.
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Taulukko 2.2 Tutkimuksen empiiristen tarkastelujen aineistot
Muut tilasto- ja tutkimusaineistot
luottojen kayton rakenteita kuvaavat
tilastotja tutkimukset
luottomarkkinoiden kehitysta kuvaavat
tilastot ja tutkimukset
luottokantatilastot
luotonkayttotutkimukset (Koti- luottokantatilastot
• verojen maksuunpanotilastot
talouksien ... 1985-1998)
kotitaloustutkimukset (esim. Reijo • luottokorttitilastot
2000b; Penttila 1995)
- eri luottomuotoja kuvaavat ti1astot ja
varallisuustutkimukset (esim. Sayla tutkimukset
2000a)
kotitaloustutkimukset
ve1an perintakeinojaja u1osottoa kukoyhyys- ja hyvinvointitutkimukset vaavat ti1astot
(esim. Marski & Maensivu 1998; - maksuhairiati1astotja -tutkimukset
Kangas & Ritakallio 1997)
(esim. Pu1kkinen 1988)
talous- ja terveystutkimukset
- luottotappioitajajarjestamattomia
(esim, Kontu1a, Viinamaki &
luottoja koskevat tilastot
Koskela 1998)
- eri luottomuotojen maksuongelmia
kuvaavat tilastot
luotonkayttOtutkimukset
velkajarjestelytilastot
kotitaloustutkimukset
velkajarjestelylain seuranta (esim ,
koyhyys- ja hyvinvointitutkimukset Muttilainen & Tala 1998; Mutti1ainen
1996)
talous- ja terveystutkimukset
eraat laitja niiden esityot
eri ve1kamuotojen hallintaa kuvaavat
tilastot ja tutkimukset
- sosiaalipoliittisia apumuotoja kuvaavat
tiedot (esim. livari & Karjalainen 1999)
muita velkaongclmien hallinnan instituutioita koskevat tilastotja tutkimukset

Kyselvtutkimukset
Luottoyhteiskunnan
rakentuminen

Velkaantuminen

-

Velkaongelmat

-

-

Velkaongelmien
hallinta

-

Tutkimusongelma ja tutkimuksen nakokulma ovat ohjanneet aineistojen valintaa ja tutkimuksen toteuttamistapaa. Laajoja kehityskaaria tarkastelevassa
"suuressa kertomuksessa" monien tietoaineistojen yhdistely ja hyOdynUiminen on luontevaa. Valintaa puoltaa se, etta paaosa aihepiirin tilasto- ja tutkimustiedosta on melko tuoretta. Alan tutkimustoiminta alkoi laajeta vasta
1980-luvulla. Velkaantumista mitattiin kyselytutkimuksissa jo 1980-luvulla,
mutta esimerkiksi "subjektiivista ylivelkaantumista" vasta 1990-luvulla.
Muiden liihteiden tiedot ulottuvat kauemmaksi historiaan. Velkaongelmien
hallintaa koskevat tiedot ovat paaosin 1990-luvulta.
Taulukon sisaltoa voidaan luonnehtia tarkemmin molemmilla ulottuvuuksilla. Luottoyhteiskunnan rakentumista tutkitaan luottojen kayton edellytyksia ja luottomarkkinoita kuvaavan sosiaali- ja taloustieteellisen tutkimus- ja tilastotiedon avulla. Kyselytutkimuksista ei ole nailta osin hyotya.
Kotitalouksien velkaantumista ja velkaongelmia seka ongelmien hallintaa
koskevissa tarkasteluissa kaytetaan seka kyselytutkimuksia etta muita tietoaineistoja. Tama avaa mahdollisuuden arvioida velkaantumisen, velkaongelmien ja ongelmien selvittelyn keskinaisiii mittasuhteita sekii sita, kuinka
paljon velkaongelmia ratkotaan eri keinoin.
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Kyselytutkimusten vahvuuksina voidaan pitaa standardisoitua mittaamista ja soveltumista laajan kohderyhman tarkasteluun. Ne ovat myos
joustavia, koska samaa asiaa voidaan kysya monilia kysymyksilla. Lisaksi
aineiston kasittelyssa voidaan yhdistella alkuperaisia muuttujiaja saada nain
uutta tietoa. Heikkoudet johtuvat niin ikaan tutkimusasetelmasta. Uusien
muuttujien lisaaminen jalkikateen ei ole mahdollista ja tulokset ovat vahvasti sidoksissa kaytettaviin mittareihin. (Babbie 2001, 268-269.) Tassa tutkimuksessa hyodynnettavien kyselytutkimusten laatua - mittareita, otoskokoa ja katoa- selostetaan empiiristen tarkastelujen yhteydessa ja tarkemmin
alkuperaisissa lahteissa.
Tutkimuksen kysely- ja tilastoaineistojen tiedot eivat ole kaikilta osin
yhteismitallisia. Esimerkiksi tilastoyksikot, kasitteet, tietolahteet, mittaustavat ja tietosisalto vaihtelevat eri tilastoissa ja kyselyissa. Ajallisissa vertailuissa ongelmat lisaantyvat, koska samoja tutkimuksia on voitu toteuttaa eri
tavoin eri ajankohtina. Pitkalle jalostetuista tiedoista voi olla myos hankalaa
tarkistaa tiedon luotettavuutta. (Alkula, Pontinen & YlOstalo 1994, 55-59.)
Eri tietolahteet eivat valttamatta kuvaa yhdensuuntaisesti velkaantumisen ja velkaongelmien kehitysta. Esimerkiksi ongelmien huipun ajoittumisessa 1990-luvulla voi olla eri tilastoissa yli puolen vuosikymmenen ero.
Yksittaisten tietolahteiden kaytto voi johtaa puutteelliseen ja harhaanjohtavaan kokonaiskuvaan velkaantumisesta ja velkaongelmista. Taman vuoksi
eri aineistotyyppien rinnakkaiskaytto on perusteltua.
Tutkimushankkeista hyodynnetaan etenkin Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa 1980-luvun puolivalissa kaynnistyneen, pisimpaan jatkuneen
ja laajimman kotimaisen velkatutkimushankkeen tuloksia. Monet erillistutkimukset perustuvat raataiOityihin pienaineistoihin. Valtakunnallisten kyselytutkimusten avulla ei ole edes mahdollista saada tietoa vakavimpien velkaongelmien tai niiden jarjestelyn ominaispiirteista, ellei aineisto ole tavanomaista suurempi.
Suppeiden pienaineistojen kayt6lla on seka etuja etta haittoja (Gross
1997, 60-73 ). Aineistot ovat arvokkaita, koska ne kuvaavat velallisten til annetta kaytannollisesti eri osapuolten nakokulmasta. Tutkimus voidaan kuitenkin melko vaivattomasti suunnitella todistamaan juuri sita, mita sen on
alun perin haluttukin todistavan. Pieniin aineistoihin pohjautuvien erityistutkimusten perusongelma on se, etta arvolahtokohdat ja -valinnat voivat ohjata
tuloksia ja niiden tulkintoja tavalla, jota ei voida perustaa itse aineistoihin.
Yhden luokittelun mukaan tutkimuksen aineistot sisaltavat subjektiivisten, objektiivisten ja normatiivisten mittareiden avulla koottua tietoa (ks.
myos Alcock 1993, 101-117). Subjektiivisilla mittareilla voidaan mitata kyselytutkimuksissa esimerkiksi vastaajan nakemysta luottojen kaytosta, velkaongelrnista tai velkojen jarjestelysta. Hallinnollisilla mittareilla tarkoitetaan esimerkiksi verottajan, tuomioistuinten tai ulosoton jarjestelmiin rekis-
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teroitya tietoa velallisesta. Objektiiviset mittarit ovat maaratietojen avulla
muodostettuja laskennallisia mittareita. Niihin kuuluu esimerkiksi velkaantumisaste, joka tarkoittaa yleensa kotitalouksien luottokannan suhdetta kaytettavissa oleviin vuosituloihin. (Ks. myos Betti, Dourmashkin, Rossi, Verma & Yin 2001.)
Tutkimuksen menetelmallinen lahtOkohta on erilaisten, eri tavoin, eri
tahoilla ja eri aikoina koottujen tietojen valikoiva yhdistely ja jalostaminen.
Tietoja on koottu olemassa olevista tilastoaineistoista ja kyselytutkimuksista. Kyse on sekundaarianalyysista, jossa hyodynnetaan esimerkiksi tietoarkistoon tallennettua, yleisesti ja ilmaiseksi saatavilla olevaa empiirista maarallista ja laadullista tutkimusaineistoa (Babbie 2001, 269). Tietojen kayttotavan vuoksi paaosa maaratiedoista on kuitenkin aikaisemmin julkaisematonta. Osa tilastoaineistoista on raataloity tata tutkimusta varten.
Erilaisten aineistotyyppien yhdisteleminen ja toisiaan taydentavien
aineistojen ja tiedonhankintatapojen kaytto on tunnustettu hyvaksi tavaksi
parantaa yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisten tutkimusten antamaa kuvaa tutkimuskohteistaan. Tama suuntaus on nakynyt esimerkiksi koyhyyteen, huono-osaisuuteen ja syrjaytymiseen kohdistuvassa tutkimuksessa. Tilastollisissa maarallisissa tutkimuksissa on alettu kayttaa monimittarimenetelmia ja
tilastollisia lahestymistapoja on taydennetty erityiskysymyksia kuvaavilla
kapea-alaisilla erillisaineistoilla. Lisaksi maarallisten ja laadullisten aineistojen rinnakkaiskaytto on yleista ja dynaamisten paneeliaineistojen kaytto on
yleistymassa. (Goodin, Headey, Muffels & Dirven 2000; Reijo 2000a; Iivari
& Karjalainen 1999.)
Aineistopohjan laajuuden vuoksi aineistojen hyodyntamista, tutkimuksen rakennetta ja tarkastelutapaa koskeville valinnat ovat tarkeitii. Siksi
tutkimuksessa hyodynnetaan valikoivan kuvailun menetelmaa, josta Nobelpalkittu taloustieteilija Sen (1983, 432-449) on kirjoittanut. Valikoivan kuvailun yksinke1iainen viesti on, etta kaikkea ei voi kasitella yhta laajasti. Se
ei ole mullistava menetelmallinen keksintO. Ovathan kaikki tutkimukset
taynna valintoja, vaikka sita harvemmin korostetaan.
Empiirisissa tarkasteluissa sovelletaan edella mainittua menetelmaa
seuraavasti. Ensiksi historiaan suuntautuvissa katsauksissa hyodynnetaan eri
tieteenaloilla tehtyja kokoavia pitkan aikavalin tarkasteluja luottoyhteiskunnan osa-alueista. Kohteeksi on valikoitu tarkeimpia murrosvaiheita ja niiden
kaynnistamia kehityskulkuja. Toiseksi velkaantumisen ja velkaongelmien
tarkastelussa on yhteneva perusrakenne: yleiskuva, kohdentuminen ja eri
luottomuodot. Tama patee osittain myos velkaongelmien hallintaa koskevaan jaksoon, koska osa hallintakeinoista on yleisia ja osa on kohdennettu
Iuottomuodon mukaan. Kolmanneksi velkaongelmien hallinnan instituutioiden arvioinnissa painottuvat velkojen jarjestely ja veloista vapautumisen
mahdollisuus.
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Myos mittaustavat ja arviointikriteerit jasentavat tutkimusta. Velkaantumisen, velkaongelmien ja velkojen jarjestelyn tarkastelussa sovelletaan edella mainittuun tapaan subjektiivisia, objektiivisia ja normatiivisia
mittareita. Velkaongelmien hallintakeinojen arvioinnissa kiinnitetaan huomiota eri instituutioiden paatavoitteisiin, kayttoon ja tarkeimpiin vaikutuksiin velallisen ja resurssien uudelleenjaon nakokulmasta. Lisaksi selvitetaan
jii.rjestelmien tarkeimpia epakohtia ja niiden ulkopuolelle jaamista. Yhtalaisten mittareiden ja kriteereiden noudattaminen ei ole kaikilta osin mahdollista (ks. myos Hilden, Mickwitz, Simila & Sjoblom 2001). Tama johtuu
yhtaalta tutkimusaineistoista ja toisaalta arvioitavista instituutioista.
Tutkimuksessa on runsaasti taulukoita ja kuvioita. Babbie (200 1, appendix C, A21) toteaa tutkimusraportin kirjoittamisesta sosiaalitutkimuksessa, etta tallainen esitysta havainnollistava materiaali olisi sijoitettava mahdollisimman lahelle asiayhteytta. Sen piilottaminen esimerkiksi liitteisiin on
lukijan aliarvioimista. Tassa tutkimuksessa taulukoiden ja kuvioiden lii.hteet
ja luvut ovat samassa paikassa. Taulukoiden lii.hteet on sijoitettu joko taulukon alle tai samalle sivulle alaviitteeseen. Muutoin alaviitteet on varattu menetelmallisiin tai kasitteellisiin huomautuksiin. Kuvioiden laskelmien perusluvut on koottu liitetaulukoihin, joista loytyvat myos lahdeviitteet. Liitetaulukoissa on esitetty vain velkaantumista, velkaongelmia ja velkojen jarjestelya koskevat mii.arii.tiedot. Laskelmissa kaytetyt taustatiedot ja niiden
lahteet on selostettu liitteessii. 1.
Empiirisissa tarkasteluissa kuvioiden ja taulukoiden viittauksia ei
toisteta tekstissa, jos siina esitellaan samoihin tilastolii.hteisiin perustuvia
tietoja ja laskelmia. Lahdeviitteiden merkitsemisessa ja lii.hdeluettelon laadinnassa on sovellettu yhteiskuntatieteissa laajasti kaytettya AP Aviittausjarjestelmaa. Siina lahdeviittaukset on merkitty tavanomaisesta poiketen tuoreimmasta vanhimpaan.
Kaikki tutkimuksen rahamaaratiedot on muunnettu vuoden 2000
hintoihin ja esitetty euroina. Hintojen muuntaminen perustuu elinkustannusindeksiin ja valuutan muuntaminen kiinteaan eurokurssiin (ks. Liite 1).
Rahamii.arien kuvaaminen nimellisina on ollut luvattoman yleistii. yhteiskuntatieteissa lukuun ottamatta taloustieteellisia tutkimuksia. Liitetaulukoissa rahamaaratiedot on esitetty nimellishinnoin.
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2.3

Velkatutkimus Suomessaja eraissa muissa
ma1ssa

2.3 .1 Velkatutkimuksen asema yhteiskuntatieteissa
Kotitalouksien luottojen kayttOon, velkaongelmiin ja ongelmien selvittelyyn
kohdistuva tutkimus on hajaantunut eri tieteenaloille. Oikeustieteissa velkaasioita on tutkittu eniten kuluttajansuojakysymyksena, joka on melko kapea
ja ohuet perinteet omaava tutkimusala. Taloustieteessa kuluttajiin kohdistuva velkatutkimus on jaanyt yritystoimintaa ja kansantaloutta koskevan tutkimuksen varjoon, vaikka "kuluttajan valinta" on tarkea osa taloustieteen
teorianmuodostusta. Kuluttajaekonomia on pitanyt kotitalouksien velkaasioita paremmin esilla (ks. esim. Leskinen 1990). Sosiaalitieteissa ja sosiaalipolitiikassa luotot alettiin nahda tarkeana toimeentulon osatekijana
laaj emmin vasta 1990-luvulla.
Kulutusluototusta tutkimuskohteena on eritelty tarkemmin. Kulutusyhteiskunnan kolmesta perusinnovaatioista- massatuotanto, massamarkkinointi ja massarahoitus (kulutusluototus)- viimeksi mainittu on jaanyt vahimmalle huomiolle. Taman on arvioitu johtuvan seuraavista syista. (Calder
1999, 9-16.)
Ensiksi kulutusluotot ovat niin selvasti talouden alaan kuuluva aihe,
etta muiden tieteenalojen kuin taloustieteiden edustajilla ei ole ollut valttamatta valmiuksia tai uskallusta ryhtya tutkimaan aihetta. Toiseksi luotoilta
puuttuu ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisia monille muille kulutuskulttuurin enemman tutkituille kohteille. Esimerkiksi tuotteiden historia on koettu
usein kiinnostavammaksi tutkimuskohteeksi kuin niiden maksutapa. Kolmanneksi luottotoiminnan hajanaisuus on vahentanyt mielenkiintoa ja lisannyt vaikeuksia alan tutkimiseen. Luottoa tarjoavat lukuisat yksittaiset rahoittajat ja niita kayttaa ennen muuta keskiluokka. Neljanneksi tutkimusaineistojen hankinnassa voi olla erityisia esteita. Tietolahteet ovat usein puutteellisia ja esimerkiksi luottoyhtiOt eivat yleensa luovuta asiakkaista rekisteroimiaan tietoja tutkijoiden kayttoon. Lisaksi haastattelututkimuksissa tiedonsaantia voi vaikeuttaa se, etta velka-asiat koetaan yksityisina asioina, eika niista puhuta mielellaan ulkopuolisille (Sullivan, Warren & Westbrook
1995, 197). Nama amerikkalaisia kulutusluottomarkkinoita koskevat havainnot patevat monilta osin myos muihin kehittyneisiin luottoyhteiskuntiin.
Rahoitus- ja luottomarkkinoiden uudistuminen lisasi mielenkiintoa
velkatutkimukseen 1980-luvulta alkaen Suomessa ja muualla Euroopassa.
Pohjois-Amerikassa velkatutkimuksella on pidemmat ja vahvemmat perinteet siksi, etta kulutusluottomarkkinat ovat kehittyneet varhain. Lisaksi kuluttajakonkurssi on ollut tarkea erillinen tutkimuskohde.
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Tutkimustoiminnan poikkitieteellisyys ja tutkimusten kohdistuminen
kapea-alaisiin erityiskysymyksiin ovat saaneet aikaan sen, etta velkatutkimuksen kokonaismaaraa alkaa olla vaikeaa hahmottaa. Toisaalta aikaisempaa tutkimusta on mahdollista luonnehtia edustavammin kuin monilia perinteikkaammilla sosiaalipolitiikan lohkoilla.

2.3.2 Velkaongelmiaja niiden hallintaa koskeva aiempi
tutkimus
Seuraavaksi luonnehditaan velkaongelmiin ja niiden selvittelyyn kohdistuneen tutkimuksen pii.ii.linjoja. Ensin esitellaii.n velkatutkimusta Suomessa ja
sen jalkeen kolmessa muussa Euroopan maassa (Norja, !so-Britannia, Saksa). Viimeisena arvioidaan kuluttajakonkurssitutkimusta Pohjois-Amerikassa. Tarkasteluissa keskitytaii.n muutaman vahvan tutkimuslaitoksen julkaisutoirnintaan ja hyodynnetaan eri maiden velkatutkimuksesta tehtyja koosteita.
Talla tavoin aikaisempi tutkimustoiminta hahmottuu paremrnin kuin esimer6
kiksi esittelemii.llii. aihepiirin klassikoita.
Suomessa ensimmaiset laajat velkatutkimushankkeet kii.ynnistyivii.t
Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskuksessa ja Oikeuspoliittisessa
tutkimuslaitoksessa 1980-luvun puolivalin tienoilla kulutusluottojen kayttOa
koskevilla tutkimuksilla (Tala, Makipii.ii. & Pulkkinen 1987; Autio & Jutila
1986). Samoihin aikoihin Suomen pankkiyhdistys alkoi mitata luottojen
kayttoa kyselytutkimuksissaan (Kotitalouksien ... 1985-1998). 1980-luvun
lopulla tutkimuksen painopiste siirtyi velkaongelmiin ja velan perintamenetelmiin. Niita selvitettiin luottotietorekisteristii., velkojilta ja perintii.toimistoista seka tuomioistuimista kootuilla aineistoilla (Muttilainen 1990; Tala
ym. 1988). Taloustieteissa velka-asiat olivat esillii. rahoitusmarkkinoiden
muutoksia ja niiden vaikutuksia koskeneissa tutkimuksissa. Luottokorttivelkojen maksuvaikeudet huomattiin myos sosiaalipoliittisessa koyhyystutkimuksessa (Ritakallio 1986, 84).
1990-luvun alussa tutkimus suuntautui yhii. enemman velkaongelmiin
ja niiden jarjestelykeinoihin. Tilastokeskus alkoi kii.yttaii. velkaongelmia ja
velkojen jarjestelya koskevia kysymyksia kotitaloustutkimuksissa uusina
toimeentulon mittareina (Penttilii. 1993). Eri luottomuodoista johtuvista ongelmista asuntovelkojen maksuongelmat olivat aiheena useissa tutkimuksissa (Tiinonen 1993). Vuosikymmenen alussa oikeuspoliittisessa tutkimuksessa hahmoteltiin myos vaihtoehtoja vakavien velkaongelmien korjaamista
varten (Niemi-Kiesilainen, Tala & Wilhelmsson 1991).
6

Tutkimusten perinpohjainen esittely tai kaikkien Hihteiden yksityiskohtainen merkitseminen ei ole seuraavissa tarkasteluissa tarpeellista eikii edes mahdollista.
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Myohemmin 1990-luvulla arvioitiin monipuolisesti velkaongelmien
selvittelyyn tarkoitettuja uusia instituutioita ja niiden vaikutuksia (Muttilainen & Tala 1998; Aatola 1996; Niemi-Kiesilainen 1995). Etenkin vuonna
1993 voimaan tulleen velkajarjestelylain toteutumista on tutkittu tarkasti
tuomioistuimista, luottosuhteen osapuolilta, velkaneuvonnasta ja muista
lahteista koottujen aineistojen avulla.
1990-luvulla velkatutkimuksen piiriin tuli Iaman ja lisaantyneiden
velkaongelmien innoittamana runsaasti uusia toimijoita. Muun muassa monissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittamiskeskuksen, ymparistOministerion, Kansanelakelaitoksen, taloudellisten tutkimuslaitosten ja eri
yliopistojen tutkimuksissa kotitalouden velkaongelmat ja niiden selvittely
olivat joko tutkimuksen paasisalto tai maininnan arvoinen sivujuoni (Erola
1997; Iivari & Heinonen 1997; Kangas & Ritakallio 1997; Kainulainen
1995). Tuoreina suuntauksina voidaan mainita velkaongelmien mittausmenetelmiin ja velkajarjestelya taydentaviin ratkaisukeinoihin keskittyvat tutkimukset (Muttilainen 2000a; Reijo 2000a). Nuorten velkaongelmat ovat
uusi kotimainen tutkimusaihe (Saarinen 2001 ).
Monissa tutkimushankkeissa on tarkasteltu myos velkaongelmien sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia. Niita ovat esimerkiksi velkaongelmien yhteydet terveyteen, toimeentuloon ja koyhyyteen (ks. esim. Hintikka, Kontula,
Koskela & Viinamaki 1999; Ronkko & Laestera 1993). Lisaksi seka yliopistoissa etta tutkimuslaitoksissa on selvitetty laajasti velallisten elamaa ja
selviytymisstrategioita (Lehtonen 1998; Jarva 1997; Numminen 1994; Leskinen 1990). Velkaongelmia ja muita uusia taloudellisia riskeja on tarkasteltu myos alueellisesta nakokulmasta Kuopion yliopiston turvattomuustutkimuksissa (Kainulainen 1998; Laitinen 1995; Turunen & Niemela 1995).
Kokonaisuudessaan kotimaista velkatutkimusta voidaan luonnehtia monipuoliseksi, mutta hajanaiseksi.
Norjassa kuluttajatutkimuslaitos SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) on harjoittanut velkatutkimusta 1980-luvulta alkaen. Poppen
(1996b) katsaus velka- ja maksuongelmiin kohdistuneista tutkimuksista vuosina 1989-1995 selventaa tutkimuksen painopistealueita ja kehityspiirteita.
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tutkimuksissa arvioitiin velkaongelmien laajuutta, kohdentumista ja taustasyita. Pyrkimyksena oli laajentaa
tietopohjaa uudesta yhteiskunnallisesta ongelmasta ja pohjustaa ongelmien
korjaamiseen tarkoitettua velkaongelmien selvittelymenettelya. Sen jalkeen
tutkimustoiminnan painopiste siirtyi markkinaperusteisen talousneuvonnan
ja sen saantelytarpeen arviointiin. Samoihin aikoihin selvitettiin yleison
mielipiteita velkaongelmien lakisaateisesta jarjestelysta ja veloista vapautumisen mahdollisuudesta. Vuonna 1993 voimaan tullutta velkajarjestelylakia
(gjeldsordningsloven) ja sen vaikutuksia on tutkittu laajasti (Graver 1997;
Poppe 1994).
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Norjassa on tutkittu enemman velkaneuvontapalveluja ja vahemman
maksukyvyttomyyssaantelyn erityiskysymyksia kuin Suomessa. Myos sosiaalipoliittisesti suuntautuneen velkatutkimuksen kohdeala on ollut erilainen. Norjassa tutkittiin jo varhain velkaongelmien yhteyksia koyhyyteen,
hyvinvointiin ja sosiaaliseen oikeudenmuk(lisuuteen (Tufte 1993). 1990luvun lopulla tutkimukset koskivat esimerkiksi riskikuluttajien asemaa rahoitusmarkkinoilla ja velkajarjestelyn taloudellista merkitysta (Tufte & Poppe 2000; Tufte 1999).
Iso-Britannian velkatutkimuksessa nakyy selva sosiaalipoliittinen
painotus. Asumiseen ja toimeentuloon liittyvat tutkimusaiheet ovat olleet
y1eisia. Jo 1980-luvun lopulla julkaistiin myos y1eiskatsauksia ve1kaantumisesta ja velkaonge1mista (Ford 1988; Adler 1986). Velka-asioita on tutkittu
eniten Policy Studies Institutes sa, Y orkin yliopiston asuntopolitiikan keskuksessa seka Bristolin yliopiston yhteydessa toimivassa yksityistalouksien
raha-asioiden tutkimuskeskuksessa (Personal Finance Research Center). Joseph Rowntree Foundation on kustantanut runsaasti alan tutkimusta.
Tutkimusaiheet ovat pirstoutuneet ajan myOta. Kempsonin (1996b)
laatimaan kokoomajulkaisuun "Life on a low income", joka perustuu 30:een
laadulliseen toimeentulotutkimukseen, sisaltyy runsaasti edella mainituilla
tahoilla tehtyja velkatutkimuksia. Eri velka1ajeista tai velallisryhmista on
tarkasteltu muun muassa asuntovelkoja, opintojen rahoittamista, luottokorttivelkoja, pienyritystoiminnan epaonnistumista, vesi- tai kaasumaksuista
johtuvia ongelmia, etnisten vahemmistOjen luottojen kayttoa seka tyokyvyttOmien velkojaja velkaongelmia.
Asuntoveloista on selvitetty maksuhii.irioita taantuvilla asuntomarkkinoilla, negatiivisen vakuusarvon aiheuttamia pulmia, omistusasumisen keskeytymisen kustannuksia, asuntovelallisten turvaverkkoa, yritystoiminnan ja
omistusasumisen yhteyksia seka lainaturvavakuutuksia (ks. esim. Burrows
& Ford 1998). Jopa Britannian ja Suomen asuntovelkaongelmien eroja on
tutkittu (Doling 1990). Muita tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi talousja velkaneuvontapalvelut, syrjaytyminen rahoituspalveluista, rahan1ainaajien
toiminta, raha-asioiden ja laskurimaksun hallinta seka koyhien perheiden perustoimeentulo ja selviytymiskeinot (Kempson & Whyley 1999; Jones,
Wainwright & Doling 1993). Myos 1uottomarkkinoiden sosiaalista saante1ya
on tutkittu runsaasti (Howells 1997). Jo tutkimusaiheiden runsaus osoittaa,
etta velka-asiat ovat 1aajaja yhteiskuntapoliittisesti vaikea kohdealue.
Saksassa on tutkittu paljon samoja aiheita kuin muuallakin, mutta toisaalta tutkimustoiminnassa on ollut omiakin painotuksia. Silmays runsaasti
alan tutkimuksia julkaisseen IFF:n (Institute fiir Finanzleistungen) ja sen
johtajana toimivan Reifnerin tuotantoon valaisee velkatutkimuksen sisaltOa
(IFF 2001).
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Reifner on tutkinut aihepiiria jo 1970-luvulta lahtien ja on julkaissut
kymmenittain velkoihin ja rahoituspalveluihin kohdistuvia tutkimuksia. Jo
1980-luvulla tutkimukset koskivat esimerkiksi rahoituspalvelujen tarjontaa,
eri Iuottomuotojen kayttOa, kulutusluottojen kustannuksia seka tyottomyyden ja velkojen yhteytta. Muita aiheita olivat muun muassa koronkiskonta,
oikeudelliset kuluttajansuojakeinot velkaongelmatilanteissa ja velkaneuvontapalvelut.
Velkaongelmat ja niiden hallintakeinot ovat olleet esilla IFF:n saannollisesti jarjestamissa kansainvalisissa kuluttajaoikeudellisissa konferensseissa 1980-luvun lopulta alkaen (Haane & Reifner 1996; Ford & Reifner
1992). Yksityishenkiloiden maksukyvyttomyyslainsaadannon vaikutuksia on
tutkittu Saksassa varsin vahan, koska laki tuli voimaan vasta vuonna 1999.
IFF:n tutkimustoiminnasta nakyy kaksi huomionarvoista piirretta:
velkakysymysten varhainen kasittely ja vahva sosiaalinen painotus. Sosiaalinen nakokulma nakyy yha selvemmin 1990-luvun lopulla julkaistuista
tutkimuksista (Reifner 1999c; Evars & Reifner 1998). Tutkimusteemat ovat
koskeneet muun muassa sosiaalista pankkitoimintaa ja eettisia investointeja.
Muita aiheita ovat olleet rahoituspalvelujen saatavuus, syrjaytyminen naista
palveluista ja palvelujen turvaaminen. Tutkimuksilla on viritetty keskustelua
sosiaalisemmasta otteesta ja uudenlaisesta vastuunjaosta rahoitus- ja luottomarkkinoilla.
Pohjois-Amerikassa velkatutkimuksella on pitkat perinteet. Vakavien
velkaongelmien selvittelyyn tarkoitettujen oikeudellisten menettelyjen tutkiminen on eriytynyt omaksi tutkimusalakseen. Sen sisallakin on runsaasti
yksityiskohtaisia tutkimusteemoja. Tutkimuksessa on edetty monin kohdin
syvemmalle kuin Euroopassa. Tama tulee esiin Kanadan kuluttajakonkurssitutkimuksesta tehdysta koosteesta ja aihepiirin tutkimuksesta Yhdysvalloissa. Aineistoina on kiiytetty sekii laajoja vaesto- ja rekisteriaineistoja etta
pienia erillisaineistoja.
McGregor (1998) esittelee 10 tarkeaa kanadalaista kuluttajakonkurssitutkimusta vuosilta 1982-1998. Varhaisin tutkimus vuodelta 1982 kuvasi
yleisesti hakijoiden ominaisuuksia ja taloudellista asemaa 1970-luvun lopulla. Tutkimus Ioi vertailupohjan alan tutkimukselle 1990-luvulle saakka.
Sen paahavainto oli konkurssin hakijoiden ja hakusyiden eriytyminen useiksi ryhmiksi. Siksi tyypillisen hakijan ominaisuuksia oli vaikeaa luonnehtia.
1990-luvun puolivaliin mennessa tutkimuksissa tarkasteltiin pakolliseen talousneuvontaan liittynytta Iakiuudistusta ja sen vaikutuksia velallisiin seka
velkojien ja asioiden kasittelykoneiston toimintaa. Aikaisemmat teemat olivat kohteena myos I 990-luvun toisella puoliskolla. Lisaksi tutkimukset koskivat kuluttajakonkurssin asemaa hyvinvointivaltiossa seka maksukyvyttOmyysmenettelyja ja niiden kayttoa eri maissa. 1990-luvulla tutkimuskohteet
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olivat monilta osin samoja kuin Suomen ja Nmjan maksukyvyttomyyssaantelyn arvioinnissa (ks. myos Ramsay 1997; Ziegel 1997).
Yhdysvalloissa kuluttajakonkurssitutkimuksella on vahvimmat perinteet. Alan tutkimustoiminnan klassikkona voidaan pitaa "As we forgive
our debtors" -teosta vuodelta 1989 (Sullivan, Warren & Westbrook 1989).
Tutkimuksesta tulee esiin kanadalaisten konkurssitutkimusten tavoin velallisten heterogeenisuus, mutta siina korostuu silti kuluttajakonkurssin keskiluokkainen luonne. Havainto vahvistuu samojen kirjoittajien vuonna 2000
julkaisemassa tutkimuksessa "The fragile middle-class" (Sullivan, Warren
& Westbrook 2000). Tama sosiologinen tutkimussuunta painottaajuuri konkurssin normaaliutta ja valttamattomyytta osana nykyaikaista luottoyhteiskuntaa (ks. myos Mcintyre 1989).
Sosiologista Hihestymistapaa on kritikoitu monissa luotonantajien nakokulmaa valottavissa taloustieteellisissa tarkasteluissa. Niissa on kiinnitetty
huomiota esimerkiksi kuluttajakonkurssin tarkoitushakuisen hyvaksikayton
mahdollisuuteen, saiinnostOn sisaltamien kannustinten ei-toivottuihin ohjausvaikutuksiin ja eri konkurssivaihtoehdoilla keinotteluun (ks. esim. White
7
1998).
Oikeudellisesti painottuneissa tutkimuksissa on arvioitu kuluttajakonkurssimenettelyn toimivuutta ja muutostarpeita. Tutkimuksissa on tarkasteltu jopa lain yksittaisten pykalien toimivuutta. Tiirkeita erillistutkimuksia on tehty oikeuskulttuurin alueellisista eroista ja empiirisen tiedon asemasta saannostOn kehittamisessa (Sullivan, Warren & Westbrook 1997;
Girth 1989).

2.3.3 Pienista tarinoista suureen kertomukseen
Seka kotimainen etta muualla harjoitettu velkatutkimus on kohdistunut melko kapeisiin tutkimuskysymyksiin. Erillistarkasteluissa on edetty monissa
maissa jo niin pitkiille, etta uusia tutkimusteemoja on ryhdytty hakemaan
laajemmista aiheista. Siihen viittaavat esimerkiksi kotimaiset aikaisempia
tutkimustietoja kokoavat ja menetelmalliset tarkastelut ylivelkaantumisesta
seka velan oikeudellisten jarjestelytapojen kansainvalisten ve1tailujen lisaantyminen.
Pienten tarinoiden ylivoima on johtanut siihen, etta yleiskuva luotoista, velkaongelmista ja ongelmiin vaikuttamisesta on jaanyt yksityiskohtaisten erillisteemojen varjoon. Tahan mennessa kertynyt tieto tarjoaa kuitenkin kayttokelpoista materiaalia tarkasteluun, jossa pyritaan arvioimaan
7

Kuluttajakonkurssin toteuttamisen vaihtoehdot ovat likvidaatiokonkurssi ja maksuohjelmakonkurssi. Niiden tarkein periaatteellinen ero on, etta likvidaatiokonkurssissa velallinen vapautuu valittomasti veloistaan, mutta menett!lii omaisuutensa. Maksuohjelmakonkurssissa taas veloista vapautuminen toteutuu vasta velarunaksuohjelman jalkeen, mutta omaisuus on mahdollista sailyttaa.
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samalla kertaa naita kaikkia luottoyhteiskunnan ominaispiirteita. Siksi 2000luvun alussa on mahdollista rakentaa suurta kertomusta suomalaisesta luottoyhteiskunnasta.
Kertomuksen pohjaksi voidaan poimia aikaisemmasta velkatutkimuksesta muutama yleinen kehityspiirre. Arvioinnin lahtakohtana voidaan pitaa
Caplovitzin (1969 ja 1974) varhaisia havaintoja, joiden mukaan luottomarkkinoiden laajeneminen tuo mukanaan velkaongelmia ja koyhimmat vaestOryhmat ovat heikoimmassa asemassa luotonkayttajina. Edella esitelty tuoreempi tutkimus on taydentanyt kuvaa velallisten asemasta luottomarkkinoilla 1900-luvun lopulla. Sen anti voidaan kiteyttaa seuraaviin yleishavaintoihin:
- luottomarkkinoiden laajeneminen on jatkunut ja velkaongelmien m1Uira on lisaantynyt,
- velkaongelmat ovat laajentuneet taloudellisesti huono-osaisista myiis keskiluokkaan,
- luottomarkkinoiden ja velkaongelmien lisaantyminen on lisannyt ongelmista
velallisille aiheutuvia taloudellisiaja sosiaalisia haittoja,
- velkaongelmat johtuvat useammin yllattavastii epaedullisesta muutoksesta velallisen olosuhteissa kuin maksuhaluttomuudesta,
- eri luottomuotojen kaytiista aiheutuvat ongelmat eivat ole samanlaisia, minka
vuoksi ongelmien hallinta on yhteiskuntapoliittisesti vaikeaa,
- velkaongelmia on yritetty korjata maksukyvyttiimyyssaantelyn ja velkaneuvontapalvelujen avulla, mutta ne eivat ole tehonneet kaikenlaisiin ongelmiin.

Naita tutkimushavaintoja on kaytetty perusteluna velkaongelmien hallintapolitiikan uudelleenmuotoilussa eri markkinatalousmaissa. Havaintoja tasmennetaan seuraavassa paajaksossa, jossa esitellaan velkaongelmien hallinnan lahtokohtia. Niihin palataan myos Suomeen kohdistuvissa empiirisissa
luvuissa. Sita ennen esitellaan velkaongelmien hallinnan muodonmuutoksen
hahmotteluun tarvittavia avainkasitteita ja yhteiskuntapolitiikan keinovaihtoehtoja kotitalouksien talous- ja velkaongelmien hallinnassa.

3

VELKAONGELMIEN HALLINNAN
LAHTOKOHTIA

3 .1

Uuden institutionalismin tyokalut tutkimuksen
apuvalineena

3 .1.1 Uuden institutionalismin peruspiirteet
1900-luvun lopulla seka tutkijat eri tieteenaloilla etta politiikan tekijat ovat
olleet yha kiinnostuneempia instituutioiden asemasta kayttaytymisen rajaajina ja suuntaajina seka sosiaalisten instituutioiden ja taloudellisen toiminnan
valisista yhteyksista. Tarkastelujen lahtOkohtana on ollut valtavirtaa edustavien talous- ja sosiaaliteorioiden kritiikki. (Goodin & Klingemann 2000;
Pierson 2000; Moorhead 1998; Castles 1997; Alston, Eggertsson & Nmih
1996; Williamson 1996; Gough 1994; North 1990.)
Tanskalaisen politiikan tutkija Smensenin (1995, 14) mukaan ei ole
epailystakaan, etteiko uusi institutionalismi edustaisi nykyisin yhta keskeista
teoreettista ja metodologista suuntausta yhteiskuntatieteissa. Han arvioi varsin rohkeasti, etta kaikista yhteiskuntatieteiden oppisuunnista voidaan tunnistaa kehityssuunta, joka on johtanut rakenteiden merkitysta korostavan
strukturalismin ja kayttaytymista painottavan metodologisen individualismin
valisen kuilun kaventumiseen.
Uusi institutionalismi etsii siis keskitieta rakenteita ja kayttaytymista
korostavien tieteellisten selitysten valimaastosta. Se pyrkii ottamaan etaisyytta seka "liikaa valintoja" etta "liikaa rakennetta" sisaltaviin teoreettisiin
suuntauksiin. Puhtaimmillaan eri nakokulmien yhteensovittamisen tarvetta
kuvaavat arviot, joiden mukaan taloustiede tutkii valintoja ja sosiologia taas
valinnanmahdollisuuksien puuttumista (ks. esim. Granovetter 1985).
Tassa yhteydessa on tarkoituksena esitella niita uuden institutionalismin peruskasitteita, jotka soveltuvat velkaongelmien hallinnan muodonmuutoksen kuvaamiseen. Seuraavat tarkastelut toimivat johdatuksena taman
paajakson myohemmille pohdinnoille, joissa pureudutaan yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin kansalaisten velkaongelmien hallinnassa.
Uutta institutionalismia edustava tutkimus on hajaantunut vaikeasti
hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Tama on nakynyt ainakin kolmella tavalla. Ensiksi alan tutkimusta harjoitetaan useilla tieteenaloilla. Tieteenalaan
perustuvissa luokitteluissa mainitaan yleensa taloustieteen, politiikan tutkimuksen, sosiologian ja historiatieteen alalia harjoitettava tutkimustoiminta
(Goodin 1996, 2-19). Tosin muillakin tieteenaloilla, esimerkiksi oikeustieteessa ja sosiaalipolitiikassa, on julkaistu taman oppisuunnan tutkimuksia.

26
Toiseksi Uihestymistavat vaihtelevat eri tieteenaloilla ja eri tutkimuksissa.
Yhden ryhmittelyn mukaan ne on luokiteltu tieteenalajaottelua myotaillen
viiteen ryhmaan: rationaalinen valinta seka normatiivinen, historiallinen, sosiaalinen ja strukturalistinen institutionalismi (Peters 2000, 207-213). Vahvin perinne on taloustieteellisesti painottunut rationaalisen valinnan oppi,
josta muut suuntaukset ovat saaneet vaikutteita. Kolmas hajanaisuutta lisaava tekija on tutkimuskohteiden eriytyminen. Esimerkkeina voidaan mainita
liiketoimikustannusten tutkimus taloustieteissa, hyvinvointimallien tutkimus
sosiaalipolitiikassa tai instituutioiden muotoilun tutkimuksen eriytyminen
omaksi tutkimushaarakseen.
Eri tieteenalojen nakemykset institutionalismista eroavat. Yleisesti ja
lyhyesti maaritellen instituutioilla ymmarretaan kayttaytymista suuntaavia
pelisaantOja yhteiskunnassa (Pettit 1996; David 1994). Instituutioihin voidaan lukea esimerkiksi lait ja asetukset, viranomaismaaraykset ja -paat6kset
seka organisaatioiden muodolliset toimintaohjeet. Esimerkiksi velkajaijestelylaki tai toimeentulotuki ovat tallaisia instituutioita. Toisaalta instituutioihin kuuluvat vapaamuotoiset kayttaytymissaannot, tavat ja tottumukset seka
myos tiedostamattomat, tahattomat ja satunnaiset toimintamuodot. Yhdessa
nama pelisaannot ohjaavat laajalti erilaisia toimintoja yhteiskunnassa, kuten
seuraavasta erittelysta voidaan paatella.
Perhe- ja sukulaissuhteiden tehtavana on sukupolven uusista yksiloista
huolehtiminen ja varhainen sopeuttaminen yhteiskuntaan. Koulutuksen
avulla sosiaalistetaan nuorisoa ja aikuisiakin seka siirretaan kulttuuriperintiia sukupolvelta toiselle. Talouden instituutiot huolehtivat tuotteiden ja
palvelusten tuotannosta, jakelusta ja kulutuksesta. Politiikan instituutioiden
tarkoituksena on muun muassa vallankaytto, siihen perustuva resurssien jako eri eturyhmille seka sisaisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen.
Kulttuuri-instituutiot luovat, sailyttavat ja jakavat esimerkiksi uskonnon,
tieteen ja taiteen aikaansaannoksia. Lisaksi yhteiskunnan kerrostuneisuutta
ohjaavat instituutiot saatelevat asemien jakoa, palkitsemista seka eri yksi!Oille ja yhteiskuntaryhmille tarkoitettuja resursseja. (Goodin 1996, 20-24.)

Taman perusteella instituution kasite vaikuttaa kovin valjalta ja epamaaraiselta. Uutta institutionalismia edustavissa tarkasteluissa todetaan usein hieman latteasti, etta instituutioilla on valia. Sjoblom (1993, 401) arvioi, etta
mita laajempi on instituution maaritelma, sita helpompaa on myontaa instituutioiden merkitys. Samalla on yha vaikeampaa tasmentaa instituution kasitetta.
Instituutioiden ja organisaatioiden erottaminen toisistaan kuitenkin
selventaa tilannetta. Vakiintuneen erottelun mukaan instituutiot ovat pelisaant6ja, kun taas organisaatiotja yksilot ovat pelaajia. Kuvio 3.1 kuvaa uuden institutionalisen taloustieteellisen nakemysta instituutioista ja niiden
merkityksesta. Samalla kuvio tuo alustavasti esiin sen, mihin instituutioiden
muuttuminen ja uudelleenmuotoilu perustuu.
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Kuvio 3.1 Instituutiotja niiden merkitys taloudellisessa toiminnassa
Uihde: Kuvio perustuu Williamsonin (1996, 223) laatimaan asetelmaan.

Instituutioiden muodostama kokonaisuus rajaa organisaatioiden toimintaa ja
yksiloiden valintoja. Esimerkiksi liike-elamassa, julkishallinnossa tai poliittisessa toiminnassa pyritaan vahentamaan liiketoimikustannuksia toimintoja
institutionalisoimalla. Samalla rajoitetaan valintojen tekemista. (Williamson
1996, 219-249.) Institutionaalisesti rajoitetun valinnan edut tulevat esiin
myos sopimussuhteissa. Jos sopimusten tekemista ei saannella, taloudellisesti jarkevia sopimuksia jaa syntymatta ja sopimusrikkomuksista syntyy
kohtuuttomia seurauksia heikommalle osapuolelle. Naista syista esimerkiksi
luottosopimusten solmimista tai velallisen asemaa velkaongelmatilanteissa
on katsottu tarpeelliseksi ohjata oikeudellisella saantelylla.
Vaikka instituutioiden sanotaan rajaavan kayttaytymista ja va1intoja,
esimerkiksi lainsaadannolla voidaan myos avata toimintamahdollisuuksia.
Tasta nakokulmasta instituutioilla on merkitysta esimerkiksi markkinoiden
toimintaedellytysten luomisessa ja kansalaisten aseman turvaamisessa yksityisoikeudellisissa oikeussuhteissa. (Tala 2001, 159-165; Sbragia 2000; LaTorre 1995, 10-11.)
Institutionaalinen ymparisto vaihtelee tilanteen mukaan. Shepsle
(1989, 138) toteaa, etta esimerkiksi lapset muuntelevat saman leikin pelisaantOja eri tilanteissa. Instituution valitseminen merkitsee samaa kuin pelimuodon valitseminen ja siksi instituutioita selittava teoria selittaa sita, miksi
tiettyja peleja valitaan. Eri vaestOryhmilla ja eri yksilOilla on erilainen institutionaalinen ymparisto. Esimerkiksi ongelmiin joutuneiden velallisten ja
muiden velallisten institutionaalinen ymparistO poikkeaa toisistaan.
Kuvion 3.1 asetelma muuttuu jatkuvasti, kun organisaatiot muuttuvat
ja muuttavat institutionaalista ymparistoa. Muutoksen avain on eri toimintavaihtoehtojen suhteellisten hintojen muuttuminen, joka avaa mahdollisuuk-
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sia hyodyntavoitteluun. Nain institutionaalisen ymparisti:in ja organisaatioiden toiminnan muodostama kokonaisuus, riskien hallintarakenne (governance structure) suuntaa yksi!Oiden kayttaytymista (ks. myos Saari 2001 b).
Uudelle institutionalismille ominaisena korostuksena voidaan pitaa
sita, etta institutionaalista ymparisti:ia ei nahda yksinomaan rajoitteena, vaan
myos resurssina. Kun vanha institutionalismi kuvasi instituutioita lahes yksinomaan valintoja rajoittavina muodollisina rakenteina, uusi institutionalismi painottaa enemman niiden joustavuutta (Peters 2000, 216). Nain mielenkiinto kohdistuu entista enemman instituutioiden muotoilun mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin.
Uuden institutionalismin on arvioitu johtaneen yhteiskuntapolitiikassa myos aikaisempaa systemaattisempien ja rationaalisempien toimintatapojen soveltamiseen. Tassa yhteydessa on viitattu muun muassa "valtion takaisinpaluusta" kaytyyn keskusteluun, jossa on tahdennetty valtion asemaa
itsenaisena ja erityisia intresseja omaavana toimijana yhteiskunnallisten ongelmien paikantajana ja politiikan muotoilijana (ks. esim. Gough 1994,

31-33).
Yhteiskuntatieteissa uusi institutionalismi on lahentanyt rakenteita ja
kayttaytymista painottavia tieteellisia tulkintamalleja. Se on tisannyt vaikutteiden siirtymista yli oppiainerajojen seka edesauttanut eri tieteenalojen
keskinaista kanssakaymista ja yhteisymmarrysta. Esimerkkina tasta kehityksesta voidaan mainita rationaalisen valinnan teoriaan pohjautuvien lahestymistapojen leviaminen sosiaali- ja oikeustieteisiin tai instituutioiden historiariippuvuuden korostaminen laajalti eri tieteenaloilla.

3 .1.2 Institutionaalinen muutos
Yhteiskunnan muutokset ovat yhteiskuntatieteissa perinteikas tutkimuskohde. Tutkijat ovat kuvanneet kriiseja ja murrosvaiheita, tulkinneet niita kaynnistavia, edistaviajajarruttavia tekijoita seka arvioineet muutosten nopeutta,
voimakkuutta, kestoa ja vaikutuksia. Muutosten kuvaamisen ja selittamisen
tarkeydesta vallitsee laaja yksimietisyys yhteiskuntatieteilijoiden keskuudessa. Murrosvaiheiden ja niiden vaikutusten empiirisen arvioinnin on vaitetty
edustaneen suomalaisen sosiologian "suurta linjaa" 1900-luvulla (Allardt
1984).
Yhteiskunnan muutosten tutkimisen tarkeytta voidaan perustella monin tavoin. Ensiksi sosiaalitieteilijat ovat innokkaita etsimaan uusia yhteiskunnallisia ongelmia seka maarittelemaan ja tilastoimaan normaalivaesti:ista
poikkeavia riskiryhmia (Culpitt 1999, 62-65; Erasaari 1986). Voimakkaita
muutoksia (esim. nalkavuodet, talouslamat, muuttoaallot) kuvaavissa tutkimuksissa tallaisten !Oydosten tekeminen on tavanomaista helpompaa. Toi-

29
seksi tuloshakuisuus tutkimustoiminnassa ja yhteiskunnassa yhdessa nykyaikaisen tietojarjestelmien kanssa on johtanut siihen, etta muutoksia kyetaan
seuraamaan laajasti ja tarkasti. Muun muassa sosiaali-indikaattoreiden uudelleenloytymista 1990-\uvulla voidaan pitaa esimerkkina tasta suuntauksesta. Kolmanneksi muutosten etsimiseen on rakennettu sisaan ajatus tulosten hyodynnettavyydesta. Siksi tutkimustulosten jalostamisesta toimenpidesuosituksiksi ja korjausehdotuksiksi on tullut yha tarkeampi osa yhteiskuntatieteellista tutkimusta.
Yhteiskunnan muutosten, murrosten ja kriisien tutkimisen tarkeyden
lisaksi yhteiskuntatieteilijat ovat olleet laajasti yhta mielta siita, etta muutoksen kasite on epaselva. Tahan voi olla syyna se, etta tieteelliset tulkintamallit
yksinkertaistavat yhteiskunnan muutosten monimutkaista luonnetta. Yhteiskuntamurrosten kaynnistymiseen vaikuttavia tekijoita ei tunneta hyvin, niiden maarittelyperusteet vaihtelevat, jalkikateisarviot oikovat todellisia kehityskulkujaja ainainen kriisi- tai muutospuhe hamartaa muutosten tulkintaa
(Rauhala 1998).
Institutionaalisten muutosten (institutional change) tutkimista voidaan pitaa yhteiskunnan muutoksiin kohdistuvan tutkimustoiminnan yhtena
alalajina. Instituutioiden muuttumista tai uusien syntymista on selitetty kolmella tavalla (Goodin 1996, 24-27). Ensimmainen vaihtoehto on onnettomuus tai muu olosuhteiden akillinen muutos. Esimerkiksi sota, vallankumous tai talouskriisi voi muuttaa ratkaisevasti vallitsevaa instituutionaalista
rakennetta. Toinen tapa on instituutioiden muuttuminen vahitellen evoluution avulla. Taman mukaan yhteiskuntakehitykseen sopeutuvilla organisaatioilla on pitkalla aikavalilla parhaat mahdollisuudet sailya tai muuttua vahiten. Kolmanneksi instituutiot voivat muuttua tarkoituksellisen muotoilun
tuloksena (ks. myos Saari 200la ja 2001 b; Hinnfors 1999). Muodollisten
instituutioiden muutoksessa tietoisella muotoilulla on olennainen merkitys,
kun taas epaviralliset tavat, tottumukset ja kayttaytymissaannot muuttuvat
hitaammin.
Nama perusvaihtoehdot esiintyvat harvoin puhtaina. Esimerkiksi tarkoituksellisten muutospyrkimysten takana voi olla akillinen yllyke, joka pakottaa instituutioita ja organisaatioita sopeutumaan muuttuneeseen ymparistOon. Tallainen voi olla esimerkiksi uuden teknologian kayttOonotto.
Instituutioiden uudelleenmuotoilu voi taas nayttaa evoluutiolta, jos institutionaalinen ymparistO muuttuu nakymattomasti yksittaisten alainstituutioiden uudistamisen tuloksena. Etukateen laaditun politiikkaohjelman toteuttaminen on helpompi mieltaa tarkoitukselliseksi toiminnaksi.
Seuraavaksi tarkennetaan institutionaalisen muutoksen luonnetta
muutaman esimerkin avulla. Ne osoittavat, etta instituutioiden muuttumiseen
on lukuisia tapoja, eika muutoksen tulkinta ole yksiselitteista. Esimerkit
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koskevat institutionaalisen muutoksen vaihtoehtoja. Instituutioiden tarkoituksellista muotoilua esitellaiin erikseen tuonnempana.
1) Ensimmainen nakokulma perustuu uuden institutionaalisen taloustieteen
perusoppeihin. Amerikkalainen taloustieteilija North (1990) kuvaa institutionaalisen muutoksen luonnetta viisikohtaisen ohjelman avulla. Tama nakokulma korostaa oppimisen ja evoluution merkitysta taloudellisen selviytymisen ja muutoksen valine ina pitkalla aikavalilla.
Ensiksi instituutioiden ja organisaatioiden jatkuva vuorovaikutus ja
kilpailu niukoista resursseista ovat muutoksen perustana. Esimerkiksi yritUijan tai julkisorganisaation havainnot paremmista toimintamahdollisuuksista voivat johtaa pelisaantOjen muutospyrkimyksiin. Toinen muutoksen
a vain on taitojen ja tietojen kehittaminen, mihin kilpailu pakottaa organisaatiot investoimaan. Niiden karttuminen vaikuttaa toimintamahdollisuuksien tulkintaan ja valintoihin, mika muuttaa vahitellen instituutioita. Kolmanneksi institutionaalinen ymparisto kannustaa niiden tietojen ja taitojen
kehittamiseen, jotka johtavat taloudellisesti tehokkaisiin ratkaisuihin. Tama
edellyttaa yhteiskuntapolitiikassa kannustinrakenteita, jotka eivat suosi
esimerkiksi rikollista taloudellista toimintaa normaalin taloudellisen toiminnan kustannuksella. Neljanneksi eri pelaajat tulkitsevat eri tavoin informaatiota ja muutostarpeita toimintaymparistossaan. Siksi ne voivat paatya samankaltaisissa tilanteissa erilaisiin valintoihin. Viidenneksi olemassa
oleva "institutionaalinen matriisi" on muutosten lahtOkohtana. Siksi institutionaalinen kehitys on historian ehdollistamaa (polkuriippuvuus) ja muutokset tapahtuvat usein vahitellen. Lisaksi organisaatiot yleensa vastustavat
suuria muutoksia.
2) Toisessa esimerkissa korostuu muutoksen poliittisuus. LahtOkohtana on
kuitenkin kaksi uuden institutionaalisen taloustieteen perussaantoa: suhteellisten hintojen muuttuminen muutosten kaynnistajana ja instituutioiden
asema valintojen rajaajana. Kaltenthaler (1997) arvioi Saksan rahapolitiikan
instituutioiden tarkastelussa, etta olemassa olevat poliittiset instituutiot rajaavat olennaisesti mahdollisia toimintavaihtoehtoja.
Harren arvionsa mukaan toimintapolitiikka muuttuu, jos politiikkavaihtoehtojen suhteelliset hinnat tai toimijoiden valtasuhteet muuttuvat.
Kun toimijat pyrkivat muuttamaan politiikkaa, instituutiot toimivat valissii
"filttereina" ja vaikuttavat lopputulokseen. Taman mukaan jo tieto toimijoiden intresseistii lahtOtilanteessa seka siita, kenella on sananvaltaa ja toimivaltuuksia, rajaa odotettavissa olevia politiikkavaihtoehtoja.
Institutionaalinen rakenne voi suunnata piiiitOksentekoa myos siten,
etta toimintapolitiikan muutos jiiii toteutumatta voimakkaista muutospyrkimyksista tai enemmistOn tahdosta huolimatta. Esimerkiksi piiiitOksentekoon
osallistuvien osapuolten maara seka sosiaalisten organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksien rajaaminen voivat vaikuttaa lopputulokseen.
3) Kolmas esimerkki esittelee yhteiskunnan ja sen instituutioiden muutosta
historiallisesta nakokulmasta. Gersick ( 1991) tarkastelee muutoksen tulkinnan muutoksia kuudelta tieteenalalta tekemiensa havaintojen avulla. Han
esittaa organisaatioiden muuttumista kuvaavan "jaksottaisen tasapainon"
-mallin, jonka liihtokohtana on vahittaisiii muutoksia puoltavien teorioiden
kritiikki.
Mallin mukaan vakaan kehityksen ja nopeiden muutosten jaksot
seuraavat toisiaan. Myos vakaan kehityksen kaudella tapahtuu pieniii muutoksia, mutta ne eivat kohdistu vakaaseen syviirakenteeseen. Syvarakenne
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tarkoittaa organisaation rakennetta ja olemassaoloa turvaavia toimintamalleja eli eraanlaisten perusvalintojen muodostamaa kokonaisuutta. Muutokset eivat valttamatta johda korkeampaan kehitysasteeseen tai ennalta arvioituun lopputulokseen. Vaikutukset voivat oil a myos kielteisia ja odottamattomia.
Esimerkiksi koripallossa korien pienta nostamista voidaan pitaii vakaana kehityksena, koska peli jatkuu suurin piirtein entisin saannoin . Vasta
korien poistaminen merkitsisi syviirakenteen jarkkymista. Taman mallin
yksi perusvaittama on, etta siirtyminen pelista toiseen edellyttaii perusteellisia rakenteellisia muutoksia tai epaonnistumisia, joiden vuoksi syviirakenne
murtuu kokonaan. Nain syntyvassa valiaikaisessa hajaannuksen tilassa alkaa muodostua uusia pelisaantaja vakaamman kehityksen pohjaksi.
4) Neljannessii esimerkissa ruotsalainen taloushistorioitsija Ankarloo
( 1999) ottaa esiin "spontaanin muutoksen" mahdollisuuden ja arvostelee
samalla uuden institutionalisen taloustieteen perusoppeja. Han esittaa, etta
muutos voi toteutua myos ilman suunnitelmaa tai suunnittelua. Uusi institutionaalinen jiirjestys voi syntya useiden yksittaisten toimijoiden kiiyttaytymisen vuoksi ilman pyrkimysta toteutuneeseen lopputulokseen.
Kirjoittaja valaisee nain syntyvaa jiirjestysta shakkipeliesimerkilla.
Shakissa pelaaja tekee siirtonsa reagoimalla vastapelaajan siirtoihin. Jos
kesken pelin katsotaan esimerkiksi sotilaiden sijoittumista, voidaan puhua
"spontaanista jarjestyksesta". Kumpikaan pelaajista ei ole muotoillut juuri
sellaista asetelmaa, vaan he ovat sopeutuneet kulloiseenkin tilanteeseen.
Tiillainen evoluutio edellyttaa kuitenkin shakin saantajen noudattamista.
Taloushistorioitsijalle tyypilliseen tapaan Ankarloo korostaa tilannetekijoiden merkitysta. Samalla han arvostelee edella esiteltya Northin
ajatusta siita, etta vallitseva institutionaalinen rakenne on valikoitunut ajan
myota kilpailun, tehokkuuden ja taloudellisten tekijoiden perusteella. Kritiikin kohteena on myos se, etta taloudellisen valikoinnin oppi ei vastaa siihen, kuinka instituutiot syntyvat.
5) Viides ja kriittisin nakokulma pitiiii pyrkimystii jatkuvaan muutokseen
liinsimaisille yhteiskunnille ominaisena ajattelu- ja toimintamuotona. Tiimii
tulee esiin australialaisen Allenin (1997) artikkelissa, joka kuvaa "muutosaddiktien" harjoittamaa "institutionaalista vandalismia".
Allen kieltiia olevansa konservatiivi ja sanoo uskovansa edistykseen.
Samalla han vastustaa muutosta muutoksen vuoksi. Institutionaalisessa
vandalismissa muutoksia perustellaan muun muassa teknologian sanelemina tai talouden rajoitteista johtuvina vaistamattomina ja pysayttiimattomina
kehityssuuntina. Instituutioiden muuttamisen tarvetta ei kyseenalaisteta ja
muutosten vastustajat leimataan hiiviajiksi. Politiikassa, hallinnossa ja talouseliimassa nopeilla reformeilla pyritiian osoittamaan, etta asioille yritetiiiin tehdajotakin. Esimerkkinii institutionaalisesta vandalismista kirjoittaja
mainitsee julkisten palvelujen yksityisUimisen .
Allen asettuu uuden institutionalisen taloustieteen perusoppeja vastaan vaittamallii, etta teknologinen muutos ei ole yhteiskunnan muutosten
perusta. Myos havainnot instituutioiden jatkuvasta muuttumisesta osoittavat, etta organisaatiot eiviit viilttiimiittii ole muutosta vastustavia. Kirjoittaja
mukaan muutoshuumaa motivoivat niukkuuden ja teknologian asemesta
ideologiset muodit, tyhmyys jajulmuus.

Esimerkit kuvaavat laajasti institutionaalisen muutoksen ominaispiirteita.
Kolme ensimmaista nakokulmaa edustaa uuden institutionalismin valtavirtaa
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eri tieteenaloilla, kun taas kahdessa viimeisessa on kriittisempi savy. Etenkin
viimeinen esimerkki on virkistava tulkinta yhteiskunnan muutoksesta, koska
siina asetetaan kyseenalaiseksi seka syvalle juurtunut kasitys reformeista
hyvien asioiden edistajina etta nakemys ennallaan sailytettavan politiikan
taantumuksellisuudesta.
Muutoksen asemesta instituutioiden yhteydessa puhutaan usein vakaudesta, kestavyydesta, ennustettavuudesta, arvostuksesta ja luotettavuudesta. Instituutioiden vakauden sanotaan johtuvan niihin aikojen myota kertyvasta historiallisesta painolastista. Historian merkitys nakyy ennen muuta
siten, etta vanhat rakenteet maaraavat usein ratkaisevasti instituutioiden nykyisia ja tulevia muotoja. Tiihiin viitaten on puhuttu instituutioista historian
kantajina tai polkuriippuvuudesta (David 1994). Toisin sanoen aiemmin valitut polut voivat vaikeuttaa uusien valintojen tekemistii tai jopa sulkea vayliin niihin. Historian painolasti on raskain silloin, kun pelisaannot ovat sailyneet muuttumattomina kauan ja instituutiot ovat nivoutuneet monimutkaiseksi kokonaisuudeksi.

3 .1.3 "Institutional design"
Kasite "institutional design" on lainattu yhteiskuntatieteisiin tuotesuunnittelusta. Tekemisesta puhuttaessa silla ymmarretiian tietoista interventiota vallitsevaan asiantilaan; vanhan muuttamista tai kokonaan uuden luomista. Tekemisen kohteena se viittaa muotoon tai rakenteeseen, eli yksittaiseen instituutioon tai useiden instituutioiden muodostamaan kokonaisuuteen. (Goodin
1996, 30-34.) "Institutional design" merkitsee siis joko yhteiskunnan vakiintuneita pelisaant6ja tai niiden uudelleenmuotoilua.
Instituutioiden muotoilua kiiytetaan esimerkiksi yhteiskunnassa havaittujen epakohtien korjaamiseen. Silla on merkitysta tilanteissa, joissa
tietoiselle toiminnalle on sijaa. (Pettit 1996, 55; Weimer 1995, 2.) Jos instituutioiden arvioidaan muuttuvan itses@in onnettomuuksien tai evoluution
avulla, niiden tarkoitukselliset muuttamispyrkimykset eivat ole ratkaisevassa
asemassa. Instituutioita muotoiltaessa ei useinkaan keksita mitaan uutta,
vaan joko korjataan jarjestelmiiii tai lainataan ideoita muualta. Uudistukset
voivat pohjautua muissa organisaatioissa, muilla aloilla tai muissa maissa
toteutettuihin reformeihin, tutkimustoiminnassa esitettyihin uudistuksiin tai
alustavasti kokeiltuihin ratkaisuihin. (Weimer 1993.)
Ajatukseen instituutioiden muotoilusta sisaltyy kaksi tarkeaa lahtooletusta (Goodin 1996, 34-39). Ensimmainen lahtokohta on ajatus hyvasta,
paremmasta tai jopa optimaa1isesta jarjestelmasta. Arviointikriteerit riippuvat siita, tarkastellaanko asiaa toimijaorganisaation nakokulmasta vai laajemmin. Yksittaisten toimijoiden periaatteet, pyrkimykset ja valinnat eivat
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valttamatta johda kokonaisuutta ajatellen parhaaseen lopputulokseen (ks.
myos Kangas 1994).
Toiseksi instituutioiden muovailtavuus pohjautuu siihen, etta toimijoiden kayttaytymisen ohjailu katsotaan mahdolliseksi (Pettit 1996, 55-56).
Tama tarkoittaa sita, etta kaytettavissa olevat toimintamahdollisuudet ja
kannustimet vaikuttavat ihmisten kiiyttaytymiseen. Naita mahdollisuuksia ja
kannustimia voidaan muuttaa. Lisaksi oletusten takana on ajatus kohteiden
rationaalisesta kayttaytymisesta ja oman edun tavoittelusta. Valinta on rationaalinen, kun se edistaa toimijan haluja ja tavoitteita paremmin kuin vaihtoehtoiset valinnat. Yleensa se johtaa oman edun tavoitteluun yhteisen hyvan
kustannuksella.
Taman ajattelutavan ideana on kannustinten hyodyntaminen kayttaytymisen suuntaajina. Kannustinten kayttO on ollut perinteisesti vahaista
lansimaisissa poliittisissa jarjestelmissa ( Grabosky 1995). Kannustimien
muoto vaihtelee rahamaaraisista avustuksista symboliseen palkitsemiseen.
Niita on mahdollista kayttaa seka moitittavan toiminnan karsintaan etta tavoiteltavan toiminnan tukemiseen. Yhteiskuntapolitiikassa kannustinten
kaytto voi tarkoittaa esimerkiksi sita, etta kansalaisille tarjotaan erilaisia
vaihtoehtoja ja niiden kannustimia muuttamalla kayttaytymista voidaan ohjata haluttuun suuntaan.
Instituutioiden muotoilukeskustelua on kayty eri tieteenaloilla vaihtelevin nimikkein ja erilaisin painotuksin. Edella ei ole viela tarkasteltu poliittisen prosessin ja paatOksenteon asemaa. Linder ja Peters (1995) ovat tutkineet instituutioiden muotoilua tasta nakokulmasta (policy design). He ovat
nimenneet vallitsevan suuntauksen paatOsperinteeksi ja sita kritikoivan kilpailijan keskusteluperinteeksi.
Paattisperinne luottaa instituutioiden muotoilussa analyyttisiin tyokaluihin
ja muodollisiin taloudellisiin kriteereihin. Se on luonteeltaan teknokraattinen ja elitistinen, pohjautuu tietoon ja asiantuntijoihin seka tavoittelee
mahdollisimman objektiivista lopputulosta. Paattisperinteen henki tulee hyvin esiin Weimerin (1993) artikkelissa politiikan muotoilusta. Han jakaa
politiikan muotoilun kolmeen paavaiheeseen: ongelman maarittely, toimintapolitiikan muotoilu ja vaikutusten arviointi. Ongelman maarittelyyn
kuuluu sosiaalisesti haitalliseksi katsotun ongelman laajuuden, luonteen ja
mahdollisten syiden selvittaminen, ongelman kehystaminen julkisen intervention mahdollistavaksi poliittiseksi ongelmaksi seka paamaarien asettaminen erilaisten politiikkavaihtoehtojen arviointia varten. Naiden tekijoiden
arviointi voi edellyttaa esimerkiksi markkinoiden toiminnastajohtuvien hairiOiden tai kohteiden kayttaytymisessa havaittujen vinoutumien tunnistamista. Uudelleenmuotoiluun on syyta, jos jakin esilla oleva uusi vaihtoehto
arvioidaan kayttissa olevaa paremmaksi. Politiikan uudelleenmuotoilun perustana voidaan kayttaa joko vallitsevasta jarjestelmasta saatuja kokemuksia tai uudistusten vaikutusten hahmottelua etukateen.
Keskusteluperinne painottaa politiikan osuutta, toiminnan merkitysta j a sosiaalisia arvoja. Lisaksi se pyrkii ottamaan huomioon eri intressiryhmien
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esiWimat niikokohdat ja on kenties herkempi muuttamaan lahtOoletuksiaan.
Tama perinne edustaa lahinna sellaista vaihtoehtoa, jossa eturyhmat ovat
kollektiivisina toimijoina tiiviisti mukana poliittisessa keskustelussa ja toiminnassa (Linder & Peters 1995; Oliver 1993). Ne nostavat esiin ongelmia
ja muotoilevat niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Kohteena ovat yleensa yksityiset
riskit, esimerkiksi rikokset, tyotapaturmat tai tyottomyys. Toisaalta politiikkavaihtoehtoja muotoillaan "epapoliittisessa" ja "ei-julkisessa" ymparistOssa, koska monet riskit eivat ole eturyhmien nakokulmasta kiinnostavia. Esimerkiksi luonnonkatastrofit, budjettivaje tai teknologian haitalliset
vaikutukset voivat olla tallaisia riskeja. (May 1991, 190-197.)

Nama perinteet esiintyvat harvoin sellaisenaan, mutta niiden tunnistaminen
on tarkeaa. Nain on siksi, etta paatOsperinne on ollut vanhastaan vahva
suuntaus. Myos uuden institutionalismin alaan kuuluvat tarkastelut ovat korostaneet rationaalisen ajattelun ja valinnan merkitysta paatOksenteossa. Toisaalta politiikan ja instituutioiden muotoilussa kiinnitetaan nykyisin yha
enemman huomiota prosessitekijoihin, kansalaisten kuulemiseen, toimijoihin ja niiden oman edun tavoitteluun, epataydelliseen informaatioon seka
politiikan itsensa aiheuttamiin hairioihin. Nain molemmat instituutioiden
muotoilun perinteet ovat vahvistuneet samanaikaisesti; seka rationaalisuuden ansiot etta sen heikkoudet tunnetaan nykyisin aikaisempaa paremmin.
Instituution tai politiikkavaihtoehdon muotoilu ja sen vaikutukset
ovat eri asioita. Tarkoitettujen vaikutusten lisaksi syntyy myos tarkoittamattomia vaikutuksia. Molemmat vaikutukset voivat olla joko myonteisia tai
kielteisia. Vaikutusten luonne voi muuttua ajan mittaan. (Tala 2001, 67;
Dery 1999, 171-174.) Lisaksi eri yhteiskuntapolitiikan lohkot ovat kytkeytyneet monimutkaisesti toisiinsa, minka vuoksi yksittaisen instituution ja sen
muotoilun merkitysta on usein vaikea tasmentaa.
Instituutioiden muotoilua voidaan tarkentaa empiiristen esimerkkien
avulla. Seuraavat kolme esimerkkia ovat sosiaalipolitiikan alalta ja ne koskevat sosiaaliturvajarjestelmien muotoilua eri maissa. Empiirisen lahestymistavan on arvioitu soveltuvan hyvin instituutioiden tutkimiseen, koska
talloin on mahdollista tarkastella "institutionaalista elamaa" ja instituutioiden vaikutuksia melko kaytannollisesti (S0rensen 1995, 15).
I) Ensimmaisessa esimerkissa Korpi ja Palme (1998) erottavat viisi institutionaaliselta muotoilultaan erilaista sosiaaliturvamallia. Elake- j a sairausvakuutusjarjestelmien tarkasteluun pohjautuvien mallien luokittelukriteereina
ovat olleet oikeus etuuteen, etuuden taso ja vakuutusohjelman hallinnointi.
Mallien ominaispiirteita voidaan luonnehtia lyhyesti seuraavaan tapaan. Tarveharkintaisessa mallissa minimimaaraiset etuudet kohdennetaan
yksi!Ollisen tarpeen mukaan vain pienituloisille. Vapaaehtoisessa valtion
tukemassa mallissa keskinaiseen apuun pohjautuvien yhteisojen ja vapaaehtoisjarjestOjen vakuutustoimintaa tuetaan verovaroin. Etuudet ovat matalia tai ansioihin perustuvia jane kohdentuvat enimmakseen keskituloisille.
Korporatistisessa tai alun perin Bismarckilaisessa mallissa tyohon osallistuminen ja ammattiryhma maaraavat oikeuden etuuteen. Taloudelliseen
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toimintaan osallistuville kohdennetut etuudet ovat paiiosin ansiosidonnaisia.
Tyonantajien ja tyontekijoiden yhteistyollii on enemmiin merkitystii vakuutusohjelmien hallinnoinnissa kuin muissa malleissa. Beveridgeliiisessii
perusturvamallissa kansalaisuus tai vakuuttaminen ovat koko viiestOon
kohdentuvien matalien etuuksien piiiikriteereitii. Hyviituloisten oletetaan
tiiydentiiviin vakuutusturvaansa yksityisilla vakuutuksilla. Yhdistelmiimallissa on yhdistetty kahden edeltiiviin mallin ominaisuudet. Se tarjoaa perusturvan koko viiestOlle ja lisaksi ansiosidonnaisia etuuksia taloudellisesti
aktiivisille.
Jo muutamaan kriteeriin perustuva luokittelu paljastaa, etta instituutioita voidaan muotoilla monin tavoin. Sekii luokitteluperusteita etta
mahdollisia vaihtoehtoisia malleja on paljon enemmiin. Sosiaaliturvajarjestelmien erilaisilla muotoiluilla saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. Erilaisten institutionaalisten ratkaisujen ideaalipiirteet eiviit viilttiimattii toteudu
kiiytiinnossii. Korpi ja Palme nimittaviit "uudelleenjaon paradoksiksi" sita,
etta tarkimmin koyhyyden ja epatasa-arvon vahentiimiseen tiihtiiiivissii
malleissa niiiden tavoitteiden saavuttaminen on onnistunut huonoimmin.
2) Toisessa esimerkissii Castles (1997) tarkastelee Australian sosiaaliturvajarjestelmien keskeisiii institutionaalisia muotoiluperiaatteita, niiden pysyvyyttii ja suhdetta muiden OECD-maiden vastaaviin jarjestelmiin. Hanen
mielestiiiin Australiassa on ehkii maailman yhteniiisin sosiaaliturvajarjestelmii. Eri sosiaaliturvaohjelmissa on noudatettu keskenaan samanlaisia
muotoiluperiaatteita, jotka nakyiviit jo ensimmiiisissii tulontasausjarjestelmissii (vanhuus- ja tyokyvyttOmyyseliike) vuonna 1909. Viisi itsepintaisesti
siiilynyttii ja ajan myotii muihin sosiaaliturvaohjelmiin laajentunutta periaatetta ovat matalatasoiset etuudet, etuuksien tulotestaus, etuuden rajoittamaton kesto tarpeen mukaan, verorahoitteisuus sekii Liinsi-Euroopan ja
Skandinavian jarjestelmiin verrattuna heikko ansioiden korvausaste. Niiiden
periaatteiden asemaa on yritetty horjuttaa useita kertoja tuloksettomasti.
Pyrkimyksenii on ollut yleensiijiirjestelmien eurooppalaistaminen.
Australian sosiaaliturvajarjestelmii edustaa edellisen esimerkin luokittelussa lahinnii perusturvamallia ja niiyttiiii piirjiiiiviin hyvin sosiaaliturvajarjestelmien kansainviilisissii vertailuissa. Se keriisi eniten pisteitii muun
muassa Dixonin (2000) tutkimuksessa, jossa verrattiin 172 maan sosiaaliturvajarjestelmiii 14 institutionaalisen ominaisuuden mukaan. Jarjestelmien
tuloksellisuutta kuvaavissa koyhyysvertailuissa Australia on sijoittunut
usein huonosti. Muista hyvinvointivaltioista poiketen Australiassa varsinaisen sosiaalipolitiikan alue on varsin kapea, mutta muilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla resursseja uudelleenjakavillajulkisilla interventioilla on pitkiit
perinteet. Lisiiksi korkeahkoa tulokoyhyysastetta on selitetty asuntopolitiikan painotuksilla (Ritakallio 2001b; Castles 1998b).
3) Kolmannessa esimerkissii Kosunen (1997) arvioi sosiaaliturvan leikkauksia Suomessa 1990-luvun talouslaman aikana. Leikkauksia ovat menojen viihentiimiseen johtaneet lainsiiiidannon muutokset. Etuuden heikentiiminen voi kohdistua etuuden tasoon, kestoon tai kiiyttajien miiiiriiiin.
Vuosina 1992-1997 leikattiin lahes kaikkia tulonsiirtojiirjestelmiin
tiirkeimpiii etuuksia. Leikkaukset kohdistuivat useimmin asumistukeen sekii
tyottomyys- ja sairausturvan peruspiiivarahoihin. Ne koskivat aluksi ansioturvaa ja myohemmin perusturvaetuuksia. Ensivaiheessa viihennettiin
etuuksien tasoa ja myohemmin rajattiin edunsaajien miiariiii. Etuuksien
kestoon ei juuri puututtu. Leikkaustahti oli kiivaimmillaan talouslaman jalkeen vuonna 1996. Kansainviilisten kokemusten mukaan universaalit, kor-
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vamerkityt ja poliittisesti vaikutusvaltaisten ryhmien etuudet ovat yleensa
vaikeimmin leikattavia.
1990-luvulla toteutetut sosiaaliturvan leikkaukset ovat kannustaneet
sosiaalipoliitikkoja arvioimaan sita, onko "sosiaalipolitiikan paradigma"
(Hellsten 1996) tai "hyvinvointimalli" (Lehtonen 2000b) muuttunut. Pohjoismaisen mallin peruspiirteet ovat sailyneet Iaman jalkeenkin. Toisaalta
tulonsiirtojarjestelmien muutokset, sosiaalisten oikeuksien kaventuminen ja
kannustinten kaytan lisaantyminen sosiaalipoliittisessa ohjauksessa ovat
merkkeja uudenlaisesta suuntauksesta. Se poikkeaa 1960-luvulla kaynnistyneesta jatkuvan laajenemisen perinteesta. Historian val ossa monet sosiaaliturvajarjestelmamme muotoiluun vaikuttaneet valinnat ovat olleet yllattavia ja sattumanvaraisia (Louhelainen 1988).

Esimerkit osoittavat, etta "institutional design" voi tarkoittaa laajuudeltaan
hyvin erilaisten kokonaisuuksien muokkaamista. Sillii. voidaan viitata esimerkiksi useiden maiden muodostamiin hyvinvointimalleihin tai yhden
maan sosiaalipoliittisen jarjestelmii.n jonkin instituution yksityiskohtiin.
Laajuutensa vuoksi se on hieman pulmallinen kii.site. Toisaalta se on joustava ja soveltuu siksi hyvin empiirisiin jarjestelmii.tarkasteluihin.
Tii.ssii. tutkimuksessa uuden institutionalismin kii.sitteitii. hyodynnetii.ii.n luottomarkkinoihin ja velkaongelmien hallintapolitiikkaan kohdistuvissa jatjestelmii.tarkasteluissa. Ennen empiirisiii. osioita esitellii.ii.n vielii. yhteiskuntapolitiikan toteuttamisen vaihtoehtoja ja modemin velkakysymyksen
ominaispiirteitii..

3.2

Yhteiskuntapolitiikan vaihtoehdot ja
kehityssuunnat

3.2.1 Yhteiskunnalliset ongelmat ja niiden hall inn an
vaihtoehdot
Kansalaisten asemaan vaikuttavien ongelmien luonne ja niiden lievittii.miseen kii.ytetyt keinot ovat vaihdelleet suuresti eri ajankohtina ja erilaisissa
yhteiskunnissa. Nykyisin lukuisat ongelmat kilpailevat poliittisesta huomiosta ja kii.ytettavissii. olevista voimavaroista. Siksi juuri poliittisuus ja
normatiivisuus ovat ongelmien tii.rkeimpiii. piirteitii. (Lehtonen 1995).
Nyky-yhteiskunnassa ongelman politisoituminen ja sen valtiolliset
lievittamispyrkimykset ovat usein merkkejii. ongelman asemasta. Valikoituminen ei ole vii.lttii.mii.ttii. oikeudenmukaista. Esimerkiksi vahva painostustoiminta, julkisuus tai satunnaistekijoistii. johtuva sosiaalinen tilaus voivat
edesauttaa ongelman pii.ii.tymistii. valtiollisen tai muulla tavoin toteutettavan
yhteiskuntapolitiikan kohteeksi (Simpura 1991).
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Etsittaessa ratkaisua johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan, on tehtava useita valintoja. On arvioitava, onko ongelma mahdollista korjata
markkinaratkaisun avulla vai tarvitaanko julkisen vallan keinoja. Jos paadytaan jalkimmaiseen vaihtoehtoon, on pohdittava esimerkiksi lakisaantelyn
tarvetta. Edelleen on selvitettava, riittaako vanhan saannost6n muuttaminen
vai tarvitaanko uutta lainsaadant6a. Lisaksi on arvioitava saantelyn toteuttamiseen tarvittavien voimavarojen mitoitusta. (Tala 2001, 32-36; OECD
1997, 208.)
Kotitalouksien velkaongelmien hallinnan perusvaihtoehtoja voidaan
tarkastella yleisesti jakamalla ongelmiin vaikuttavat toimijat kuvion 3.2 tapaan kotitalouksiin ja niiden lahipiiriin, markkinoihin, kolmanteen sektoriin
seka julkiseen sektoriin. 8 Kuvion kehat rajaavat toimijan toiminta-alueen ja
numeroin merkityt alueet ilmentavat erilaisia toimijayhdistelmia. Laajin keha tarkoittaa sita, etta kotitaloudet ovat aina yhtena osapuolena mukana ongelmien kasittelyssa joko yksin tai lahipiirin tuella. Keinovalikoima tihentyy
kuvion ydinta kohden. Uloimmalla alueella on kysymys kotitalouksien sisalla tai lahipiirissa ratkottavista ongelmista ja ytimessa ovat mukana kaikki
osapuolet.
kotitalous (+hihipiiri)

kolmas sektori

Kuvio 3.2 Kotitalouksien velkaongelmien hallinnan vaihtoehdot
Selitteet: I) kotitalous 2) kotitalous + markkinat 3) kotitalous + kolmas sektori 4) kotitalous + julkinen valta 5) kotitalous + markkinat + kolmas sektori 6) kotitalous + kolmas sektori + julkinen
valta 7) kotitalous + markkinat + julkinen valta 8) kotitalous + markkinat + kolmas sektori + julkinen valta
8

Kolmanteen sektoriin kuuluu markkinoiden ja julkisyhteisojen valirnaastoon jaavia tahoja, jotka
toimivat paaosin vapaaehtoisuuteen perustuen, voittoa tavoittelematta ja yleensa osittain julkisen
rahoituksen turvin (Helander 1998).
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Naiden toimijoiden yhdistelmat tuottavat paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kun lisaksi jokaisella toimijalla on kaytOssiHin runsaasti vaikuttamiskeinoja ja useimmilla lohkoilla on monia toimijoita, ratkaisuvaihtoehtojen
maara lisaantyy nopeasti. Toisin sanoen kansalaisten asemaan voidaan pyrkia vaikuttamaan useiden erilaisten joko toisiaan taydentavien tai keskenaan
vaihtoehtoisten instituutioiden avulla. Uuden institutionalismin tarkasteluissa on viitattu tahan monipuoliseen keinovalikoimaan usein sanonnalla "kissa
voidaan nylkea useammalla tavalla".
Monissa kotitalouksien kokemissa arkipaivan ongelmatilanteissa
(esim. talousvaikeudet, oikeudelliset ongelmat, perheongelmat) ratkaisukeinojen kaytto on periaatteessa samantapaista (Litmala 2001). Tilannetta yritetaan selvitella ensin kotitalouden omien keinojen avulla. Sen jalkeen asiaa
ratkotaan sovittelu- ja neuvottelumenetelmien avulla ja vasta viimeisena
pakkotoimin. Siksi kuvion ydinta kohden edettaessa muodollisten instituutioiden merkitys kasvaa. Toisaalta kuviosta selviavat yhteiskuntapoliittisen
ohjauksen perusvaihtoehdot. Markkinoiden, valtion tai julkisen vallan seka
kolmannen sektorin toimintaa ja keskinaisia yhteyksia on esitelty lukuisissa
tutkimuksissa eri tieteenaloillaja eri aikoina.
Tassa tutkimuksessa kotitalouksien omat selviytymiskeinot ja lahipiirin tuki jaavat sivuosaan (ks. myos Walker 1996). Tarkastelu kohdistuu paaosin tilanteisiin, joissa velkaongelmiin yritetaan vaikuttaa muulla tavoin.
Velkaongelmien hallintaan osallistuvista markkinatoimijoista tiirkeimpia
ovat pankit ja muut luotonantajat. Kolmannen sektorin toimijoita velkaasioissa ovat kirkko ja Takuu-Saatio seka velallis- ja kuluttajajarjestot. Julkisella sektorilla valtionhallinnossa oikeusministeriOIIa on eniten velkaasioihin liittyvia tehtavia, mutta myos monet muut ministeriot ovat tekemisissa niiden kanssa. Velka-asioiden toimijoita esitellaan tarkemmin tuonnempana velkaongelmien hallintapolitiikkaa koskevissa tarkasteluissa.
Kotitalouden ulkopuolisten tahojen toiminnan luonne tulee puhtaimmillaan esiin taulukosta 3.1, joka kuvaa yhteiskuntapolitiikan ideaalimallien
ominaispiirteita ja epakohtia. Mallien ominaispiirteet sekoittuvat vaihtelevasti eri tilanteissa. Mallit eivat vastaa suoraan yksityista, julkista ja kolmatta sektoria, vaikka taman kaltainen paattely on usein perusteltua. Taulukko kattaa vain osan erilaisten mallien vahvuuksistaja epakohdista.
Erityisesti kaksi tekijaa ohjaa toimintamallin valintaa eri tarkoituksiin
(Larmour 1997, 390-393). Mallien epakohtien tiedostaminen ja niiden huomioon ottaminen auttaa muotoilemaan toimivia ja kaytannollisia ratkaisuja.
Esimerkiksi julkisia palveluja yksityistettaessa joudutaan pohtimaan mahdollisia kilpailutilanteen vaaristymia ja julkisen vallan ohjauskeinojen kayttOa. Lisaksi valintoja ohjaa se, etta kaikki organisointimuodot sisaltavat liiketoimikustannuksia. Kun yhden mallin kaytosta aiheutuvat kustannukset
kohoavat, muut mallit tulevat houkuttelevammaksi.
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Taulukko 3.1 Yhteiskuntapolitiikan perusmallit

Markkinat

Hierarkia

Yhteis6

ldeaalipiirteet
- paljon ostajiaja myyjia; hajautettu,
tiedostamaton
- ostajat itsenaisia ja maksuhaluisia
- markkinoille paasy ja sielta poistuminen
vapaata
- informaatio ilmaistaja saatavilla
- ei liiketoimikustannuksia
- hierarkkinen: top-down -politiikka;
tietoinen
- kiintea organisaatio, yhtenaisiin saantoihin perustuva, tottelevaisuus
- pakkovall an mahdoll isuus
- taysi informaatio
- jatkuva vaatim us kunnolla tehdysta
tyosta
- vapaaehtoisuus, sosiaalinen liike
- luottamus, yhteiset uskomukset ja arvot,
perinteet tarkeita
- suo rat, moninaiset, tiheat suhteet
- vastavuoroisuus
- suora ja omalakinen rankaiseminen

-

-

Epakohdat
ostajien tai myyjien vahaisyys
kuluttajien asenteiden muokkaaminen
markkinoill e paasyn esteet (esim. kuluttajan rahavarojen puute)
tuoteinformaatio usein vajavaista
kaupanteko voi oil a kallista
markkinahairiot
epayhtenaisyys: kilpailevia organisaatioita; koordinoinnin puute
poliitikkojen, virkamiesten ja asiantuntijoiden nakemyserot
tottelemattomuus: katutason toimijat
tulkitsevat ohjeita omaksi edukseen
vajaa informaatio ja tiedonkulku
paatoksenteon aikarajat
uskomukset ja arvot vaihtelevat
suhteet monesti satunnaisia
keskinainen apu ei toimi
rankaiseminen tehotonta
ei sovellu s uuriin ryhmiin

Uihteet: Taulukko on koottu Lam10urin ( 1997, 383-387) ja Goughin ( 1994, 34-46) esitUimien tietojen pohjalta.

Yhteiskunnassa syntyy jatkuvasti vaatimuksia toimintajarjestelmien muuttamiseksi markkinaehtoiseen, valtiolliseen tai yhteisolliseen suuntaan.
Markkinaehtoisuuden Iisaantymiseen on kiinnitetty huomiota esimerkiksi
hyvinvointivaltion kriisia, julkisten palvelujen yksityistamista ja talouden
kansainvalistymista koskevissa havainnoissa. Toisaalta monilia tieteenaloilla
on pantu merkille, etta Uista huolimatta valtion asema ei ole valttamatta heikentynyt. Tahan viittaavat tuonnempana tarkennettavat havainnot oikeussaantelyn mafuan lisaantymisesta ja saantelyn avulla toteutetun hyvinvoinninjaon laajenemisesta. Yhteisollisyytta on painotettu esimerkiksi keskusteluissa kolmannesta sektoristaja epavirallisesta taloudesta.
Eri toimintamallien merkityksen samanaikainen kasvu vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta ei valttamatta ole sita. Mallien ominaispiirteet sekoittuvat
kuitenkin aikaisempaa enemman. 1990-luvulla hyvinvoinnin sekamalleista
kaydyssa keskustelussa on tuotu esiin samansuuntaisia nakokohtia. Muitakin
esimerkkeja on helppo keksia. Hierarkkista organisointimallia edustavat julkisorganisaatiot ovat omaksuneet mania markkinamallin toimintatapoja.
Niita ovat esimerkiksi tulosohjaus ja toiminnan laadun arviointi. Yhteisollista verkottumista on korostettu yha enemman seka yrityksissa etta julkisyhteisoissa.
Julkisen vallan ja valtion kaytossa olevia toimintavalineita on mahdollista eritella tarkemmin. Taulukossa 3.2 esitellaan Lowin 1970-luvun
alussa kehittama nelijako saantely-, uudelleenjako-, jako- ja toimivaltapoli-
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tiikkaan. Luokitus on kestanyt hyvin ajan hammasta; sita on hyodynnetty
laajasti yhteiskuntatieteellisissa tarkastel uissa.
Taulukko 3.2 Valtion keinovalikoima yhteiskuntapoliittisessa ohjau ksessa9
Yaikutustapa
kayttaytymi sen kautta
vaikuttava

toimintaympilri stoon

suora I
laheinen

Saantelypol itiikka
(esim vel an perinnan
saantely)

U udelleenjakopol iti ikka

epas uora I
kaukainen

Jakopol iti ikka
(esim elinkeinotoiminn an
tukeminen)

Toimivaltapolitiikka
(esim . hallintoelinten
toimi valtasuhteet)

vnikuluwa

(esim verotusja
sosiaaliturva)

Etllisyys

Eri politiikkavaihtoehdot on luokiteltu etaisyyden ja vaikutustavan mukaan.
Etaisyys tarkoittaa tiissa sanktioiden esilla oloa ja nakyvyyttii. Vaikutustapa
taas ilmaisee sen, edellyttiitiko politiikan soveltaminen kohteen nimenomaista toimintaa vai voiko se tapahtua siita riippumatta.
Tassa tutkimuksessa suorat vaikuttamisen muodot ovat tarkeimpia.
Niista saantelypolitiikka vaikuttaa toimijoiden kayttaytymisen valityksella.
Tata politiikan lohkoa edustaa esimerkiksi puuttuminen viallisiin tuotteisiin,
kilpailun vaaristymiin, epaasialliseen velan perintaan tai muihin markkinahairioihin. Uudelleenjakopolitiikka vaikuttaa toimintaymparistOn valityksella toimijoiden kayttaytymiseen. Muun muassa verotus, sosiaaliturva ja
keskuspankin korkopolitiikka ovat uudelleenjakopolitiikan muotoja. Etaisista politiikan muodoista jakopolitiikka vaikuttaa esimerkiksi elinkeinotukiin j a toimivaltapolitiikka hallintoelinten toimivaltasuhteisiin.
Vaikka jaottelu on varsin yleinen ja joiltakin kohdin epaselva, siihen
sisaltyy tata tutkimusta ajatellen tarkea erottelu, jonka perusteella julkisen
vallan harjoittama suora resurssien jako voidaan jakaa kahteen paaryhmaan.
Pelkistetyimmillaan on puhuttu kahtiajaosta rahaan ja lakeihin. Laajemmin
tarkastellen jaottelulla voidaan ymmartaii yhtaalta j ulkisoikeudellista sosiaalipoliittista uudelleenjakoa ja toisaalta sosiaalipolitiikassa vahemmalle huomiolle jaanytta resurssien uudelleenjakoa yksityisoikeudellisen markkinoiden sosiaalisen saantelyn avulla (LeGrand 1997; Ramsay 1995). Tama tutkimus sijoittuu suoran saantely- ja uudelleenjakopolitiikan alueelle. Kaytannossa julkisella vallalla on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa havaittuihin epakohtiin.
9

T aulukko on yksinkertaistettu muunne lma Lowin (1972 , 300 ja 1985, 74) esittamista asetelmista.
Politiikkavaihtoehtojen alkuperaiset nimikkeet ovat regulative (saantelypolitiikka), redistributive
(uudelleenjakopolitiikka), distributive Uakopolitiikka) ja constituent (toimivaltapolitiikka) policy.
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Toimintavaihtoehtoja on luokiteltu lukuisin tavoin (Tala 2001, 151-178;
Reifner 1999b). Yksi yleinen tapa on ollut keinojen erottelu sen mukaan, sisaltavatko ne oikeudellista saantelya vai eivat. Toimintavalineen luonteen
mukaan ne on ryhmitelty edella esiteltya kahtiajakoa taydentaen ja tarkentaen saantelykeinoihin, taloudellisiin keinoihin ja informatiivisiin keinoihin.
Nama ryhmat on jaettu edelleen myonteisiin ja kielteisiin vaikuttamisen
muotoihin. Tassa jaottelussa sosiaalipoliittinen uudelleenjako toteutuu taloudellisten keinojen ja muu resurssien jako saantely- ja informointikeinojen avulla. Erottelu myonteisiin ja kielteisiin keinoihin tarkoittaa sita, etta
saman keinolohkon sisalla voidaan toteuttaa erisuuntaisia pyrkimyksia. Politiikan luonteen perusteella .on tehty myos jako sailyttavaan, sopeutuvaan
ja innovatiiviseen politiikkaan (Hinnfors 1999, 296).
Osin eri nakokulmasta julkisen vall an toimintaa on eritelty yhtaalta
sen mukaan, onko kysymys pahan torjumisesta vai hyvan edistamisesta ja
toisaalta silla perusteella, ovatko kohteena yksityiset vai julkiset toimijat
(Pettit 1996, 59-61). Nain saadaan nelja ryhmaa, joista ensimmainen pyrkii
vahentamaan yrityksille ja kotitalouksille aiheutuvia haittoja, esimerkiksi
tyotapaturmia tai kuluttajansuojaongelmia. Toisen ryhman muodostaa yksityisten toimijoiden tavoiteltavan toiminnan, esimerkiksi hyvantekevaisyyden edistaminen. Kolmannella osa-alueella on tavoitteena rajoittaa julkisten toimijoiden yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja ja kustannuksia.
Neljas alue koskee julkisten toimijoiden tuottaman hyvan edistamista, ali
kysymys sitten terveydenhuollon ja koulutuksen jarjestamisesta, yksittaisten oikeustapausten hoitamisesta tai paatiiksentekoa palvelevasta asiantuntemuksesta.

Edella tehdyt havainnot ovat olleet kansallisia, eika niissa ole otettu huomioon esimerkiksi Euroopan unionin kehitysta ja vaikutusta julkisen vallan
toimintamahdollisuuksiin. Asiaan ei ole tassa yhteydessa mahdollista eika
tarpeellista puuttua laajasti. Unionin tiivistyminen ja siita johtuva saantelyn
lisaantyminen on tuonut kuitenkin uuden ulottuvuuden julkisen vallan ja
muiden yhteiskuntapolitiikan toteuttamiseen osallistuvien tahojen toimintaan. Falkner (1999, 83-97) viittaa tahan muutokseen unionin sosiaalipolitiikkaa koskevassa tarkastelussaan, jossa monitasoinen (multi-level) ja moniin toimijoihin (multi-actor) pohjautuva politiikanteon kulttuuri on selvasti
nahtavissa (ks. myos Majone 1999, 7). Kun asetelmaan lisataan yhtena
ulottuvuutena yhteiskuntapoliittisen ohjauksen monipuolinen keinovalikoima, voidaan havaintoja instituutioiden muotoilun valinnaisuudesta pitaa yha
oikeutetumpina.
Yhteiskuntapolitiikan toimijoiden, toimintamallien ja politiikkavaihtoehtojen tarkastelujen perusteella on mahdollista nostaa esiin muutama kehityspiirre, joilla on merkitysta velkaongelmien hallinnassa. Ensiksi moniin
yhteiskuntapolitiikan kohdealoihin ja myos velkaongelmiin vaikutetaan samanaikaisesti useiden eri toimintamalleja edustavien toimijoiden ja politiikkavaihtoehtojen avulla. Kapeasti johonkin vaestOryhmaan suunnatun politiikan ongelmana on pidetty kuitenkin sen haavoittuvuutta verrattuna muihin
yleisempiin politiikan lohkoihin, esimerkiksi yleiseen talouspolitiikkaan
(Dery 1999, 169). Toiseksi sosiaalisten riskien hallinnassa pitkalla aikava-

42
Iilla kotitalouksien ja niiden lahipiirin turvan suhteellinen merkitys on kaventunut ja valtiollisen sosiaalipolitiikan painoarvo on lisaantynyt (Jaakkola,
Pulma, Satka & U rponen 1994). Samanlainen valtiollistumiskehitys on
toistunut velkariskien hallinnassa 1980- ja 1990-luvulla. Kolmanneksi valtiollisten keinovaihtoehtojen keskinainen suhde on muuttunut. Kun uudelleenjakopolitiikan harjoittamisen vaikeudet ovat lisaantyneet, markkinoiden
toimintaan kohdistuvan saantelypolitiikan suhteellinen asema on parantunut.
Yksi esimerkki tasta on, etta velkaongelmia on kyetty lievittamaan paremmin oikeuspoliittisten kuin sosiaalipoliittisten keinojen avulla.

3.2.2 Hyvinvointivaltion vaikeudetja stHintelyvaltion nousu
1990-luvulla yhteiskuntatieteellis is sa tutkimuksissa alettiin kiinnittiia entistii
enemman huomiota sosiaalipoliittisen uudelleenjakojarjestelman vaikeuksiin. Hyvinvointivaltiota koskevissa tarkasteluissa keskusteltiin muun muassa sosiaaliturvan oikeutuksesta, rahoitusvaikeuksista, leikkaustarpeista, kasvun rajoista ja erilaisten hyvinvointimallien toimivuudesta. Toisaalta korostettiin markkinoiden saantelyn avulla toteutettavan yhteiskuntapoliittisen
ohjauksenja resurssien uudelleenjaon vahvistumista.
LeGrandin (1997) mukaan sosiaalipolitiikan yksi huomionarvoisin
kehityspiirre 1990-luvulla oli verorahoitukseen ja sosiaaliturvajarjestelmiin
perustuvan uudelleenjaon (jiscal welfare) taydentyminen markkinoihin kohdistuvan oikeussaantelyn ja muiden saantelykeinojen avulla toteutettavilla
resurssien uudelleenjakotavoilla (legal welfare). Majone (1997) kuvaa tiita
kehitystii muutoksena "positiivisesta interventionistisesta valtiosta" kohti
"regulatiivista valtiota", jossa norminanto on korvannut verotusta ja siihen
perustuvaa julkista kulutusta resurssien uudelleenjaon muotona. Eraiden havaintojen mukaan nama molemmat jakomuodot- rahan jakaminen ja lakien
saataminen- ovat osoittaneet oireita liikakaytOstii (Luhmann 1995, 116).
Useat eri tekijat selittavat markkinoiden saantelyn lisaantymista. Ensiksi uusliberalismin nousun 1980-luvulla on arvioitu vaikuttaneen asiaan.
Se johti markkinatalousmaissa markkinoiden vapauttamiseen monilia kansalaisten toimeentuloon vaikuttavilla alueilla. Aikaisemmin julkisessa
omistuksessa olleita aloja yksityistettiin tai niiden siiantelyii kevennettiin.
Taman kaltainen kehitys johti pian vastareaktioon ja vapaiden markkinoiden
aiheuttamia ongelmia yritettiin hillita saantelylla. Todellisuudessa kehitys on
ollut monimutkaisempaa ja markkinoita on vapautettu ja siiiinnelty samanaikaisesti. (Loughlin & Scott 1997; Majone 1996 ja 1997.)
Markkinoiden saantelyn alueella on erilaiset perinteet Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa (Majone 1992, 1-2; Selznick 1985). Pohjoisamerikkalaisessa keskustelussa regulaatiolla on viitattu yleensa julkisen vallan tai erikoistuneiden saiintelyvirastojen jatkuvaan ja kohdennettuun kontrolliin, joka
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si:Uintelee yhteiskunnassa hyvaksyttavina pidettavia toimintoja. Niita ovat
esimerkiksi teletoiminta, joukkoliikenne, energian toimittaminen ja rahoituspalvelut. Saantely kohdistuu markkinoihin ja on usein perusluonteeltaan
rankaisevaa. Sita vastoin Euroopassa regulaatiolla on tarkoitettu laajemmin
lainsaadannon, hallinnon ja sosiaalisen kontrollin avulla toteutettavaa yhteiskuntapoliittista ohjausta.
Nama institutionaaliset perinteet selittavat osittain sita, miksi julkisen
vallan puuttuminen markkinoiden toimintaan on erilaista PohjoisAmerikassa ja Euroopassa. Pohjois-Amerikassa lahtOkohtana on ollut usko
siihen, etta markkinat toimivat hyvin normaalioloissa ja niihin tulee puuttua
vain erityisten markkinahairioiden takia. Euroopassa usko markkinoiden
toimintaan on ollut epailevampaa. Niita on yritetty kahlita laajemmin valtiollisen kasvuhakuisen teollisuus- ja elinkeinopolitiikan, suunnittelun, kansallistamisen ja valtio-omistusten avulla.
Rahoitusmarkkinoiden liberalisointia on pidetty yhtena tarkeana yksityistalouksien velkaongelmien lisaantymisen syyna niissa maissa, joissa
markkinoita vapautettiin eritoten 1980-luvulla. Velkaongelmien korjaamiseen tarkoitettujen maksukyvyttomyysmenettelyjen esiinmarssia taas voidaan pitaa vastauksena markkinoiden saantelyn purkamiseen ja sita seuranneeseen hairiOtilaan. (Ks. esim. Poppe 1996a; Reifner & Roseval 1994.)
Taman tyyppinen luottomarkkinoiden ohjaus vastaa edella luonnehdittua
amerikkalaista saantelyperinnetta. Toisin sanoen siina rajoitetaan markkinoiden toimintavapauksia kohdennetusti yhteiskunnassa yleisesti hyvaksyttavaksi katsottavalla kohdealalla, rahoitus- ja luottomarkkinoilla.
Toisena syyna saantelyvaltion nousuun on pidetty taloudellisia ja
erityisesti valtiontaloudellisia tekijoita. Monissa Euroopan maissa valtio oli
toisen maailmansodan jalkeisina kasvun vuosikymmenina suunnittelija,
tuotteiden ja palvelujen tuottaja seka viimesijainen tyollistaja ja muutenkin
"positiivisesti interventionistinen". Nykyisin tiukat budjettirajoitteet estavat
piiiitOksentekijoita laajentamasta hyvinvointipolitiikkaa aikaisempaan tapaan. (Majone 1997.) V altion vaikeudet yhteiskuntapolitiikan toteuttamisessa voivat toki johtua muistakin kuin taloudellisista syistii.
Taulukko 3.3 kuvaa siiitymaa uudelleenjakopolitiikkaan pohjautuvasta veronkantovaltiosta (positive state) oikeudellisen ja muun saantelyn
avulla markkinoiden toimintaa ohjailevaan norminantovaltioon (regulatory
state). Samalla se ilmentaa saantelypolitiikan suhteellisen aseman vahvistumista uudelleenjakopolitiikan kustannuksella.
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Taulukko 3.3 Veronkantovaltiosta norminantovaltioon
Paatehtavat
Keinot
Pol iittisten
ki istojen lahde
Ominaiset
instituutiot
Avaintoimijat
Pllatbksenteko
Laskennallisuus

"Positiivinen valtio"
uudelleenjako, makrotalouden
tasapainotus
verotus, velanotto ja kulutus
budjettivarojen kohdentaminen
parlamentti, m inisteribiden
osastot, kansalliset yritykset,
hyvinvointipalvelut
poliittiset puolueet, valtion
virkamiehet, korporaatiot
harkinnanvarainen, korporatistinen
suora

"Regulatiivinen valtio"
markkinahiliribiden korjaaminen
oikeussaantely, norminanto
lainvalmistelun kontrolli, saannosten uudelleenmuotoilu
parlamentaariset komiteat, riippumattomat saantelyvirastot, tuomioistuimet
yhden asian liikkeet, lainvalmistelijat, asiantuntijat, tuomarit
saannosperusteinen, oikeudellinen, pluralistinen
epasuora

Uihde: Majone 1997, 149.

Budjettirajoitteet eivat vaikuta saantelypolitiikkaan samalla tavoin kuin uudelleenjakopolitiikkaan. Tamii johtuu siita, etta saantelyn kustannukset lankeavat suurelta osin sen kohteiden kannettavaksi. Saantely on poliittisesti
otollinen valine; moni asia tulee hoidettua nopeasti ja ilman verovarojen nakyvaa tuhlaamista. Oikeussaantelyn avulla on mainittu jopa haettavan pikaisia poliittisia tuloksia valittamatta lakien soveltamismahdollisuuksista
(Luhmann 1995, 116). Saantelyn kiiyttoa, vaikutuksia ja kustannuksia on
myos vaikeaa laskea tasmallisesti, mutta valtion budjettivarojen kaytt6a on
mahdollista seurata tarkasti (Hopkins 1998).
Uuden institutionaalisen taloustieteen nakokulmasta sanotunlaista kehitysta voidaan tulkita siten, etta eri politiikkavaihtoehtojen suhteelliset hinnat ovat muuttuneet. Toisin sanoen voidaan otaksua, etta saantelypolitiikan
houkuttelevuus on kasvanut verrattuna muuhun uudelleenjakopolitiikkaan.
Voidaan jopa karjistaa, etta nopea, halpa, tehokkaalta nayttava ja uudenaikainen valineistO on syrjayttanyt osittain kankeaa, kallista, tehotonta ja vanhakantaista valineistoa. Samalla tama resurssien uudelleenjaon painopisteen
muutos on vahvistanut muun muassa tuomioistuinten ja asiantuntijoiden
asemaa yhteiskuntapolitiikan muotoilussa ja toteuttamisessa.
Todellisuudessa kehitys ei ole ollut nain yksioikoista. Taulukon sanomaa tulkittaessa on huomattava, etta regulatiivisesta valtiosta on puhuttu
ennen muuta perinteisia uudelleenjaon muotoja taydentavana hyvinvoinnin
jakomuotona. Siksi edella mainittuja ominaispiirteita ei ole syyta pitaa kattavana ja tasmallisena yhteiskuntapoliittisen ohjauksen suunnanmuutoksen
kuvauksena. Luokittelu yksinkertaistaa ilmiOn todellista luonnetta. Lisaksi
seka uudelleenjako- etta saantelypolitiikan painotukset ja ajoitus voivat
vaihdella eri maissa.
Saantelypolitiikan painoarvo korostuu Euroopan unionin toiminnassa.
Kun unioni kayttaa julkisiin menoihin runsaan prosentin jasenmaidensa
bruttokansantuotteesta, jasenmaiden omien julkisten menojen osuus brutto-
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kansantuotteesta on tahan verrattuna 30-40-kertainen. Lisaksi maatalouteen
suunnattujen menojen suuri osuus kaventaa muun uudelleenjaon toteuttamismahdollisuuksia. Taman vuoksi saantelyn lisaaminen on unionille ainoa
vaihtoehto kasvattaa vaikutusvaltaansa. Unionin tiivistymisesta johtuva
saantelyn jakelukanavien uudistuminen ei ole kuitenkaan vahentanyt kansallista saantelya, vaan on pikemminkin lisannyt sita. (Majone 1997,
144-150.)
Kolmanneksi saantelykeinojen lisaantyneen kaytOn on arvioitu johtuneen siita, etta valtiolliset sosiaaliturvajarjestelmat ovat olleet ansioistaan
huolimatta kyvyttOmia vastaamaan eriarvoisuuteen 1900-luvun lopulla. Siksi
eriarvoisuuden hillitsemiseen on ryhdytty etsimaan uudenlaisia keinoja.
Markkinoiden saantelyn Iisaantymista voidaan pitaa yhtena osoituksena tasta
kehityksesta. Myos yksityisten elakevakuutusten suuri suosio osoittaa, etta
ainakaan pitkalla aikavalilla valtiollisen sosiaalipolitiikan tarjoamaan turvaan ei enaa luoteta aikaisempaan tapaan (Rose 1996, 341-342). Lisaksi
kolmannen sektorin uudet armeliaisuuteen pohjautuvat apumuodot ovat oire
sosiaaliturvajarjestelmien vaikeuksista.
Aiemmin mainitun "legal welfare" -kasitteen sisallon erittely valaisee
resurssien uudelleenjaon muutosten ominaispiirteita (LeGrand 1997,
152-160). Resurssien uudelleenjako talla tavoin on suorempaa kuin esimerkiksi makrotalouspolitiikan, verotuksen tai sosiaaliturvajarjestelman avulla.
Se voidaan toteuttaa joko suoraan eri vaestOryhmien kesken tai kotitalouksien ja markkinoiden kesken. Lisaksi uudelleenjakopolitiikan ja saantelypolitiikan motiiviperusta on erilainen. Edellinen edellyttaa yleensa altruismia,
mutta jalkimmainen voidaan toteuttaa "pakkosiirtona". Muun muassa minimipalkkasaantely, avioeron vaikeuttaminen yksinhuoltajien taloudellisen
aseman parantamiseksi tai tyoikaisten vastuun lisaaminen ikaantyneiden
perheenjasenten taloudellisessa tukemisessa ovat esimerkkeja tallaisista hyvinvoinnin jakokeinoista. Naiden esimerkkien perusteella "legal welfare" ei
rajoitu vain markkinoiden saantelyyn.
Taloudellisen hyvan jakaminen entista suoremmin talousyksikoilta
toisille vaikuttaa sosiaalipoliittisesti vanhakantaiselta. Suuntaus vastaa ajatusta varojen siirtamisesta suoraan rikkailta koyhille. Nykyaikainen sosiaalipolitiikka kohdentuu kuitenkin entista enemman muihin kuin koyhiin
(Goodin & LeGrand 1987). Enin osa etuuksista jaetaan hyvin toimeen tulevalle palkkatyota tekevalle keskiluokalle, jonka kannatuksen varaan sosiaalipoliittinen jarjestelma rakentuu (ks. esim. Goodin 1995).
Markkinoihin kohdistuva saantely ei jaa resursseja yhta suoraan
vaestOryhmalta toiselle, vaan useimmiten yritysten ja kotitalouksien kesken.
Se toteutetaan yleensa rajaamalla yritysten toimintamahdollisuuksia tai kuluttajille myonnettavien oikeuksien avulla. Kuluttajansuojan ja velallisen
suojan alalta Ioytyy runsaasti esimerkkeja, joissa kansalaisten asemaa on py-
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ritty kohentamaan oikeudellisen saantelyn ja muiden vaihtoehtoisten ohjauskeinojen avulla. Hopkins (1998, 315) esittaa uudelleenjaon toteutuvan siten,
etta kuluttajat ja yritykset kuluttavat suuren maaran rahojaan tavalla, jota he
eivat vapaaehtoisesti valitsisi (ks. myos LaTorre 1995, 11 ). Vii me kadessa
markkinoiden saantely voi merkita myos resurssien siirtamista vaestOryhmalta toiselle. Esimerkiksi velallisen suojan vahvistamisen kustannukset
voivatjaada lopulta sijoittajien maksettavaksi.

3.2.3 Markkinoiden vakauttaminen yhteiskuntapolitiikan
tavoitteena
Sosiaalipolitiikan tutkimuksessa on kiinnitetty yha enemman huomiota seka
kansalaisten etta politiikan muotoilijoiden omanvoitonpyyntiin ja taloudelliseen laskelmointiin (LeGrand 1997; vrt. Jones & Cullis 2000, 75). Hyodyntavoittelun korostaminen ei kuitenkaan tarkoita sita, etta toimijoiden kayttaytymisen katsottaisiin olevan yksinomaan oman edun sanelemaa. Painvastoin ihmisten erilaiset roolit ja toimintatavat eri tilanteissa seka erilaiset
kayttaytymista motivoivat tekijat aina pyyteettomasta altruismista nakyvaan
hyodyntavoitteluun tunnustetaan yha laajemmin yhteiskuntapolitiikassa
ja -tutkimuksessa (Taylor-Goo by 1999, II 0; Ayres & Braithwaite 1992, 31 ).
Kasitys toimijoiden erilaisista ja vaihtuvista rooleista vaikuttaa yhteiskuntapolitiikan toteuttamiseen. Esimerkiksi valtiolla on instituutioiden
muotoilijana rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa yksityisiin valintoihin, mika
johtuu paatOksenteossa kaytettavien tietojen puutteista ja muistakin syista
(Elmore 1983). Ryhmiin on mahdollista vaikuttaa paremmin. Joidenkin yhteiskuntapolitiikan kohteena olevaan ryhmaan kuuluvien eparationaalinen
kayttaytyminen ei ole haitallista, jos kohderyhma kayttaytyy valtaosin oikeansuuntaisesti. Sarna lahtokohta on yksityisessa vakuutustoiminnassa.
VakuutusyhtiO ei voi taysin valttaa vakuutuksenottajien vaaranlaista valikoitumista. Riskiarviot perustuvat ryhmaominaisuuksien pohjalta tehtyihin
laskelmiin (0verbye 1995, 319). Myos luotonannossa sovelletaan periaatteessa samanlaista menettelytapaa.
Monimutkaisissa ja kansainvalistyvissa yhteiskunnissa ei ole helppoa
loytaa nopeita ja tehokkaita ratkaisuja markkinoilla syntyviin epakohtiin.
Aiemmin pyrittiin hallitsemaan suuria vaestoryhmia kokonaisvaltaisen suunnittelun ja laajojen politiikkaohjelmien avulla. Nykyisessa yhteiskuntapolitiikassa tunnustetaan toimijoiden erilaiset motiivit ja niista riippumattomien
ohjauskeinojen tarve edella todettuun tapaan. Asetelmaan on viitattu puhumalla kokonaisvaltaisista, joustavista, responsiivisista ja robustisista strategioista (Goodin 1996, 39-44; Majone 1996, 34; S0rensen 1995, 70-72).
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Talla tarkoitetaan sita, etta ei edes pyrita ongelmien korjaamiseen tai
poistamiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinahairioiden lievittaminen tai toimintaympariston vakauttaminen siten, etta ongelmien maara ja
laatu pysyvat kohtuullisena (ks. myos Erasaari 1989). Osaksi samaan asiaan
viittaavat odotusten, uskomusten, vakauttamispyrkimysten, luottamuksen ja
turvallisuuden teemojen korostuminen yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa ja keskustelussa (Rosser 1993). Seuraavat havainnot sosiaalipolitiikan ja
markkinoiden saantelyn logiikasta havainnollistavat asiaa.
"Odotusten vakauttamisen" merkitysta sosiaalipolitiikassa tutkineen
Goodinin (1995, 192-193) mukaan sosiaalipolitiikan perustehtava ei ole
auttaa koyhia, eika liioin edes satunnaisesti koyhyyteen ajautuvia. Sen tarkoituksena on luoda ennustettavuutta kansalaisten talousasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on yhtaalta vakauttaa tulo-odotuksia pitkalla aikavalilla ja
toisaalta auttaa sopeutumaan aikaisemmista korkeammista nykyisin vaadittaviin maltillisempiin odotuksiin. Siksi sosiaaliturvajarjestelmista eivat hyody pelkastaan etuuksien saajat, vaan myos muut henki!Ot. Kun riskin toteutumismahdollisuus on edes teoriassa olemassa ja satunnaiset tulovaihtelut
ovat yleisia, jo tieto suojasta lisaa luottamusta mahdollisuuksiin tehda pitkaaikaisia taloudellisia sitoumuksia. SamaHa tavalla voidaan ajatella velallisen
asemaa suojaavien instituutioiden lisaavan luottomarkkinoiden vakautta.
0verbye (1995) korostaa myos valtiollisten hyvinvointiohjelmien vakauttamistehtavan tarkeytta. Vaikka sosiaaliturvaohj elmat uudelleenjakavat
rahaa yhteiskunnan hyvaosaisilta vahaosaisille, uudelleenjako on lopulta sivuasia ja sen sivuvaikutuksena syntyvfi taloudellista turvallisuutta lisaava ja
riskeja kontrolloiva yleinen vakuutustehtava on tarkein paamaara. Kaikkia
toimeentuloriskeja ei voida vakuuttaa yksityisilla vakuutuksilla, vaan valtiolliset jarjestelmat toimivat niiden rinnalla viimesijaisena vakuutuksena.
Niita tarvitaan tilanteissa, joissa toiineentulovaikeudet johtuvat huonosta
onnesta, epaselvasta kehityskulusta tai niihin ei ole erityista syyta.
Markkinoiden saantelyn alueella yhteiskuntapoliittinen ohjaus on samalla tavoin vakauttavaa. Markkinoiden saantelyn ydin on siis se, etta julkinen valta kannustaa hyodyllisena pidettavaa yhteiskunnallista toimintaa.
Toisaalta se pyrkii samanaikaisesti suojaamaan kansalaisia tai rankaisemaan
toimintaa harjoittavia yrityksia samasta toiminnasta kansalaisille aiheutuvilta haitoilta. (Selznick 1985, 363.) Ohjausvaikutus perustuu voimakkuudeltaan erilaisten keinojen porrastukseen. Kevyiden keinojen vaikutus on
yleensa paras, jos niiden tukena on pakottavuuden uhka (Ayres & Braithwaite 1992). Velkasuhteissa kannustinrakenteita olisi kehitettava siis siten,
etta velkaongelmien hoitaminen olisi luotonantajille kannattavampaa kuin
niiden hoitamatta jattaminen.
Markkinoiden saantelyn ja sosiaalipolitiikan tavoitteet huono-osaisten
suhteellisen aseman parantamisesta ovat samansuuntaisia. Suomen kaltaisis-
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sa vahvan sosiaalipolitiikan maissa on kuitenkin syyta korostaa sosiaalipoliittisen jarjestelman ensisijaisuutta. Markkinoiden oikeudellista ja muuta
saantelya voidaan pitaa sosiaaliturvaa taydentavana resurssien uudelleenjaon
muotona (Mononen 2001 ). Se ei korvaa, eika heikenna sosiaaliturvajarjestelmaa. Pikemminkin se ulottuu sellaisille katvealueille, joihin ei voida vaikuttaa tehokkaasti sosiaalipolitiikan keinoin.
Wilhelmsson (1993, 28-33) arvioi 1990-luvun alkupuolella, etta voidaan ainakin periaatteessa ajatella hyvinvointivaltiota, joka pyrkii yhdistamaan j ulkisoikeudellista sosiaalipoliittista nakokulmaa ja markkinasuuntautunutta sopimusoikeutta. Laman jalkeen tallaiselle arviolle on yha painavammat perusteet riippumatta siita, mihin suuntaan sosiaalipolitiikka kehittyy (ks. myos Uusitalo 1999).

3. 3

Velkaongelmat yhteiskuntapolitiikan kohteena

3.3.1 Velkaongelmien asemaja sen muutos
1990-luvulle saakka kotitalouksien velkaongelmien korjaamiseen kiinnitettiin varsin vahan huomiota yhteiskuntapolitiikassa seka Suomessa etta
muualla Euroopassa. Kotitaloudet ovat poikenneet tassa suhteessa muista
taloussektoreista (ks. esim. Giron & Correa 1999). Esimerkiksi liikeyritykset
ovat voineet vapautua veloistaan konkurssissa ja kehitysmaat ovat saaneet
velkojaan anteeksi kansainvalisilta rahoitusyhteisoilta. Yhdysvalloissa myos
maksukyvyttomilla yksityisvelallisilla on ollut jo yli sadan vuoden ajan
mahdollisuus vapautua veloistaan kuluttajakonkurssissa (Tabb 1999).
1900-luvun lopulla kotitalouksien velkaongelmat kohosivat myos Euroopassa vakavasti otettavien yhteiskunnallisten ongelmien joukkoon (Huls
1993). Erityisesti kaksi laajaa rakenteellista muutosta vauhditti tata kehitysta. Ensiksi yksityistalouksien luottojen kaytt6 laajeni niin, etta alettiin puhua
luottoyhteiskunnasta. Toiseksi monissa markkinatalousmaissa rahoitusmarkkinoilla ja muutenkin yhteiskunnassa pitkaan vallinnut saannostelyideologia alkoi heiketa ja epavarmuus lisaantyi markkinaliberalismin vahvistuttua 1970-luvulta alkaen. Seuraavaksi esitellaan ensin naita yleisia kehityssuuntia ja sen jalkeen arvioidaan lahemmin velkaongelmien hallinnan
tarvetta motivoivia tekijoita.

Luottoyhteiskunnan kasvutekijdt
Luottoyhteiskunnan perusedellytykset alkoivat kehittya lantisissa markkinatalousmaissa, kun kaupankaynti vilkastui, markkinat laajenivat ja rahata-
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lous yleistyi 1600-luvun lopulta lahtien. Tuolloin rahaa kaytettiin harvoin
maksuvalineena. Yksinomaan velallisen maineeseen perustunut luottamus,
"kulttuurinen kateinen", oli tae velkojen maksamisesta. Markkinoiden laajennuttua luottamusta oli vaikea yllapitaa, mika johti oikeusriitojen lisaantymiseen ja varhaisen luottojarjestelman romahtamiseen. (Muldrew 1998;
ks. myos Leppiniemi 1990.) Tata taustaa vasten nykyisin voidaan puhua jopa luottoyhteiskunnan uudelleen!Oytymisesta.
Caplovitzin (1986) erittely luottomarkkinoiden laajenemiseen ja
luottojen kayton yleistymiseen toisen maailmansodan jalkeisina kasvun vuosikymmenina vaikuttaneista tekijoista tasmentaa nykyaikaisen luottoyhteiskunnan ominaispiirteita. Seuraavat tekijat edistivat luottoyhteiskunnan rakentumista siten, etta yksityistalouksien luottojen kaytOsta tuli lantisissa
markkinatalousmaissa normaali ja luotontarvitsijoiden enemmistOlle hyodyllinen taloudenpidon apuvaline:
- taloudenja tuotannon kasvu seka tyontekijoiden suotuisa reaaliansiokehitys,
- kauppiaidenja rahalaitosten kiinnostus markkinoida luottoja suurelle yleisolle,
- palkkatyon yleistyminen, keskiluokan nousuja tyoelaman vakiintuminen,
- kulutuksen merkityksen kasvu ja kulutustottumusten keskiluokkaistuminen,
- omistusasumisen lisaantyminenja sen vaikutus kulutushankintoihin,
- tulojen ja hankintatarpeiden epatasapaino eri elamanvaiheissa ja siita johtuva
velkaantumistarve,
- luottojen kayttOon liittyneiden ennakkoluulojen vaistyminen.

Tarkastelussa painottuu voimakkaimmin luotontarvitsijoiden asema. Palkkatyon yleistyminen ja maatalouteen pohjautuneen elamantavan merkityksen supistuminen ansaitsevat erityishuomion. Vakiintuneista normaalityosuhteista ja saannollisesta palkkatyosta tuli luottojen kaytOn vankka perusta, jota ilman luottoyhteiskunnan laajeneminen ei olisi ollut mahdollista.
Saannollinen palkka muodosti muihin vakuusesineisiin verrattavissa olevan
vakuuden, jonka varaan velan ottaminen ja takaisinmaksu oli mahdollista
rakentaa. Esimerkiksi kulutusluottojen on todettu perustuvan ideaan, jonka
mukaan saannollinen palkka on velanoton mahdollistavaa inhimillista paaomaa, tyohon perustuvaa omaisuutta tai tulevien tulojen kiiyttOa pankin valityksella (Reifner 1998, 12; Reis 1992, 55).
Luotonannon lisaaminen kotitalouksille oli myos luotonantajille houkuttelevaa toimintaa. Luottorahan tarjoamisesta tuli kilpailu- ja markkinointikeino. "Osta nyt, maksa myohemmin" -periaate oli kahdella tavoin tuottoisa. Se toi rahoituksen tarjoajalle korkoja ja muita tuottoja seka edisti tuot-
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teen myyntia. Luottorahan turvin pieni- ja keskituloiset pystyivat tekemaan
hankintoja, joita varten he eivat kyenneet saastamaan etukateen.
Vaikka nykyaikaisesta luottoyhteiskunnasta puhuttaessa viitataan
yleensa toisen maailmansodan jalkeiseen aikaan, luottojen laajamittaisen
kayton perusta oli luotu jo aiemmin. Calderin (1999, 16-22) mukaan Yhdysvalloissa kulutusluottomarkkinoiden nopea laajeneminen toisen maailmansodan jalkeen oli mahdollista vain, koska kotitalouksille suunnatun
luottorahoituksen uudet institutionaaliset, oikeudelliset ja moraaliset rakenteet olivat syntyneet jo ennen toista maailmansotaa. Tarkeimpia keksintoja
olivat uudet luottolahteetja osamaksuohjelma luoton maksutapana.
Uudet luottolahteet saivat aikaan sen, etta luotot muuttuivat yksityishenkiloiden keskinaisesta asiasta yksityishenkiiOiden ja luottolaitosten valiseksi asiaksi. Samalla kulutusluottotoiminnasta tuli pitkalle rationalisoitu ja
tehokkaasti markkinoitu jarjestelma. Osamaksuohjelma taas merkitsi sita,
etta luottoa maksettiin kauan aikaa pienissa erissa ja jatkuva side luottorahaan alkoi olla yha tavanomaisempaa.
Nama kehityssuunnat - ammattimaiseksi muuttunut luotonanto ja
luotonkayttajien jatkuva side vahin erin maksamiseen - vahvistuivat edelleen luottokorttien yleistyttya. Etenkin Yhdysvalloissa vuonna 1949 kayttOon otetut ja myohemmin jatkuvalla luottomahdollisuudella varustetut korolliset yleisluottokortit ovat vaikuttaneet kehitykseen. Niiden on jopa todettu poistaneen etukateisharkinnan luotonotosta. Kortin myontamisen jalkeen kortinhaltijaa lukuun ottamatta kukaan ei seuraa velkaantumista luottorajan sisalla. (Redmond 2000, 192; Medoff & Harless 1996, 9-11.)
Luottoyhteiskunnan laajenemista edistaneiden tekijoiden ryhmittelysta nakyy ainakin rivien valista, etta luottojarjestelman laajeneminen tuki
talouden kasvupyrkimyksia ja keynesilaista talouspolitiikkaa. Esimerkiksi
omistusasumisen ja asuntovelkaantumisen voidaan arvioida tukeneen monissa maissa huomattavasti kansantalouden kasvua ja investointitoimintaa.
Toisaalta hyva talous- ja tyollisyyskehitys on luottomarkkinoiden laajenemisen tae, koska suotuisissa oloissa vaestOn luottamus talouteen vahvistuu ja
velkaantumishalut ja -mahdollisuudet lisaantyvat.
Medoff j a Harless (1996, 14-18) kuitenkin ki istavat perinteisen nakemyksen yleisen talouskehityksen ja kotitalouksien velkaantumisen suoraviivaisesta yhteydesta. He vaittavat, etta kotitalouksien velkaantuminen ja
kulutus muutoinkin oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa seka suhdanteiden
etta jarjen vastaista. Esimerkiksi amerikkalaistaloudet velkaantuivat jatkuvasti lisaa valittamatta korkotasosta, verkkaisesta talouskasvusta, reaaliansioiden hitaasta lisaantymisesta tai epavarmuuden kasvusta tyoelamassa.
Tutkijat selittavii.t tallaista kayttaytymista kahdella tavalla. Ensiksi he
arvioivat, etta kuluttaj ien odotukset ja velkaantumisen todelliset edellytykset
eivat vastanneet toisiaan. Selityksen perustana on, etta asenteet muuttuvat
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hitaammin kuin toimintaymparist6. Tama vastaa kasitysta epavirallisten
instituutioiden hitaammasta muuttumisesta verrattuna virallisiin instituutioihin. Toisen maailmansodan jalkeisina kasvun vuosikymmenina kotitaloudet
tottuivat alati lisaantyviin tuloihin. Niiden varassa oli mahdollista velkaantua
ja pitaa ylla korkeaa kulutus- ja elintasoa. 1980-luvulla velkaantuminen jatkui entiseen tapaan, vaikka sen edellytykset olivat heikentyneet. Velanottajat
siis tayttivat luotoillaan todellisuuden ja odotusten valista kuilua. Huonoina
aikoina tama kuilu on tavanomaista syvempi.
Toinen selitys kotitalouksien kayttaytymiseen on, etta luotonantajat
haluavat laajentaa asiakaskuntaansaja tarjota luottoja yha suuremman riskin
asiakkaille. Tama on nakynyt muun muassa siten, etta luotonantajat tuovat
jatkuvasti markkinoille uusia luottovaihtoehtoja. Yhdysvalloissa on otettu
kayttoon esimerkiksi sairaalalaskuihin tarkoitettuja erityisluottokortteja.
Luottokorttiyhteiskuntaa koskevassa sosiologisessa tutkimuksessa
tehdyt havainnot luottotoiminnan muutoksista Yhdysvalloissa osoittavat,
etta 1990-luvulla luottomarkkinat ja luotonkayttajien asenteet muuttuivat
vastaamaan paremmin talouskehitysta (Ritzer 1995, 50-51). Luottoalan kilpailu asiakkaista kiristyi ja asiakkaiden tiedot luottokustannuksista parantuivat. Kortinkayttajat vertailivat ja kilpailuttivat eri rahoittajien kortteja seka
kayttivat niita entista harkitummin hyodyntamalla usein vain korotonta maksuaikaominaisuutta. Talouden taantuma 1990-luvulla lisasi luotonkayttajien
tietoa velan vaaroista ja hillitsi heidan velkaantumishalujaan.
Naista huomautuksista huolimatta luottojen merkitys on kasvanut
olennaisesti Yhdysvalloissa ja muissa lantisissii luottoyhteiskunnissa toisen
maailmansodan jiilkeen. Samana aikana luotot ovat tuoneet kokonaan uuden
ulottuvuuden kotitalouksien taloudenpitoon. Ennen nykyaikaisten sosiaaliturvajarjestelmien kehittymista ihmisten oli tultava toimeen ansiotuloillaan
ja niistii tehtaviit saast6t olivat paaasiallinen turva yllattavien riskien varalta.
Sosiaaliturvan kehittyminen keskinaisistii apumuodoista pakollisiksi sosiaalivakuutusohjelmiksi ja toisen maailmansodan jalkeen hyvinvointivaltiolliseksi suojaverkoksi toi monissa maissa sosiaaliturvaetuudet laajalti kansalaisten ulottuville. Luottoyhteiskunnan lapimurto teki mahdolliseksi kayttaa
luottoja palkan ja muiden tulojen jatkeena tai jopa viimesijaisen sosiaaliturvan korvikkeena. Nain luotoista tuli viihitellen normaali ja usein myos viilttamatOn osa kotitalouksien taloudenpitoa. (Borrie 1986.)
Vaikka luotot laajentavat kotitalouden kaytettavissa olevia taloudellisia resursseja, niiden takaisinmaksu kaventaa taloudenpidon liikkumavaraa
tulevaisuudessa. 1980-luvulta alkaen luottoyhteiskuntaa koskeva keskustelu
on painottunut luottojen kaytosta johtuviin maksuvaikeuksiin ja niiden hallintapyrkimyksiin. Samalla se on kytkeytynyt pohdintoihin lisiiantyneen
epavarrnuuden ja uusien taloudellisten riskien hallinnan mahdollisuuksista.
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Sosiaalisista sopimuksista kotitalousarpajaisiin
Uintisissii markkinatalousmaissa toisen maailmansodan jalkeen kaynnistyneen vakaan taloudellisen kasvun kauden on todettu vaihtuneen epiivarmuuden ajaksi 1980- ja 1990-luvulla. Tata muutosta koskevissa kuvauksissa on
viitattu usein voimakkaaseen valtio-ohjaukseen perustuneen fordistiskeynesilaisen mallin vaikeuksiin. Entistii hitaampaa ja epiivakaampaa talouskehitysta, tyottomyyden ja tyomarkkinoiden epavarmuuden kasvua, hyvinvointivaltioiden vaikeuksia sekii eraita perhe- ja tyoelamiin rakenteellisia
muutoksia voidaan pitaii osoituksena tallaisesta suunnanmuutoksesta (ks.
esim. Piirainen & Saari 2002; Sen 1997).
Niin ikaan globalisoituminen on yksi edella kuvatun kehityksen tunnusmerkki. Si!Hi on viitattu yleensa talouden ja rahoitusmarkkinoiden muutoksiin ja kansainvalisten paaomaliikkeiden lisaantymiseen. Globalisaation
vaikutukset ulottuvat myos yhteiskunnan muihin toimintajarjestelmiin, esimerkiksi tyoelamiian, yritystoimintaan, kulutukseen sekii kansallisvaltioiden
asemaan. On arvioitu, etta "fordistinen kriisi" paiittyy ja aikaisempi valtiollinen ohjausmalli korvautuu uudella vasta, kun syntyy "uusia antiliberalistisia globaaleja" siiiintelyn muotoja. (Tickell & Peck 1995, 381.)
Esimerkiksi valtion toimintojen yksityistamista seurannutta saantelyaaltoa tai vaikkapa taloustieteilijoiden 1990-luvun lopulla kaymiia keskustelua paiioma- ja valuuttaliikkeiden saannostelyn tarpeesta voidaan pitaa
puhdaspiirteisen liberalismin vastaisina kehityssuuntina. Hirsch ( 1986, 286)
paatteli jo 1980-luvun puolivalissii, etta valtion ei tarvitse antaa markkinavoimille rajoittamatonta pelitilaa, vaan se kykenee varustautumaan muutokseen omien keinojensa avulla.
Muuttunut toimintaympiiristo on vaikuttanut kotitalouksien taloudelliseen asemaan ja toimintakykyyn. Tiita muutosta on luonnehdittu siirtymaksi "sosiaalisista sopimuksista kotitalousarpajaisiin" (Froud, Haslam, Johal,
Williams & Williams 1997). Sosiaaliset sopimukset tarkoittavat tassa edella
mainitun kasvukauden aikana vakiintuneita toimintatapoja, jotka edesauttoivat vero- ja velkavaroin rahoitetun hyvinvointi- ja elinkeinotukipolitiikan
laajenemista. Kotitalousarpajaiset merkitsevat sopimusten purkautumisen
vuoksi yhteiskunnassa syntyneita uudenlaisia ja osin sattumanvaraisia toimeentuloriskejii.
Suomessa samoihin kehityskulkuihin on viitattu puhumalla yhteiskuntaa koossapitavien ja syrjaytymistii torjuvien neljan perussopimuksen
muutostilasta (Vaarala 1998). Kasvun vuosikymmenina vallinneet sopimukset olivat normaalityosuhde tyoelaman kulmakivena, solidaarisuussopimus
yhteiskunnan viihiiosaisten turvana, sukupolvisopimus eri ikaryhmien valisen integraation lisaiijana ja sukupuolisopimus tasa-arvon perustana. 1980luvulta alkaen kaikkien sopimusten pitavyys on ollut koetuksella ennen
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muuta tyomarkkinoiden muutosten, talouden kansainvalistymisen ja hyvinvointivaltion supistumisen vuoksi (ks. myos Happonen 1999; Heady 1997).
Kuvatunlainen kehitys vaikuttaa kotitalouksien taloudenpitoon ja
toimeentuloon. Nykyisin taloudellinen ahdinko on levittaytynyt entista laajemmin eri vaestoryhmiin. Uudenlaiset toimeentuloriskit kohdistuvat myos
keskiluokkaan ja jopa hyvaosaisiin. Tosin eri vaestoryhmien erilaiset Hihtokohdat vaikuttavat edelleen valinnan ja onnistumisen mahdollisuuksiin taloudellisessa toiminnassa. (Froud et al. 1997, 360-368.)
Yhteiskunnalliset jaot synnyttavat resurssien siirtymista muillakin tavoin. Boyer (2000, 119-120) nakee kotitalouksien tulonmuodostuksessa
kaksi aikaisemmasta poikkeavaa kehityssuuntaa. Han toteaa, etta yksityisella
sektorilla palkat reagoivat nopeasti osakkeiden hinnanvaihtelusta johtuvaan
ristiriitaan todellisten ja odotettujen tuottojen valilla. Ajankohdan mukaan
tama voi olla palkansaajalle joko hyodyllista tai haitallista. Toisaalta palkansaajilla on mahdollisuus paasta hyotymaan yritystoiminnan voitoista esimerkiksi suorien osakeomistusten, rahastojen tai sijoitussidonnaisten elakevakuutusten valityksella. Nama rahavarat vaikuttavat kotitalouksien kulutus-,
saastamis- ja velkaantumispaat6ksiin. Suomessa tehtyja havaintoja tuloerojen lisaantymisesta 1990-luvun lopulla voidaan pitaa merkkina samansuuntaisesta kehityksesta. Tuloerojen kasvua on selitetty silla, etta omaisuustulot
lisaantyivat nopeasti y1immissa tulodesiileissa (Uusitalo 2000, 55).
Niin ikaan huono-osaisuutta kuvaavien puhetapojen ja tutkimusmenetelmien muutokset voivat olla oireita uusista toimeentuloriskeista, niiden
hajaantumisesta eri vaestoryhmiin ja ongelmien dynaamisesta luonteesta.
Tallaisia piirteita on liitetty esimerkiksi poliittisissa ohjelmanjulistuksissa
suosittuun syrjaytymisen kasitteeseen. Joissakin arvioissa keskustelu syrjaytymisesta on tuomittu lahinna kasitteelliseksi kikkailuksi. (Ks. esim. Heine 2002; Abrahamson 1996.) Toisaalta alan tutkimuksessa yleistynytta monien mittareiden rinnakkaiskayttoa, hyvinvointimallien simulointia tai dynaamisia lahestymistapoja voidaan pitaa osoituksena siita, etta koyhyydessa
ja huono-osaisuudessa on nahty aikaisemmasta poikkeavia piirteita (Goodin
et al. 2000; Haataja 1998).

3.3.2 Velkaongelmien syytja haitat hallintapyrkimysten
perusteluna
Velkaongelmien syntyminen: uhritja pelurit
Eri maissa tehtyjen tutkimusten perusteella on mahdollista tasmentaa kymmenittain tekijoita, jotka ovat johtaneet velkaongelmiin. On kuitenkin vaikeaa arvioida, minka verran eri tekijat vaikuttavat velkaongelmien syntymi-
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seen tai kuinka yleisHi eri syyt ovat velkaongelmatilanteissa. Velkaongelmien syita koskeneissa tarkasteluissa on yleensa pohdittu sita, ovatko velalliset maksukyvyttOmia vai maksuhaluttomia. Jako vastaa koyhyystutkimuksessa tehtya jakoa kunniallisiin ja kunniattomiin koyhiin.
Ongelmien laajuudesta tehtyjen havaintojen mukaan valtaosa velallisista maksaa velkojaan sovitusti ja vain pieni osa joutuu vaikeuksiin. Ongelmiin joutuneista selva enemmistO on tulkittu maksukyvyttomiksi ja vahainen osa maksuhaluttomiksi. Eri syiden osuudet ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa, mika johtuu vela! listen tosiasiallisen tilanteen lisaksi tutkimusmenetelmasta ja nakokulmasta (Howells 1999; Muttilainen 1996; Row lingson & Kempson 1994; Leskinen 1990; Dessart & Kuylen 1986).
Velkaongelmia koskevia tulkintoja on siis hallinnut nakokulma, jonka mukaan velallinen on mieluummin maksukyvyton ja huono-onninen olosuhteiden uhri kuin itse ongelmansa aiheuttanut vilpillinen peluri. Wilhelmsson (1990) kayttaa velanmaksukykyyn vaikuttavista yllattavista muutoksista
ilmaisua "social force majeure", joka tarkoittaa sosiaalista suoritusestetta.
Kasite on johdettu luonnononnettomuuksista johtuvia ylitsepaasemattOmia
vaikeuksia kuvaavasta "force majeure" -kasitteesta. Sosiaaliset suoritusesteet - esimerkiksi tyottOmyys, tyokyvyttOmyys, sairastuminen j a parisuhteen
purkautuminen - vaikuttavat velanmaksukykyyn muiden sosiaalisten riskien
tavoin joko vahentamalla velallisen tuloja tai lisaamallii taman menoja.
Velkojen maksamista haittaavista suoritusesteista on korostettu eniten
tyottomyyden ja muiden tyosta johtuvien muutosten merkitysta (ks. esim.
Ford & Wilson 1993; Auclair 1992). Tiukalle viritetyssa taloudessa tyottomyys voi johtaa jopa kehittyneen sosiaaliturvan oloissa vakaviin talousvaikeuksiin ja velanmaksuongelmiin. TyottOmyyden pitkittyminen ja ansiosidonnaisen turvan paattyminen yleensa pahentaa tilannetta edelleen. Tyon ja
velan suhde on vaikein, jos velallinen on harjoittanut omaa yritystoimintaa,
toiminta on paattynyt ja velallinen on jaanyt henkilokohtaiseen vastuuseen
suurista yritysveloista (Whyley 1998). Muista tyohon kytkeytyvista tekijoista esimerkiksi osa-aikatyo, patkatyot tai lomautus voivat olla syyna kotitalouden maksuvaikeuksiin.
Olosuhdemuutosten vuoksi ongelmiin joutuneet velalliset on jaettu
kriisivelallisiin ja koyhyysvelallisiin (Adler 1986, 62-64). Kriisivelalliset
ovat akillisten muutosten uhreja, jotka todennakoisesti eivat olisi joutuneet
velkaongelmiin ilman niiita muutoksia. Edella lueteltujen sosiaalisten suoritusesteiden lisaksi ryhmaan voidaan lukea monet niista velallisista, joiden
maksuvaikeudet johtuvat esimerkiksi takausveloista tai oman yritystoiminnan paattymisesta. Koyhyysvelallisia taas ovat ne, joiden taloudenpito on
ollut esimerkiksi pienien tulojen tai epavakaan tyomarkkina-aseman takia jo
pidemman ajan tiukkaa. Tallaiset velkaongelmat voivat syntya myos ilman
suuria ja iikillisia muutoksia velallisen taloudessa. Nama kaksi velkaongel-
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mien muotoa voivat esiintya rinnakkain, jos akillinen kriisi laukaisee ongelmat kauan aikaa tiukoilla elaneessa perheessa.
Jako koyhyys- ja kriisivelallisiin selventaa velkaongelmiin usein liitettya uuskoyhyyden leimaa. Silla on viitattu ennen muuta kriisivelallisiin,
jotka ovat koyhia nimenomaan velkojensa vuoksi. Oman alaryhmansa muodostavat toissijaisesti koyhat henkilOt. Morris (1996, 479) tarkoittaa heilla
osaamattoman taloudenpidon vuoksi koyhia henkiloita. Kysymys on siis tarkasti ottaen taloudellisiin resursseihin nahden epatarkoituksenmukaisesta
kuluttamisesta. Tassa suhteessa normaali kayttaytyminen ei johtaisi maksuvaikeuksiin.
Sosiologista suuntausta edustavissa tarkasteluissa painotetaan toisinaan velkaongelmien syntymista ikaan kuin pakon sanelemana (Faber &
O'Guinn 1988). Taman mukaan esimerkiksi omistusasunnon ostamista ei
pideta niinkaan valintakysymyksena, vaan vaihtoehtojen puutteesta tai sosiaalisesta paineesta johtuvana kayttaytymismuotona. Tahiin ryhmaan voitaneen lukea myos tulkinnat, joiden mukaan luotonantajan toiminnan on katsottu aiheuttaneen velalliselle maksuvaikeuksia. Syytokset ovat kohdistuneet
ennen muuta luottojen voimakkaaseen markkinointiin ja luottokelpoisuuden
arvioinnin puutteisiin.
Velallista olosuhteiden uhrina korostavat lisaksi nakemykset, joiden
mukaan velan on arvioitu johtavan riippuvuuteen. Esimerkiksi luottokorttiongelmien lisaantymista on selitetty korttien kulutusta edistavilla ominaisuuksilla, jotka saavat osan velallisista kayttamaan luottoa runsaasti, useasti
ja nopeasti paattaen (Feinberg 1986, 354). Riippuvuus velkarahasta nayttaytyy usein vakavana tilanteissa, joissa se yhdistyy peliriippuvuuteen
(Kingma 1997).
Velkaongelmien syiden tarkastelussa on tuotu esiin eraita ongelmien
maiiraan vaikuttavia "luonnonlakeja". Yksi lahestymistapa on ollut, etta velkaongelmien maara myotailee luottojen kaytOn vaihtelua (Dessart & Kuylen
1986, 316-317). Tulkinta on oikeutettu, jos luotonannon kriteerit ja velkojen
maksamisen edellytykset pysyvat ennallaan. Toinen y1einen havainto on ollut, etta velkaongelmien maara seuraa talouden suhdanteita. Toisin sanoen
nopea talouskasvu lisaa velanottoa ja kasvun hidastuessa ongelmat lisaantyvat. Taman on havaittu pitavan paikkansa ainakin nopeiden talouden muutosten aikana (ks. esim. Hamnett 1999, 36-38; Kivivuori 1996).
Edelleen luottosuhteen ulkopuolisten toimijoiden kayttaytyminen
vaikuttaa velkaongelmien syntymiseen ja maaraan. Nailta osin voidaan puhua luottosuhteisiin kohdistuneista poliittisista riskeista, joiden ennakoiminen on vaikeaa (Pekkarinen & Vartiainen 1995, 113-220). Rahoitusmarkkinoiden liberalisointi seurauksineen on hyva esimerkki poliittisen riskin vaikutuksista luottomarkkinoihin ja velallisten tilanteeseen. Tahan syyryhrnaan
voidaan lukea myos laaja-alaisia kansantalouden kehitysta maaraavia teki-
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joita (keskuspankkipolitiikka, talouspolitiikka, kansainvalinen talouskehitys)
seka velallistalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavia instituutioiden
uudelleenmuotoiluja (sosiaaliturvan leikkaukset, verojarjestelman muutokset).
Sosiologinen selitysmalli painottaa ehka liikaakin sosiaalisten suoritusesteiden, maksukyvyttOmyyden ja velallisesta riippumattomien ulkopuolisten tekijoiden merkitysta velkaongelmien taustalla. Taloustieteellisissa
selityksissa otetaan paremmin huomioon velkaantumisesta hyotymisen
mahdollisuusja velallisen maksuhaluttomuus. (Ks. esim. White 1991.)
Taloudellisesta nakokulmasta velallista ei pideta niinkaan olosuhteiden uhrina, vaan ratkaisuistaan tietoisena valintojen tekijana. Velkaantumisen tavoin myos velan maksamatta jattaminen voi olla tietoinen valinta.
Esimerkiksi joitakin asuntoveloista tai yritystoiminnan vaikeuksista johtuvia
velkaongelmia voidaan luonnehtia sosiologisesta nakokulmasta yllattaviksi
muutoksiksi, mutta taloudellisesta nakokulmasta jopa yltiopaiseksi riskinotoksi. Velan maksun viivyttely voi olla taloudellisesti kannattavaa, jos
viivastyskoron maara alittaa markkinahintaisen luoton korkotason.
Velkaongelmien hallintaan tarkoitettujen instituutioiden muotoilussa
on olennaista, minkalainen paino asetetaan ongelmiin joutuneen velallisen
kayttaytymiselle. Kahtiajako olosuhteiden uhreihin ja muihin velallisiin nakyy esimerkiksi yksityisvelallisten velkaongelmien korjaamiseen tarkoitettujen lakien sisallosta eri maissa (ks. esim. McGregor, Klingander & Lawn
1998). Talta osin on painotuseroja eurooppalaisen sosiologisen uhrinakokulman ja pohjoisamerikkalaisen markkinatalouden toimintakykya korostavan nakokulman valilla. Tahan yhteiskuntapoliittisesti vaikeaan asetelmaan
palataan myohemmin. Sita ennen tarkastellaan velkaongelmista velallisille
ja muille osapuolille aiheutuvia haittoja.

Velkaongelmien taloudelliset }a sosiaaliset haitat
Velkaongelmatilanteissa aiheutuu monenlaisia haittoja seka velallisille etta
velallisen lahipiirille ja velkojille. Haitat poikkeavat ilman velkaa syntyvista
talousongelmista. Velkasitoumukset ovat usein pitkaaikaisia ja aiheuttavat
taloudenpitoon ylimaaraistii rasitusta yleensii ajankohtana, jolloin perheen
menot ovat suurimmillaan. Myos korko erottaa luotot muista jokapaivaisista
maksuista. Korkotason muutosten vuoksi velanhoitokustannusten maara voi
vaihdella merkitsevasti. Lisaksi velkaongelmien monet taustasyyt tekevat
ongelmien seurauksista arvaamattomia. Ongelmien syiden ja seurausten
keskinaisia suhteita voi olla vaikeaa tasmentaa.
Velkaongelmista velalliselle aiheutuvat haitat voidaan jakaa taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Taloudellisten haittojen arvioinnissa on kiin-
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nitetty huomiota velallisen taloudenpitoon, velkojien tappioihin seka valittOmasti ja valillisesti julkistaloudessa ja muualla yhteiskunnassa velkaongelmien vuoksi syntyviin kustannuksiin. Sosiaalisesta nakokulmasta on arvioitu velkaongelmien sosiaalisia ja terveydellisia haittoja, elamantapakysymyksia seka syrjaytymista rahoituspalveluista, tyomarkkinoilta tai asuntomarkkinoilta. Eri nakokulmista on kiinnitetty huorniota esimerkiksi haittojen luonteeseen, kohdentumiseen, vakavuuteen, esiintymistiheyteen ja
ajoittumiseen.
Velalliselle aiheutuu velkaongelmista lahes valittomasti taloudellista
haittaa. Jo vahaisesta maksun viivastymisesta seuraa kustannuksia, esimerkiksi viivastyskorkoja ja kirje- tai puhelinperintakuluja. Perinnan jatkuessa
kustannukset kohoavat. Niita syntyy luottojen uudelleenjarjestelysta, velkojen oikeudellisesta perinnasta ja ulosotosta. (Muttilainen 1990; Pulkkinen
1990.)
Howellsin (1999, 439-440) jyrkan arvion mukaan velkojen perintajarjestelmaa voidaan pitaa kyseenalaisena, koska se johtaa kaksinkertaisten
"suojamaksujen" keraamiseen velkaongelmiin joutuneilta asiakkailta. Ovathan nama maksaneet luottotappioriskistaan jo velan korossa, joka on riskiasiakkailla korkeampi kuin muilla. Maksuvaikeuksista johtuvien kustannusten maara voi kohota enimmillaan jopa velan alkuperaista paaomaa suuremmaksi.
Toisinaan velan perintatoimista seuraa muita kuin taloudellisia haittoja. Niita ovat esimerkiksi sanallinen uhkailu, velkaongelmia koskevien
tietojen levittaminen velallisen naapurustoon ja tyopaikalle seka fyysinen
uhkailu, vakivalta tai muu haitanteko (Kagan 1984, 335-339).
Velkaongelmat pakottavat velallisen valitsemaan, mitka maksut ovat
etusijalla ja mitka maksetaan viimeisena tai mista kulutuskohteista tingitaan
ja minka verran. Velalliset pyrkivat hoitamaan yleensa suuret velat ja valttamattomat maksut seka tinkivat aluksi vapaaehtoisesta kulutuksesta (ks.
esim. Penttila 1993). Velkaongelmat voivat haitata velallisen sosiaalisia
suhteita, jos esimerkiksi matkustelusta tai harrastusmenoista on tingittava.
Aaritapauksissa tinkiminen voi kohdistua valttamattomyysmenoihin ja jopa
ruokarahoihin (Kontula ym. 1998, 35-38).
Velkaongelmien vuoksi luottotietorekisteriin kirjattavasta maksuhairiOmerkinnasta voi olla velalliselle kauaskantoisia seurauksia. Se voi syrjayttaa velallisen luottomarkkinoilta, vaikeuttaa yksityistalouden ja elinkeinon rahoittamista tai aiheuttaa sosiaalisia haittoja (Erola 1997 ja 2000).
Luottokelvottomille syntyy taloudellista tappiota siita, etta he eivat paase
lainkaan osallisiksi luottojen kayton eduista tai joutuvat turvautumaan korkeakorkoisiin rahoitusmuotoihin. Toisaalta luottoa voi saada maksuhairiOmerkinnasta huolimatta, vaikka vanhat hairiot ennustavat hyvin uusien
syntymista ja merkinta estaa usein luoton saamisen (Pulkkinen 1998).
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Luottokelpoisuus ja hyvan maksuhistorian todistaminen on nykyisin luottorahoituksen avain kehittyneissa luottoyhteiskunnissa. Puhtaista luottotiedoista on tullut uudenlainen sosiaalisen aseman mittari esimerkiksi koulutuksen, ammatinja tulojen rinnalle (Caplovitz 1986, 24).
Velallinen voi sy1jaytya velkaongelmien vuoksi kokonaan rahoituspalveluista. On mahdollista, etta ongelmiin joutunut velallinen ei saa edes
pankkitilia, mika vaikeuttaa paivittaisten raha-asioiden hoitamista. Esimerkiksi 1990-luvun puolivalin Iso-Britanniassa joka viides kansalainen oli i)man pankkitilia ja runsaalla neljanneksella ei ollut mahdollisuutta saada
luottoa (Kempson 1996a, 46). Raha-asioiden hoitamiseen liittyva syrjaytyminen on nakynyt myos siten, etta pankkikonttoreita siirretaan pois huonomaineisiltaja heikosti tuottavilta asuinalueilta. (Kempson & Why ley 1999.)
Velkaongelmat voivat vaikuttaa tyonteon kannattavuuteen (Vartiainen 1996a). Tama koskee ennen muuta velallisia, joilla on maksukykyyn
nahden runsaasti velkaa, mutta ongelmiin ei 16ydy ratkaisua. Esimerkiksi
ulosottovelallisella lisatulot eivat valttamatta lisaa kaytettavissa olevia tuloja. Tilanne voi edesauttaa velallisten houkutusta siirtya harmaan talouden
piiriin. Suurimmat tappiot syntyvat kuitenkin siita, etta korjaamattomat velkaongelmat estavat heidan tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa hyodyntamista tyomarkkinoilla. Vaikeuksiin joutuneet velalliset ovat usein parhaassa tyoiassa.
Tyota tekevista velallisista velkaongelmat ja tyo kytkeytyvat kiinteimmin yhteen yksityisilla elinkeinonharjoittajilla. Heille velanmaksuvaikeudet voivat johtaa tyon menettamiseen. Palkansaajille yksityistalouden
velkaongelmat eivat ole samanlainen kohtalonkysymys . Tosin taloudellisesti
vastuullisissa tyotehtavissa levaperaisyys omien talousasioiden kanssa voi
haitata tyotehtavien hoitamista tai jopa estaa sen. Lisaksi velkaongelmien on
arvioitu aiheuttaneen tyontekijoille stressia ja heikentaneen tyosuorituksia.
Ongelmavelallisilla on usein taipumus salailla velkaongelmiaan siten, etteivat ne tule tyonantajan tai tyotovereiden tietoon. (Ford & Wilson 1993.)
Omistusasunnon menetys on velkaongelmien raskaimpia seurauksia
(Ford & Burrows 1999). Asunnon myynnista syntyy taloudellista tappiota,
jos asunnon vakuusarvo on pienentynyt ostohetkesta. Muita haittoja voivat
olla asumistason ja -viihtyvyyden huononeminen, hankalat tyomatkat, lasten
uudet koulu- ja paivahoitopaikat, ystava- ja tuttavapiirin vaihtuminen, syrjaytyminen omistusasuntomarkkinoilta tai jopa kodittomaksi joutuminen.
Asunnon myynti voi johtaa myos hapean kokemuksiin ja sosiaalisten kontaktien valttelyyn (Whyley 1998, 91-93; ks. myos Numminen 1994).
Velkaongelmiin joutuneilla henkil6illa on havaittu tavallista enemman sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Ahlstromin (1998) mukaan maksuvaikeuksia kokeneilla ruotsalaisvelallisilla on enemman seka fyysisia etta
henkisia sairauksia kuin aikuisvaest6lla keskimaarin. Suomessa on tehty sa-
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mansuuntaisia havaintoja Vantaan velkaneuvonnan asiakkaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa. Ongelmavelalliset kayttavi:it myi:is enemman alkoholia, tupakkaa ja rauhoittavia laakkeita kuin aikuisvaesti:i keskimaarin. Lisaksi
he ovat ajatelleet tai yrittaneet itsemurhaa muita useammin (Nykanen, Kontula, Palonen & Liukkonen 1995, 46-55). Toisaalta ongelmat ovat voineet
pahentua siksi, etta rahat on kaytetty velkojen maksun asemesta juuri edella
mainittuihin tarkoituksiin.
Ve1kaongelmat aiheuttavat haittoja muillekin kuin velallisille. Velkojille syntyy velallisten maksuvaikeuksista yleensa taloudellista tappiota.
Velkaongelmatilanteissa velkojalta voi jaada saamatta korkotuottoja ja muita
luottokustannuksia ja toisinaan velan pai:ioma joko osittain tai kokonaan.
Muita haittoja ovat velkojen perinnasta ja uudelleenjarjestelysta aiheutuva
ylimaari:iinen tyi:i ja kustannukset, julkisen kuvan karsiminen velallisten levittaessa tietoja luotonantajan toiminnasta seka mahdollinen asiakassuhteen
loppuminen. (Muttilainen 1996 ja 1997.)
Tappioita on paikattava muun toiminnan ja muiden asiakkaiden
avulla (ks. myi:is Kumar, Mason & Ralston 1998, 19). Luotonanto on liiketoimintaa, jossa rahoittajan on kyettava maksamaan korko- ja muiden tuottojen avulla seka toiminnasta aiheutuvat kulut etta tuottoa toimintaan sijoitetulle paaomalle. Velkaongelmat voivat valillisesti nostaa luottojen korkomarginaalia ja pienentaa talletuskorkoja seka edistai:i palvelujen muuttamista
maksullisiksi tai itsepalveluiksi.
Monet velkaongelmien haitat jaavat lopulta julkisen vallan ja veronmaksajien kustannettavaksi. Kustannuksia syntyy velallisen toimeentulon
turvaamisesta, pakkoperinti:ikoneiston ja velkaongelmien korjaamiseen tarkoitettujen jarjestelmien yllapidosta seka velkaongelmista johtuvien muiden
ongelmien lievittamisesti:i (ks. esim. Muttilainen 1995). Myi:is velkojien tukeminen on aiheuttanut suoria kustannuksia julkisyhteisoille. Esimerkiksi
pankkikriisin hoitaminen johti 1990-luvulla Suomessa ja monissa muissakin
maissa mittavaan julkiseen tukeen. Lisaksi kotitalouksien velkaongelmat
voivat vaikuttaa tyo-, asunto- ja luottomarkkinoiden valityksella kansantalouteen ja muuttaa arvaamattomasti kulutuskysyntaa, investointihalukkuutta
ja taloudellista aktiivisuutta.
Velkaongelmista johtuvien haittojen koko kirjo tulee hyvin nakyviin
Fordin ja Burrowsin (1999) tarkastelussa asuntovelkaongelmien kustannuksista Britanniassa. Siina velkaongelmien kustannukset jaetaan seitsemai:in
luokkaan: sosiaalisiin, hallinnollisiin, taloudellisiin, sosiaalipsykologisiin,
terveydellisiin, poliittisiin ja organisatorisiin. Ne voivat kohdentua kahdeksaan osapuoleen, joita ovat luotonottajat, luotonantajat, vakuutusyhtiot, keskushallinto, paikallishallinto, asuntomarkkinatoimijat, tyi:imarkkinajarjestOt
ja terveyspalvelut.
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Pahimmillaan velkaongelmien haitat kasaantuvat hankalasti hallittavaksi ongelmakimpuksi, jossa asian taloudelliset, oikeudelliset, sosiaaliset ja
psykologiset piirteet kytkeytyvat yhteen. Muun muassa taman vuoksi velkaongelmien selvittely on usein moniportainen ja pitkaaikainen prosessi. Ongelmien yllatyksellisyys, monimutkaisuus ja laajalle ulottuvat haitat yhdessa
ongelmien lisaantymisen ja nakyvyyden kanssa ovat nykyisille velkaongelmille tunnusomaisiaja aikaisemmasta poikkeavia piirteita.
SamaHa ne ovat velkaongelmien uusia hallintapoliittisia ratkaisuja
motivoivia tekijoita. Perustelut ovat samansuuntaisia kuin keskustelussa
paihteiden haitoista. HenkilOn itsensa kokemat haitat eivat valttamatta ole
kyllin vankka peruste julkisiin interventioihin. Perusteluksi kelpaavat vasta
ulkopuolisiin toimijoihin ja koko yhteiskuntaan kohdistuvat laajat, nakyvat,
pitkaaikaiset ja runsaasti taloudellisia kustannuksia aiheuttavat haitat.

3.3 .3 Velkaongelmien julkisen vakuuttamisen perinteet
Yksityistalouksien velkaongelmat ovat hyva esimerkki epamaaraisesta riskista, jonka yksityinen vakuuttaminen on vaikeaa. Velkaongelmia ei ole pidetty kovin kauan itsenaisina riskeina, vaan ne ovat olleet ikaan kuin muiden
sosiaalisten riskien liitannaisia. Velkariskien vakuuttaminen markkinaehtoisesti ei ole mahdotonta. Niiden hallintaan tarkoitettuja lainaturvavakuutuksia
on kaytossa monissa maissa (ks. esim. Ford 2000). Riskin hinnoittelun vaikeudet puoltavat myos velkaongelmien julkista vakuuttamista.
Toisaalta valtiollisen sosiaalipolitiikan keinovalikoima ei nayta soveltuvan velkaongelmien korjaamiseen. Velkaongelmien yllattavyys rajoittaa kaytettavia keinovaihtoehtoja. Esimerkiksi yritystoiminnasta tai takausvastuusta voi jaada velalliselle velkamaara, jonka maksaminen ei olisi mahdollista ainakaan tavanomaisilla palkkatuloilla koko elinaikana. Tallaisten
velkojen hoitamista ei ole mahdollista rahoittaa esimerkiksi viimesijaisesta
toimeentuloturvasta. Niin ikaan velallisen "oma tuottamus" on ongelmien
korjaamista ajatellen hankala asia. Luotonotto on lopulta velallisen paat6kseen perustuva asia, eika velkaongelmiin johtaneen luoton kayttotarkoituksesta ole aina selvyytta. Lisaksi velallinen voi olla samanaikaisesti seka varakas etta maksuvaikeuksissa, mutta varallisuuden valiton kaytt6 velkojen
maksamiseen ei ole aina mahdollista.
Velkaongelmien hallinnassa paadyttiin Euroopan eri maissa samantyyppisiin perusratkaisuihin 1990-luvulla. Luottomarkkinoi\le haettiin vakautta yksityishenkilOille tarkoitettujen maksukyvytt6myysmenettelyjen
avulla. Pohjois-Amerikassa tallaisella ylitsepaasemattomiin maksuvaikeuksiin joutuneiden velallisten asemaa kohentavalla oikeussaantelylla on pitkat
perinteet. Seuraava pohjoisarnerikkalaisen ja eurooppalaisen saantelyn
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yleispiirteiden esittely paljastaa tiirkeitii periaatteellisia eroja eri liihestymistapojen kesken.

Amerikkalainen ja eurooppalainen kuluttajakonkurssimalli
Pohjoisamerikkalaisessa maksukyvyttomyyssiiiintelyssii korostuu markkinoiden siiiintelyn perinteiden mukaisesti se, etta kuluttajakonkurssin ajatellaan palvelevan markkinoiden etuja (Sullivan, Warren & Westbrook 2000;
Tabb 1999; Gross 1997; White 1991). Tiima liberalistinen niikokohta pohjautuu siihen, etta kotitalouksien ja pienyrittajien on uskallettava ottaa riskeja taloudellisessa toiminnassaan ja julkisen vallan on kannustettava tiillaista taloudellista aktiivisuutta. Viime kiidessa veloista vapauttava kuluttajakonkurssi julkisena vakuutusjarjestelmiina vakauttaa kotitalouksien taloudelliseen toimintaan liittyviii odotuksia pitkallii aikaviilillii ja edesauttaa samalla riskinoton mahdollisuuksia.
Elinikainen velkavastuu on taman liihestymistavan mukaan haitallista. Se vaikeuttaa yritystoimintaa, viihentiiii luottojen kiiyttoii ja kahlitsee
markkinoiden toimintaa, eikii kannusta velallista irtautumaan velkaongelmistaan. Amerikkalaisen kuluttajakonkurssisiiantelyn ydinsisiiltO on, etta
velkaongelmat koetaan tavanomaiseksi ja sattumanvaraiseksi osaksi markkinataloutta, joten myos ongelmiin joutuneiden palauttamista tuottaviksi
kansalaisiksi ja luotonkayttiijiksi pidetiiiin luontevana.
Euroopassa vastaavanlaisia jarjestelmiii kehitettiiessii on painotettu
kristillis- ja sosiaalidemokraattisia arvoja (Huls 1992, 133-135). Kristillisdemokraattisina perusteluina on esitetty yhtiiiilta kirkon pitkiiaikaisia ponnisteluja koyhyytta vastaan ja toisaalta raamatun teksteihin sisiiltyvaa velkojen anteeksiantoa velkavankeuden katkaisijana. Sosiaalidemokraattiset perustelut on kytketty valtion vahvaan asemaan huono-osaisten auttajana seka
valtiollisiin palvelujiirjestelmiin ja erityisesti sosiaalityohon velallisten tukena. Myos vahva kuluttajansuojan perinne eritoten Pohjoismaissa edustaa
samaa liihestymistapaa. (Ks. myos Niemi-Kiesiliiinen 1999a; Huls 1993.)
Eurooppalainen niikokulma painottaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, ponnistelua koyhyyttii ja syrjiiytymistii vastaan sekii kuluttajien suojan tarvetta ja taloudellista turvallisuutta. Elinikaisen velkavastuun pitka perinne on kuitenkin saanut aikaan sen, etta velkaongelmiaja niiden selvittelya
tarkastellaan Euroopassa ristiriitaisella tavalla. Siinii sekoittuvat sosiologista
uhriniikokulmaa edustava niikemys velallisesta apua tarvitsevana olosuhteiden uhrina ja kontrollia edellyttiivii epiiily moitittavana pidettaviista epiinormaalista toiminnasta.
Maksukyvyttomyyslainsiiiidiinnon perusidea on kuitenkin kaikkialla
sama riippumatta siiannostOn yksityiskohdista. Ajatuksena on, etta velallisen
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ei tarvitse maksaa velkojaan enempaa kuin han kykenee. Tama toteutetaan
vaikuttamalla luoton ominaisuuksiin (paaoma, korko, maksuaika) siten, etta
velkojen hoitaminen helpottuuja muihin tarkoituksiinjaa enemman rahaa.
Pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen markkinoiden sii.antelyn
erilaiset perinteet nakyvat velkaongelmien korjaamiseen tarkoitettujen
instituutioiden muotoilusta useammalla tavalla. Ensiksi eurooppalaisissa
jarjestelmissa julkisen vallan jarjestamilla tai tukemilla velkaneuvontapalveluilla on tarkea asema velallisten neuvonnassa, avustamisessa ja velkaongelmien selvittelyssa (Niemi-Kiesilii.inen 1999b). Yhdysvalloissa vastaava
toiminta on monesti luotonantajien rahoittamaa ja velallisasiakkaiden houkutteluun tahtaavaa lakimiesvetoista toimintaa.
Toiseksi velallisen tilanteen arviointiperusteissa on eroja. Eurooppalaisissa maksukyvyttOmyysmenettelyissa moraaliset perusteet ovat vahvemmin esillii. hakijan toiminnan arvioinnissa (Graver 1997). Niissii. punnitaan usein esimerkiksi luottojen kayttOtarkoitusta, velkojen maksutapoja,
ongelmien omaehtoista selvittelya tai velallisen vilpittomyytta velkojia
kohtaan. Tosin myos pohjoisamerikkalaisessa kuluttajakonkurssisaii.ntelyssii.
on menettelyyn paasyii. rajoittavia tekijoita. Muodollisten esteiden lisaksi
erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset esteet voivat haitata avun hakemista velkaongelmiin (Efrat 1998).
Kolmanneksi velaton "uusi alku" (fresh start) toteutuu osittain eri tavalla. Yhdysvalloissa valitOn veloista vapautuminen on mahdollista. Eurooppalaisissa jarjestelmissa se onnistuu vasta usean vuoden (3-7 v) maksuohjelman jalkeen. Ja1jestelmien ero ei ole todellisuudessa nain selva. Yhdysvaltojen kuluttajakonkurssisaantelyssa eurooppalaistyylinen maksuohjelma on toinen paavaihtoehto ja vii.littomalle veloista vapautumiselle on
monia kaytannon esteita (Whitford 1997). Eurooppalaisissa jarjestelmissii.
taas voidaan maarii.ta tavanomaista lyhyempi tai kokonaan veloista vapauttava maksuohjelma (ks. esim. Muttilainen & Tala 1998; Poppe 1994).
Tallaisia ylitsepaasemii.ttomiin velkaongelmiin joutuneille velallisille
tarjottuja mahdollisuuksia voidaan pitaa sosiaalipoliittisten jarjestelmien tavoin markkinoiden toimintaa vakauttavina julkisesti tuotettuina vakuutuksina. Euroopassa velkaongelmien uudenlaiset hallintakeinot ovat olleet vastareaktio markkinoiden liberalisoinnin synnyttiimiin ongelmiin ja epii.vakauteen. Edella mainituista periaatteellisista ja kaytannollisista eroista huolimatta eurooppalainen maksukyvyttOmyyspolitiikka on monilta osin amerikkalaista lainatavaraa.
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Hyvinvointimallit ja kuluttajakonkurssimallit
Maksukyvyttomyysmallit voidaan nahda osana yhteiskuntapolitiikan kokonaisuutta. Euroopassa on ollut perinteisesti vahva sosiaaliturva ja elinikainen
vastuu veloista, kun taas Pohjois-Amerikassa on ollut heikko sosiaaliturva ja
mahdollisuus veloista vapautumiseen (Huls 1993). 1990-luvulle saakka tama
arvio oli oikeaan osunut. 1990-luvun lopulla yleistyneet kansainviiliset vertailut ovat tuoneet uutta ja monipuolisempaa tietoa sekii hyvinvointimalleista
etta maksukyvyttOmyyssaiintelyista.
Nykykeskustelu hyvinvointimalleista pohjautuu Esping-Andersenin
(1990) esittamaan kolmijakoon liberalistisesta, konservatiivis-korporatistisesta ja sosiaalidemokraattisesta perusmallista. Jaottelu on jalostunut ja
tarkentunut myohemmissii tarkasteluissa (Castles 1998a; Haataja 1998; Korpi & Pal me 1998; Bonoli 1997). Yksi tarkempi ryhmittely oli jo esilla edella
instituutioiden muotoilua koskevana esimerkkinii, mutta kolmijakoon pohjautuva malli riittaii tassa tarkastelun pohjaksi.
Liberalistisessa mallissa etuudet suunnataan liihinnii pienituloisille v1iest6ryhmille tarveharkinnan perusteella. Sosiaalivakuutus ja tulonsiirrot ovat viihiiisia. Etuuksien saajat on eroteltu yleensa ensi- ja toissijaisiin koyhiin. Ensisijaiset koyhiit eivat kykene hankkimaan elantoaan tyomarkkinoiltaja heidan
etuutensa taso on muita korkeampi. Toissijaisia koyhi1i kannustetaan tyontekoon heikommalla sosiaaliturvalla. Tasa-arvon tavoittelu ei ole ensisijaista.
Kansalaiset ovat vahvasti riippuvaisia markkinoista.
Konservatiivis-korporatistisen mallin maissa sosiaalipolitiikka on
yleens1i vahvojen palkkatyolaisryhmien ja voimakkaiden eturyhmien kiisissa.
Riskitilanteissa palkkatyolaismiehen ansiosidonnainen sosiaaliturva on hyvinvoinnin perusta. Valtio osallistuu vahvasti koulutukseen ja tyontekijoiden
uudelleenkoulutukseen. Viimesijainen sosiaaliturva on perheen, kirkon ja
jarjest6jen varassa.
Sosiaalidemokraattisen mallin valtiot ovat varsinaisia hyvinvointivaltioita. Niissii on sosiaalisiin oikeuksiin nojaava laaja sosiaaliturva. Sosiaalivakuutusjarjestelmiit ovat kehittyneitiija sosiaalipalveluilla on tiirkeii asema.
Perheen vastuu toimeentulosta on pieni ja julkisen vallan vastuu suuri. Tasaarvo ja tuloerojen pienentaminen ovat tiirkeita tavoitteita. Julkinen sosiaaliturva perustuu ansiosidonnaiseen ensisijaiseen turvaan ja viimesijaiseen perusturvaan.

Kuluttajakonkurssimalleja on vertailtu oikeastaan vasta 1990-luvun toisella
puoliskolla. Aikaisemmin laajat vertailut eivat olleet edes mahdollisia eurooppalaisen maksukyvyttomyyssaantelyn kehittymattomyyden vuoksi (ks.
kuitenkin Hira 1992). Mallikeskustelua on kayty lahinna oikeustieteissa ja
vertailut ovat kohdistuneet maksukyvyttOmyyssaantelyn sisalti:ion eri maissa. Seuraavat havainnot valaisevat keskustelun paasisaltoii.
Keskustelussa voidaan erottaa kaksi paalinjaa. Suppeammassa lahestymistavassa on tarkasteltu maksukyvyttomyysmenettelyjen sisaista logiikkaa. Sitii edustaa esimerkiksi Kanadan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kuluttaja-
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konkurssisiiannostOjen sisallon vertailu (McGregor et al. 1998). Tutkimuksessa verrattiin yksityiskohtaisesti lakien institutionaalista muotoilua. Vertailu koski muun muassa lainsaadannon tavoitteita, hallinnollisia jarjestelyja,
menettelyn paavaiheita, maksukyvyttomyyden maaritelmaa, menettelyyn sisaltyvia velkatyyppeja, velkojien asemaa, varallisuuden kohtelua, maksuohjelmien kestoa ja velallisten toimeentulon suojaosuuksia. Vertailun lahtokohtana oli edella esitelty kolmijako ja paatulos oli, etta instituutioita voidaan muotoilla monin eri tavoin ja mallien puhtaat piirteet sekoittuvat eri
jarjestelmissa.
Ramsay (1997) luokittelee kuluttajakonkurssimallit sen mukaan, voidaanko saannostoa pitaa vastauksena poikkeavaan kayttaytymiseen, korostaako se kuluttajien suojelemista vai onko sosiaaliturvan nakokulma hallitseva. Poikkeavaa kayttaytymista painottavan vaihtoehdon mukaan menettelyihin voi sisaltya rankaisevia piirteita. Niita ovat esimerkiksi velkaongelmien perinteinen asema rangaistavana rikoksena, velallisten hoito- ja kasvatuspyrkimykset, asioita kasittelevien ammattilaisten puolueellisuus seka
velallisten sulkeminen ulos luottomarkkinoilta. Kuluttajansuojamallin lahtokohtana ovat markkinahairioiden vahentamispyrkimykset. Niita motivoivat
muun muassa kuluttajien puutteellinen informaatio, liikeyrityksiin nahden
vahaisemmat resurssit ja heikompi asiantuntemus seka sopimusten rikkoutumisesta aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset. Sosiaalinen
nakokulma taas kytkeytyy muuhun sosiaalipolitiikkaan ja kuluttajakonkurssi
voidaan nahda osana sosiaaliturvaa epaedullisista muutoksista johtuvien
velkaongelmien hoitamisessa. Nain kuluttajakonkurssi liittyy koyhyyden
lievittamiseen, yksityistamisen aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin ja yleiseen perhepolitiikkaan.
1990-luvun lopulla laaditut laajemmat mallivei1ailut kytkeytyvat jo
enemman hyvinvointimalleihin. Reifner ( 1998) luokittelee kuluttaj akonkurssimallit uusliberalistiseen angloamerikkalaiseen uuden alun malliin, konservatiiviseen opetus- ja kasvatusmalliin, hallinnollista sovitteluapua velallisille
tarjoavaan ranskalaiseen malliin seka maksukyvyttomyyslainsaadannon ja
velkaneuvonnan yhteen kytkevaan pohjoismaiseen sosiaaliturvamalliin.
Niemi-Kiesilainen (1999a) kayttaa samoista malleista nimikkeita amerikkalainen, mannermainen, skandinaavinen ja veloista vapauttamaton ranskalainen malli. Mallien erottelun ydinpiirteena voidaan pitaa sita, onko veloista
vapauttiminen ylipaansa mahdollista ja jos on, niin kuinka nopeasti. Lisaksi
arvioinnissa on kiinnitetty huomiota valistus- ja neuvontatehtaviin velkaongelmien selvittelyssa.
Tassa oikeustieteilijoiden kaymassa mallikeskustelussa ei ole kuitenkaan verrattu samanaikaisesti hyvinvointi- ja kuluttajakonkurssimalleja eri
ulottuvuuksilla. Puutetta lievitetaan kuvion 3.3 kaksiulotteisessa tarkastelussa. Siina hyvinvointimallit on luokiteltu kolmeen ryhmaan: liberalistisiin,
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konservatiivisiin ja sosiaalidemokraattisiin. Etela-Euroopan maat on sijoitettu samaan ryhmaan liberalistista mallia edustavien maiden kanssa, koska
molemmissa valtion interventio sosiaalipolitiikkaan on vahaista (ks. myos
Bonoli 1997). Myos Australia on sisallytetty tahan ryhmaan, vaikka sen sosiaalipolitiikka ei olekaan puhdasoppisen liberalistista (Castles 1997).
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Kuvio 3.3 Hyvinvointimallitja kuluttajakonkurssimallit 1990-luvulla10

Kuluttajakonkurssimallit taas on ryhmitelty sen mukaan, milia tavoin ja
kuinka nopeasti velallisen on mahdollista vapautua veloistaan. Paaryhmat
ovat valiton uusi alku, maksuohjelma ja muu muotoilu. Ensimmaiseen ryhmaan kuuluvissa maissa velallinen voi vapautua veloistaan ilman maksuohjelmaa. Keskimmaisen ryhman maat, joissa lain muotoilu perustuu maksuohjelmaan, on jaettu maksuohjelman keston perusteella kolmeen alaryhmaan. Viimeiseen paaryhmaan sisaltyy maita, joissa ei ole yleista maksukyvyttomyysmenettelya tai se ei vapauta veloista. Luokittelut eivat ole tyhjentavia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uusi alku ja maksuohjelma ovat toistensa
vaihtoehtoja. Kanadassa ja monissa Euroopan maissa maksuohjelman kesto
voi vaihdella eri tapauksissa. Luokittelussa on pyritty soveltamaan kussakin
maassa tavanomaisinta vaihtoehtoa.
10

Eri maiden maksukyvyttomyysmenettelyjil koskevat tietollihteet on esitetty liitetaulukossa 4C.
Samassa yhteydessa on mainittu myos myohemmin raportoitavat hakijamilliria koskevat tiedot ja
niiden lllhteet
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Hyvinvointimalleista valtion merkitys on vahvin sosiaalidemokraattisessa ja heikoin liberalistisessa mallissa. Sita vastoin kuluttajakonkurssien
mallitarkasteluissa ei ole tahan mennessa ymmarretty kiinnittaa riittavaa
huomiota valtiointervention vahvuuteen. Valtiointerventio on sita vahvempi,
mita nopeammin velaton uusi alku toteutuu. Toisin sanoen Yhdysvalloissa
valtio puuttuu kaikkein vahvimmin markkinoiden toimintaan rajaamalla velkojien oikeuksia ja turvaamalla velallisen asemaa. Tallaisen mall in nimittaminen liberalistiseksi on harhaanjohtavaa. Todenmukaisempi nimike voisi
olla vaikkapa sosiaalidemokraattinen. Kaikkein liberalistisinta yhteiskuntapolitiikkaa toteutetaan Etela-Euroopassa, jossa se on molemmilla ulottuvuuksilla vahiten markkinoita haittaavaa.
Maksukyvyttomyysmenettelyjen nopea laajeneminen Euroopassa on
johtanut siihen, etta eurooppalainen ja amerikkalainen velkaongelmien selvittelymall i ovat lahestyneet toisiaan 1990-Iuvulla. Muutos on johtunut yhtaalta siita, etta Euroopassa on omaksuttu monilta osin amerikkalaiseen kuluttajakonkurssiin pohjautuva malli. Vuorostaan amerikkalaisen kuluttajakonkurssilainsaadannon uudelleenmuotoiluvaatimukset ovat vahvistaneet
Yhdysvalloissa eurooppalaistyylisen maksuohjelmakonkurssin kannatusta ja
suhteellista asemaa valittoman veloista vapautumisen kustannuksella.
Kuluttajakonkurssien jatkuva lisaantyminen ja Juotonantajien voimakas painostustoiminta ovat edesauttaneet tamansuuntaista kehitysta Yhdysvalloissa 1900-Juvun lopulla. Sita ei ole pidetty pelkastaan myonteisena.
Esimerkiksi Tabb (1999) arvioi kuluttajakonkurssin yli satavuotista historiaa
koskevassa artikkelissaan, etta 1800-luvun lopulla lainsaaUijan tavoitteet
olivat selvapii11eisia ja luovia seka kansakunnan ja kansalaisen parasta ajattelevia. Sata vuotta myohemmin taas poliittiset kiistat, vaikutusvaltainen
kollektiivinen painostustoiminta ja lainvalmistelijoiden "voitelu" ovat saaneet aikaan sen, etta kuluttajakonkurssia uudistetaan paaosin luotonantaj ien
tahdon mukaan.
Kuluttajakonkurssimallien lahentymisen vuoksi sosiaaliturvalla ja
veloista vapautumisen mahdollisuudella ei ole enaa niin selvaa kaantaen verrannollista yhteytta kuin aikaisemmin. Yhteys nakyy edelleen kuviosta 3.3,
jos verrataan keskenaan esimerkiksi sosiaalidemokraattisen ja Iiberalistisen
sosiaalipolitiikan maita. Sosiaalidemokraattisessa mallissa on omaksuttu
melko yksituumaisesti peruslinjaksi viiden vuoden maksuohjelma, vaikka
saannostojen institutionaalinen muotoilu vaihteleekin eri maissa. Sita vastoin liberalistisen hyvinvointimallin maissa valtiollisen kuluttajakonkurssipolitiikan ote markkinoista on tiukempi ja veloista on mahdollista vapautua
nopeammin. Tosin sosiaalidemokraattisessa mallissa paaosin julkisin varoin
tuotetut velkaneuvontapalvelut vahvistavat valtion asemaa.
Kuluttajakonkurssimalleja koskevat tarkastelut ovat rajoittuneet lainsaadannon ominaispiirteiden vertailuun. Monissa maissa on kuitenkin tut-
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kittu monipuolisesti kansallisen maksukyvyttomyyslainsaiidannon vaikutuksia. Kansainvalisten empiiristen vertailujen niukkuudesta huolimatta edella
hahmoteltua malliasetelmaa voidaan hyodyntaa tuonnempana, kun verrataan
maksukyvyttomyysmenettelyjen kayttoa eri maissa.

3.4

Tarkastelutavan mahdollisuudet ja rajoitteet

Luvussa 3 on tarkasteltu kotitalouksien velkaongelmien hallinnan liihtokohtia. Siina esitellyt uuden institutionalismin peruskasitteet muodostavat tarkastelujen pohjan, kun tutkitaan velkaongelmien hallinnan muodonmuutosta
Suomessa 1980- ja 1990-luvulla. Yhteiskuntapolitiikan keinojen ja niiden
kehityspiirteiden tarkasteluja tarvitaan luottomarkkinoiden ja velkaongelmien hallintapolitiikan muutosten arviointiin. Velkaongelmien asemaaja sen
muutoksia yhteiskuntapolitiikassa koskevat pohdinnat auttavat ymmartamaan luottomarkkinoiden kehitysta seka luotonottajien kayttaytymista.
Velkaongelmia ja niiden selvittelyn periaatteita koskeneet tarkastelut
osoittivat, etta velkaongelmien yhteiskuntapoliittinen painoarvo on kasvanut
1990-luvulla. Luottomarkkinoiden laajenemisesta seka talouden ja tyomarkkinoiden epavarmuudesta johtunut velkaongelmien lisaantyminen on johtanut vastuunjaon uudelleenarviointiin eurooppalaisilla luottomarkkinoilla.
Velallisten vastuuta velkaongelmista on kevennetty velkojien kustannuksella. Tama luottomarkkinoiden amerikkalaistuminen on johtunut siita, etta
velkaongelmia ei enaa pideta samalla tavoin itse aiheutettuina kuin aiemmin.
Lisaksi velkaongelmien vakavat ja laajalle ulottuvat haitat ovat edesauttaneet toimintapolitiikan muutosta.
Yhteiskunnassa havaitun ongelman ratkaisemiseen on runsaasti
vaihtoehtoja. Velkaongelmien selvittelykeinoista tutkimuksen empiirisissa
tarkasteluissa keskitytaiin kotitalouden ja taman lahipiirin ulkopuolisiin keinoihin. Tarkastelut kohdistuvat siis siihen, miten markkinat, valtio ja kolmas
sektori ovat vaikuttaneet velkaongelmien torjuntaan ja korjaamiseen seka
luottomarkkinoiden vakauttamiseen. Nailta osin yhteiskuntapoliittisen ohjauksen yleiset muutossuunnat ovat tarkeita. Toisin sanoen verovaroin rahoitetun sosiaaliturvan vaikeudet ja muiden resurssien uudelleenjaon muotojen korostuminen nakyvat myos velkaongelmien hallinnassa.
Institutionaalisen muutoksen vaihtoehdoista monia muutoksen nakokulmia yhdistava "jaksottaisen tasapainon malli" (Gersick 1991) soveltuu
hyvin lahtOkohdaksi tutkimuksessa kasiteltavien selviisti havaittavien normatiivisten muutosten tulkintaan. Sen mukaan tasaisen kehityksen kaudella
pitkaan sailynyt institutionaalinen rakenne hajoaa akillisesti murrosvaiheessa ja korvautuu joko kokonaan tai osittain uudella. Luottomarkkinoiden ja
velkaongelmien hallinnan pelisaant6jen uudistumista voidaan arvioida tar-
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kemmin kuitenkin vasta empiirisissa tarkasteluissa. Niista selviaa, oliko kyse akillisesta murroksesta, vahittiiisesta evoluutiosta, tarkoituksellisesti
muotoillusta politiikkaohjelmasta, institutionaalisesta vandalismista va1
muusta muutoksen muodosta.
Uuden institutionalismin peruskasitteisiin kuuluva "institutional design" toimii tulkintakehyksena, kun hahmotellaan siirtymaa saast6yhteiskunnasta luottoyhteiskuntaan ja luottosaannostelysta vapaille rahoitusmarkkinoille. Kasitetta kaytetaan myos tutkittaessa sita, millaiseksi velkaongelmien hallinnan uusi "institutional design" on muotoutunut rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen.
Tutkimusaiheen laaj uus ja tuoreus vaikuttavat kuitenkin siihen, miten
velkaongelmien hallinnan muodonmuutosta on mahdollista arvioida. Tama
koskee etenkin velkaongelmien hallinnan uusien instituutioiden tarkastelua.
On nimittain hankalaa laatia yhteismitallisia osoittimia kuvaamaan hyvin
erilaisia ja eri ajankohtina syntyneita instituutioita. Esimerkiksi velkajarjestelylain vaikutuksista on runsaasti tutkittua tietoa useiden vuosien ajalta,
mutta velan perinnan saantelysta tai takauslainsaadannosta ei juuri lainkaan.
Koska velkaongelmien hallinnan uusien muotojen kehittyminen kaynnistyi
lahes tyhjasta tilasta, jo sen tayttymisen kuvailu on olennaista.
Tutkimuksen lahestymistavalla on seka etuja etta rajoitteita. Edut
liittyvat siihen, etta muutamat yksinkertaiset perusvaittamat jasentavat velkaongelmien hallinnan muodonmuutoksen arviointia. Instituutiot voivat
muuttua ja niita voidaan muotoilla lukuisin eri tavoin. Institutionaalinen kehitys on historian ehdollistamaa. Aikaisemmat rakenteet ovat muutosten
lahti:ikohtana, mika rajoittaa politiikkavaihtoehtoja. Suhteellisten hintojen
muuttuminen muutoksen kaynnistajana ja ajatus toimijoiden jarkiperaisesta
kayttaytymisesta ovat muita institutionaalisen muutoksen ja instituutioiden
uudelleenmuotoilun peruspiirteita.
Naita perusvaittamia on kritikoitu ainakin siita, etta ne eivat ole
yleispatevia. Ne kuvaavat toisinaan osuvasti yhteiskunnan muutosta, mutta
eivat aina. Pierson (2000) arvostelee uuden institutionalismin pohjana olevia
taloustieteellisia vaitteita liian suoraviivaisesta funktionalismista. Kritiikki
kohdistuu ennen muuta rationaalisen valinnan oletukseen ja arvioihin sopeutuvien instituutioiden sailymisesta. Hanen mielestaan instituutioiden vaikutuksilla ei ole mahdollista perustella niiden olemassaoloa. Myos instituutioiden tarkoituksellisessa muotoilussa on arvostelun aihetta. Sita voivat
motivoida tavoitteellisuuden ja tehokkuuden lisaksi muutkin paamaarat.
Instituutioiden muotoilussa on niin ikaan "aikahorisonttiongelma", koska
lyhyen ajan tavoitteet ovat paati:iksenteossa usein etusijalla pitkan aikavalin
paamaariin verrattuna. Lisaksi uudistusten laajalle ulottuvia ja tarkoittamattomia pitkaaikaisvaikutuksia ei voida tietaa ennakolta. (Ks. myos Sjoblom
1993.)
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Lahestymistapaa on arvosteltu muistakin syista. Institutionaalisesta
muutoksesta tehdyt empiiriset tutkimukset eivat kuvaa kattavasti kohteidensa moniulotteisuutta. Tieteenala suuntaa tutkimuskohteiden valintaa seka
tutkimuksen nakokulmaa ja kasitteistoa. Aineistojen valikointi vaikuttaa
muun muassa siihen, miten muutoksen historiallista ulottuvuutta voidaan
selventaa. Lisaksi tutkittavat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset jarjestelmat vaihtelevat niiden muodon ja erikoistumisen asteen mukaan. (Alston,
Eggertsson & North 1996, 3.)
Instituutioiden tarkastelussa ei useinkaan kiinniteta riittavaa huomiota
ihmisiin. Tosinjarjestelmatarkasteluissa heidan arkipaivan kokemukset eivat
ole edes ensisijainen tutkimuskohde. Instituutiot ja niiden muutokset vaikuttavat kuitenkin joko suoraan tai valillisesti ihmisten asemaan ja kayttaytymiseen.
Taman tutkimuksen empiiriset osuudet selventavat yhtaalta sita, mita
kotitalouksille tapahtui luottomarkkinoilla pelisaantojen uudistumisen jalkeen 1980- ja 1990-luvulla ja toisaalta sita, miten hallitsematonta velkaantumista ja velkaongelmia on yritetty lievittaa yhteiskuntapolitiikassa. Kiinnostus kohdistuu siis siihen, miten velallisille kavi ja miten heita on autettu.
Tutkimuksen empiirisissa luvuissa tarkastellaan asioita velallisen nakokulmasta tata taustaa vasten.

4

SAASTOYHTEISKUNNASTA
LUOTTOYHTEISKUNTAAN

4.1

Luottojen merkityksen kasvu toisen
maailmansodan j alkeen

Kotitalouksien luottojen kaytto lisaantyi Suomessa toisen maailmansodan
jalkeen lahes keskeytymatta 1980-luvun Iopulle saakka. Kuvio 4.1 kuvaa
luottokannan kehitysta vuosina 1958-2000. Siita nakyvat myos tarkeimmat
velanottoon ja velkaongelmiin vaikuttaneet murrosjaksot: yhteiskunnan perusrakenteita ravistellut suuri muutto 1960-luvulla, luottomarkkinoiden pelisaantojen uudistuminen 1980-luvulla ja talouslama 1990-luvun alussa.
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Kuvio 4.1 Kotitalouksien luottokanta 1958-2000. Reaalimaaran indeksi, 1958=100

11

Uihteet: Liitetaulukon IB ja liitteen I tietoihin perustuvat laskelmat.

11

Luottolaitoksilta koottavat luottokantatiedot kuvaavat maksamatta olevia velkamaaria vuoden
lopussa. Luottokantaa on tilastoitu Suomen Pankin johdolla perustetussa luottolautakunnassa
vuodesta 1948. Kotitalouksien luotot luokiteltiin vuoteen 1957 saakka henkilo- ja
sekalaisluottoihin. Tilastointi muuttui olennaisesti vuonna 1958. (Bredenberg 1969.) Ti1astokeskus
aloitti luottokannan tilastoinnin vuonna 1971. Vuodesta 1975 tilaston rakenne on ollut nykyisen
kaltainen. Luottovirtoja tilastoitiin erikseen vuosina 1979-1992. Tassa paa1uvussa esitettaviin
luottokantati1astojen 1ahteisiin ei viitata yleensa erikseen. Laske1mien y1eisten vertai1utietojen
(hintojen muutos, va1uutta, bruttokansantuote, kotitalouksien maara, tytillisyys ja tytitttimyys seka
kotitalouksien tu1ot, kulutus ja stitistiiminen) lahteitii selostetaan liitteessa I.
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Vuosina 1958-2000 kotitalouksien velkojen reaalimaara kohosi 26kertaiseksi ja oli vuoden 2000 lopussa vajaat 40 miljardia euroa. Kasvu jatkui melko tasaisena yli kolmen vuosikymmenen ajan. Vuodesta 1990 alkaen
luottokanta supistui ennatykselliset kahdeksan vuotta perakkain. Talouslaman aikana luottokanta pieneni reaalisesti lahes vuoden 1986 tasolle.
Luottokannan lahempi tarkastelu tuo esiin muutamia nopean muutoksen jaksoja. Useamman vuoden kasvupyrahdyksia on ollut 1950- ja 1960lukujen vaihteessa, 1970-1uvun alussa ja lopussa seka 1980-luvun lopussa.
Osapuilleen samat ajanjaksot ovat olleet kuumia noususuhdanteita, joiden
taustalla on ollut yleensa devalvaatio, taantuma, kevea rahapolitiikka ja suhdannepolitiikan epaonnistuminen (Pekkarinen & Vartiainen 1995, 325-326).
Kotitalouksien luottokanta 1isaantyi myos 1990-luvun Iaman jalkeen vuosina
1998-2000.
Naille jaksoille on ollut tunnusomaista, etta kotitalouksien velanotto
lisaantyi moninkertaisesti verrattuna talouden kasvuvauhtiin. Takala (1994,
33) on todennut 1980-luvun loppuvuosien kehitykseen viitaten, etta jos talouskasvu on kolmesta viiteen prosenttia vuodessaja luotonannon kasvu 3040 prosenttia vuodessa, osalta sijoittajista ja velanottajista jaavat pikavoitot
saamatta. Tama havainto koskee ennen muuta velkavaroin harjoitettavaa riskisijoittamista, mutta myos arvonnousuodotuksiin pohjautuvia asuntohankintoja.
On hieman yllattavaa, etta 1980-luvulla kotitalouksien luottokannan
kasvu hidastui 1960- ja 1970-lukuun verrattuna. Harhainen mielikuva kotitalouksien poikkeuksellisen runsaasta velkaantumisesta 1980-luvulla johtuu
useista syista. Etenkin vilkas velanotto vuosikymmenen lopulla, luottokannan paisuminen ennatyksellisen suureksi seka arviot holtittomasta velkaantumisesta ja kulutusjuhlista ovat vaikuttaneet asiaan. Lisaksi ennen 1980lukua luottokannan absoluuttinen maara oli alhainen, minka vuoksi kasvuvaraa oli runsaasti. Niin ikaan 1980-luvulla kaynnistynyt keskustelu velkaongelmista ja niiden maaran lisaantymisesta on vahvistanut virheellista mielikuvaa velkaantumiskehityksesta.
Edella tehdyt havainnot perustuvat kotitalouksien luottojen kokonaismaaran kehitysta kuvaaviin tietoihin. Kuva velkaantumiskehityksesta
pitkalla aikavali!Hi ei juurikaan muutu, kun tarkastellaan kotitalouksien
luottokantaa suhteessa bruttokansantuotteeseen tai kaikkien taloussektoreiden luottokantaan. Nama vertailut on esitetty kuviossa 4.2.
Kotitalouksien luottokannan osuus bruttokansantuotteesta on ollut
vuosituhannen vaihteessa noin 30 prosenttia ja osuus koko 1uottokannasta
noin neljannes. Pitkalla aikavalilla kotitalousluottojen osuus koko luottokannasta on kohonnut maltillisesti, koska muutkin taloussektorit ovat lisanneet velanottoaan. 1990-luvun lamasta huolimatta kotitalouksien luotoilla on
nykyisin seka niiden maaran kehityksen (kuvio 4.1) etta suhteellisten ver-
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tailutietojen (kuvio 4.2) perusteella enemman merkitysta kuin tarkastelujakson alkupuolella. Ainakin naiden yleishavaintojen perusteella luottoyhteiskunnasta puhuminen on oikeutettua. Luottojen kayt6n kehitysta ja rakennetta 1980- ja 1990-luvulla eritellaan tarkemmin seuraavassa paajaksossa.
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Kuvio 4.2 Kotitalouksien luottokannan osuus koko luottokannasta ja bruttokansantuotteesta 1958-2000,%
Uihteet: Liitetaulukon IB ja liitteen I tietoihin perustuvat laskelmat.

Mitka tekijat ovat sitten vaikuttaneet kotitalouksien velkaantumiseen toisen
maailmansodan jalkeen? Seuraavaksi kuvataan valikoiden suuren muuton ja
rahoitusmarkkinoiden vapautumisen yhteydessa uudistuneita, kotitalouksien
velkaantumiskehitysta ajatellen tarkeita rakenteita. Tarkastelut koskevat
elinkeinorakenteen, asumisen ja kulutuksen muutoksia seka rahoitus- ja
luottomarkkinoiden kehitysta (vrt. Caplovitz 1986). Niissa kiinnitetaan
huomiota myos joihinkin varhaisiin talous-, vero-, asunto- ja luottopoliittisiin linjavalintoihin, jotka ovat vaikuttaneet myohemmin kotitalouksien velkaantumiskehitykseen. Lisaksi pohditaan alustavasti sita, miksi luottojen
kayton riskit lisaantyivat 1980- ja 1990-luvulla.
Tarkoitus on kuvata luottomarkkinoiden pelisaant6ja uudistaneita
kaannekohtia ja tuoda esiin uuden institutionalismin korostamia polkuriippuvuuksia. Eri rakenteiden kehitys ei ole ollut yhdensuuntaista, vaan jotkut
muutokset ovat edistaneet ja toiset taas jarruttaneet kotitalouksien velkaantumista. Lisaksi eri kohdealat ovat muuttuneet eri tahtiin.
Tarkastelujen taustaksi on hyodyllista esitella lyhyesti Suomen Akatemian talouskriisi -tutkimusohjelman yleisarvio 1990-luvun Iaman syista.
Nain on siksi, etta lama vaikutti yhtena tekijana kotitalouksien luottojen
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kayttoon, velkaongelmiin ja niiden lievittamispyrkimyksiin 1990-luvulla.
Laman merkitysta naista nakokulmista arvioidaan enemman luvuissa 5 ja 6.
Jalkikateen arvioiden 1990-luvun talouskriisi syntyi huonon pankkitoiminnan, huonon onnen ja huonon po1itiikan yhteisvaikutuksesta. Huono
pankkitoiminta viittaa Hihinna pankkien epiiterveeseen markkinaosuuskilpailuun ja avokatiseen luotonantoon rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen
jalkeen 1980-luvun lopulla. Huono onni tarkoittaa ennen muuta Neuvostoliiton romahdusta sekii sen vaikutusta vientiyrityksiin ja muutoinkin Suomen
talouskehitykseen. Huono politiikka taas kuvaa yhtaaltii inflaatioon johtanutta !Oysaa budjetti- ja finanssipolitiikkaa 1980-luvun Iopulla. Toisaalta siihen on sisallytetty rahapolitiikan pohjaaminen kiintean valuuttakurssin ja
vahvan valuutan yhdistelmaan samana aikana. Talouspolitiikan eliitti naki
Iaman ikaan kuin vaistamattomana ja taloutta tervehdyttavana ajanjaksona
(Kantola 2002). Kotimaisilla tekijoilla oli suuri merkitys Iaman syntymiseen. Talouden kansainviilinen taantuma 1990-luvun alussa ei johtanut muualla yhta vakaviin seurauksiin kuin Suomessa. (Kalela, Kiander, Kivikuru,
Loikkanen & Simpura 200 I; Kiander 2001.)

4.2

Suuri muutto j a velkaantumiseen vaikuttaneet
rakenteet

4.2.1 Elinkeinorakenteen muutos ja luotonannon vakuuspohjan vahvistuminen
Kotitalouksien velkaantuminen oli 1900-luvun ensimmaisellii puoliskolla
viihaista verrattuna nykyiseen. Luottomarkkinoiden perusrakenteet olivat
kuitenkin jo syntyneet. Esimerkiksi pankkijarjestelma oli laajentunut 1900luvun alkuun mennessa monin osin 1990-luvun pankkikriisia edeltaneeseen
muotoonsa. Siihen kuuluivat Suomen Pankki, liike- ja saastOpankit seka hypoteekkipankit. Myos osuuskassatoiminta laajeni voimakkaasti 1900-luvun
alussa. (Kuustera 1999.)
Toiseen maailmansotaan mennessa pankkien luotonanto ulottui jo
monille elamanalueille. Pankit myonsivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkupuolella yksityisvelallisille elinkeinovelkaa maata1outeen ja muuhun
yritystoimintaan, kiinteisto- ja asuntoluottoja, opintolainoja seka talonpoikais-, apu-, kulutus- ja maisterivekse1eita eri yhteiskuntaryhmiin kuuluneiden kulutuksen rahoittamiseen ja muihin tarkoituksiin. Luottoja myonnettiin
myos sosiaalireformistisiin hankkeisiin, esimerkiksi tyovaestOn asuntorakentamiseen seka maaseudun torppareiden ja tilattoman vaestOn rahantarpeisiin. (Autio 1996, 20-30; Kuustera 1995, 78-365; Lyytinen 1983, 50-192.)
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Pankkien lisiiksi yksityishenkiloille tarjottiin luottoa muistakin luottoliihteistii. Kaupat myiviit tavaraa velaksi tilikitjalla jo 1800-luvun viimeisinii vuosikymmeninii. Tilimyynnistii johtuneet velkaongelmat olivat yksi tiirkeii syy osuuskauppaliikkeen syntyyn. (Luottokauppa ... 1955.) Myos viihittiiismaksu- eli osamaksukauppa kiiynnistyi ompelu- ja kutomakonekaupassa
ennen vuosisadan vaihdetta. 1900-luvun ensimmiiisinii vuosikymmeninii se
laajeni esimerkiksi huonekalujen, radioiden ja autojen myyntiin. (Helelii
1960.) Lisiiksi vakuutusyhtiot, kiinteist6luottolaitokset, panttilainaamot sekii
siiiistO- ja avustuskassat antoivat luottoa yksityishenkiiOille (Suvanto 1983).
Luottojen kysynniin perusta oli vahvistunut hitaasti jo 1800-luvulta
liihtien, kun markkinakulutus lisiiiintyi ja rahatalous syrjiiytti omatarvetuotantoa. Vanhakantainen elinkeinorakenne ja viiestOn pidiittyviiinen suhtautuminen velkarahaan hidastivat luottojen kysynniin kasvua ja nykyaikaisten
luottomarkkinoiden kehittymistii vielii 1900-luvun ensimmiiisellii puoliskolla. Toisen maailmansodan jiilkeen 1950-luvulta 1970-luvulle kestiineen
"suuren muuton" aikana kotitalouksien velkaantumisen edellytykset muuttuivat nopeasti, kun elinkeinorakenne uudistui ja palkkatyostii tuli viieston
piiiiasiallinen toimeentulon perusta. (Muttilainen 1991.) Vilkas muuttoliike,
kaupungistuminen, palveluammattien lisiiiintyminen, julkisen sektorin laajeneminen, naisten tyossiikiiynnin yleistyminen ja eliimiintapojen muuttuminen
olivat Uimiin rakennemuutoksen muita tunnusomaisia piirteitii. (Tandem
1977; ks. myos Karisto, Takala & Haapola 1998.)
Kun palkansaajien osuus tyovoimasta oli vielii toisen maailmansodan
kynnyksellii noin neljiinnes, se kohosi jo vuoteen 1950 mennessi:i li:ihes 60
prosenttiin (Aho 1988, 81-93). 1980-luvulla vastaava osuus nousi yli kolmeen neljasosaan (Tyovoima 1959-2000; ks. myos Suikkanen, Linnakangas, Kallinen & Karjalainen 1998). Palkansaajat muodostavat luottomarkkinoiden ydinasiakaskunnan. Taulukko 4.1 kuvaa mahdollisia luotonki:iyttajia
laajemmasta nakokulmasta. Mukana ovat palkansaajien lisi:iksi yrittajat ja
tyottOmat. TyottOmi:it eivat useinkaan saa Iuottoa, mutta etenkin 1990-luvun
Iaman aikana monet luotonkayttajiit jaivat tyottomiksi.
Suomessa elinkeinorakenne muuttui kansainvalisesti vertaillen myohaan ja nopeasti (Aiestalo 1999; Karisto ym. 1998). Vuosina 1960-2000
maatalousyrittajien maara supistui, kun taas muiden yrittajien mi:iara lisi:ii:intyi. Palkansaaja-ammateissa toimihenkiiOiden ja erityisesti ylempien toimihenkiloiden maara kasvoi. 1990-luvulla vain ylempien toimihenkiiOiden ja
muiden kuin maatalousyrittajien maarii lisiiiintyi. Tyottomyyden kasvu heikensi luottoyhteiskunnan laajenemisen edellytyksiii 1990-luvulla.
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Taulukko 4.1 Tyovoiman elinkeinorakenne 1960-2000
1960

1970

Vuosi
1980

1990

2000

maata1ousyrittaja
muu yrittaja
y1empi toimihenkilo
alempi toimihenkilo
tyontekija
!}'Oton
;(hteensa

100
100
100
100
100
100
100

61
86
154
151
124
148
110

32
77
243
184
126
368
116

28
124
353
220
108
265
121

16
166
502
217
96
816
131

maatalousyrittaja
muu yrittaja
ylempi toimihenkilo
a1empi toimihenkilo
tyilntekij a
tvtHiln
;(hteensa

29
7
5
18
40
2
100

16
5
7
25
45
2
100

4
10
29
43
5
100

7
7
15
33
35
4
100

4
8
19
30
29
10
100

(1959)

(2157)

(2264)

(2366)

(2568)

Ammattiasema
Indeksi,
1960~]00

Rakenne,%

(N)

12

(tuhansi a)

1960-luvulta alkaen palkkatulojen merkitys luotonannon vakuusperustana
laajeni ja palkkatyostii tuli tiirkein luoton myonHimisen kriteeri. Nykyaikainen palkkatuloihin pohjautuva luottojen kiiytto lisaantyi tuotannollisiin tarkoituksiin suuntautuneen velkaantumisen kustannuksella. Palkkatyon ja
henkilOluottojen kytkenta vahvistui, kun "palkat pankkiin" -jiirjestelma
syntyi, luotonanto kytkettiin talletusasiakkuuteen ja luotonsaannin vastikkeeksi alettiin edellyttiiii ennakkosiiiistiimistii ja vakinaista asiakassuhdetta
(Pihkala 1983, 479-480).
Luotonannon vakuuspohja vahvistui palkkatyon yleistyttya myos siksi, etta velallisen sukulaisten ja tuttavien palkkatuloja voitiin kayttaa aikaisempaa laajemmin luottojen vakuutena. HenkilOtakaus on ollut perinteisesti
tarkea luoton vakuus, mutta palkkatyon yleistyminen teki siita yha kayttokelpoisemman vakuuden. Vakaat tyomarkkinat, pitkaaikaiset tyosuhteet ja
reaaliansioiden suotuisa kehitys yllapitivat takausten vakuusarvoa. Myos
luottojen saannostely ja alhaiset reaalikorot vaikuttivat luotonkayttajien velanhoitokykyyn.
Yksityisestii elinkeinotoiminnasta johtuva velkaantuminen taas
muutti muotoaan, kun maa- ja metsatalouden suhteellinen merkitys viiheni ja
muun yritystoiminnan painoarvo lisaantyi. Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan laajeneminen on kiintoisa kehityspiirre, koska siina velkaantumisen riskit ovat yleensa suuremmat kuin maataloudessa tai palkkatyossa.
Yrittajan velkaantuminen pohjautuu usein vain liikeideaan ja sen tuottoodotuksiin seka omaan henkilOtakaukseen. Suurempien riskien vastikkeeksi
yritystoiminta voi onnistuessaan tuottaa paremmat tulot kuin palkkatyo, mi12

Taulukon luvut on koottu ja laskettu yrittajyytta kuvaavista aikasarjatilastoista (Jukka 1995, 16)
seka tytivoimatilastoista (Tyovoima 1959-2000). Tarkastelu koskee 15-74-vuotiasta vaestoa.
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ka on saattanut lisata pienyritystoiminnan suosiota. Toisaalta pienyrittajaksi
ryhtyminen voi olla esimerkiksi korkean tyottamyyden aikana pakon sanelemaa. (Ks. esim. Okko 1997.)
Toisen maailmansodan jalkeen myos opintoja ryhdyttiin rahoittamaan
yha useammin velkavaroin. Julkisrahoitteiseen opintolainajarjestelmaan
paadyttiin jo 1920-luvun lopulla. 1960-luvun kynnyksella valtio alkoi
myontaa takauksia korkeakouluopiskelijoiden lainoille. 1960- ja 1970lukujen vaihteessa syntyi lainajarjestelma, jossa yhdistettiin valtiontakaus ja
korkotuki. Asiaa miettinyt komitea ehdotti opintolainojen myontamista jopa
vakuudettomina valtionlainoina. Uusi jarjestelma laajensi opintolainamarkkinoita, kun se ulotettiin ammattioppilaitoksissa opiskeleviin ja lainoja alettiin myontaa pankeissa ympari maata. Opintotuen kokonaisuudistus vuonna
1971 paatti nopean muutoksen kauden ja selkeytti lainsaadantoa. Opintotuen
peruspiirteet sailyivat 1990-luvulle saakka. Opintojen rahoituksen kehittaminen on ollut jatkuvaa kamppailua tuki- ja lainalinjan valilla, mutta 1990luvulla tuen merkitys on korostunut. Lainarahoituksen osuuden vahentamisen tarvetta on perusteltu velallisten maksuvaikeuksilla ja niista valtiolle aiheutuvilla kustannuksilla. (Blomster 2000; Autio 1995.)
Kokonaisuudessaan edella kuvattua suuren muuton aikaa voidaan pitaa sosiologisesta nakokulmasta tarkeimpana kotitalouksien velkaantumismahdollisuuksia, -tarpeita ja haluja kohentaneena ajanjaksona toisen maailmansodan jalkeen. Tuolloin kotitalouksien velkaantuminen oli ripeampaa
kuin se on ollut kertaakaan suuren muuton jalkeen. Vuoden 1968 lopusta
vuoden 1973 loppuun kotitalouksien luottokanta kasvoi yli 2,5-kertaiseksi.
Tuolloin monet sodan jalkeen syntyneet suuret ikaluokat tulivat parhaaseen
tyo-, asunnonhankinta-, kulutus- ja velkaantumisikaan. Siksi ei ole liioiteltua
vaittaa, etta Suomessa nykyaikaisen luottoyhteiskunnan perusta luotiin
1950-luvulta 1970-luvulle kestaneen voimakkaan yhteiskuntamurroksen aikana. Asiaan saadaan Jisavalaistusta seuraavissa omistusasumisen ja kulutuksen muutosten tarkasteluissa.

4.2.2 Asumisen kodinomistuslinja
Omistusasuminen on lisaantynyt Suomessa toisen maailmansodan jalkeen
seka absoluuttisesti etta suhteessa muihin asumismuotoihin. Tama on vaikuttanut kotitalouksien velkaantumiseen. Onhan asunto useimpien kotitalouksien suurin hankinta, joka edellyttaa yleensa runsaasti vierasta velkapaaomaa.
Omistusasumisen lisaantyminen on ollut niin kiistatonta, etta asuntopolitiikan tutkimuksessa on puhuttu omistusasuntovaltaistumisesta tai kodinomistusyhteiskunnasta (Juntto 1990, 318; Ruonavaara 1988b). Omis-
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tusasumisen merkitys lisaantyi monissa muissakin markkinatalousmaissa
1990-luvun alkuun saakka (Harnnett 1999; Castles 1998b). Taulukko 4.2
kuvaa vuokra- ja omistusasuntokantaa Suomessa toisen maailmansodan jalkeen.
Taulukko 4.2 Omistus- ja vuokra-asuntokanta 1950- 2000

Vuosi
1970
1980

1950

1960

omistus
vuokra
;ihteensa

100
100
100

131
110
122

153
128
143

Rakenne,% omistus
vuokra
;ihleen sa

57
43
100

61
39
100

(985)

(1203)

Asumismuoto
lnd eksi ,
1950=100

(N)

(tuhansia)

13

1990

2000

201
126
168

264
128
205

261
182
227

61
39
100

68
32
100

73
27
100

65
35
100

(1403)

(1658)

(2023)

(2234)

Vuosina 1950-2000 omistusasuntokanta kasvoi yli 2,5-kertaiseksi. Omistusasuntojen maara lisaantyi nopeimmin 1950-, 1970- ja 1980-luvuilla, keskimaarin runsaat kolme prosenttia vuodessa. 1960-luvulla asuntokannan
kasvu jakaantui tasapuolisesti omistus- ja vuokra-asuntojen kesken. Omistusasuminen oli yleisinta j uuri Iaman edella, mutta vaheni hieman sen aikana. 1990-luvun lopulla omistusasuntoja oli jokseenkin yhta paljon kuin ennen lamaa, mutta vuokra-asuntoja oli selvasti enemman.
Omistusasuntojen yleistymiseen ja asuntovelkaantumisen lisaantymiseen toisen maailmansodan jalkeisena aikana on useita syita. Kaupungistuminen ja tyoelaman muutokset ovat muuttaneet asumisen rakennetta. Taulukon tiedot peittavat aileen sen, etta omistusasuntojen maara on lisaantynyt
etenkin kaupungeissa. 1950-luvun alusta 1980-luvun lopulle omistusasuntojen osuus kohosi kaupungeissa runsaasta neljanneksesta kahteen kolmannekseen. Muissa kunnissa on asuttu perinteisesti yleisemmin omistusasunnoissa. Omistusasumisen yleisyys maaseudulla on voinut vaikuttaa maaseudulta kaupunkeihin muuttaneiden asumisvalintoihin. (Juntto 1990, 319;
Ruonavaara 1988a.)
Ruonavaara (1988b) on havainnut, etta vuosina 1971-1985 omistusasuntojen osuus lisaantyi toimihenkilOammateissa toimineilla ja varsinkin
ylemmilla toimihenkilOilla. Silti yrittajilla omistusasuminen oli koko tarkastelujaksolla yleisempaa kuin palkansaaj ill a. 1980-luvun puolivalissa
omistusasuminen erotteli sosioekonomisia ryhmia paremmin kuin esimerkiksi kestokulutustavaroiden omistaminen.
13

Taulukon 1uvut on 1askettu julkaisun Rakennukset ... 2001 tiedoista, joita on taydennetty vuotta
1950 kuvaavilla 1uvuilla (STV 1998, 213). Tau1ukossa on tarkaste1tu selvyyden ja vertai1uke1poisuuden vuoksi vain omistus- ja vuokra-asuntoja, mutta ei muita asumismuotoja.
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Asunnonhankintamahdollisuuksien paraneminen, asumistarpeiden
muuttuminen ja jopa pakkotilanteet ovat ohjanneet ihmisHi omistusasuntoihin. Vakaat tyomarkkinat, reaaliansioiden kohoaminen ja naisten tyossakaynnin yleistyminen ovat parantaneet monien perheiden edellytyksia hankkia oma asunto. Vaihtoehtoisten asumismuotojen puute on voinut joissakin
tapauksissa pakottaa valitsemaan omistusasunnon (Kosonen 1995, 29-32).
Omistusasunnon hankkiminen oli 1980-luvulle saakka matalien korkojen ja
korkean inflaation vuoksi usein myos kannattava sijoitus.
1950- ja 1960-luvulla asunto- ja luottopolitiikassa tehtiin periaatteellisesti tarkeita ja kauaskantoisia linjavalintoja, jotka edistivat omistusasumista ja asuntovelkaantumista seuraavina vuosikymmenina. Asuntopolitiikassa uusi suuntaus nakyi siten, etta vuonna 1949 perustetussa aravajarjestelmassa paadyttiin jo 1950-Juvulla omistusasunto1injalle. Samalla luovuttiin
vuokra-asumista suosivasta kaupunkiasumisen perinteesta. Siita ei ole selvyytta, oliko kysymys tietoisesta poliittisesta linjauksesta vai ajautumisesta.
(Juntto 1990, 200-210.) Maaseudulla omistusasumista edisti se, ettajalleenrakennuskaudella valtio tarjosi maanhankintalainalla rahoitettavan pientilan
velaksi yli 200 000 henkilOlle (Kuustera 1995, 403).
Asuntoluototus taas muuttui siten, etta pankkien luottopolitiikan painopistetta siirrettiin asunto-osakeyhtioiden luototuksesta yksityishenkiloiden
Juototukseen. Muutos johtui siita, etta asuntoyhtiOn osakas hyotyi luottokorkojen verovahennysoikeudesta, mutta yhtio ei. Tavoitteena oli asuntolainaaikojen lyhentaminen, mika osoittautui myohemmin kohtalokkaaksi velkaongelmia karjistaneeksi linjaukseksi. Samalla yksityishenkilOt sidottiin
pankkien asiakkaiksi asettamalla etukateissaastaminen lainanannon ehdoksi.
(Kuustera 1995, 452-458.) Asuntopoliittinen linjavalinta kuitenkin edelsi
tata luotonannon suunnanmuutosta. Nain omistusasuminen on pikemminkin
edistanyt velkaantumista kuin painvastoin.
Omistusasumista ja asuntove1kaantumista on myos tuettu ja kannustettu julkisin varoin. Luottokorkojen verovahennysjarjestelma on ollut
omistusasuntopolitiikan kulmakivi. On jopa arvioitu, etta ilman tata epasuoraa verotukea omistusasumisen laajeneminen nykyisiin mittoihin ei olisi oiJut mahdollista (Ruonavaara 1988b, 294). Verovahennysten maara lisaantyi
voimakkaasti 1970-luvun lopulta lahtien ja 1980-luvulla verovahennyksista
tuli tarkein asumisen tukimuoto (Tahvanainen 1988). Vahennykset alentavat
velan hintaa ja velalliselle aiheutuvia taloudellisia rasituksia, mutta toisaalta
ne voivat kiihdyttaa velkaantumista, vahvistaa taloudellisia suhdanteita ja
voimistaa asuntohintojen vaihtelua (Korpinen 1989).
Verovahennysten on katsottu suosineen hyvaosaisia asunnonhankkijoita. Luottokorkojen verovahennysten poistamista ja korvaamista muilla tukimuodoilla on esitetty miltei poikkeuksetta asuntopoliittisia tukijarjestelmia
koskevissa tutkimuksissa (ks. esim. Laakso & Loikkanen 1997; Salo 1988).
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Vahennysten poistaminen on kuitenkin poliittisesti arka asia. Esimerkiksi
vuonna 2000 veroetuuksien arvo oli lahes 1,5 miljardia euroa ja edunsaajia
oli pitkalti toista miljoonaa (Verojen maksuunpano 1980-2000).
Luottokorkojen verovahennysoikeuksia muutettiin paaomatulojen verouudistuksen yhteydessa 1990-luvun alussa. Korkojen vahentamisen perusperiaatteena on, etta ne voidaan vahentaa paaomatuloista ilman ylarajaa.
Kulutusluottokorkojen vahennysoikeus poistui kokonaan 1990-luvun puolivalissa. Asuntovelkojen korkojen vahennyskelpoisuus turvattiin niin sanotun
alijaamahyvityksen ja vuoteen 2002 ulottuvan siirtymakauden korkovahennyksen avulla. Uudistus on suosinut paaomatulon saajia ansiotulon saajien
kustannuksella ja parantanut sijoitustarkoituksiin otetun velan korkojen vahentamismahdollisuuksia. (Honkanen 1993, 94-95.)
Nama kehityspiirteet selittavat osittain sita, miksi kotitalouksien
luottokanta kasvoi lahes keskeytymatta 1950-luvun lopulta 1990-luvun alkuun. Asuntoluottojen painoarvo kotitalouksien luottokannassa on niin suuri, etta edella kuviossa 4.1 esitetty luottokannan pitkan ajan kehitystrendi
kuvaa paaosin myos asuntoluottojen kehitysta. Asuntovelkaantumista 1980ja 1990-luvulla tarkastellaan lahemmin seuraavassa paaluvussa.
Asuntopolitiikan kodinomistuslinja on merkinnyt sita, etta omistusasuminen yleistyi 1980-luvun loppuun mennessa vaest6n enemmistOn
asumismuodoksi. Kun omistusasuminen ja luottojen kaytto yleistyivat samanaikaisesti, vuokralla asumisesta ja velattomuudesta tuli yha harvinaisempaa (ks. myos Piirainen 1993). Vuokrasaannostelyn purkaminen vuonna
1991 lisasi vuokra-asuntojen tarjontaa ja muutkin vaihtoehtoiset asumismuodot saivat vahitellen jalansijaa. Vaikka omistusasumisen suhteellinen
merkitys kaventui 1990-luvulla, kodinomistuksella on edelleen vankka kannatuspohja. Asuntokauppa vilkastui ja asuntovelkaantuminen lisaantyi jalleen vuosikymmenen lopulla.

4.2.3 Kulutusyhteiskunnan Hipimurto
Vaikka "ainainen puute ja kurjuus" vaheni ja vaestOn kulutusolot paranivat
jo 1900-luvun toisella neljanneksella, Suomi siirtyi lopullisesti kulutusyhteiskuntaan vasta vuosisadan kolmannella neljanneksella. Talla ajanjaksolla
tapahtui "massakulutuksen lapimurto" ja kulutusmenot lisaantyivat voimakkaasti. (Toivonen 1986 ja 1996; Ilmonen 1986.) Samana aikana kulutuksen
rakenne modemisoitui, kulutuskohteiden valikoima lisaantyi, kulutus laajentui yha enemman tavaroista palveluihin, kulutuksen nayttOarvo kasvoi,
kulutusyhteiskunnan arvot levisivat ylemmista sosiaaliryhmista alempiin ja
massakulutus alkoi pirstoutua eriytyneiksi kulutustyyleiksi.
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Kulutuksen rakenne muuttui 1950-luvulta 1990-luvulle niin sanottua
Engelin lakia mukaillen siten, etta valttamattomyysmenojen osuus kokonaiskulutuksesta supistui ja muiden menojen osuus kasvoi. Kun kotitaloudet
kayttivat vuonna 1950 lahes kaksi kolmasosaa kulutusmenoistaan elintarvikkeisiin ja vaatteisiin, naiden hyodykeryhmien yhteenlaskettu osuus supistui runsaaseen viidennekseen 1990-luvun lopulla. Massakulutuksen Iapimurto 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuvuosiin lisasi muun muassa liikenteeseen ja kotitalouskalustoon kaytettyjen menojen osuutta. Kasvu johtui
ennen muuta autojen ja muiden kestokulutustavaroiden yleistymisesta.
(Ahlqvist & Pajunen 2000, 15-17; Viren 1997.) Kulutusluotot yleistyivat
juuri kestokulutustavarahankintojen yhteydessa 1950-luvulta alkaen. Taulukko 4.3 kuvaa eraiden kestokulutustavaroiden yleisyytta kotitalouksissa
vuosina 1966-1998.
Taulukko 4.3 Kestokulutustavaroiden vleisyys kotitalouksissa 1966-1998, %
kul utustavara
kulkuvalineet
auto
moo !tori- tai purjevene
vaihdepyora
kodinkoneet
jaakaappi
pakastin
pesukone
astianpesukone
mikroaaltouuni
polynimuri
slthkoompelukone
viihde-elektroniikka
radio
cd-soitin
mustavalko-TV
vllri-TV
videonauhuri
videokamera
tietoli ikenne
lankapuhelin
matkapuhelin
kotitietokone
modeemi

1966
%

1976
%

31

55
13

44
I
53
0

vuosi
1985
%

1990
%

1995
%

1998
%

59
14
48

66
15
57

69
12
61

65
14
67

93
40
74
5

96
70
67
17

97
83
83
41
72

97
85
83
43
78

48
18

86
46

93
56

96
78
80
33
52
96
58

57

56

94

99

99

76
24

35
74
15

36
15
95
61
9

56

58

96
67
10

73

87

91
18
28
7

83
60
37
16

38

5

100
11
24
90
45

94
7
16

Lllhteet: Kestoku1utustavaroiden omistus 1976-1998; Tenni1a 1995

Kulutustavaravalikoima on laajentunut jatkuvasti. Jo 1960-luvun puolivaliin
mennessa useiden kestokulutustavaroiden osuus kotitalouksissa oli kohonnut
varsin korkealle. 1990-lukuun mennessa osa taulukossa mainituista tavaroista oli hankittu jo lahes kaikkiin koteihin. Monien kestokulutustavaroiden
rinnalle on tullut myos niita taydentaviaja korvaavia tuotteita.
Kestokulutustavarat yleistyivat ensin vaest6n "ylimmissa kerroksissa" ja myohemmin muissa vaestoryhmissa. Viela 1960-luvulla kulutustava-
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roiden omistaminen toimi sosiaalisen erottautumisen va\ineena. 1990-luvulle
mennessa erot kulutustavaroiden omistamisessa kaventuivat, mutta ne myotailevat edelleen sosiaalista asemaa. Erot ovat selvimpia kalliiden ja uusien
tavaroiden osuudessa seka tulonjaon aarilaidoilla. (Toivonen 1996; Tennila
1995, 56-61.)
Tavaroiden kuluminen seka tavaravalikoiman nopea vaihtuminen
muotivirtausten ja uusien teknisten ratkaisujen vuoksi yllapitavat kulutusta
(ks. myos Heinonen 1998, 381-385). Lisaksi kulutuksen kansainvalistyminen ja kulutushyodykkeiden voimakas markkinointi seka uuden tekniikan
valjastaminen palvelemaan ostamista ja maksamista vahvistavat kulutusyhteiskunnan perustaa. Edelleen monet tavarat lisiiiivat palvelujen kulutusta
esimerkiksi huolto- ja korjaustarpeidensa vuoksi. Palvelujen kulutus onkin
Iisaantynyt 1980- ja 1990-luvulla (Ahlqvist & Pajunen 2000).
1980-luvulla kulutus muuttui kulutuksen rakennetta kuvaavien tietojen perusteella vahemman kuin edeltavina vuosikymmenina. Myos kulutusmenot kehittyivat maltillisesti. Pantzar ja Raijas (1995) arvioivat, etta puheet
1980-luvusta liikakulutuksen ja kulutusjuhlan vuosikymmenena ovat osin
aiheettomia. Paatelma perustuu siihen, etta 1980-luvulla yksityinen kulutus
henkea kohden lisiHintyi hitaammin kuin muina vuosikymmenina toisen
maailmansodan jalkeen. Lisaksi kulutus oli kyselyjen mukaan ihmisten arvostuksissa alempana kuin esimerkiksi 1960-luvulla.
1990-luvulla kulutus muuttui useammalla tavalla. Ensiksi kotitalouksien reaaliset kulutusmenot supistuivat neljana vuonna perakkain vuosina
1990-1993 (Tulot, kulutus ja saastaminen 1960-2000). Yksityisen kulutuksen supistuminen on yleensa oire talouden vakavasta hairiotilasta tai lamasta
(Takala 1994; Suviranta 1929). Toiseksi talouskriisi muutti kulutuksen rakennetta siten, etta asumismenojen osuus kulutusmenoista kohosi neljannekseen ja suurimmaksi menoeraksi kulutusmenojen kahdeksasta paaryhmasta.
Asumismenojen suhteellisen osuuden kasvu johtui siita, etta kaikissa muissa
hyodykeryhmissa kulutusmenot supistuivat. Kolmanneksi kulutus tasapaistyi. Eri palkansaajaryhmien kulutusmenojen rakenteen erot ovat nykyisin
yllattavan vahaisia ainakin kulutusmenojen paaryhmia vertailtaessa (Ahlqvist & Pajunen 2000, 40-41 ). Neljanneksi 1990-luvulla monet kuluttajat
joutuivat tilanteeseen, jossa kulutusmenojen kohdentamista oli mietittava
uudelleen. Kotitaloudet kayttivat monenlaisia selviytymisstrategioita saadakseen rahat riittamaan vaikeiden aikojen yli (Jarva 1997; Maula, Pantzar
& Raijas 1995).
Kulutusluotot ovat yhtena tekijana kiihdyttaneet kulutuksen kasvua.
Kulutusmenojen ja kulutusluottojen kehitys ei ole kuitenkaan ollut niin yhdensuuntaista kuin voisi otaksua. Kuviosta 4.3 selviaa, etta 1960- ja 1980luvut olivat kulutusluottojen kasvun vuosikymmenia, kun taas 1970- ja
1990-luvuilla kulutusluottomarkkinat taantuivat.
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Kuvio 4.3 Kotitalouksien kulutusluottokanta 1963- 2000
ReaalimiiJiran indeksi, 1963=1 00 ja osuus kotitalouksien kulutusmenoista,%
Uihteet: Liitetau1ukon 1B ja liitteen I tietoihin perustuvat 1aske1mat.

Ajanjaksolla 1963-2000 kulutusluottokanta reaalisesti yli kahdeksankertaistui ja kulutusmenot yli kolminkertaistuivat. Kulutusluottokanta kasvoi
siis selvasti nopeammin kuin kulutusmenot. Vapailla rahoitusmarkkinoilla
1980-luvun puolivalin jalkeen seka kulutusluottojen maara etta kulutusluottokannan osuus kulutusmenoista on pysynyt jatkuvasti korkeampana kuin
1960- ja 1970-luvuilla luottosaannostelyn vallitessa.
Kulutusluottomarkkinat uudistuivat jo 1950- ja 1960-luvuilla kolmella tavalla. Ensiksi osamaksukauppa laajeni. Ensimmainen osamaksukaupan rahoitusyhtio perustettiin vuonna 1955 ja vuoteen 1960 mennessa vahittaiskauppa ja pankit olivat perustaneet niita jo kymmenkunta. 1960-luvun
puolivalissa osamaksukauppa oli yleisinta liikennevalineiden ja kodin laitteiden myynnissa. (Helela 1960, 33-38.) Toiseksi muitakin uusia luottomuotoja otettiin kayttoon. 1950-luvulla kuluttajille alettiin markkinoida
luotollisia ostotileja ja yrityskohtaisia muovisia maksukortteja. Ensimmainen varsinainen luottokorttiyhtio perustettiin vuonna 1966, jolloin otettiin
kayttOon laajalti kelpaavat maksukortit. (Muttilainen 1991, 29-30.) Kolmanneksi pankit tulivat yha laajemmin mukaan kulutuksen rahoittamiseen.
Ne tarkistivat vakuuskaytantOaan siten, etta Iuotonsaajan tulot riittivat yha
useammin pienten kulutusluottojen vakuudeksi. Suuret kulutusluotot edellyttivat edelleen etukateissaastOja, takauksia ja jopa reaalivakuuksia. (Leppiniemi 1990, 38-39.)
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Kulutusluottomarkkinat olivat jakautuneet jo varhain hyva- ja huonoosaisten markkinoihin. Barlund (1976) on paatellyt kolmen empiirisen kyselytutkimuksen perusteella, etta pankkiluotot olivat luottosaannostelyn takia hyvatuloisten, johtavassa asemassa toimineiden ja muutoin keskimaaraista paremmassa taloudellisessa asemassa olevien ulottuvilla. Kalliimpana
pidetty osamaksukauppa oli tyypillisesti pieni- ja keskituloisten, nuorten ja
tyovaeston luottomuoto (ks. myos Kilpio 1978).
Kulutusluotoilla oli viela 1960- ja 1970-luvulla varsin vahan merkitysta kotitalouksien kulutuksen rahoittamisessa. 1970-luvulla kulutusluottojen kaytto jopa vaheni. Elintason kohoamisen vuoksi monet aiemmin osamaksurahoitusta edellyttaneet pienhankinnat oli mahdollista tehda velkaantumatta.
Rahoitusmarkkinoiden muutokset 1980-luvulla uudistivat kulutuksen
rahoitusta ja piristivat kulutusluottomarkkinoita. Rahoitus- ja luottokorttiyhtioiden markkinoimat korolliset yleisluottokortit tulivat kayttoon 1980-luvun
alussa. Vuonna 1984 luotto- tai maksukorttien tarjoajia oli jo kymmenittain
ja markkinoilla oli 1,2 miljoonaa maksu- tai luottokorttia. Uudet joustavat
luottomuodot tekivat mahdolliseksi luottojen kayton laajenemisen kestokulutustavaroiden hankinnasta muiden tuotteiden ja palvelujen maksamiseen.
(Autio & Jutila 1986; Kulutusluottoselvitys 1985.)
Luottojen kaytto on lisaantynyt myos kestokulutustavaroiden rahoittamisessa. Kun 1970-luvun alussa yksi seitsemasta kestokulutustavaroita
hankkineesta maksoi ostoksensa luotolla, vastaava osuus oli vuonna 1998 jo
puolta suurempi eli runsas viidennes (Ahlqvist & Pajunen 2000, 28; Kilpio
1978, 199). Kulutus1uottomarkkinoiden kehitykseen 1980- ja 1990-luvulla
palataan tuonnempana.

4.3

Rahoitusmarkkinoiden muodonmuutos

4.3.1 LuottosiHinnostelyn pitka linja
Rahoitusmarkkinoiden uudistumisen jalkeisesta ajasta 1980- ja 1990-luvulla
on puhuttu useimmiten ikaan kuin olisi ensimmainen kerta, kun Suomessa
toimitaan vapaissa luotto-oloissa. Tama johtuu siita, etta takana oli pitka ja
voimakas luottosaannostely. Saannostelya on kutsuttu muun muassa kablitun tai valjastetun rahan ajaksi tai 40 vuoden korpivaellukseksi (Tarkka
1988). Se ei kuitenkaan ollut historiallisessa katsannossa muodollisesti
poikkeuksellisen voimakasta. Nykyiset vapaat rahoitus- ja luottomarkkinat
eivat siis ole ainutkertainen ajanjakso. Kuvio 4.4 kuvaa luottomarkkinoiden
saannostelyn muutoksia Suomessa pitkalla aikavalilla.
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Kuvia 4.4 Luottokorkojen saannostelyn pitka linja

Korkoja saannosteltiin yhtii.jaksoisesti vuodesta 1734 vuoteen 1920 kauppakaareen (L 311734) sisii.ltyneen korkokattosii.ii.nnoksen avulla. Sii.ii.nnostely
koski aluksi kaikkia luottoja ja 1800-luvun lopulla se poistettiin lyhytaikaisilta aile yhdeksan kuukauden luotoilta. Pankit sovelsivat korkokattoa velallisten eduksi toisinaan myos lyhytkestoisemmissa luotoissa ja rajoittivat
vekseleiden korkoja keskinaisin sopimuksin. Alhaisten korkojen yhtenii. pyrkimyksenii. oli estaa velallisten joutuminen maksuvaikeuksiin, minka vuoksi
taloudellisen liberalismin hengessa tehdyt ehdotukset korkokaton poistamisesta eivat yleensa onnistuneet. (Autio 1996, 8- 10.)
Vuoden 1920 jalkeen luottokorkoja ei ole saannostelty lainsaadannolla. Vapaita luotto-oloja kokeiltiin ensimmaisen kerran 1920- ja 1930luvuilla. Kokemukset olivat tuolloin monilta osin samanlaisia kuin 1980- ja
1990-luvuillakin (Kiander 2001; Kiander & Vartia 1998; Kivivuori 1996;
Takala 1994). Yhteisia piirteita olivat muun muassa luottojen tarjonnan ja
kysynnan voimistuminen, valuuttaluottojen kii.ytOn lisaantyminen, reaalikorkojen kohoaminen, valtion nopea ulkomainen velkaantuminen ja devalvaatiot. Lamakausia yhdistivat niin ikaan porssi- ja kiinteistOkeinottelu, vakuusarvojen romahtaminen sekii. konkurssien, velkaongelmien ja takausriitojen lisaantyminen.
Rahoitusmarkkinoiden saannostelyyn palaaminen johtui paitsi 1930luvun lamasta, myos sodan aikana aloitetuista saannostelytoimista yhteiskunnassa. Saannostely kaynnistyi talletuskorkokartellista jo vuonna 1931 ja
laajeni koskemaan luottokorkoja vuonna 1941. Vuoteen 1986 saakka luottomarkkinoita saannosteltiin pankkien neuvotteleman keskikorkosopimuksen avulla. (Tarkka 1988.) Vaikka jarjestelmii. oli sopimusperusteinen, sen
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taustalla oli lakisaiintelyn uhka. Valtiovarainministerii:i oli naet antanut ymmartaa, etta asiaan puututaan lainsaadannolla, elleivat pankit saa aikaan sopimusta korkojen saannostelysta (Kuustera 1995, 366-393).
Suomen rahoitusmarkkinat vapautuivat luottosaiinnostelysta paaosin
vasta 1980-1uvulla. Monien muiden yhteiskuntamurrosten tavoin rahoitusmarkkinoiden uudistaminen tapahtui kansainvalisesti vertaillen myohaan ja
nopeasti. Maamme luottomarkkinoiden historiassa vapaa koronmuodostus
on ollut poikkeus ja luottokorkojen saannostely vallitseva tila.
Rahoitusmarkkinoiden kansainvalisia muutoksia tutkinut Oxelheim
( 1996, 46) on havainnut, etta pitkalla aikavalilla regulaation ja deregulaation
vaiheet vuorottelevat. Sotiaja muita epavakaitajaksoja on seurannut yleensa
voimakkaan saannostelyn kausi, jota on ryhdytty ajan myota arvostelemaan
ja muuttamaan. Kysymys on siis eraanlaisesta heiluriliikkeesta rahoitusmarkkinoiden toiminnan edellyttaman minimisaantelyn ymparilla. Suomessa
rahoitusalan oikeussaantely on ollut runsasta lamavuosina ja niiden jalkeen
seka 1990-luvulla etta aiemmin (Autio 1996, 20-22; Tala 1993; Kalela
1987). Tiima tulkinta vaikuttaa uskottavalta sikali, etta yleensa voimakkaat
murrosvaiheet aiheuttavat suuria muutoksia kansalaisten elinoloissa, tuovat
herkasti esiin uudenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja lisaavat vaatimuksia
epakohtien korjaamisesta.

4.3.2 Luottosaannostely ja kasvuhakuinen talouspolitiikka
Rahoitusmarkkinoiden saannostely koski laajalti rahoitusalan rakenteita ja
toimintaa, esimerkiksi talletus- ja luottokorkoja, paaoma- ja valuuttaliikkeita
seka obligaatiokauppaa. Saannostelya tuettiin verotuksen keinoin ja julkisen
sektorin pakkosaastO- ja jalleenlainausjarjestelmien avulla. Luottojen keskikorkojen saannostely oli luottomarkkinoiden ohjauksen keskeinen piirre.
Keskikorkosaannostely tarkoitti sita, etta pankin koko luotonannon keskikoron piti pysya sovitulla tasolla. 1960-luvun alussa korkosaannostely valjeni
siten, etta antolainauskorkojen aiempaa suurempi porrastus luoton kayttOtarkoituksen tai luotonottajan taloudellisen aseman mukaan tuli mahdolliseksi
(Pihkala 1983, 470). Saannostelyn toteuttamiseksi keskuspankki antoi pankeille ohjeita korkojen porrastamisesta, ennakkosaastamisesta luottoja varten
ja osamaksuluototuksesta. Valtiovarainministerii:i ohjeisti valtion luottolaitoksia. Nama keinot muodostivat "halvan rahan linjan", joka sopi hyvin
osaksi vallitsevaa talouspolitiikkaa. (Tarkka 1988.)
Luotonannosta annettujen ohjeiden sisaltoa ja merkitysta kotitalouksille ei ole tutkittu erikseen. Asiasta esitettyjen havaintojen nojalla voidaan
arvioida luotonannon ohjausta rahoitusmarkkinoiden saannostelyn parin
viimeisen vuosikymmenen aikana (Kuustera 1995, 567-569). Luotonannon

86
hillitsemispyrkimykset kohdistuivat etenkin kulutus- ja sijoitusluottoihin ja
asuntolainoihin. Sita vastoin velkaantuminen tuotantotarkoituksiin - joko
yksityiseen elinkeinotoimintaan tai opintoihin- oli hyvaksyttavampaii. Viela
1970-luvulla velkaantuminen kulutustarkoituksiin oli nykyiseen verrattuna
moraalisesti paheksuttavaa (Biirlund 1976, 33; ks. myos Barrie 1986). Vakuusvaatimukset olivat rahoitusmarkkinoiden siiiinnoste1yn aikana kireita.
EnnakkosaastOvelvoitteiden vuoksi luottorahoituksen osuus jiii yleensii 5060 prosenttiin rahoitettavan kohteen arvosta. 1980-luvun lopulla luoton
maara kohosi joissakin tapauksissa jopa asunnon arvoa suuremmaksi
(Timonen 1995, 51).
Luottojen saannostely ja ylikysynta merkitsivat sita, etta luottolaitoksista tuli saannostelyviranomaisia. Luottolaitosten valta on aina perustunut
siihen, etta ne ovat avainasemassa vierasta paaomaa vaativien hankkeiden
rahoittamisessa. Rahoituksen tyrehtyminen voi estaa hankkeen toteutumisen
kokonaan. Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana luotonantoa ei ollut
mahdollista laajentaa kysyntaii vastaavasti. Myos hyvien asiakkaiden luottopyyntoja oli karsittava. (Luukko 1969.)
Rahoitusmarkkinoiden saannostely sopi hyvin osaksi maamme talouspolitiikassa 1950-luvulla kaynnistynytta kasvuhakuista suuntausta. Valtio sai entista tarkeamman aseman talouden ohjaajana. Uuden linjan avulla
tuettiin teollistumista, investointitoimintaa, vakaata talouskasvua ja maan
vaurastumista. Talouskasvun edistiiminen niikyi yhii useammin talouspoliittisissa asiakirjoissa ja taloudesta kaydyssa poliittisessa keskustelussa. (Pekkarinen & Vartiainen 1995, 152.) Kasvupolitiikka oli voimissaan toisesta
maailmansodasta 1970-luvun alkuvuosiin (Hjerppe & Vartia 1997).
Valtion valittaman luotonannon voimakasta kasvua voidaan pitaa
yhtena esimerkkina uuden talousopin soveltamisesta. Nama luotot koostuivat kunnille asumiseen, tyollistamiseen ja sahkoistamiseen myonnetyista
luotoista seka aravajiirjestelmastii annetuista asuntoluotoista. (Pihkala 1983,
479.) Valtion luotonannon lisiiantyminen oli monissa muissakin markkinatalousmaissa osa toisen maailmansodan jiilkeista kasvupolitiikkaa, mutta sen
merkitys vaheni 1980-luvulta alkaen (Verdier 1997). Suomessa kasvupolitiikalle haettiin vakautta ja hyviiksyntaii myos 1960-luvun lopulla syntyneen
tulosopimusjarjestelman avulla. Vakaa talouskasvu ja laajat tulosopimukset
ovat olleet tarkeita syita suotuisaan reaaliansiokehitykseen toisen maailmansodan jalkeisena aikana.
Julkiset menot lisaantyivat nopeasti ja valtiollinen hyvinvointi- ja
sosiaalipolitiikka laajeni koskemaan useimpia sosiaalisia riskeja ja paaosaa
vaestOsta yli elinkaaren. (Alestalo 1999; Saari 1996.) Kuusen (1961) ohjelmajulistus, 1960-luvun sosiaalipolitiikka, sitoi sosiaalipolitiikan osaksi kansantalouden kasvupyrkimyksia. Valtion tarjoamista sosiaalietuuksista tuli
vahitellen tavanomainen ansioiden jatke, toimeentulon turvaaja ja kulutusta-
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son takaaja myos palkkatyon ulkopuolisille vaestoryhmille. Sosiaalipolitiikka alettiin nahda aikaisemmasta poiketen kulutuksen yllapitajana ja kokonaistaloudellisesti tarkeana asiana, eika yksinomaan kiusallisena menoerana.
1960-lukua voidaan pitaa kiistattomana murros- ja edistysjaksona maamme
sosiaalipolitiikan ja -turvan kehityksessa.
Kotitaloudet kytkettiin osaksi vallitsevaa taloussuuntausta myos
muun kuin sosiaaliturvajarjestelmiin kohdistuneen pakkosaastamisen avulla.
Saastamisen vahva perinne edesauttoi asiaa. Kansalaiset olivat tottuneet
saastamiseen tyovaen keskinaisten avustuskassojen, koulusaastOtoiminnan ja
myos asuntosaastamisen muodossa. Vuosisadan alkupuolella saastamista oli
edistetty voimakkaan valistustoiminnan ja jopa suoranaisen pelottelun avulla. (Ks. esim. Heinonen 1998, 32-35.) Kuusteran (1995, 243) mukaan "saastamisen merkitysta korostaneet nakemykset vallitsivat lapi 1920-30-lukujen
ja lamavuosien nahtiin olevan talouden rautaisten Jakien mukainen rangaistus edellisten vuosien holtittomasta kayttaytymisesta".
Toisaalta saastamisen vahva perinne hillitsi luottojen yleistymista.
Saastamisen on katsottu merkitsevan kurinalaista elamantapaa, kun taas kuluttamista, velkaantumista ja erityisesti kulutusluottojen kayttoa on pidetty
merkkina kevytmielisesta taloudenpidosta (Harmaja 1946, 54). Heikon sosiaaliturvan oloissa varovaisuussaastamisella oli tarkea asema toimeentulon
turvaajana. Tilanne muuttui, kun yha useampi henkilo tutustui yhtaalta sosiaaliturvaetuuksiin ja toisaalta luottojen kayttoon. Kulutusluottoihin kohdistuneesta moraalisesta paheksunnasta huolimatta niita kaytettiin jo 1900luvun alkupuolella elinkustannusten tasaamiseen taloudellisesti huonoina aikoina (Lyytinen 1980).
Toisen maailmansodan jalkeen varovaisuussaastaminen sai rinnalleen
uusia saastamiskohteita. Lisaksi pakkosaastaminen lisaantyi sosiaaliturvajarjestelmien ja luottojarjestelman laajenemisen vuoksi. Pankkisaastaminen
kytkeytyi tiiviisti luotonantoon. Asuntosaastotoiminta laajeni ja pankkisaastamisen etuna korostettiin lainansaanti- ja vaurastumismahdollisuuksia.
Luotoista oli ylikysyntaa, minka vuoksi luotonhakijoilta edellytettiin yleensa
pakollista ennakkosaastamista. Yleison verovapaat talletukset olivat pankkien varainhankinnan paaasiallinen lahde ja luotonannon kulmakivi. (Loikkanen 1988; Lyytinen 1983, 290-299.) Tama kytkenta ja korkosaannostely
olivat yleensa pankeille eduksi.
Velkaantumisen ja saastamisen kytkeytyminen toisiinsa 1960-luvulla
tulee esiin kuviosta 4.5, joka kuvaa kotitalouksien saastamis- ja velkaantumisastetta vuosina 1960-2000. Velkaantumisaste on niin sanottu objektiivinen mittari, joka vertaa kotitalouksien luottokantaa vuoden lopussa saman
vuoden kaytettavissa oleviin tuloihin. Saastamisaste mittaa tuloista saastyvaa osuutta.
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Kuvio 4.5 Kotitalouksien velkaantumisaste ja siUisUimisaste 1960-2000,%
Uihteet: Liitetaulukon IB j a liitteen l tietoiJ1in perustuvat laskelmat.

Velkaantumisaste ja saastamisaste kehittyivat yhdensuuntaisesti rahoitusmarkkinoiden saannostelyn loppuaikoina, mutta 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapauduttua tama yhteys katosi. Vanhakantainen saastOyhteiskunta
oli tullut tiensa paahan. 1980-luvun puolivalin jalkeen seka saastamis- etta
velkaantumisasteen kehitys on ollut epavakaata. Ne kehittyivat erisuuntaisesti niin 1980-luvun lopulla talouskasvun vuosina kuin myos 1990-luvun
Iaman alussa. Niin ikaan vuosina 1998-2000 saastaminen ja velkaantuminen
kehittyivat eri suuntiin. Saastamisaste kohosi jyrkasti 1990-\uvun alussa siksi, etta huonoina aikoina epavarmaa toimeentuloa paikataan saastamalla pahan paivan varalle. Varovaisuussaastaminen on lama-ajalle tunnusomainen
ilmio.
Kotitalouksien velkaantumisasteen kehitys taas osoittaa, etta tulevaan
tulovirtaan pohjautuva luottojen kayttO lisaantyi 1980-luvun loppuun saakka. Velkaantumisaste oli korkeimmillaan 1980-luvun lopussa yli 80 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa velkaantumisaste kohosi selvasti tata korkeammaksi, mutta kotitalouksien velanhoitomenojen osuus kaytettavissa olevista tuloista jai alhaisemmaksi kuin Suomessa. Tama ristiriita johtuu asuntoluottojen laina-aikojen eroista. (Kosonen 1995, 40-55; Landell 1993 .)
Vuosituhannen vaihteessa velkaantumisaste on ollut Suomessa 1980-luvun
puolivalin tapaan 60 prosentin tienoilla. Muihin markkinatalousmaihin verrattuna suomalaistalouksien velkaantumisastetta voidaan pitaii nykyisin keskimaaraisena (Guardia 2000, 49).
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Kasvuhakuinen talouspolitiikka edisti kotitalouksien velkaantumista,
koska jatkuva talouskasvu ja hyva ansiokehitys takasivat otolliset olot velkaantua. Selkeat kansalliset kasvutavoitteet todennakoisesti lisasivat elintasokilpailua ja velkaantumishaluja. Kasvupolitiikan aika merkitsi vakautta
velanhoitoon. Suotuisa tulokehitys, saastOjen kytkeytyminen luotonantoon ja
korkea inflaatio pitivat velkaantumisen riskit hyvin kurissa. Sosiaaliturvajarjestelmaan tehdyt saastot toimivat puskurina velkaongelmien varalta.
1990-luvun Iaman jalkeen kotitalouksien saastamisaste on jaanyt
hieman alhaisemmaksi kuin rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana.
Kansainvalisesti vertaillen suomalaistaloudet ovat keskimaaraista huonompia saastajia (Guardia 2000, 44-45). Velkaongelmatilanteiden syntymista
ajatellen vahainen varovaisuussaastaminen on huolestuttavaa, koska angelmien omaehtoinen hoitaminen vaikeutuu. Julkisen sosiaaliturvan laajenemista on pidetty yhtena tarkeana syyna kotitalouksien saastamishalukkuuden
vahenemiseen pitkalla aikavalilla (Viren 1994, 15; ks. myos Goodin 1995,
192). Niin ikaan kotitalouksien varallisuuden arvon kohoaminen seka luottojen saatavuuden helpottuminen ovat vaikuttaneet asiaan (Hamalainen
1988).
Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn loppuaikoina ja vapaiden rahoitusmarkkinoiden alkuvaiheissa saastaminen vaheni ennen muuta nuorissa
ikaryhmissa (Siimes 1994, 24-29). Viela 1960-luvun lopulla ja 1970luvulla, kun luoton saaminen oli kytketty ennakkosaastamiseen, nuoret
(26-35-vuotiaat) olivat muita ikaryhmia ahkerampia saastajia. 1980-luvun
lopulla ennakkosaastovelvoitteiden poistumisen jalkeen saastamisaste aleni
ja velkaantumisaste kohosi tassa ikaryhmassa suhteellisesti eniten. Tosin tata
nuoremmilla sliastlimisaste oli kaikkein alhaisin. Saastamisen vahenemistli ja
velanoton voimakasta kasvua nuorimmissa ikliryhmissa voidaan pitaa periaatteellisesti tiirkeana suhtautumis- ja toimintatapojen muutoksena.
Rahoitusmarkkinoiden saannostely ulottui usean vuosikymmenen
ajan laajalti yhteiskunnan eri osa-alueille. Saannostelykauden pitkaan kestoon on useita syita (Tarkka 1988, 224-227). Ensiksi ulkomaisten esimerkkien on arvioitu vaikuttaneen asiaan. Pienen maan oli turvallisinta seurata
kansainvalisia suuntauksia. Toiseksi kasvutavoitteilla oli talouspolitiikassa
niin korkea arvostus, etta saannostelya haluttiin pitaa ylla. Kolmanneksi kehitys kohti markkinaehtoisempaa suuntaa ja vapaampia luotto-oloja kaatui
useita kertoja poliittiseen vastustukseen. Kuitenkin kasvukauden pliattyminen 1970-luvulla alkoi murentaa saannostelypolitiikan perustaa. Neljanneksi
pankit hyotyivat luottosaannostelysta ja varsinkin talletuskorkojen verovapaudesta, joka oli tlirkea osa saannostelyjarjestelmaa. Viidentena syyna
saannostelyn pitkiiikaisyyteen voidaan pitaa instituutioihin kertynytta historiallista painolastia ja siita johtuvaa kankeutta muutostilanteissa (David
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1994). Tama painolasti keveni, kun pitkaaikainen saannostely purkautui
paaosin 1980-luvulla.

4.3 .3 Rahoitusmarkkinoiden uusi "institutional design"
Rahoitusmarkkinoiden muutoksiin viitaten on tehty ero vapauttamisen ja
vapautumisen kesken. Vapauttamisella on tarkoitettu lahinna Suomen Pankin tekemia ratkaisuja, joilla rahoitusmarkkinoiden hallinnollista saannostelya vahitellen kevennettiin. Vapautumisella taas on viitattu rahapoliittisen
ohjauksen ja paat6ksenteon ulkopuolisiin markkinaperusteisiin muutoksiin,
esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden kansainvalisiin kehityspii1teisiin tai uusien rahoitusinnovaatioiden syntymiseen. Rahoitusmarkkinoiden vapautumista ja vapauttamista on kasitelty laajasti eritoten taloustieteellisessa keskustelussa. Sosiaalitieteilijoita asia on kiinnostanut vahemman. Rahoitusmarkkinoiden uudistumisesta tehdyissa arvioissa on korostettu yleensa
enemman markkinaperusteisen vapautumisen kuin viranomaislaht6isen vapauttamisen merkitysta.
Tallaiset painotukset voivat johtua myos siita, etta Suomen Pankki ja
poliittiset paat6ksentekijat noudattivat varovaista linjaa rahoitusmarkkinoita
uudistettaessa. Presidentti Koiviston (1996, 126) arvion mukaan kysymys ei
ollut etukateen 1aaditun ohjelman toteuttamisesta, vaan hallinnon maaraysten vahittaisesta sopeuttamisesta kaytannon tarpeisiin. Niin ikaan monet
1990-luvun suurta lamaa koskenutta tutkimusta varten haastatellut talouspolitiikan paattajat ja vaikuttajat olivat kokeneet rahoitusmarkkinoiden muutokset lahinna teknokraattisena hankkeena, jota ei pidetty edes poliittisesti
tarkeana asiana (Kiander & Vartia 1998, 285). Samanlaiset painotukset nakyvat muutenkin rahoitusmarkkinoiden muutosten tulkinnoissa. Esimerkiksi
Pekkarinen ja Vartiainen (1995, 389-390) arvioivat, etta asiasta ei kayty
paljon analyyttista julkista keskustelua, Suomen Pankki teki mittavat uudistukset paljolti omin painja hallitusvalta oli asiassa sivustakatsoja. Myoskaan
saannostelyn purkamisen seurauksia ei pohdittu kovin paljon etukateen, eivatka harvat varoituksen sanat herattaneet poliittista vastakaikua (Aurikko &
Vihriala 1986; Kukkonen 1984).
Rahoitusmarkkinoiden kansainvalisen vapautumiskehityksen ja 1980luvulta alkaen voimistuneiden rahoitusjarjestelmakriisien laht6sysayksena
on pidetty kiinteisiin valuuttakursseihin perustuneen kansainvalisen BrettonWoods -valuuttajaijestelman murtumista vuonna 1971. Rahoitusmarkkinoiden vapautumiskehityksen juuret ulottuvat kuitenkin 1950- ja 1960-luvuille,
jolloin luottamus kiinteiden valuuttakurssien jarjestelmaan alkoi rakoilla.
(Giron & Correa 1999; Kuustera 1997; Pekkarinen & Vartiainen 1995,
233-240.)
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Muun muassa ulkomaankaupan kasvu, rahoitustoiminnan kansainvalistyminen, liike-elaman koventunut kilpailu seka tietotekniikan kehitys paransivat vahitellen rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden vapautumisen edellytyksia. Nama tekijat yhtaalta lisasivat valuuttojen saannostelyn tarvetta ja
toisaalta heikensivat sen tehoa. Suomessa ulkomaankaupan vapauttaminen
1950-luvulla ja lansieurooppalaiseen talousyhteistyohon liittyminen olivat
tassa mie1essa tarkeita varhaisia linjavalintoja. Lisaksi 1960-luvun lopulla
OECD:hen liittyessaan Suomi lupautui poistamaan ulkomaisten paaomaliikkeiden rajoitukset. Valuuttaliikkeiden saannostely jatkui 1990-luvulle saakka, vaikka viilja valuuttalainsaiidantO ei estanyt vapaamman valuuttapolitiikan harjoittamista. (Ilmanen 1987.)
Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn edellytykset alkoivat muutenkin
heiketa 1970-luvulla, kun alhainen reaalikorkotaso sai yritykset etsimaan
kateisvaroilleen tuottoisampia sijoituskohteita. Yritysten valista rahakauppaa
alettiin kayda harmaan rahan markkinoilla ja pankit alkoivat myyda harmaata rahaa seka konttoreistaan etta rahoitusyhtioistaan. Saannostelyn kiertiiminen heikensi sen purevuutta. Suomen Pankki vastasi 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapautumiskehitykseen markkinoita myotaileviilla politiikalla. Markkinoita vapautettiin rinnakkain eri lohkoilla. Merkittavimpia
uudistuksia olivat koti- ja ulkomaisten paaomaliikkeiden vapauttaminen,
korkosaannostelyn purkaminen seka rahapolitiikan markkinaehtoisuuden lisaaminen. Rahapolitiikan luonne muuttui ratkaisevasti, kun Suomen Pankki
luopui pankkikohtaisiin luottokiintioihin ja sakkokorkoihin perustuneesta
ohjausmallistaja korot saivat miiaraytya vapaasti. (Rantama 1990; Halttunen
& Suvanto 1988.)
Rahoitusmarkkinoiden uudistuminen on ollut vapautumisvetoista
monissa muissakin markkinatalousmaissa. Yhden perusmallin mukaan uudistukset etenevat siten, etta viranomaiset huomaavat olevansa tilanteessa,
jossa paaomakontrolli ei pure aikaisempaan tapaan ja rahoitusmarkkinat alkavat vapautua. Siksi he joutuvat vapauttamaan ensin kotimaiset rahoitusmarkkinat ja lopulta ulkomaiset paaomaliikkeet. Kotimaiset rahoitusmarkkinat voidaan vapauttaa myos eri aikaan tai askel askeleelta eri lohkoilla.
(Oxelheim 1996, 32; Bordes 1993, 21-22.) Rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat noudattaa edella mainittua peruskaavaa vain, jos tarkastellaan kehityksen yleispiirteita. Muutosten toteuttamiseen on lukuisia vaihtoehtoja ja
niiden limittyminen eri osajarjestelmissa on tavallista.
Taulukkoon 4.4 on koottu kotitalouksien velkaantumista ajatellen
tarkeita rahoitusmarkkinoiden vapauttamistoimia. Niita on kirjattu antolainauskorkojen vapauttamisen kaynnistymisesta yksityishenkiloiden ulkomaisten luottojen vapauttamiseen. Lisaksi taulukkoon on otettu muitakin
kotitalouksien asemaan vaikuttaneita muutoksia, esimerkiksi viitekorkojen
kayttoonotto ja luotonannon ohjeistamisesta luopurninen. Peruskoron muu-
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tokset on mainittu vain silloin, kun samanaikaisesti on toteutettu muita tiirkeitii. uudistuksia.
Tau luld<o 4.4 K titalouksille UirkciUirahoitusmarkkinoictcn vapauttami toimia
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To uncnpfde
Pankeflle! oikeus si 1nna 40 o/,> mnrkkinarahan kustannuk.sista luouokorkoihin. Ylimmiin luottokoron nosto (I. toukokuuta).
Ylimman !uottokoron nosto.
Korkokustannusten siirto-oikeuden nosto 50 %:im.
Korkokustannusten siirto-oikeuden nos to 60 %: iin.
Luotto- ja maksukorttien kayttomahdollisuuksien lisaaminen tuontitavaroiden ostoon ulkomailla.
Ottolainauskoron asettaminen luoton keskikoron pcrustceksi.
Luottokorkojen ylarajan poisto. Asuntoluoton koronnoston rajoittaminen.
Keskikoron ylarajaksi peruskorko +1,75 %.
Luottojen keskikoron ylarajan nosto.
Luottojen keskikorkosaann6stelyn lopettaminen (I. elokuuta).
Yhtid- ja osuuskuntamuotoisten yritysten valuuttaluottosaanndstelyn valjentaminen.
Markkinaehtoisten viitekorkojen kayttoonotto lukuun ottamatta asuntoluouo a ·a h viiden vuoden Juottoja.
Viitckorkojcn kayton laajentaminen muihin paitsi asuntoluottoihin,
Helibor-korkojen j ulkaisemisen aloittaminen
Luopuminen pankeitle henkiloluotloja koskevasta etukateissiillstamisesta
annettavista ohjeista
Pitkien (3-5 v) viitekorkojen kaytt6()notto asuntoluototuksessa ja muussa
pitknnikaiscssa luotonan nossa.
Pankeil le ohjeet luotonkysynnan ja erityisesti kulutus- ja sijoitusluottojen
rajoittamisesta.
Pankeille ohjeet peruskorkosidonnaisten asuntoluottojen kustannusten
sni lyunmisesta ennullaun.
Pankk1en omien primc-korkojcn kayuoonouo.
Yritysteo valuuuasnnnn6stclyn lopettaminen.
Ottolainauskorkojen verovapauden lakkauttaminen.
Yksityishenkiloiden ulkomaisten luottojen vapauttaminen (1 . lokakuuta).

Kotitalouksien nii.kokulmasta Suomen rahoitusmarkkinoiden vapauttamiskehityksessii. voidaan erottaa kaksi pii.ii.vaihetta. Ensimmii.isessii. vaiheessa helpotettiin luotonsaantia. Vuosina 1983-1986 luottosii.annostelyn tehokkain
ase, keskikorkosii.ii.nnostely, poistettiin asteittain kii.ytOstii.. Vuodesta 1983
lukien pankeille annettiin lupa siirtii.ii. markkinahintaisen ottolainauksen
kustannuksia antolainauskorkoihin. Sii.ii.nnostelyii. kevennettiin jatkuvasti korottamalla edellii. mainittujen kustannusten siirto-osuutta, antolainauskoron
ylii.rajaaja keskikorkokattoa kunnes sii.ii.nnostelystii.luovuttiin kokonaan syksyllii. 1986.
Toisessa vaiheessa vuoden 1986 lopusta lii.htien laajennettiin markkinakorkojen kii.yttOmahdollisuuksia. Uudet viitekorot otettiin kii.yttOon peruskoron rinnalle. Luottomarkkinoille syntyi kahden koron jarjestelmii., kun
markkinahintaisten ja peruskorkosidonnaisten luottojen hinnat erkanivat toisistaan. Tii.mii. johtui osaksi siitii., etta korosta tuli entistii. selvemmin poliittinen pelivii.line. Koron politisoitumisesta oli puhuttu toki aiemminkin.
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Taulukko perustuu seuraaviin \ahteisiin: Kiander & Vartia 1998, liite 1; Soderstrom 1993, 148;
Rantama 1990. Taulukkoon on merkitty paivilmaiira keskikorkosaanniistelyn purkamistyiin kilynnistamisenja lopettamisen seka viimeisen toimen kohdalle.
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Asuntoluototuksessa peruskorko sailyi korkoperusteena vuoden 1988 alkuun
saakka. Vasta vuodesta 1990 pankit saivat oikeuden kayttaa viitekorkoja
kaikessa anto- ja ottolainauksessaan. Talletuskorkojen verovapaus sailyi
vuoteen 1991.
Luoton saatavuutta ja hintaa saannelleiden valineiden (korkosaann6stely, peruskorko) vaistymisen lisaksi velkaantumisen etukateisohjaus keveni siten, etta Suomen Pankki lakkasi antamasta seikkaperaisia ohjeita pankeille esimerkiksi luotonannosta eri kayttotarkoituksiin tai ennakkosaastamisesta luottoja varten. Ohjeiden poistumisen voidaan arvioida vaikuttaneen
seka luotonantajien etta luotonottajien kayttaytymiseen 1980-luvun lopulla.
Vuonna 1989 annettuja luottopoliittisia ohjeita voidaan pitaa my6s reaktiona
luotonannon ja eritoten kulutusluottojen voimakkaaseen lisaantymiseen parin edeltaneen vuoden aikana.
Rahoitusmarkkinat uudistuivat useimmissa markkinatalousmaissa
paaosin 1970- ja 1980-luvulla (Vittas 1992; Englund 1990). Suomessa vapauttamistoimet olisi ollut mahdollista ajoittaa my6s toisella tavalla, kuten
edella todettiin. Talta osin on arvosteltu luotto- ja talletuskorkojen vapauttamista vaarassa jarjestyksessa, tarkeimpien vapauttamistoimien ajoittumista
noususuhdanteen edelle, saann6stelyjarjestelman liian nopeaa purkamistahtia seka ulkomaisen ja kotimaisen saann6stelyn purkamisen keskinaista
ajoitusta. Lisaksi on kiinnitetty huomiota siihen, etta eraat rahoitusmarkkinoiden toimintaan vaikuttavat rakenteelliset uudistukset - esimerkiksi verojarjestelman ja pankkilainsaadannon sopeuttaminen uuteen toimintaymparist66n- eivat toteutuneet riittavan ripeasti. (Kukkonen 1997; Bordes 1993;
Pekkarinen & Vartiainen 1990; Akerholm 1990.)

4.3.4 Luottomarkk:inoiden uusien pelisaantOjen merkitys
kotitalouksille
Kotitalouksille rahoitus- ja luottomarkkinoiden pelisaant6jen uudistuminen
merkitsi ennen muuta sita, etta luottojen saatavuus parani ja niiden hinnan
maaraytyminen muuttui. Samalla luottojen kayton riskit lisaantyivat. Kuvio
4.6 kuvaa luottojen saatavuutta neljassa kotitalousryhmassa ennen luottosaann6stel yn purkamista j a sen j a! keen.
Rahoitusmarkkinoiden muutos ei ollut eduksi niille velallisille, jotka
saivat saann6stelyn aikana luottoa haluamansa maaran tavanomaisista luottolahteista (ryhma 1). Kun velan reaalikorkokin jai korkean inflaation ja
avokatisen verovahennysjarjestelman vuoksi usein negatiiviseksi, velkaantuminen oli yleensa kannattavaa. Tassa ryhmassa luoton hinta kohosi luottosaann6stelyn purkauduttua. Muissa ryhmissa (2, 3 ja 4) luottojen saatavuus
parani. Toisin sanoen saann6stelyn vuoksi "alivelkaantuneet" luottoasiak-
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kaat, kokonaan luottomarkkinoiden ulkopuolelle jatetyt tai pimeille luottomarkkinoille joutuneet alkoivat saada paremmin luottoa tavanomaisista
luottolahteista. Pimeiden luottomarkkinoiden asiakkailla luoton hintakin
halpeni (ks. myos Rowlingson 1994).
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Kuvio 4.6 Kotitalouksien aseman muutos luottomarkkinoilla 1980-luvulla 15

Luotonannon vapautuminen ruokki seka velallisten etta velkojen maaran
kasvua. Luottoasiakkaiden maara lisaantyi, kun kokonaan uusia kotitalouksia tuli luottomarkkinoille pimeilta ja saannostellyilta markkinoilta (Pulkkinen 1988, 83). Luottokanta kasvoi uusien asiakasryhmien velkaantumisen
vuoksi ja siksi, etta aikaisemmin osittain saannostellyt velalliset saivat uudessa tilanteessa yleensa tarvitsemansa maaran velkaa.
Luottojen saatavuuden paraneminen ei johtunut yksinomaan rahoitusmarkkinoiden vapauttamistoimista, vaan myos vapautumiskehityksesta ja
uusista rahoitustuotteista. Kun yritysten riippuvuus pankkirahoituksesta vaheni 1970-luvulta alkaen, pankkien oli hyodyllista siirtaa toimintansa painopistetta yksityisasiakkaisiin. 1980-luvun lopulla puhuttiin jopa henki!Oasiakkaan uudelleen!Oytymisesta (Loikkanen 1988, 377). Toinen tarkea muutos
oli se, etta rahasta tuli aikaisempaa selkeammin kauppatavaraa. Pankit
omaksuivat kansainvalisilla markkinoilla ja yritysrahoituksessa uusia toimintatapoja, joita ne ryhtyivat soveltamaan kotimaahan ja kotitalouksiin.
Uudet rahoitusmuodot uudistivat seka rahoituslaitosten rahanhankintaa etta kotitalouksien luottovalikoimaa. Pankit tulivat aikaisempaa nakyvammin mukaan kulutuksen rahoittamiseen. Pankkien oma luototus kulu15
Kuvio on muunnettu Loikkasen (1988) esitUimlista asetelmasta. Nuolet kuvaavat muutoksen
suuntaa eri velallisryhmissa.
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tustarkoituksiin lisaantyi ja niiden omistamien rahoitus- ja luottokorttiyhtioiden toiminta laajeni. Erityisesti joustavien korttiluottojen lisaantyminen
oli kulutusluototuksen tunnusomainen piirre 1980-luvulla (Halonen 1989;
Autio & Jutila 1986). Kortteja oli kaytetty maksuvalineena jo aiemminkin,
mutta monet kulutusluototuksen uudet painotukset poikkesivat aikaisemmin
vallinneista kaytannoista. Uusia piirteita olivat esimerkiksi yhdella sopimuksella saatava jatkuva luotto, hyodykesidonnaisuuden vaheneminen, luottojen
vakuudettomuus, nakyva markkinointi ja avokatinen tarjonta seka asiakkaiden valikointimenetelmien kehittyminen.
Hallinnollisesti saannosteltyjen ja saannostelysta vapaiden luottomarkkinoiden ero ei ole todellisuudessa niin jyrkka kuin edella esitettyjen
muutoskuvausten perusteella voisi paatella. Saiinnostellyilla luottomarkkinoilla osa luotonhakijoista saa helposti luottoa ja vapailla luottomarkkinoilla
osa luottohakemuksista hylataan. Yksityistalouksien luotonsaantimahdollisuuksista vuosina 1960-1985 tehtyjen empiiristen havaintojen mukaan
luottosaannostelyn purevuus alkoi heiketa Suomessa jo 1970-luvulla (Haaparanta ym. 1988). Saiinnostelyn mureneminen johtui ennen muuta kotitalouksien suotuisasta reaaliansiokehityksesta, minka vuoksi pakolliset ennakkosaastot luottoja varten kertyivat usein nopeasti. Nama havainnot korostavat rahoitus- ja luottomarkkinoiden markkinaehtoista vapautumista luottosaannostelyn varjossa.
Samana aikana, kun luottojen saatavuus parani, niiden reaalihinta kohosi. Viela 1970-luvulla velalliset saivat huomattavan hyOdyn velkaantumisestaan ja sijoittajat karsivat tappiota rahan arvon muutoksista. Kuviosta 4. 7
havaitaan, etta 1980-luvun puolivaliin tultaessa pankkiluottojen hinnan maaraytyminen muuttui kahdella tavalla. Tuolloin siirryttiin positiivisten reaalikorkojen aikaanja luottojen korkotaso erkani peruskorosta.
Laskelmissa ei ole otettu huomioon verovahennyksia, minka vuoksi
luoton todellinen korko on jaanyt useimmiten kuviossa esitettya alhaisemmaksi. Viela 1980-luvun lopulla esimerkiksi asuntoluottojen veronjalkeinen
reaalikorko painui aika ajoin negatiiviseksi, mutta on pysynyt sen jalkeen
positiivisena. Nimelliskorot, reaalikorot ja veronjalkeiset reaalikorot lahentyivat toisiaan 1990-luvun lopulla. (Asuntoluottojen korot 1970-2000; Junka & Pohjola 1991.) Tamajohtui verovahennysoikeuksien kaventumisestaja
alhaisesta inflaatiosta.
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Peruskoron ja markkinakorkojen ero on ollut todellisuudessa suurempi kuin
kuvion 4.7 perusteella voidaan paatella. Tahan on syyna se, etta pankkiluottojen keskikorko kuvaa kaikkea luotonantoa. Kotitaloudet maksavat luotoistaan keskimaarin korkeampaa korkoa kuin yritykset. Kotitalouksien
luotoista taas kulutusluotot ovat muita luottoja kalliimpia. (Rahoitusmarkkinat 1990-2001.) Nama tekijat eivat kuitenkaan muuta edella esitettyja paahavaintoja reaalikorkojen kohoamisesta ja korkojen markkinaehtoisuuden lisaantymisesta vapailla rahoitusmarkkinoilla.
Kotitalouksien velkaongelmia koskevassa kirjallisuudessa yksi klassinen paatelma on ollut, etta koyhat maksavat luotoistaan muita korkeampaa
hintaa (Caplovitz 1969). Tama johtuu yhtaalta siita, etta kaikkein koyhimmiit jaiiviit tavanomaisten luottoliihteiden ulkopuolelle ja joutuvat kenties
lainaamaan rahaa pimeiltii markkinoilta. Toisaalta pankeista ja muista yleisesti kiiytetyistii rahoituslahteista luottoa saaneet henkilot jakautuvat siten,
etta keskimaiiraista heikommassa taloudellisessa asemassa olevat luotonsaajatjoutuvat maksamaan luotoistaan korkeampaa korkoa kuin muut.
Luottosiiiinnostelyn oloissa jiilkimmainen naistii perusteluista ei aina
patenyt ainakaan pankkiluottomarkkinoilla. Pankeille oli joskus kannattavaa
tukea huonoja asiakkaitaan myontiimiillii naille luottoa halvemmalla kuin
hyville asiakkaille. Korkeinta korkoa maksoivat siis ne, joilla oli siihen varaa. Lisaksi pankit tukivat toisinaan maksuvaikeuksiin joutuneita asiakkaitaan alentamalla niiiden korkoja hyvien maksajien kustannuksella. (Honka-
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pohja & Vihriala 1997, 300.) Jarjestelma oli sikali oikeudenmukainen, etta
luoton hinta myotaili velallisten maksukykya. Tama yhdessa luottosaannostelyn kanssa vahensi velkaongelmien korjaamisen tarvetta.
Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen tilanne on muuttunut
olennaisesti aikaisempaan verrattuna. Nyt heikommassa asemassa olevia tai
velkaongelmiin joutuneita laina-asiakkaita ei enaa tueta entiseen tapaan
muiden asiakkaiden kustannuksella. Painvastoin vapailla rahoitusmarkkinoilla asiakkaan maksama korko on aikaisemmasta poiketen kaantaen verrannollinen taloudelliseen asemaan ja maksukykyyn. Toisin sanoen vakavarainen taloustilanne merkitsee luotonhakijalle alhaista luoton hintaa. Kun lisaksi reaalikorot ovat positiiviset, aiemmin subventoitujen luottoasiakkaiden
tilanne on heikentynyt seka absoluuttisesti etta suhteellisesti. Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen merkitsi siis tulonsiirtoa heikommassa neuvotteluasemassa olevilta vahvemmassa asemassa oleville luotonsaajille. Nykyisessa
vapaisiin rahoitusmarkkinoihin perustuvassa luottoyhteiskunnassa toteutuu
siis aikaisempaa paremmin sanonta, jonka mukaan koyhiit maksavat enemman - j a rikkaat vahemman.
Vapaiden rahoitusmarkkinoiden alkuvaiheissa luotonoton uudet riskit
kiteytyivat paaosin kahteen edella kuvattuun muutokseen, luottojen saatavuuden paranemiseen ja rahan hinnan muutokseen. 1990-luvulla luoton
saatavuuden kehitys oli kaksijakoista. Vuosikymmenen alun lamavuosina
pankkien luotonantopolitiikka kiristyi niin paljon, etta siina korostuivat monet luottosaannostelyn ajan luotonannon ominaispiirteet, esimerkiksi luottopyyntOj en karsiminen j a kohtuullistaminen, tiukat vakuusvaatimukset j a j opa
ennakkosaastOvelvoitteet (Muttilainen 1996, 86-89). 1990-luvun lopulla
luotonannossa palattiin kohti tavanomaista vapaiden rahoitusmarkkinoiden
luotonantopolitiikkaa.
Rahan hinta aleni olennaisesti 1990-luvun kuluessa. Yhtena tarkeana
tekijana siihen on vaikuttanut Suomen markan kytkeminen Euroopan valuuttakurssijarjestelmaan vuonna 1996 ja liittyminen Euroopan rahaliiton
kolmanteen vaiheeseen vuonna 1999. Rahoitusmarkkinoiden vakaus lisaantyi 1990-luvun toisella puoliskolla kansainvalisestikin. Tahan viittaa esimerkiksi korkoerojen kaventuminen Euroopassa (Vissol 1999). Reichin (1999)
mukaan eurovaluuttaa voidaankin pitaa tarkeana kuluttajien odotuksia vakauttavana instituutiona.

4.4

Uusi velkaideologia: vapautta ja vastuuta

Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeinen luottoyhteiskunta poikkeaa
monin tavoin 1uottosaannostelyn aikaisesta saastOyhteiskunnasta. Vaikka
eri rakenteet ovat muuttuneet eri aikaan ja eri nopeudella, ainakin seuraavat
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asiat tukevat kasitysta velkaantumisen erilaisesta luonteesta ja luotoista
johtuvien riskien lisaantymisesta Suomessa 1980- ja 1990-luvulla:
- Kotitalousluottojen merkitys on kasvanut tuntuvasti toisen maailmansodan jalkeenja niiden kayttii on laajentunut monille elamanalueille ja usein yli elinkaaren.
- Tulevaan tulovirtaan pohjautuva velkaantuminen tuli laajalti mahdolliseksi vasta
toisen maailmansodan jalkeen, kun palkkatyiista tuli vaestiin paiiasiallinen toimeentulon perusta.
- Omistusasuminen, markkinakulutus, opiskelu, yksityisen elinkeinotoiminta ja
takaussuhteet ovat olleet luottojen kiiytiin laajenemisen vahvoja tukipilareita.
- Valtio on tukenut luottoyhteiskunnan rakentumista esimerkiksi asunto-, opintoja veropoliittisten linjavalintojen seka voimakkaaseen saanniistelyyn ja pakkosaastamiseen perustuneen kasvuhakuisen talouspolitiikan avulla.
- Kahdesta velkaantumista edisUineesta institutionaalisesta murroksesta " suuri
muutto" 1960-luvulla lisasi etenkin velanoton volyymia ja rahoitusmarkkinoiden
muutokset 1980-luvulla luottojen kaytiin riskeja.
- Rahoitusmarkkinoiden uudistuminen toteutui markkinaehtoisen vapautumiskehityksen johdattamana. Nykyisen kaltaisilla kansainvalisillii ja vapailla rahoitusmarkkinoilla kansallisen rabapolitiikan merkitys luottomarkkinoiden objauksessa
on viihainen.
- Kun luottomarkkinoiden pelisiianniit uudistuivat 1980-luvulla, luoton saatavuus
parani, reaalihinta kohosi ja huono-osaisten luotonsaajien suhteellinen asema
heikkeni. Kaikilla luottomarkkinoiden osapuolilla oli vaikeuksia uusien pelisaantiijen omaksumisessa.
- Vapailla rahoitusmarkkinoilla luoton kytkenta ennakkosaastiiihin ja reaalivakuuksiin on heikentynyt ja pelkiit tulot ovat use in vel an maksun takeena. Varovaisuussaiistiimisen merkitys kotitalouksien taloudenpidossa on kaventunut.

Nama huomiot koskevat enimmakseen vain luottoyhteiskunnan rakentumisen pitkia linjoja ja tarkeimpia rakenteellisia murroksia pitkalla aikavalilla,
mutta eivat viela velkaantumisen erityispiirteita, velkaongelmien kehitysta
tai talouden voimakkaita vaihteluja 1980- ja 1990-luvulla. Esitetyista havainnoista nakyy kaksi vastakkaista kehityssuuntaa, jotka ovat lisanneet
luottojen kaytan riskeja. Yhtaalta kansalaiset on sidottu ja he ovat sitoutuneet luottojen kayttOon yhii laajemmin ja tiukemmin. Toisaalta julkinen
valta on keventanyt kotitalouksien luottojen kayt6n ohjailua lisaten velallisten toimintavapauksia ja valinnanmahdollisuuksia.
Saastamisen ja velkaantumisen keskinaisten yhteyksien tarkastelu
valaisee hyvin velan ja velallisten suhteellisen aseman muutosta 1900luvulla. Vuosisadan ensimmaisella puoliskolla saastamista pidettiin yleensa
arvokkaana ja velkaantumista hapeallisena asiana. 1960-luvulla saastamista
suojattiin velallisten kustannuksella siten, etta luottoja saannosteltiin ja ve-
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lalliset joutuivat maksamaan tallettajille indeksipalkkiota korkohyotyjen tasaamiseksi (Kuustera 1995, 449). 1970-luvulla korkoetuja ei enlia tasattu
saastajien ja velallisten kesken, mutta luottojen saannostely jatkui ja luotonsaanti edellytti ennakkosaastamista. 1980-luvulla velkaantumisen kytkenta
saastamiseen poistui, kun luottosaannostelysta ja pakollisesta ennakkosaastamisesta luottoa varten luovuttiin. 1990-luvulla eritoten velallisen suojan
vahvistumista voidaan pitaa osoituksena velallisten suhteellisen aseman paranemisesta saastajiin nahden. Esimerkkina tasta kehityksesta voidaan mainita myos pankkien kanta-asiakasjarjestelmiin sisaltyvien etujen laajentaminen suurtallettajista suurvelallisiin (Koskinen 2001).
Muutos kohti luottoyhteiskuntaa on toteutunut pienina askelina ja
pitkan ajan kuluessa. Siksi muutoksen paikantaminen tarkasti luottosaannostelyn poistamisen yhteyteen yksinkertaistaa kehityksen todellista kulkua.
Joka tapauksessa havainnot saastamisen ja velkaantumisen kehityksesta,
luottomarkkinoiden pelisaant6jen uudistumisesta seka velkaa koskevien
asenteiden vapautumisesta osoittavat, etta luottoyhteiskuntaan siirtymisen
raja on luontevaa asettaa 1980-luvulle. Viimeistaan tuolloin seka luottojen
kysynnan etta niiden tarjonnan taloudelliset, moraaliset ja muut edellytykset
olivat kehittyneet niin paljon, etta luottojen kayton laajeneminen nykyisiin
mittoihin oli mahdollista. (Ks. myos Muttilainen 1991.)
Siirtyma luottosaannostelysta vapaille rahoitusmarkkinoille kuvastaa
myos talouspoliittisen ajattelun ja taloudellisen toiminnan muuttumista. Toisen maailmansodan jalkeisina kasvun vuosikymmenina monien lansimaiden
talouspolitiikkaa hallinneessa keynesilaisessa opissa uskottiin, etta talous on
ikaan kuin kone, jonka toiminnasta on riittavasti tietoa ja jota talouspolitiikan harjoittajat voivat ohjata haluamaansa suuntaan. 1970-luvulta alkaen
alaa vallannut monetarismi taas luottaa talouden itsesaatelykykyyn. Sen mukaan talouden liiallinen ohjaaminen voi johtaa tarkoittamattomiin epaedullisiin seurauksiin. (Koskela 1996; ks. myos Heinonen, Mykkanen, Pantzar &
Roponen 1996.) Uusliberalismin ja kovien taloudellisten arvojen nousua seka hyvinvointivaltion arvostelun lisaantymista 1980-luvulta alkaen voidaan
pitaa merkkeina samansuuntaisesta kehityksesta.
1980- ja 1990-luvulla luotonkayttajien toimintavapaudet luottomarkkinoilla lisaantyivat, mutta samalla heidan vastuunsa luottojen kayt6sta ja
sen seurauksista kasvoi. Tahan kehitykseen vaikuttivat velan vetovoiman lisaantyminen, julkisen vallan harjoittaman taloudellisen ohjailun vaheneminen, markkinoiden liberalisoituminen ja rahoitustoiminnan monimutkaistuminen. Muutokset johtivat siihen, etta rahoitusmarkkinoiden vapauduttua
alettiin melko pian vaatia uudenlaisia velallisen asemaa turvaavia ja velkaongelmia lievittavia suojakeinoja niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Samassa yhteydessa on muistutettu luotonantajien sosiaalisesta vastuusta
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ja riskien oikeudenmukaisesta jakamisesta luottomarkkinoiden osapuolten
kesken (Evars & Reifner 1998; Howells 1997; Huhtamaki I 993).
Saannostelyn keveneminen rahoitusmarkkinoilla ja muutenkin yhteiskunnassa on voinut vahvistaa taloudellisen itsesaatelyn merkitysta Millerin ja Rosen (1990) tarkoittamalla tavalla. Se on toteutunut kahdella tavalla.
Ensiksi kansalaisten itsesaatelykyvysta ja oman toiminnan kontrolloinnista
on tullut modernin hallinnoinnin avainresurssi. Esimerkiksi poliittisessa ja
hallinnollisessa kielenkaytossa korostetaan entista enemman vapautta, valintaa ja itsensa toteuttamista solidaarisuuden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Toiseksi painotetaan kansalaisten vastuuta, aktiivisuutta ja elintarkeaa
asemaa kansantalouden hyvinvoinnin takaajana. Heidan tarkein vastuualueensa on kulutuskysynnan jatkuva ja tasainen lisaaminen, mika taas on
korkeaa tyollisyytta ja budjettikuria korostavan yleisen talouspolitiikan perusvaatimus.
Nain taloudellista toimintaa pyritaan ohjailemaan kuluttajien valintojen ja vastuun avulla. Tama voi vahvistaa luottoyhteiskunnan kannatuspohjaa, koska kulutuksen yllapito edellyttaa usein sitoutumista luottojen
kayttoon. Nykyisessa luottoyhteiskunnassa on merkkeja tallaisen ohjailun
tehostumisesta. Nayttaa silta, etta kotitalouksien edellytetaan hoitavan talousasioitaan yhii enemman pienyritysten tavoin. Esimerkiksi laajat sijoitus-,
luotto- ja vakuutusvalikoimat edellyttavat hyviii tietoja ja huolellista harkintaa talousasioiden hoitamisessa. Lisiiksi vastuuton toiminta luottosuhteissa, eli velan maksun laiminlyonti, voi haitata velallisen taloudellisten sitoumusten tekemistii pahimmillaan vuosikausia.
Suomessa luotonottajat ja luotonantajat sopeutuivat heikosti vapauksien ja vastuun lisaantymiseen luottomarkkinoilla. Luottosiiannostelyn tarjoaman suojan poistuminen olisi edellyttiinyt varovaisempaa luotonantopolitiikkaa ja luotonottokayttaytymista (ks. esim. Okko & Kasanen 1994 ).
Piiiitoksentekijoiden heikkoudeksi on laskettava se, etta ohjaustoimia poistettaessa ei juuri pohdittu sitii, miten luottomarkkinoiden toimintaa voitaisiin
vakauttaaja hall ita uudessa tilanteessa.
Suomen talouskriisia ja sita edeltanytta talouspolitiikkaa arvioineen
Bordesin (1993, 22) mukaan rahoitusmarkkinoiden uudistaminen olisi pitanyt aloittaa kokonaisarviosta. Sen pohjalta olisi voitu hahmotella esimerkiksi
toimien ajoitusta ja saannostelyn purkamistahtia. Arvio olisi ollut avuksi
pohdittaessa eri osapuolten suojan tarvetta ja mahdollisuuksia suojautua riskeilta. Myos maksukyvytt6myyslainsiiiidiint6a ja muita velallista suojaavia
keinoja olisi ollut mahdollista pohtia samassa yhteydessa. Jalkiviisaasti voidaan todeta, etta rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen olisi pitiinyt toteuttaa
aikaisemmin. Siten se olisi myotiiillyt paremmin markkinoiden luonnollista
vapautumiskehitysta ja uudistusten haitat olisivat todennakoisesti tasaantuneet pidemmiille ajalle.

5

VELKAANTUMINEN JA VELKAONGELMAT 1980- JA 1990-LUVULLA

5.1

V elkaantumisen j a velkaongelmien
mittaamisesta

Luottomarkkinoiden historian ja luottoyhteiskunnan rakentumisen luonnehdinta osoitti, etta luottojen merkitys on kasvanut olennaisesti toisen maailmansodan jalkeen. Tassa paaluvussa tutkitaan tarkemmin kotitalouksien
velkaantumista ja velkaongelmia 1980- ja 1990-luvulla. Nain saadaan tietoa
siita, miten luottomarkkinoiden muutokset vaikuttivat kotitalouksien velkaantumisen ja velkaongelmien kehitykseen. Tarkastelu pohjustaa samalla
velkaongelmien uuden hallintapolitiikan arviointia. Seka velkaantumista etta
velkaongelmia koskevassa osuudessa hyodynnetaan subjektiivisiin, objektiivisiin ja hallinnollisiin mittareihin perustuvaa tietoa. Mittareiden sisalt6a
voidaan tarkentaa seuraavasti:
Subjektiivisilla kyselytutkimuksiin perustuvilla mittareilla arvioidaan velkaantumisen ja velkaongelmien laajuutta, raham1Uiria ja kohdentumista.
Tutkimusmenetelmat ja tietosisaltii vaihtelevat eri kyselytutkimuksissa.
Myos luottojen kayton ja maksuvaikeuksien yleisyyden vertailu eri maissa
perustuu subjektiiviseen mittariin.
Objektiivisista mittareista kaytetaan muun muassa velkaantumisastetta,
luottotappioiden osuutta luottokannasta ja subjektiivisesti ylivelkaantuneiden velkamaaran osuutta kaikkien velkaantuneiden veloista. Luottojen
osuus bruttokansantuotteesta eri maissa on niin ikaan tallainen mittari.
Rekistereihin perustuvia mittareita hyodynneUHin runsaasti. Velkaantumisen arvioinnissa kaytetaan verotilastojen velallistietoja, luottokantatilastoja
ja luottokorttitilastoja. Velkaongelmia mitataan luottotietorekisteriin tallennettujen maksuhairioiden, tuomioistuinten velkomisasioiden ja ulosottotilastojen avulla. Tiedot jarjestamattomista luotoista ja luottotappioista kuvaavat velkaongelmia rahamaaraisesti. Eri luottomuotojen maksuvaikeuksia
mitataan asuntojen pakkohuutokauppojen maaran, luottokorttivelkojen
maksuvaikeuksien seka yritys- ja takausvelkoja koskevien tietojen avulla.
Myos osamaksu- ja opintoveloista ja niiden maksuongelmista on rekisteritietoa.

Kaytettavien mittareiden kesken on maininnan arvoisia eroja. Ensiksi tilastoyksikot vaihtelevat. Tieto voi tarkoittaa kotitalouksia, henkiloita tai asiamaaria. Toiseksi jotkut tiedot kuvaavat velkaantumisen tai velkaongelmien
lukumaaraista ja toiset taas rahamaaraista kehitysta. Kolmanneksi tietojen
luonne vaihtelee silla perusteella, kuvaavatko ne velkaantumista tai velkaongelmia jonakin poikkileikkausajankohtana, yhden vuoden aikana vai pi-
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demmalla aikavalilla. Neljanneksi velkaongelmien mittareissa on eroja sen
mukaan, onko kohteena koko vaesto, luotonkayttajat vai muu kohderyhma.
Taman vaikuttaa muun muassa siihen, mitataanko ainoastaan luotoista vai
myos korottomista maksuista johtuvia vaikeuksia. Viidenneksi eri velkalajien ja niista johtuvien ongelrnien mittaamiseen on erilaisia osoittimia.
Kansainvalisissa vertailuissa mittausongelmat kertaantuvat (ks. myos
Korczak 1998). Velkaantumisen ja velkaongelmien maaran arviointiin kaytetaiin eri maissa osittain toisistaan poikkeavia tietolahteita. Edes samojen
mittareiden kaytto ei valttamatta poista mittausongelmia, koska luottomarkk:inat ovat erilaiset. Vaikka tama tutkimus kohdistuukin Suomeen, myohempien tarkastelujen taustaksi on hyodyllista verrata alustavasti luottojen kaytOn ja velkaongelmien laajuutta eri maissa 1990-luvulla.
Kuvio 5.1 kuvaa kotitalouksien kulutus- ja asuntoluottojen osuutta
bruttokansantuotteesta yhdeksassa Euroopan maassa. Kuvio on laadittu belgialaisen luottoalan tutkimuslaitoksen (ECRl, European Credit Research Institute) kokoamien tietojen pohjalta (Guardia 2000). Tiedot osoittavat, kuinka suuri merkitys luotoilla on eri maiden kansantaloudessa. Lisaksi niista
nakyy asunto- ja kulutusvelkaantumisen keskinainen suhde.
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16

Luvut kuvaavat velkojen keskimaaraistll osuutta bruttokansantuotteesta vuosina 1990-1997.
Poikkeuksen muodostaa Suomi, jossa tarkasteluj akso on 1993-1997.
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Kansainvalisesti vertaillen kotitalouksien velkaantuminen oli Suomessa
1990-luvulla maltillista. Havainto koskee seka asuntoluottoja etta kulutusluottoja. Muut velat eivat ole tarkastelussa mukana. Asunto- ja kulutusvelkaantumisen kesken on positiivinen yhteys tarkastelluissa maissa.
Velkaantumisen ero Suomen ja kehittyneiden luottoyhteiskuntien
kesken on suuri. Yhdysvalloissa asunto- ja kulutusluottojen osuus bruttokansantuotteesta oli 1990-luvulla yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Molempien velkalajien yhteen laskettu osuus oli korkein Iso-Britanniassa, noin
kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta. Suomessa vastaava osuus jai vajaaseen neljannekseen (vrt. kuvio 4.2). Ruotsin luottomarkkinoiden laajuutta
voidaan pitaa yllattavana.
Velkaantumisen ja velkaongelmien suhdetta voidaan tutkia Euroopan
unionin kotitaloustutkimuksen (ECHP, European Community Household
Panel) tietojen avulla (Betti et al. 2001). Kuviosta 5.2 selviaa luottojen
kayton ja maksuvaikeuksien yleisyys 13 Euroopan maassa.
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Uihteet: Liitetaulukossa 4B esitetyt tiedot.

Velkaantuneiden kotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista kuvaa muun
luoton kuin asuntoluoton kayttajien osuutta kaikista kotitalouksista. Maksuvaikeuksia kokeneiden kotitalouksien osuus perustuu neljasta mittarista
koottuun summamuuttujaan, joka mittaa muitakin talousvaikeuksia kuin
luottojen kayt6sta johtuvia ongelmia. Se sisaltaa vuokran, asuntoluoton,
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valttamattOmyyspalvelujen tai osamaksuluoton maksuvaikeudet kyselya
edeltaneen 12 kuukauden aikana.
Velkaantumisen ja velkaongelmien mittarit eivat ole taysin yhteismitallisia. Siita huolimatta kuvion lukujen perusteella voidaan verrata yleisesti
luottojen kayttOa ja ve1kaongelmia Suomessa ja muualla Euroopassa. Suomi
kuuluu muiden kuin asuntoluottojen yleisyyden perusteella kehittyneiden
luottoyhteiskuntien joukkoon. Edella esitettyjen rahamaaratietojen perusteella asunto- ja kulutusluottojen osuus bruttokansantuotteesta oli kansainvalisesti vertaillen pieni. Naiden alustavien havaintojen mukaan Suomessa
luottojen kaytto on muihin maihin verrattuna yleista mutta maltillista.
Velkaantumisen ja maksuvaikeuksien kesken on kuitenkin negatiivinen yhteys tarkastelluissa maissa. Tiimii johtuu yksinomaan Kreikasta, joss a
luottoja kaytetaan vahan ja maksuvaikeuksia esiintyy runsaasti. Maksuvaikeuksia kokeneiden muista poikkeava osuus Kreikassa voi johtua mittarin
laajuudesta tai vastaajien erilaisesta suhtautumisesta kyselytutkimuksiin.
Taman mittarin perusteella tutkituissa maissa oli 24 miljoonaa ylivelkaantunutta kotitaloutta vuonna 1996, mika on kuudesosa kaikista talouksista. Suomessa maksuvaikeuksia oli keskimaaraista enemman. Mittarin
laajuuden vuoksi yli viidennekseen kohoava osuus on selvasti suurempi kuin
kotimaisissa kyselytutkimuksissa (vrt. taulukko 5.5). Samasta syysta on vaikeaa arvioida, milta osin kuvio 5.2 kuvaa luotonhoito-ongelmia ja milta osin
muita talousvaikeuksia. Seuraavat tarkastelut tasmentaviit kotitalouksien
velkaantumisen ja velkaongelmien ominaispiirteita Suomessa 1980- ja 1990luvulla.

5.2

V elkaantuminen

5.2.1 Yleiskuva velkaantumisesta
Velallisten mddrd
Luotonkayttajien maarasta 1980- ja 1990-luvulla on tietoja tulojenja varallisuuden perusteella maksuunpantuja veroja koskevissa tilastoissa, kyselytutkimuksissa ja erillistutkimuksissa. Verohallituksen verotustietokantaan perustuvien tilastojen mukaan ve1kaantuneiden 1uonnollisten henkiloiden kokonaismaara lisaantyi 1980-luvulla keskimaarin nelja prosenttia vuodessa.
Vuonna 1989 kasvunopeus oli tahan verrattuna kaksinkertainen. Lama vahensi velanottoa 1990-luvun ensimmaisella puoliskolla, mutta vuosikymmenen lopulla velallisten maara lisaantyi jalleen. Vuonna 2000 velkaantuneita
henkiloita oli runsaat 1,9 miljoonaa, mika on lahes parisataatuhatta vahemman kuin vuosikymmen aikaisemmin. Velallisia on nykyisin kuitenkin
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enemman kuin rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana. Kuviossa 5.3
velallisten maara on suhteutettu 18-74-vuotiaaseen vaestOon.
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Lahteet: Liitetaulukon 1D ja liitteen I tietoihin perustuvat Iaske! mat.

Velallisten maara on yli puolet 18-74-vuotiaan vaestOn maarasta. Velallisten
vaestOosuus kehittyi 1980- ja 1990-luvulla samalla tavoin kuin velallisten
maara. Tyossa kayvia vaestOryhmia voidaan pitaa luottojen markkinoinnin
paaasiallisena kohderyhmana (ks. myos Reis 1992, 55; Pulkkinen 1990,
27-44). Kun velallisten osuus tyollisesta tyovoimasta oli 1980-luvun alussa
alle 60 prosenttia, se on vaihdellut luottosaiinnostelyn purkamisen jalkeen
enimmakseen 75-85 prosentin valilla. Kaikki tyolliset eivat kuitenkaan ole
luottomarkkinoiden asiakkaina, koska osa heista ei saa luottoa ja osalla ei
ole tarvetta tai halua velkaantua. Toisaalta luottoja kayttavat muutkin kuin
tyossakayvat, kuten esimerkiksi tyottomiit, elakelaisetja opiskelijat.
17
Verohallitus julkaisee verotustietokmman tietoja vuosittain (Verojen maksuunpano 1980-2000).
Tassa paaluvussa verotilastoista puhuttaessa tarkoitetaan naita tilastoja, eika niihin viitata yleensa
erikseen. Laskelmissa kaytettavien vertailutietojen (hintojen muutos, valuutta, bruttokansantuote,
vaestti, kotitalouksien maara, tyollisyys ja tyottomyys seka tulot, kulutus ja saastaminen) lahteita
selostetaan liitteessa 1. Kuvion 5.3 verotilastojen tieto velallisten maarasta vuosina 1995-1996 on
kahdesta syysta todellista alhaisempi. Kulutusluottojen verovahennysoikeuden poistuminen vuonna
1994 vahensi kulutusvelkojen ilmoitusalttiutta verotuksessa mainittuina vuosina. Vuodesta 1997
li!htien velallistietojen keruu tarkentui, kun verohallinto alkoi saada yksityishenkiloiden velkatiedot
suoraan pankeista. Siksi velallisten maara vaheni vuonna 1995 ja kasvoi vuonna 1997
todellisuudessa vahemman kuin kuviosta voidaan paatella. Poikkeava jakso on merkitty kuvioon
katkoviivalla.
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Edella esitellyt tiedot kuvaavat yksittaisten henki!Oiden luottojen
kaytOn yleisyytta. Kyselytutkimusten avulla voidaan tarkastella velkaantuneiden kotitalouksien maaraa ja sen muutoksia. Asiaa on seurattu kauimmin
Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttOtutkimuksissa seka Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksissa. Taulukko 5.1 kuvaa velkaantuneiden kotitalouksien maaraa naissa tutkimuksissa 1980- ja 1990-luvulla.
Taulukko 5.1 Velkaantuneiden kotitalouksien maara 1983-1999 18

Vuosi
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

LuotonkiiY!tiltutkimus
vuosimaar a
muutos
tuhansia
%
950
I 247

+ 16

osuus kotita1ouksista
%

64
68

1 353

-

4

61

1 317

-

I

58

0

57

2

54

-

%

61

+ 3
+ 7

1272

osuus kotita1ouksista

48

I 375
I 476

I 317

Kotita1oustutkimus
mal!ra
vuosimuutos
tuhansia
%

I 130
I 130

0

54
54

I 290
1 208
I 110
I 203
1 142
I 110
I 110
I 180
I 205

5
- 6
-8
+8
-5
-3
0
+6
+2

59
54
49
53
50
48
48
50
51

Luotonkayttotutkimusten mukaan velkaantuneiden kotitalouksien maara lisaantyi 1980-luvulla. Tosin vuoden 1983 tiedot eivat ole taysin veiiailukelpoisia muiden lukujen kanssa. Molempien kyselytutkimusten mukaan velallistalouksien maiira ja osuus kaikista kotitalouksista vaheni lamavuosina
1990-luvun alussa. Luottomarkkinoilta katosi muutamassa vuodessa parisataatuhatta kotitaloutta. 1990-luvun puolivalin jalkeen velallisten maaran vii11

Suomen pankkiyhdistyksen saastamis- ja 1uotonkayttotutkimusten luvut perustuvat tutkimuksen
erillisraporttien tietoihin vuosilta 1985- 1998 (Kotitalouksien ... l985-1998). Niita on taydem1etty
vuoden 1983 saastamistutkimuksen 1uvulla (Suomen pankkiyhdistys 1983). Vuonna 1983 luottojen
kiiytttia ei kysytty suoraan, vaan vastaajilta tiedusteltiin jalkikateissaastamista luottoja varten
(Suomen pankkiyhdistys 1983). Tasta syysta tilastotieto ve1kaantuneiden kotitalouksien miiarasta
vuonna 1983 on todennakoisesti todellista pienempi ja maaran muutos vuosina 1983-1985 taas
todellista suurempi. Luotonkayttotutkimuksia on tehty kahdesti vuoden 1998 jalkeen (Ha1onen
1999 ja 2001). Ti1astoyksikon muutoksen vuoksi niiden tiedot ovat heikosti vertailukelpoisia
aiempien vuosien 1ukujen kanssa, minka vuoksi niita ei esiteta taulukossa. Tilastokeskuksen
tulonjako- ja kotitaloustutkimusten luvut perustuvat julkaistuista tai perusaineistojen tiedoista tehtyihin laskelmiin (Reijo 2000b; Kotitaloustutkimus 1991-1999). Vuosien 1987- 1988 1uvut on saatu
tulo- ja varallisuustutkimuksista (Ahlqvist & Sayla 1990). Otoskoko on luotonkayttotutkimuksissa
noin I 000-2 500 ja kotitaloustutkimuksissa tutkimusasetelman mukaan eri vuosina 5 000-12 000
taloutta. Tekstissa kaytetMn naista kyselyista nimikkeita 1uotonkayttotutkimus ja kotita1oustutkimus, eikii niihin yleensa viitata erikseen.
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heneminen hidastui. Velanoton elpyminen vuosikymmenen lopulla niikyy
kotitaloustutkimusten, mutta ei luotonkiiyttotutkimusten luvuista. Tiimii
johtuu tutkimusmenetelmien ja tarkasteluvuosien eroista. Velallistalouksien
miiiiriin kasvu kotitaloustutkimuksessa vuonna 1994 selittyy sillii, etta velkatietoja kysyttiin tavanomaista tarkemmin.
Kotitalouskohtaiset tiedot velkaantuneiden kotitalouksien miiiiran kehityksesta poikkeavat velkaantuneiden luonnollisten henkilOiden miiiiran kehityksestii. Ensiksi velallisten miiara vaheni 1990-luvun ensimmaisella puoliskolla maltillisemmin kotitalouspohjaisten kyselytutkimusten kuin henkilOpohjaisten verotilastojen perusteella. Toiseksi 1990-luvun toisella puoliskolla velkaantuneiden kotitalouksien maara supistui pidempaan ja kaantyi
kasvuun myohemmin kuin velkaantuneiden henkiloiden maara. Kolmas ero
on se, etta luotonkayttO- ja kotitaloustutkimuksista ei nay velallisten maaran
kasvu pitkalla aikavalilla niin hyvin kuin verotilastojen tiedoista.
Mista sitten johtuu, etta velkaantuneiden henkilOiden ja kotitalouksien maara muuttuu eri tahtiin? Yksittaisten henkiloiden ja yhden hengen
talouksien siirtyminen velattomasta velalliseksi tai painvastoin vaikuttaa
suoraan velallistalouksien kokonaismaaraan. Useamman henkilOn kotitalouksissa yhden henkilOn velkaantumisen muutokset eivat valttamatta muuta
velkaantuneiden kotitalouksien maaraa, koska erisuuntaiset muutokset talouden sisalla ja muiden talouteen kuuluvien henkilOiden velat vaikuttavat
asiaan. Velkaantumisen dynamiikkaa on tutkittu toistaiseksi vahan (ks. kuitenkin Godwin 1997).
Velallistalouksien maara oli kohonnut korkeaksi jo 1980-luvun puolivaliin mennessa, joten luottojen kaytto oli yleistynyt vahitellen jo luottosaannostelyn aikana. Suomen pankkiyhdistyksen (1983) saastamistutkimusten mukaan saastaminen luottoja varten lisaantyi 1970-luvullaja 1980-luvun
alussa. Myos velkaantuneiden luonnollisten henkiloiden maara kasvoi jo
1970-luvun toisella puoliskolla (Velkaantuneet henkilot 1976-1987). Lisaksi luottokanta kasvoi, luottosaannostelyn purevuus heikkeni ja luottojen
markkinointi voimistui jo saannostelyn varjossa.
Vapailla rahoitusmarkkinoilla nopeat talouden muutokset ovat vaikuttaneet velallisten maaraan. Nousukaudella 1980-luvun lopulla velallistalouksien maiira kasvoi huomattavasti. Sitten talouslama karsi suuren joukon
kotitalouksia ulos luottomarkkinoilta. Massatyottomyys ja maksuhairioiden
lisaantyminen kavensivat luottomarkkinoiden asiakaskuntaa. Lisaksi "Iaman
tunneperaiset vaikutukset" lietsoivat ylivarovaisuutta taloudessa, saivat
luottokelpoisetkin taloudet lykkaamaan velkaantumistaan, johtivat
"velkadeflaatioon" ja paniikkisaastamiseen seka hidastivat talouden uutta
nousua (Tanskanen 1997; Vartiainen 1996b).
Naiden nopeiden muutosten vuoksi velallisten maaran tavanomaista
tasoa on vaikeaa maarittaa. Tahan mennessa velallisten miiiira on ollut va-
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pailla rahoitusmarkkinoilla 1,2-1,3 miljoonaa kotitaloutta tai keskimaarin
1,8 miljoonaa luonnollista henkil0a. 19 Myos velallisten maaran tulevaa kehitysta on hankala ennakoida. VaestOn velkaantumistarpeet eivat voi kuitenkaan Iisaantya loputtomasti, eika velallisten joukko voi enaa taydentya samaa vauhtia kuin 1970- ja 1980-luvulla.

Velkojen

maara

Ajatus velkaantuneesta yhteiskunnasta ja velkarahan vaikutuspiirin laajenemisesta moniin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttaa Suomessa perustellulta
(ks. myos Medoff & Harless 1996). Luottokantatilastojen mukaan kaikkien
luotonsaajasektoreiden velkaantuminen lisaantyi 1900-luvun viimeisina
vuosikymmenina. 20 Eri talousyksikoiden osuus luottokannasta muuttui
1980- ja 1990-luvulla. Yritystoiminnan osuus supistui jatkuvasti, julkisyhteisojen osuus kasvoi 1990-Iuvulla ja ulkomaisten luotonsaajien osuus Iisaii.ntyi talouslaman jalkeen. Kotitalouksien osuus pysyi muihin taloussektoreihin verrattuna vakaana (ks. myos kuvio 4.2). Vuoden 2000 lopussa yritysten ja kotitalouksien luotot kattoivat kumpikin neljanneksen 155
miljardin euron suuruisesta luottokannasta. Ulkomaisten luotonsaajien osuus
oli noin viidennesjajulkisyhteisojen osuus kuudennes.
Kotitalouksien 1uottokanta kasvoi vuodesta 1980 vuoteen 2000 keskimaarin lahes nelja prosenttia vuodessa. Vuonna 1988 velat lisaantyivat yli
viidenneksen edellisvuodesta. Laman vuoksi kotitalouksien luottokanta supistui yli neljanneksen vuosina 1990-1997, mutta kasvoi jalleen vuosina
1998-2000. Vuoden 2000 lopussa kotitalouksilla oli velkaa lahes 40 miljardia euroa. Muiden tilastojen perusteella velkakanta kehittyi samansuuntaisesti kuin luottokantatietojen mukaan (Rahoitusmarkkinat 1990-2001; Verojen maksuunpano 1980-2000).
Kuviosta 5.4 selviaa kotitalouksien luottokannan, uusien luottojen ja
luottojen kuoletusten kehitys 1980- ja 1990-luvulla. Luottokanta kasvaa, jos
luottoja nostetaan vuoden aikana enemmii.n kuin niita kuoletetaan ja supistuu, jos kuoletusten maara ylittaa uusien luottojen maaran. Luottokanta reagoi hitaasti luottojen kaytOn muutoksiin, koska se sisaltii.a kaikki maksamattomat velat niiden nostoajankohdasta riippumatta. Uudet luotot kuvaavat
herkemmin velkaantumisen muutoksia.

19
Velkaantuneiden luonnollisten henkiltiiden miUiraa koskevassa laskelmassa ei ole otettu
huomioon poikkeuksellisia vuosia 1995-1996 (ks. kuvio 5.3).
2

u Tassa paajaksossa esitetUivat tiedot luottokannasta, uusista luotoista ja luottojen kuoletuksista
perustuvat liitetaulukoiden lB ja I C seka liitteen 1 tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin.
Alkuperaisiin lahteisiin ei yleensa viitata tekstissa.
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Kuvio 5.4 Kotitalouksien luottokantaja luottovirrat 1980-2000
21
Reaalimaaran indeksi, 1980=100
Lahteet: Liitetaulukoiden lB ja IC seka liitteen l tietoihin perustuvat laskelmat.

Kotitalouksien luottokanta, uudet luotot ja luottojen kuoletukset kehittyivat
samansuuntaisesti 1980-luvun lopulle saakka, mutta eivat enaa 1990-luvulla.
Luottojen keskikorkosaannostelyn purkaminen lisasi selvasti kotitalouksien
luotonottoa. Vuonna 1988 uusien luottoj en reaalimaara kasvoi lahes puolella
edellisvuodesta. Luotonotto laantui vuonna 1989, putosi vuosiksi 1992-1995
lahes luottomarkkinoiden vapauttamista edeltaneelle tasolle ja elpyi lamasta
vuonna 1996. 1990-lopulla kotitaloudet nostivat uusia luottoja mi1tei 1980luvun loppuvuosien tahtiin. Vuonna 2000 niiden maara oli lahes 16 miljardia
euroa.
Velkasitoumukset ovat usein pitkaaikaisia ja perustuvat luotonottoajankohdan arvioihin maksukyvyn kehittymisesta. Vaikka kotitaloudet jarruttivat velkaantumistaan jo vuonna 1989, se ei ehtinyt vaikuttaa pitkalle
tulevaisuuteen tehtyihin sitoumuksiin. Siksi luottojen kuoletukset lisaantyivat 1990-luvulla. Monesti ylioptimistisiin odotuksiin pohjautunut velanotto
ja pankkien riskialtis luotonanto kostautuivat Iaman aikana (Morttinen 2000;
Vihriala 1996). Vuosina 1992-1996 luottojen kuoletusten maara ylitti jopa
uusien luottojen maaran. Vuonna 2000 kotitaloudet kuolettivat luottojaan
13 miljardin euron arvosta.
21

Kuoletusten miiiirii on laskettu luottokantaa ja uusia luottoja kuvaavien tietojen perusteella.
Esimerkiksi vuoden 2000 kuoletusten miiarii on saatu lisaamalla vuoden 1999 lopun luottokantaan
vuoden 2000 uusien luottojen maara ja vahentamalla tastii summasta vuoden 2000 lopun
luottokannan miiiirii.
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Velkaantumisen ajoittumista voidaan arvioida tarkemmin vertaamalla
kuvion 5.4 tietoja yleiseen talouskehitykseen. Bruttokansantuotteen miUiran
perusteella vuosille 1987-1990 oli ominaista ja korkeasuhdanne, vuosille
1991-1993 taantuma ja talouslama seka vuosille 1994-2000 toipuminen ja
uusi kasvu. Tassa tarkoitetaan nimenomaan taloudellista lamaa. Tyomarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan lama jatkui 1990-luvun toisella puoliskolla
(Lehtonen 2000a; ks. myos Kosonen 1994).
1980-luvun alussa ja vuosina 1992-1996 uusien luottojen kehitys
noudatteli talouden kehitysta. Seka 1980- etta 1990-luvun lopulla kotita1ouksien uusien luottojen kehitys erkaantui yleisesta ta1ouskehityksesta. Kotitaloudet reagoivat 1990-luvun alun talouslamaan jopa etuajassa. Velanotto
supistui jo vuonna 1989, mutta bruttokansantuotteen kaanne ajoittui vuoteen
1990 ja sen toiselle neljannekselle (Kiander & Vartia 1998, 112). Luotonoton vaheneminen oli ymmarrettavaa vuoden 1988 runsaan velkaantumisen jalkeen. Myos 2000-luvun vaihteessa kotitalouksien velanoton kasvua
seurasi talouden epavarmuuden lisaantyminen.
Velkojen kotitalouksille aiheuttamaa taloudellista rasitusta voidaan
arvioida useammalla tavalla. Luotonkaytto- ja kotitaloustutkimusten velallismaarien ja luottokantatietojen avulla voidaan laskea, etta 1990-luvun lopulla velallistalouden keskimaaraiset velat vaihtelivat 30 000 euron molemmin puolin. Vuosikymmenen alussa velkamaarat olivat osapuilleen neljanneksen suurempia. 22
Velkaantumista voidaan kuvata myos suhteessa velallisen tuloihin ja
varoihin. Vaikka kotitalouksien velkaantuminen lisaantyi eritoten 1980luvun lopulla, velkaantumisvara kuitenkin kasvoi. Reaalitulot kehittyivat
suotuisasti ja varallisuuden arvo kohosi. Kotitalouksien velkojen ja kaytettavissa olevien tulojen suhteen kehitysta arvioitiin jo edellisessa paaluvussa
(ks. kuvio 4.5).
Velanmaksukykya ajatellen kotitalouksien velkojen ja varallisuuden
suhde on edullinen, koska valtaosa varallisuudesta on velatonta. Esimerkiksi
vuonna 1998 kotitaloussektorin koko luottokannan osuus runsaan 220 miljardin euron kokonaisvarallisuudesta jai noin kuudesosaan (Sayla 2000a,
liitetaulukot). Paaosa kotitalouksien varallisuudesta koostuu asuntojen ja
muun kiintean omaisuuden arvosta. Siksi velkojen vertaaminen helposti rahaksi muutettavaan rahoitusvarallisuuteen johtaa erilaiseen lopputulokseen
kuin edella esitetty laskelma. Velkojen ja varallisuuden vertaaminen ei ole
yksiselitteista, koska varallisuuskasitteet vaihtelevat.

22

Kotitaloustutkimusten haastatteluissa koottuj en velkatietojen perusteella asiasta syntyy erilainen
kuva. Velkam!Uira velallistaloutta kohden on j!ianyt jatkuvasti pienemmaksi kuin edellisessa
laskelmassa, eivatka keskimaiiravelat juuri pienentyneet 1990-1uvulla (Reijo 2000b; Kotitaloustutkimus 1991-1999).

Ill

Varallisuus ei jakaannu tasaisesti, eika valttamatta hyOdyta aina velanmaksajia. Suuret varat ja suuret velat kuuluvat kuitenkin usein yhteen ja
velkaantuminen vahvistaa varallisuuden karttumista. Varallisuuden arvonnousu esimerkiksi 1930-luvun vaihteessa ja 1980-luvun lopussa perustui
osittain nakoharhaan. Se teki lisavelkaantumisen mahdolliseksi ja vahensi
liiallisen velkaantumisen vaaraa. Samasta syysta kotitalouksien varallisuuteen suhteutettu velkaantumisaste vaheni aivan 1980-luvun lopussaja kasvoi
Iaman alussa. (Takala 1994; Brunila & Takala 1993, 21-22; Korpinen
1989.) Myos 1990-luvun !apulia luotonotto ja varallisuushinnat kasvoivat
nopeasti ja samanaikaisesti.
Velkojen kotitalouksille aiheuttamaa taloudellista rasitusta voidaan
kuvata myos vertaamalla velanhoitomenoja kaytettavissa oleviin vuosituloihin. Luottojen kuoletusten osuus kaytettavissa olevista tuloista yli kaksinkertaistui 1980-luvulla ja on pysynyt sen jalkeen viidenneksen tienoilla.
Laskelma hieman aliarvioi velkaantumisen rasittavuutta, koska vertailupohjana ovat velallistalouksien velat ja kaikkien talouksien tulot. Lisaksi laskelma ei sisalla luottojen korkoja. Silti kotitaloudet kayttavat nykyisin aikaisempaa suuremman osan tuloistaan velkoihin, mika kaventaa taloudenpidon
vapaaehtoista liikkumavaraa.
Velkaantumisen kasvua vapailla rahoitusmarkkinoilla ei pidii tulkita
yksinomaan pakoksi ja rasitteeksi, vaan se voi olla tietoinen valinta. Luotonottajat kayttavat hyvakseen vapaiden luottomarkkinoiden avaamia mahdollisuuksia siirtamalla tulevia taloudellisia voimavarojaan nykyhetkeen.
Velkaantuminen laajentaa nykykulutusta tulevan kulutuksen kustannuksella
ja budjetin pakollisia menoja vapaaehtoisten menojen kustannuksella. Kehitysta voidaan tulkita asenteellisena muutoksena kotitalouksien kulutus- ja
rahankayttotottumuksissa. Velanoton motiiveista riippumatta runsas luottojen kaytto sitoo taloudenpidon tulevaisuuteen ja siihen liittyvaan epavarmuuteen.

5.2.2 Kuka velkaantuu?
Luottojen kaytOn yleisyydesta eri vaestOryhmissa ei ole kattavia tietoja pitkalta ajalta. Taulukosta 5.2 selviaa velallistiheys eri kotitalousryhmissa
Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttotutkimusten mukaan. Korkean tiheyden ryhmissa velkaantuneiden osuus on vahintaan viidenneksen suurempi ja matalan tiheyden ryhmissa ainakin viidenneksen pienempi kuin keskimaarin. Keskimmaisen luokan ryhmissa kumpikaan raja ei rikkoudu.
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Taulukko 5.2 Velallistiheys eri kotitalous ryhmissa 1985-1996

1985
25-49-vuotias
ylempi toimihenkilti

Velallistihe;ts
Korkea

korkeakoulu, yo
suurituloinen
Keskisuuri

-

aile 25-vuotias

-

Vuosi
1990
25-49-vuotias
yrittaja, opiskelija,
alempi toimihenkilti
korkeakoulu
suurituloinen

- l a ~si~erhe

aile 25-vuotias

ylempi toimihenkilti,
toimihenkilti,
- alempi
tytintekija
tytintekija, maanviljelija
- keskikoulu
- opisto, ammatillinen tai
peruskoulutus
keskituloinen
- keskituloinen

-

lapseton pari, aile 35vuotias yksinasuva,
~ksinhuoltaja

Alhainen

23

-

50 vuotta tayttanyt
kansakoulu

2ienituloinen

-

50 vuotta Hiyttanyt

-

elakelainen, yli 35vuotias yksinasuva
2ienituloinen

1996
- 25-49-vuotias
- ylempi tai alempi toimihenkilti
korkeakoulu
- suurituloinen
- la2si2erhe
- aile 25-vuotias
- yrittaja, maanviljelija,
tytintekija, opiskelija
- opisto, ammatillinen
koulutus
- keskituloinen
- lapseton pari, aile 35vuotias yksinasuva,
yksinhuoltaj a
- 50 vuotta tayttanyt
- peruskoulutus
elakelliinen, yli 35vuotias yksinasuva
2ienituloinen

Velkaantuneiden kotitalouksien osuus kaikista talouksista lisai:i.ntyi 1980luvun lopulla ja vaheni 1990-luvun alussa lahes kaikissa taulukon ryhmissi:i..
Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen velallisten osuus lisaantyi erityisesti alempien toimihenkiloiden, mutta myos tyontekijoiden ryhmassa.
Kun velallisten osuus ylemmilla toimihenkiiOilla vi:i.heni, velkaantumisen sosiaaliset erot kaventuivat. 1990-luvun Iaman aikana palattiin kohti aikaisempaa asetelmaa. Ahkerimmat luotonkayttajat ovat kuuluneet ajankohdasta
riippumatta pi:i.aosin samoihin vaestoryhmiin. Muut tiedot lamavuosilta tukevat havaintoja velkaantumisen ja hyvi:i.osaisuuden yhteydesta (Muttilainen
1996, 23-33; Penttila 1995).
Taloustieteilijoiden kayttami:i. elinkaarimalli kuvaa melko hyvin velkaantumisen ajoittumista (ks. esim. Pekkarinen, Takala, Tuomala & Kontulainen 1988, 57-73). Sen mukaan kotitaloudet velkaantuvat elinkaaren alkupuolella, maksavat velkojaan takaisin elinkaaren keskivaiheilla ja purkavat
velkavaroin hankkimaansa varallisuutta elinkaaren loppupuolella. Luottojen
kysynta on suurimmillaan, kun perheen perustaminen seka asunnon ja muiden kodin perushankintojen tekeminen on ajankohtaista ja velkaantumis23

Taulukon tiedot on laskettu Suomen pankkiyhdistyksen luotonkliytttitutkimusten jakaumataulukoi sta (Kotitalouksien... 1985-1998). Luokitusmuutosten vuoksi joidenkin velallisryhmien
(esim. eri tuloryhmat) sijoittelussa taulukkoon on jouduttu kayttamaan harkintaa. Lisaksi varhaisten
tutkimusten alhainen otoskoko voi selittaa osittain velallisryhmien liikkeita. Nama seikat eivlit
vaaristii taulukon yleissanomaa. Velallistalouksien osuus kaikista talouksista ali 61 prosenttia
vuonna 1985, 68 prosenttia vuonna 1990 ja 57 prosenttia vuonna 1996. Alimman Juokan ylarajaja
ylimman luokan alaraja olivat 49 ja 73 prosenttia vuonna 1985, 54 ja 82 prosenttia vuonna 1990 ja
46 ja 68 prosenttia vuonna 1996.
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mahdollisuudet ovat opintojen p1iattymisen ja tyoeli:i.mi:i.an siirtymisen vuoksi
otolliset.
Edella tehdyt havainnot kuvaavat vain osittain luottojen kaytt6i:i. eri
vaestoryhmissi:i.. Verotilastojen mukaan tyoelaman ulkopuolisten henkiloiden osuus velkaantuneista henkil6ista yli kaksinkertaistui 1990-luvulla.
Vuonna 2000 naita henkiloiti:i. oli yhteensa lahes 600 000 ja heidan osuutensa
kaikista velallisista oli noin 30 prosenttia. Heista kolme kymmenesta oli eHikelaisia ja loput muita tyoelaman ulkopuolisia. Yha useammat luotonkayttajat ovat siis muita kuin vakaassa tyosuhteessa olevia henkiloita. Vuonna
2000 kaikista velallisistajoka seitsemiis oli saanut tyottomyysturvaetuuksia.
Velkojen rahamaara kohdentuu monilta osin samoin kuin edella.
Korkean velallistiheyden ryhmat ovat usein runsaasti velkaantuneita. Paras
yleiskuva velkamai:i.risti:i. eri vi:i.estoryhmissi:i. syntyy Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksista. Tutkimuksia on tehty velanoton kiivaina vuosina 1987 ja
1988, talouslaman aikana 1994 seki:i. Iaman ji:i.lkeen vuonna 1998 (Si:i.yli:i.
2000a; Suomalaisten varat ja velat 1997; Kotitalouksien si:i.i:i.sti:i.minen ... 1991 ). Tarkastelut koskevat vain yksityisvelkoja, koska elinkeinoveloista ei ole tietoa kaikilta vuosilta.
Varallisuustutkimuksissa lapsiperheet, toimihenkilo- ja yritti:i.jataloudet, keski-iki:i.isten taloudet seka keskimi:i.araisti:i. hyvatuloisempien ja varakkaampien taloudet ovat olleet velkaantuneimpia kotitalousryhmii:i.. Vuosina
1987-1998 velkojen reaalimi:i.i:i.ri:i. supistui useimmissa velallisen iki:i.an, elinvaiheeseen ja toimintaan perustuvissa vi:i.est6ryhmissi:i.. Yksinhuoltajien velat
kuitenkin lisi:i.antyivi:i.t lahes puolella. He ovat joutuneet ehka paikkaamaan
niukkaa toimeentuloaan luotoilla. Velat lisi:i.i:i.ntyivi:i.t myos lapsiperheissi:i.,
joissa on seitsemi:i.n vuotta taytti:i.neita lapsia seki:i. elakeli:i.isten ja tyontekijaammateissa toimivien talouksissa.
Kotitalouksien velkaantumisesta syntyy jasentyneempi kuva, kun tarkastellaan velkaantumisastetta eri vi:i.est6ryhmissi:i.. Kuviossa 5.5 velkaantumisaste on laskettu vertaamalla kotitalouksien luottokannan ja kaytetti:i.vissi:i.
olevien vuositulojen suhdetta eri tuloryhmissa vuosina 1987-1998.
Vaikka kotitalouksien tulojen ja velkamaaran kesken on melko suora
yhteys, se ei nay velkaantumisasteista. Jos alin (I) ja ylin (X) tulodesiili jatetaan huomiotta, eri tuloryhmien velkaantumisasteet ovat olleet Iabella toisiaan. Velkaantuminen on muuttunut eniten tulonjaon aarilaidoilla. Alimman
tuloryhmi:i.n velkaantumisaste oli korkea vieli:i. 1980-luvun lopulla, mutta
putosi 1990-luvulla li:i.hes muiden pieni- ja keskituloisten tasolle.
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Kuvio 5.5 Kotitalouksien velkaantumisaste tuloryhmittain 1987-1998, %

Kolmessa ylimmassa tuloryhmassa velkaantumisaste supistui suhteellisesti
enemman kuin muissa ryhmissa Jukuun ottamatta alinta tuloluokkaa. Kaikkein suurituloisimmilla velkaantumisaste pieneni jo talouslaman aikana,
mutta pieni- ja keskituloisilla enemman vasta Iaman jalkeen vuosina 19941998. Tarkastelujaksolla vain vuonna 1994 velkaantumisaste oli samanaikaisesti korkein pienituloisilla ja matalin suurituloisilla.
Velkaantumisasteen vahaiset erot eri tuloryhmissa johtuvat siita, etta
luottosuhteet rakentuvat yleensa velallisen tulevien tulojen varaan ja luotonannossa luoton maara suhteutetaan tavalla tai toisella velallisen tuloihin.
Tasapaisyytta sumentavat alin ja ylin tuloryhma, joiden poikkeuksellisuus
johtuu kuitenkin enemman tuloista kuin veloista. Alimmassa ryhmassa opiskelijat pienentavat keskimaaraisia tuloja ja ylimmassa paaomatulojen saajat
kasvattavat niita (ks. myos Uusitalo 2000, 55-56).
Taulukosta 5.3 selviaa kotitalouksien velkaantumisaste vastaajan ian,
elinvaiheen ja sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987-1998. Vuoden 1987 tiedot kuvaavat myos sita, millaiseksi eri kotitalousryhmien velkaantuminen oli ehtinyt muotoutua luottosaannostelyn aikana. Muiden vuosien lukujen avulla voidaan arvioida velkaantumisen muutoksia vapailla rahoitusmarkkinoi lla.

24
Kuvio perustuu varallisuustutkimusten (Sayla 2000a; Suomalaisten varat ja velat 1997; Kotitalouksien saastaminen.. . l991) tiedoista tehtyihin laskelmiin. Tulodesiilit perustuvat kotitalouden
kuluttajayksikkoa kohden laskettuun kaytettavissa olevaan tuloon. Kuluttajayksikko tarkoittaa talouden kulutusmenojen jakamista siten, etta enemman kuluttavia (aikuiset) ja vahemman kuluttavia
(lapset) painotetaan eri tavalla. Perherakenne vaikuttaa siten kotitalouden kuluttajayksikkojen maariiiin.
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Taulukko 5.3 Velkaantumisaste eri kotitalousryhmissa 1987-1998,%
1987
%

Kaikki kotitaloudet
Ika
-24 v
25-34 v
35-44 v
45-54 v
55-64 v
65 vElinvaihe
yksinhuoltaja
lapsiperhe ( alle 7v lapsia)
muu lapsiperhe
lapseton pari- 34 v
lapseton pari 35-64 v
lapse ton pari 65 vyksinainen -34 v
yksinainen 35-64 v
yksiniiinen 65 v Sosioekonominen asema
maatalousyrittiija
muu yrittaj a
ylempi toimihenkilo
alempi toimihenkilo
tyontekij ii
tyoton
eliikeliiinen
muu toiminta

1988
%

Vuosi
1994
%

1998

Suhteellinen
muutos 1987-98

%

%

56

63

51

44

50
99
71
40
23
7

72
112
79
46
23
10

51
94
73
44
18

47
83
70
35
20

5

4

55
I0I
66
92
33
8
83
41
5

71
113
76
34
II
105
46
9

64
102
65
97
34
4
66
38
4

80
86
59
79
25

30
72
84
67
51

31
76
96
75
64
41
13
76

26
60
69
70
65
54
9
59

22

I0

ll5

25

2
47
41

5

53
59
65
53
26
10
41

-21

-7
- 16
-I
- 13
- 12
-40
+43
- 15
- 10
- 14
-26
-76
-43
-I
- 10
-27
-27
-30

-3
+4

-3

Vuonna 1987 velkaantumisaste oli selvimmin keskimiiiiraista korkeampi
lapsiperheilla, joilla on aile seitseman vuoden ikaisia lapsia ja 25-44vuotiaiden talouksilla. Myos nuorilla yksinaisilla ja lapsettomilla pareilla seka ylemmilla toimihenki!Oilla ja yrittajilla oli tuloihin nahden runsaasti velkaa. Naiden ryhmien voidaan arvioida muodostaneen luottomarkkinoiden
ydinasiakaskunnan luottosaannostelyn loppuaikoina.
Vuonna 1988 velkaantumisaste kasvoi kaikissa taulukon kotitalousryhmissa. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta luottomarkkinoiden ydinasiakaskunnan ulkopuolella ryhmissa, joihin luottosaannostely oli purrut
parhaiten. Velkaantumisaste kohosi suhteellisesti eniten nuorimpien ja iakkaimpien, tyontekijoiden ja elakelaisten seka yksinhuoltajien talouksissa.
Vuosina 1988-1994 velkarasitus keveni liihes kaikissa kotitalousryhmissa.
Velkaantumisaste myotaili ennen lamaa melko hyvin kotitalouksien sosioekonomista asemaa, mutta ei enaa vuonna 1994. Velkojen osuus kaytettavis25

Taulukko perustuu varallisuustutkimusten (Siiylii 2000a; Suomalaisen varat ja velat 1997;
Kotitalouksien siiiistiiminen... l991) tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin. Suhteellista muutosta
kuvaavassa sarakkeessa on esitetty velkaantumisasteen muutos koko tarkastelujaksolla. Kuitenkin
tyottomien ja ryhmiiiin "muu toiminta" kuuluvien velkaantumisaste vuonna 1988 on laskettu
tietojen puutteellisuuden vuoksi kaikista Juotoista.
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sa olevista vuosituloista kasvoi vuosina 1988-1994 tyottomien talouksissa
selvasti ja tyontekijaammateissa toimineiden talouksissa hiukan, mutta pieneni ylemmilla toimihenki!Oilla.
Yksi syy velkaantumisasteen erojen kaventumiseen on velanoton
ajoittuminen. Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen toi luottomarkkinoille
palkansaajatalouksia alemmista sosioekonomisista ryhmista, kun taas ylemmat toimihenkil6t olivat velkaantuneet jo aiemmin runsaasti (Pulkkinen
1988). Ylemmat toimihenki!Ot ehtivat vahentaa velkojaan jo ennen lamaa.
Laman aikanakin heilla ali muita paremmat mahdollisuudet velkataakkansa
keventamiseen. Tyottomien velkaantumisasteen kasvu vuosina 1988-1994
johtuu siita, etta Jamavuosina tyottomienjoukkoon tuli paljon uusia aiemmin
velkaantuneita talouksia.
Vuosina 1994--1998 velkaantumisaste vaheni useimmissa vaestOryhmissa, mutta yksinhuoltajatalouksilla se kasvoi (ks. myos Edin & Lein
1996). Yksinhuoltajien velkaantumisaste kehittyi poikkeavasti myos koko
tarkasteluj aksolla. Tyottomien velkaantumisaste taas supistui vuosina 19941998. Tahan on syyna monien lamavuosina tyottomiksi jaaneiden velallisten
paluu tyomarkkinoille. Kokonaisuudessaan velkaantumisen sosioekonomiset
erot supistuivat Iaman jalkeen. Vuonna 1998 alempien toimihenkiloiden talouksilla ali sosioekonomisista ryhmista korkein velkaantumisaste. Vapailla
rahoitusmarkkinoilla ylempien toimihenkil6iden velkataakka on keventynyt
suhteessa muihin palkansaajiin.
Kuva velkaantumisen kohdentumisesta on kaksijakoinen. Velkaantuminen kasaantuu keski-ikaisiin, tyossa kayviin ja taloudellisesti vakaassa
asemassa oleviin vaestoryhmiin. Myos luottokantatilastot ja verotilastot tukevat havaintoja velkaantumisen keskittymisesta luottomarkkinoiden ydinasiakaskuntaan. 1990-luvun lopulla palkansaajatalouksien velkojen osuus ali
noin nelja viidesosaa kotitalouksien luottokannasta ja keski-ikaisten 35-54vuotiaiden velat kattoivat verotilastojen mukaan lahes 90 prosenttia luonnollisten henkiloiden veloista.
Toisaalta rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen luottojen
kaytto laajeni taloudellisesti heikoissa vaestOryhmissiL Verotilastojen mukaan tyottomien ja muiden tyoelaman ulkopuolisten kuin elakeli:iisten velkakanta kasvoi muista ryhmista poiketen 1990-luvulla ja muodosti yli seitsemasosan maksamattomista veloista vuonna 2000. Myos havaintoja yksinhuoltajien runsaasta velkaantumisesta tai luotonannon laajenemista alempiin
sosioekonomisiin ryhmiin voidaan pitaa merkkeina luotonannon uudenlaisesta suuntautumisesta.
Nopeiden taloudellisten muutosten aikana luottomarkkinoilla voidaan
tunnistaa heiluriliiketta. Noususuhdanteessa luotonannolla on taipumus laajeta uusiin vaestOryhmiin hyvaosaisen ydinjoukon ulkopuolelle. Taantuman
oloissa luottokontrolli taas kiristyy, miki:i vahenti:ia Juoton saamisen mahdol-
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lisuuksia samoissa ryhmissa. (Muttilainen 1996, 86-89; Ahlqvist & Sayla
1990.) Velkaantumisen voimakkaat suhdannevaihtelut voivat olla kansantaloudelle vaarallisia, koska 1uottojen merkitys kotitalouksien taloudenpidossa
on kasvanutja yksityinen ku1utus on merkittava kansantalouden osa-alue.
1990-luvulla velkaantuminen laajeni entista pysyvammin ja suhdanteista riippumatta perinteisen ydinkohderyhmansa ulkopuolella (ks. myos
Tufte 1999). Tama kehitys on muuttanut luottomarkkinoita luottosaannostelyn ajasta, jolloin luottosuhteet voitiin rakentaa jatkuvan talouskasvun, vakaiden tyosuhteiden ja lisaantyvien reaalitulojen varaan. Siksi nykyaikaisen
luotonannon vakuuspohja alkoi murentua pian syntymansajalkeen.
Luotonannon rajaaminen vain vakaissa ja pysyvissa tyosuhteissa oleviin henkilOihin ei ole nykyisin mahdollista eika tarkoituksenmukaista luotonantopolitiikkaa. Tata kehityssuuntaa voidaan pitaa nykyaikaisena- joskin
markkinaperusteisena- sovelluksena Kuusen (1961, 59) esittamasta ajatuksesta kaikkien kansalaisryhmien mobilisoimisesta mukaan kansantalouden
kasvupyrkimykseen. Luottomarkkinoiden ydinasiakaskunnan ulkopuolelle
suuntautuva sosiaalinen luototus on niin ikaan osoitus pyrkimyksesta turvata
vaestOn kulutuskykya aikaisemmasta poiketen takaisinmaksettavien sosiaalietuuksien avulla.
Myos naisten velkakannan kasvua voidaan pitaa tarkeana rakenteellisena muutoksena luottomarkkinoilla. Verotilastojen mukaan naisten velkojen osuus kaikista yksityishenkiloiden veloista kohosi viidenneksesta 40
prosenttiin 1980- ja 1990-luvulla. Naisten luotonottoa saannosteltiin ennen
rahoitusmarkkinoiden vapautumista kenties enemman kuin miesten velkaantumista. Lisaksi yhteisvelkasuhteiden maaran, perherakenteen tai rahaasioiden hoitamisen muutokset ovat voineet vaikuttaa naisten velkaantumiseen (ks. myos Pahl2001).
Velkaongelmien syntymista ja hallintaa ajatellen on olennaista, etta
nykyisin entista suurempi osa veloista kohdentuu joko vakaan maksukyvyn
ulottumattomiin tai uusiin tottumattomiin luotonkayttajaryhmiin. Tama lisaa
luotonannon epavarmuutta seka korostaa luottokelpoisuuden arvioinnin ja
luottosuhteen jatkuvan hoitamisen tarvetta. Siksi luottoehtojen joustavuus,
velallisen muuttuvat olosuhteet ja maksuvaikeuksien selvittely ovat nykyisin
entista arkisempi osa luottosuhteita.

5.2.3 Luottojen kayttotarkoitus ja luottolahteet
Eri luottomuotojen yleisyys
Asuntovelallisten maara kyselytutkimuksissa on kehittynyt 1980- ja 1990luvulla samalla tavalla kuin luottojen kayttO muutenkin. Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttotutkimusten ja Tilastokeskuksen kotitaloustutkimus-
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ten mukaan asuntovelkaisten kotitalouksien miiiirii lisiiiintyi 1980-luvun toisella puoliskolla, viiheni 1990-luvun alussa ja kasvoi taas vuosikymmenen
lopulla. 1990-luvun puoliviilin jalkeen asuntovelallistalouksia on ollut molemmissa tutkimuksissa 600 000-650 000, mika on 20-30 prosenttia vahemman kuin vuosikymmenen alussa. 1990-luvun viimeisina vuosina runsaalla neljanneksella kaikista kotitalouksista ja vahan yli puolella velkaantuneista kotitalouksista oli asuntovelkaa.
Asuntovelkaantumisen vaheneminen on pienentanyt asuntovarallisuuden osuutta kotitalouksien varallisuudesta. Sayla (2000b, 13) nakee taman pitkan aikavalin kansantaloudellisena muutossuuntana. Asunnon omistamisesta vapautuvia resursseja on mahdollista kayttaa joko muihin sijoituskohteisiin tai kulutukseen. Myos kulutusluottojen kayttO voi muuttua, koska
taloudenpidon valjeneminen lisaa kulutusvelkaantumisen mahdollisuuksia.
Toisaalta tarve velkaantua kulutusta varten voi vahentya samasta syysta.
Kotitaloustutkimusten mukaan muuhun kuin asunnon hankintaan
velkaa ottaneiden maara lisaantyi 1990-luvulla. Vuosikymmenen lopulla
muuta kuin asuntoluottoa kayttaneita kotitalouksia oli 850 000-870 000,
mika on kolmannes enemman kuin asuntovelallisten maara. Viela vuonna
1991 asuntovelallisia oli selvasti enemman. 1990-luvun viimeisina vuosina
yli seitsemalla kymmenesta velkaantuneesta taloudesta ja runsaalla kolmanneksella kaikista talouksista oli muuta velkaa kuin asuntoluottoa.
Asuntoluoton ja muun luoton kayttajien yhteismaara ylittaa velallistalouksien maaran, koska osalla talouksista on seka asuntovelkaa etta muuta
velkaa. Muiden luottojen kayttajakunnan laajeneminen tulee kirkkaammin
esiin, kun tarkastellaan eri velkamuotojen puhdasta kayttoa ja yhteiskayttoa.
Kotitaloustutkimusten mukaan asuntovelkojen ja muiden velkojen sekakayttajia oli 1990-luvulla melko tasaisesti runsas neljannes kaikista velkaantuneista talouksista. Eri velkamuotojen puhdas kiiytto muuttui. Vuonna
1991 vain asunnon hankintaa varten ja vain muuhun tarkoitukseen velkaantuminen oli yhta yleista. 1990-luvun lopulla alle kolmella kymmenesta velallistaloudesta oli ainoastaan asuntovelkaa ja lahes joka toisella pelkastaan
muuta velkaa.
Luotonkayttotutkimuksista nakyvat samat kehityspiirteet. Lisaksi
niissii on tietoa muiden luottojen kayttOtarkoituksesta ja luottolahteista.
Yleisimpia ovat opinto- ja autovelat, joita oli 10-20 prosentilla kotitalouksista vuosina 1985-1998. Jokapaivaiset menot olivat 1990-luvulla hieman
yllattaen seuraavaksi yleisin luoton kayttokohde. Laman lopulla ja sen jalkeenkin seitseman-kahdeksan prosenttia kotitalouksista, 150 000-200 000
taloutta, oli velkaantunut tahan tarkoitukseen. Muuhun tarkoitukseen (mm.
kodinkoneet, remontti, kesamokki, vene, matkailu, sijoittaminen) velkaantuneiden osuus on jaiinyt yleensa muutamaan prosenttiin. Eri kulutus1uottomuodoista yhdella kotitaloudella seitsemasta oli pankin kulutusluottoa
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vuonna 1998. Muita kulutusluottoja (mm. luotolliseen pankkitiliin kytketty
luotto, kaupan korttiluotto, luottokorttitili, osamaksuluotto) kaytti kolmesta
viiteen prosenttia talouksista.
Kyselytutkimusten lisaksi muut tietolahteet valaisevat kulutusluottomarkkinoiden kehitysta. Verotilastojen tiedot luottokorkojen verovahennyksista osoittavat, etta 1990-luvun alussa kulutusluototus alkoi laajeta tyotatekevan vaestonosan ulkopuolella. Vuosina 1985-1990 kulutusluottokorkoja
verotuksessa vahentaneiden henkiloiden maara lisaantyi 220 000 henkil6lla
ja kasvu oli suhteellisesti voimakkainta tyoelaman ulkopuolisissa vaest6ryhmissa. Vuosina 1990-1992 kulutusluottojen kaytto vaheni tyossa kayvilla, mutta pysyi ennallaan elakelaisilla ja lisaantyi muilla tyoelaman ulkopuolisilla. Laman alussa ehka juuri naissa vaestoryhmissa tarvittiin kulutusluottoja jokapaivaisiin menoihin tai maksuvaikeuksista selviytymiseen (ks.
myos Penttila 1993).
Kulutusluottomuodoista erityisesti luottokorttien kaytto on lisaantynyt vapailla rahoitusmarkkinoilla. Luottokorttitilastojen mukaan aktiivisten,
vahintaan kerran vuodessa kaytettyjen, korollisten luottokorttitilien maara
kasvoi lahes miljoonaan jo vuonna 1990. 26 Talouslama, luottoehtojen kiristyminen ja hairiollisten tilien lakkauttaminen vahensivat tilien maaraa neljanneksen lamavuosina 1991-1993. Senjalkeen luottokorttimarkkinat alkoivat jalleen laajeta. Vuonna 2000 korollisten luottokorttien maara ylitti miljoonan rajan. Korottomat maksuaikakortit mukaan lukien aktiivisten korttitilien maara lahestyi 2,5 miljoonaa. Maara on yli puolta suurempi kuin
vuonna 1987. Korttien kaytt6 tiivistyi 1990-luvulla siten, etta ostotapahtumien, kayttokertojen ja keskiostojen maara lisaantyi.
Luottoyhteiskunnan kulutusluottomarkkinat ovat hajanaiset. Kulutusluottoja kaytetaan useisiin tarkoituksiin ja markkinoilla toimii monenlaista vakea erilaisin motiivein (ks. esim. Leskinen 1991, 48-58). Yhta lailla
kulutusluottojen monipuolinen tarjonta lisaa markkinoiden hajanaisuutta,
mika nakyy parhaiten korttiluottomarkkinoilla. Vuonna 2000 oli tarjolla yli
sata luotto-, maksuaika-, pankki- ja automaattikorttia. Useimpiin kortteihin
sisaltyy luotto- tai maksuaikaominaisuus ja korttiyhteisoilla on useita kortteja eri asiakasryhmille. (Pankkikortit...2000, 14-15.)

26

Tassi\ paaluvussa esitettavat tiedot ja laskelmat luottokorteista ja niihin liittyvistil ongelmista
perustuvat liitetaulukkojen lD ja 2C seka liitteen 1 tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin, ellei
toisin mainita (Luottokortit 1987-2000). Luottokorttitilastojen tiedot korttien kaytosta poikkeavat
luotonkayttotutkimusten tiedoista. Jos korttien kayttajien osuudet luotonkayttotutkimuksessa
lasketaan yhteen, mailra jail pienemmaksi kuin aktiivisten varsinaisten luottokorttitilien mailra.
Tilhiln on useita syita. Luottokorttitilien mailra ei kuvaa kortinkayttajien mailriHi, koska useampi
henkilo voi kayttai.i samaa tilia eri korteilla tai samalla henkilolla voi olla useampia korttitililuottoja.
Kyselytutkimuksissa vastaajat eivat valttami.itti.i muista pienia luottokorttivelkoja niin hyvin kuin
suuria pankkivelkoja. Lisi.iksi tililla ei ole aina maksamatonta velkaa kyselyajankohtana.

120
Elinkeino- ja takausvelat laajentavat velkaista aluetta kotitalouksien
taloudenpidossa. Verotustilastojen mukaan velkaantuneiden elinkeinonharjoittajien maara vaheni 1990-luvulla ja oli noin 170 000 vuonna 2000. Vaheneminen johtuu yksinomaan maataloudenharjoittajista, joita oli 2000luvun alussa selvasti aile puolet velkaantuneista yrittajista. Kaikkien yrittajien maaraan suhteutettuna useampi kuin joka toinen yrittiija oli velkaantunut. Kyselytutkimuksissa on paadytty 1990-luvun lopulla osapuilleen samaan velallistiheyteen. Kotitaloustutkimusten perusteella velkaantuneita
yrittajatalouksia oli yli 90 000 vuosina 1998-1999.
Kyselytutkimuksissa on mitattu myos takaussuhteiden yleisyytta.
Luotonkayttotutkimuksissa vuosina 1994-1998 yksi talous seitsemastakahdeksasta ilmoitti olevansa takaajana. Vuonna I 998 naita talouksia oli yli
neljannesmiljoona, mika on hieman vahemman kuin edeltavissa kyselyissa.
Niin ikaan luotonantajien mukaan takausten kaytto velan vakuutena vaheni
lamavuosina (Muttilainen 1996, 87). Laman edella takaajaksi hyvaksyttiin
lahes kuka tahansa, jolla oli tahrattomat luottotiedot (Pulkkinen 1990, 21 ).
Luotonkayttotutkimusten mukaan yli nelja viidesosaa takauksista on
annettu sukulaisen veloista (ks. myos Kivivuori 1996). Vuonna 1998 takauksen kohde oli kolmanneksessa tapauksista asuntovelka, neljanneksessa kulutusvelka ja lahes yhta usein yritysvelka. Kolme takausta neljasta kohdistui
yksityisvelkoihin. Vuosina 1996-1998 asunto- ja yritysvelan takaukset vahenivat, mutta kulutusvelan takaukset lisaantyivat. Noin 70 000-80 000 kotitaloudella oli kulutusvelan takauksia vuonna 1998. Takaussuhteet ovat
yleisimpia yrittajilla, iakkaillaja niilla, joilla on muutakin velkaa.
Eri luottomuotojen kayttoa koskeneista tarkasteluista on syyta ottaa
esiin muutama tarkea muutossuunta. Ensiksi muiden kuin asuntoluottojen
kaytto on lisaantynyt ja on nykyisin yleisempaa kuin asuntovelkaantuminen.
Toiseksi kulutusluottojen kaytto on laajentunut tyossa ka.yvan vaestOn ulkopuolelle. Kolmanneksi 1990-luvulla jokapaivaisiin menoihin luottojaan
kayttavien osuus velallistalouksista on kohonnut yllattavan suureksi. Luottokortit mahdollistavat luottojen kaytOn esimerkiksi palvelujen ja paivittaistavaroiden maksamiseen. Neljanneksi eri velkamuotojen sekakiiytto tekee
kotitalouksien velkatilanteet monimutkaisiksi. Elinkeino- ja takausvelat kytkevat yksityistalouksien taloudenpidon yritysten ja muiden kotitalouksien
talousasioihin.

Eri luottomuotojen rahamddrd
Asuntoluotot ovat rahamiiaraisesti kotitalouksien tarkein luottomuoto. Vuoden 2000 lopussa kotitalouksien vajaan 40 miljardin euron luottokannasta oli
asuntovelkaa lahes 26 miljardia, kulutusvelkaa yli kuusi miljardia, elinkei-
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novelkaa kuutisen miljardiaja opintovelkaa alle kaksi miljardia euroa. Lahes
kaksi kolmasosaa kotitalouksien luottokannasta oli asuntovelkaa. Taulukko
5.4 kuvaa luottokantaa luottomuodoittain vuosina 1980-2000.
Taulukko 5.4 Kotitalouksi en luottokanta luoton kaytttitarkoituksen mukaan 1980-200027

Luottomuoto
Reaalimaliran
indeksi, 1980=100

asuminen
ku1utus
opinnot
e1inkeino
kaikki 1uotot

Reaalimaliran
muutos, %/v

asuminen
ku1utus
opinnot
elinkeino
kaikki 1uotot

Osuus luottokannasta,%

asuminen
ku1utus
opinnot
e1inkeino
kaikki 1uotot

1980

1985

1990

Vuosi
1995

2000

100
100
100
100
100

145
187
101
133
142

227
386
138
210
230

188
259
132
131
175

237
346
100
112
202

+ 137
+246
0
+ 12
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+8
+13
0
+6
+7

+ 10
+ 17
+7
+ 10
+ 10

-4
-8
-I
-9
- 5

+3
+6
-5
-3
+3

+5
+8
0
+ 1
+4

57
12
6
26
100

55
15
5
25
100

60
14
6
21
100

65
16
4
15
100

+9
+7
-4
-12

56
9
8
27
100

1980-2000

Kaikkien luottomuotojen velkamaara lisaantyi 1980-luvulla ja etenkin sen
toisella puoliskolla ja vaheni 1990-luvun alun lamavuosina. 1990-luvun
puolivalin jalkeen asunto- ja kulutusluottojen maara kasvoi, kun taas muiden
luottojen kanta supistui. Koko tarkastelujaksolla asunto- ja kulutusluotot lisaantyivat nopeammin kuin opinto- ja elinkeinoluotot.
Kulutusluottokanta kasvoi eri velkalajeista kaikkein nopeimmin. Se
yli kolmin~ertaistui vuosina 1980-2000. Kulutusluotot lisaantyivat nousukausilla 1980-luvun ja 1990-luvun lopussa ja supistuivat 1990-luvun Iaman
aikana enemman kuin asuntoluottokanta. Velkaantuminen lyhytjanteiseen
kulutukseen on lisaantynyt suhteellisesti enemman kuin velkaantuminen pitkaaikaisiin investointeihin.
Eri luottomuotojen suhdannevaihtelut nakyvat parhaiten uusista luotoista. Kuvio 5.6 kuvaa kotitalouksien uusien luottojen kehitysta. Vuonna
2000 kotitalouksien nostamasta vajaan 16 miljardin euron velkamaarasta
puolet oli asuntovelkaa, 40 prosenttia kulutusluottoa, kymmenesosa elinkeinotoiminnan velkaaja noin prosentti opintolainaa.
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Tau1ukon 1uvut perustuvat 1iitetau1ukon 18 ja 1iitteen 1 tietojen perusteella tehtyihin 1askelmiin.
Tarkaste1uvuodet on va1ittu siten, etta saadaan ne1ja yhta pitkaa ajanjaksoa. Esimerkiksi maliran
reaa1imuutosten tarkastelussa tama merkitsee sita, etta muutokset on 1askettu vuosi1ta 1981-1985 ,
1986-1990, 1991-1995 ja 1996-2000. Luvut kuvaavat vuoden 1opun ti1annetta.
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Kuvio 5.6 Kotitalouksien uudet luotot kayttotarkoituksen mukaan 1980-2000
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Reaalimaaran indeksi, 1980=100
Lahde: Liitetaulukon I C ja liitteen 1 tietoihin perustuvat laskehnat.

1980-luvulla vuosi 1988 oli uuden velkaantumisen huippuvuosi. Erityisesti
kulutus- ja asuntovelkojen nostot lisaantyivat. Kotitalouksien luottolama oli
syvimmillaan vuonna 1992, jolloin kaikkien luottojen maara viiheni. Sarna
toistui koko tarkastelujaksolla ainoastaan vuonna 2000.
Eri velkamuotojen kaytti:i elpyi lamasta eri tahtiin. Kulutusvelkaantuminen kiiiintyi kasvuun hetkellisesti jo vuonna 1991 ja pysyviimmin vuonna 1993. Kasvu alkoi useita vuosia ennen muiden luottomuotojen vastaavaa
kaannettii. Vuodesta 1998 lahtien uusien kulutusluottojen maara on ylittanyt
reaalisesti velkaantumisen "hullun vuoden" 1988 maariin. Vuosina 19941995 uusia kulutusluottoja nostettiin jopa enemmiin kuin asuntoluottoja.
Kulutusluotot ovat herkka kansalaisten tulevaisuudenuskoa ja tyomarkkinoiden kehitysta heijasteleva suhdannemittari. 1980-luvun lopulla
kulutusluottojen nostot olivat vahentyneet ennen kuin tyottomyys alkoi lisiiantyii syksylla 1990. Syksylla 1994, kun tyottOmien maara alkoi vaheta,
kulutusluottojen maara oli lisaantynyt jo toista vuotta. Muista tilastomitta-
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Luottokantatilastossa on tietoa uusista asuntoluotoistaja elinkeinoluotoista vuodesta 1989 alkaen.
Asuntoluottoja kuvaava sarja on rakennettu kuviossa siten, e!Ul vuosien 1980-1988 tiedot kuvaavat
kaikkia uusia luottojaja vuosien 1989-2000 tiedot uusia asuntoluottoja. Tama ei muuta yleiskuvaa
uusien asuntoluottojen kehityksesta. Esimerkiksi 1990-luvulla asuntoluottojen ja kaikkien uusien
kotitalousluottojen kuvaajat olivat Hihes yhtenevat. Elinkeinoluottoja koskeva sarja kuvaa
elinkeinonharjoittajatalouksien luottoja, joista valtaosa on elinkeinotoimintaan tarkoitettua velkaa.
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reista kuluttajabarometri tunnistaa yhtli herklisti talouden muutokset (Kuluttajabarometri 1987-2001).
Uusia luottoja koskevat tiedot (kuvio 5.6) kuvaavat hieman eri tavalla
kulutus- ja asuntoluottojen suhdanneherkkyyttli kuin luottokantatiedot (taulukko 5.4). Uusien kulutusluottojen mlilirli pieneni Iaman aikana vahemmlin
ja lyhyemmliksi aikaa kuin uusien asuntoluottojen mlilirli. Tamli voi johtua
siita, etta kulutusluottoja kaytettiin 1990-luvulla laajasti jokapaivaisten menojen rahoittamiseen. Kulutus1uottolama kesti lyhyemmlin aikaa, koska
luottojen kliyttO elpyi Iaman jalkeen ensin pienten kulutushankintojen ja
vasta myohemmin suurten asuntoinvestointien rahoituksessa.
Luottokantatilaston mukaan eri kulutusluottomuodoista kestokulutusluottojen osuus supistui 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa muiden kulutusluottojen kustannuksella (ks. myos KilpiO 1978). Kun 1980-luvun alkuvuosina kulutusluottokannasta enimmilllian kaksi kolmasosaa oli kestokulutusvelkaa, vastaava osuus oli vuonna 1992 eniili 40 prosenttia. Samana
vuonna uusista kulutusluotoista jo yli kaksi kolmasosaa oli muuta kuin kestokulutusluottoa. Tama johtuu osamaksukaupan vahenemisestii ja sitii korvaavien uusien luottomuotojen kayton lisaantymisesta? 9
Osamaksukauppa ei ole silti kadonnut kokonaan. Sitii kiiytetiiiin huonekalu- ja kodinkonekaupan asemesta muun muassa autojen, matkailuvaunujen ja veneiden rahoituksessa (Velka koostuu .. .l998). Luotonantajille
osamaksu on edelleen tarkea luottomuoto. Sen avulla luotonantoa on mahdollista suunnata luottomarkkinoiden ydinkohderyhman ulkopuolelle niillekin, joille ei voida heikon taloudellisen tilanteen vuoksi myontiiii vakuudetonta kulutusluottoa.

Kulutusluottojen erityisriskit
Kulutusluottoja kuoletetaan vuodessa yhtii paljon kuin asuntoluottoja. Tiimii
johtuu kulutusluottojen lyhyista maksuajoista. Kulutusluottojen vuotuiset
kuoletukset ovat miltei yhta suuret kuin kulutusluottokanta, mutta asuntoluottojen kuoletukset ovat alle neljiinnes asuntoluottokannasta. Vuonna 2000
kotitalouksien vajaan 13 miljardin euron suuruisista luottojen kuoletuksista
liihes kuusi miljardia euroa kohdistui kulutusluottoihin ja viihan pienempi
mliiirii asuntoluottoihin. Kuviossa 5.7 verrataan eri luottomuotojen kuoletuksia kotitalouksien kiiytettavissa oleviin tuloihin.
Seka kulutus- etta asuntoluottojen kuoletukset vievlit lahes kymmenesosan kotitalouksien kaytettavissa olevista tuloista. Muiden luottojen
kuoletusten suhteellinen osuus jaa vahiiiseksi. Tarkastelujaksolla kulutusluottojen kuoletusten osuus kaytettavissa olevista tuloista lisaantyi suhteelli29

Tilastoinnin muutosten vuoksia naitli tietoja ei ole saatavilla vuoden 1992 jalkeise!Ui ajalta.

124
sesti nopeammin kuin kaikkien luoton kuoletusten osuus. Kulutus- ja asuntoluottojen kuoletusten aiheuttamaa yhta suurta taloudellista rasitusta voidaan pitaa velkaongelmien syntymista ajatellen tarkeana havaintona.
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Kuvio 5.7 Kotitalouksien luottojen kuoletusten osuus kaytettavissa olevista tuloista
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luottomuodoittain 1980-2000, %
Uihde: Liitetaulukoiden 18 ja 1C seka liitteen I tietoihin perustuvat laskelmat.

Kuoletusten lisaksi korkotaso vaikuttaa luottojen taloudelliseen rasittavuuteen. Kotitaloudet maksavat enemman korkoja asuntoluotoista kuin kulutusluotoista, koska asuntoluottokanta on suurempi ja korot kohdistuvat koko
kantaan. Pankkien asunto- ja kulutusluottokannan ja keskikorkojen perusteella arvioituna kotitaloudet maksoivat asunto- ja kulutusluottojen korkoja
yli 2,1 miljardia euroa vuonna 2000. 31 Yli nelja viidesosaa maarasta oli
asuntoluottojen ja vajaa viidennes kulutusluottojen korkoa. Vuonna 2000
kotitaloudet kayttivat noin neljanneksen kaytettavissa olevista tuloistaan
asunto- ja kulutusvelkojen korkoihin ja lyhennyksiin.
Korkorasitus jakaantuu eri tavoin eri vaest6ryhmiin. Vuoden 1998
kulutustutkimuksen tietojen perusteella korkojen maksaminen heijastelee
30

Luottojen kuoletukset on laskettu luottokantatilastosta. Kotitalouksien kaytettavissa olevia tuloja
koskevat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja kuvaavat kaikkia kotitalouksia.
Luottokantatietojen avulla ei ole mahdollista laskea asunto- ja elinkeinoluottojen kuoletuksia vuotta
1989 edeltavalta ajalta samalla tavalla kuin tassa on laskettu kulutus- ja opintoluottojen kuoletukset.
Tamajohtuu aiemmin todetuista tilastoinnin muutoksista.
31

Vuonna 2000 kotitalouksien asuntoluottokannan keskikorko oli 6,49 prosenttia ja kulutusluottokannan keskikorko 7,37 prosenttia (Rahoitusmarkkinat 1990-2001). Laskelma ei sisalla muiden
luottojen korkomaiiria.
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1uottokelpoisuutta ja luotonsaantimahdollisuuksia (Ahlqvist & Pajunen
2000, liitetaulukot). Seka asunto- etta kulutusluottojen korkomaksut olivat
tyotatekevien talouksissa keskimaarin suuremmat kuin tyoelaman ulkopuolisissa ryhmissa. Kulutusluottokorkojen suhteellinen osuus maksetuista koroista oli suurin tyoelaman ulkopuolisissa vaestOryhmissa.
Luottojen tarjonnan muutokset ja markkinaehtoisuuden lisaantyminen
ovat lisanneet luottojen kayton riskeja. Luottokantatietojen mukaan pankkien asuntoluottojen osuus asuntoluottokannasta kasvoi alle kolmesta neljasosasta perati 97 prosenttiin vuosina 1980-2000. Julkisyhteisojen osuus
taas kaventui, vaikka 1990-luvun Iaman aikana valtion varoista valitettyjen
asuntoluottojen maara kasvoikin hetkellisesti. Valtion vetaytyminen opintoluottomarkkinoilta 1980-luvun alkupuolella edesauttoi markkinaperusteisen
luotonannon laajenemista (ks. myos Blomster 2000).
Kulutusluottomarkkinat ovat olleet perinteisesti talletuspankkien
hallussa, mutta vapailla rahoitusmarkkinoilla muiden luottolahteiden merkitys on kasvanut. 1980-luvun alussa lahes yhdeksan kymmenesosaa kulutusluottokannasta oli pankkien kulutusluottoja, mutta vuonna 2000 vastaava
osuus oli enaa vahan yli puolet. Vuoden 2000 lopussa pankkien kulutusluottokanta oli runsaat kolme miljardia ja muiden luotonantajien noin kolme
miljardia euroa. Uusien kulutusluottojen tarkastelu kuviossa 5.8 osoittaa selvemmin kulutusluottomarkkinoiden uusjaon 1990-luvulla.
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Kuvio 5.8 Kotitalouksien uudet kulutusluotot luotonantajittain 1980-2000
Reaalim1Hiran indeksi, 1980=100
Uihde: Liitetaulukon lC ja liitteen 1 tietoihin perustuvat laskelmat.

126
Muiden luotonantajien kuin talletuspankkien uusien kulutusluottojen miUira
moninkertaistui vuosina 1980-2000. Uusista kulutusluotoista jo kolme neljasosaa oli muiden kuin pankkien myontamia. Pankkien asema kulutusluottomarkkinoilla ei ole heikentynyt niin paljon kuin kuviosta voisi paatella.
Monet luottokortteja tarjoavat yksityiset rahoituslaitokset ovat pankkien
omistuksessa ja osa pankkikonserneja. Pankkiryhmat ovat siirtaneet kulutusluottopalvelujen tarjontaa yha enemman rahoitus- ja luottokorttiyhtiOihin.
Kulutusluottomarkkinoiden rakennemuutos on vahvistanut luottomarkkinoiden eriytymista. Tama ei tarkoita suoraan sita, etta pankeista jaetaan edullista rahaa hyvaosaisille ja muualta kallista rahaa huono-osaisille.
Pankkien kulutusluottojen keskikorko oli vuoden 2000 lopulla runsaat seitseman prosenttia ja luoton hintaerot eri pankkiryhmien kesken olivat pienet.
1990-luvun alussa pankkien kulutusluottojen keskikorko oli tahan verrattuna
kaksinkertainen. Vuonna 2000 korot nousivat, mutta ovat alentuneet sen jalkeen (Rahoitusmarkkinat 1990-2001).
Luottokorttiluotoissa on suuremmat korkoerot kuin pankkien kulutusluotoissa. Korollisten luottokorttien nimellinen keskikorko oli luottokorttitilaston mukaan yli 14 prosenttia vuonna 2000. Kun paremman vaen luottokortteihin kuuluvan DinersClubin korkotaso on arviolta kolmannes yksinhuoltajien suosiman Ellos-postimyyntiyrityksen luottokortin korosta, vaite
kulutusluottomarkkinoiden eriytymisesta ei ole aiheeton. Vuonna 2000 kotitaloudet maksoivat luottokorteistaan korkoja ja muita maksuja yhteensa
130 miljoonaa euroa. (Luottokortit 1987-2000; ks. myos Effects ... 1996.)
Korkean koron markkinoilla luottoa on mahdollista myontaa tavallista IOysemmin kriteerein. Jos luottokorko on moninkertainen verrattuna
markkinoiden korkotasoon, luotonantaja on varautunut tavanomaista suurempiin tappioihin. Sopivan hinnoittelun avulla on siis mahdollista laajentaa
luotonantoa taloudeltaan keskimaaraista heikompiin vaestOnosiin.
Kulutusluottomuotojen keskinaisen tyonjaon selkiytyminen 1990luvulla suosii luottokorttimarkkinoita. Osamaksurahoituksen kohdistuminen
aikaisempaa suurempien hankintojen rahoittamiseen on tehnyt tilaa luottokorttien kaytolle. Pankit taas ovat pyrkineet korvaamaan runsaasti tyota
teettavia pienia velkakirjaluottoja muilla rahoitusmuodoilla. Naista syista
aile 15 000 euron rahoitustarpeita tyydytetaan nykyisin yha enemman luottokorttien avulla (Velka koostuu ... 1998).
Luottojen rasittavuutta ja hintaa koskevat kehityspiirteet oikeuttavat
pitamaan kulutusluottoja tavanomaista riskialttiimpina luottoina. Niiden riskit nakyivat heti luottosaannostelyn purkamisen jalkeen luottotietorekisteriaineistoihin perustuneissa tutkimuksissa. Luottomarkkinoille tuli runsaasti
kokemattomia luotonkayttajia. Hyodykesidonnainen osamaksukauppa korvautui vakuudettomilla korttiluotoilla ja muilla kulutusluotoilla. Lisaksi kulutusluottojen kaytto kasaantui samoille velallisille. (Pulkkinen 1988.) Naita
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tietoja ei ole 1990-luvulta, koska luottosopimusten tallentaminen luottotietorekisteriin kiellettiin 1980-luvun lopulla (Paat6s 1/1989).
Tilastokeskuksen varallisuustutkimusten tiedot vuosilta 1987-1998
tukevat samansuuntaista paattelya. 32 Ensiksi vuonna 1998 yksinhuoltajatalouksien kulutusvelkojen osuus kaytettavissa olevista vuosituloista oli vajaa
neljannes, mikii on viihintiiiin kolminkertainen verrattuna muihin elinvaiheen
mukaisiin ryhmiin. Vuonna 1998 yksinhuoltajilla oli myos absoluuttisesti
keskimaarin eniten kulutusvelkaa. Toiseksi vuonna 1998 alimmassa tulodesiilissa kulutusvelkaantumisaste oli vajaa viidennes, mikii on yli kaksinkertainen verrattuna muihin tuloryhmiin. Kolmanneksi tyottomilla kulutusvelkojen osuus tuloista pysyi Iaman jalkeen ennallaan, vaikka niiden velkaantumisaste muuten pieneni. Tyossii kayvistii yrittajataloudet kiiyttavat
enemmiin kulutusluottoa kuin palkansaajat. Palkansaajista ylempien toimihenkilOiden kulutusvelkaantumisaste supistui vuosina 1987-1998 pienemmiiksi kuin muiden palkansaajien.
Riskipitoisina pidettiivien kulutusluottojen kiiyton laajentuminen rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeisessii luottoyhteiskunnassa voi yhtena tekijanii selittaii velkaongelmien lisiiiintymistii ja hallinnan tarvetta
1990-luvulla. Tama perustelu on esitetty usein muissakin maissa tehdyissii
tutkimuksissa, joissa on pohdittu velkaongelmia ja niiden lievittamistii (ks.
esim. Ramsay 1995; Ford & Reifner 1992). Kun luotonanto on lisiiksi laajentunut taloudellisesti epiivarmoihin vaestOryhmiin ja taloudellinen epavarmuus on tunkeutunut taloudellisesti vakaina pidettyihin luotonkayttajaryhmiin, velkaongelmien kasvu 1980-luvulta alkaen ei ole ylliittavaa.

5.3

Velkaongelmat

Seuraavaksi tutkitaan velkaongelmien kehitystii ja rakennetta 1980- ja 1990luvulla. Tarkastelussa hyodynnetaiin velalliskokemuksia kuvaavia subjektiivisia mittareita, rekisteritietoja velkaongelmista seka maariitietojen avulla
muodostettuja objektiivisia mittareita. Velkaongelmien mittareita selostettiin
taman paiiluvun alussa (jakso 5.1 ).
Velkaongelmien jarjestelykeinoja ei vielii esitellii. Nain tulee kirkkaammin esiin se, milloin on kyse velkaongelmista ja milloin taas niiden
jiirjestelystii, selvittelysta tai hallinnasta (ks. myos Sullivan et al. 1995, 197).
Tiillii tavoin on helpompi arvioida tuonnempana sita, minka verran velkaongelmia ylipaansa kyetiiiin ratkaisemaan ja kuinka usein ongelmien selvittely
vaatii luottosuhteen ulkopuolisia toimia.
32

Varallisuustutkimuksen julkaisujen (Siiy1a 2000a; Suomalaisten varat ja ve1at 1997 ja
Kotitalouksien sfifistfiminen ... 1991) tietoihin perustuvat laskelmat.
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5.3 .1 Yleiskuva velkaongelmista
Velkaongelmien yleisyys
Subjektiivinen ylivelkaantuminen kyselytutkimuksissa. Velallisten kokemien
velkaongelmien maarasta on koottu tietoa useissa kyselytutkimuksissa 1990luvulla. Tilastokeskuksen kotitalous- ja tulonjakotutkimuksissa on selvitetty
ylivelkaantuneiden maaraa vuosittain vuodesta 1991 (Reijo 2000b; Penttila
1995). Niissa on kysytty vastaajan arviota siita, onko kotitalouden velkojen
maara kasvanut "yli selviytymisrajan" kyselya edeltaneena vuonna. Aineistoja on hyodynnetty muissakin tutkimuslaitoksissa.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksissa koyhyyden moniulotteisuudesta on koottu tietoja ylivelkaantumisesta vuosina 1995
ja 2000 (Ritakallio 2001a; Kangas & Ritakallio 1997). Asiaa on mitattu tiedustelemalla 18-74-vuotiaiden vastaajien suhtautumista vaitteeseen "tulot ja
velanhoitomenot huomioon ottaen koen olevani ylivelkaantunut". Samaa
kysymyksenasettelua on sovellettu Kansanelakelaitoksen julkaisemissa hyvinvointitutkimuksissa, jotka on tehty Turun yliopiston sosiaalipolitiikan
laitoksella (Lindholm 2001; Marski & Maensivu 1998).
Eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyona toteutetuissa talousja terveystutkimuksissa on selvitetty Iaman vaikutuksia ja velkaongelmien
kokemista 18-74-vuotiaalta vaestolta. Tiedot on keratty Tilastokeskuksen
tyovoimatutkimuksissa viidesti vuosina 1992-1997 (Kontula ym. 1998).
Tutkimuksissa on mitattu "ongelmallista velkaantumista", joka kuvaa vaikeuksia vahintaan yhdella kuudesta ve1kaongelmien osa-alueesta. Ne ovat
asuntoluottojen, opintovelkojen ja muiden pankkilainojen, takausten ja yksityisvelkojen maksuongelmat seka asuntovelkojen jatjestelyt.
Taulukko 5.5 kuvaa ylivelkaantuneiden maaraa ja sen kehitysta naissa usein toistetuissa valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa 1990-luvulla.
Tutkimusmenetelmat poikkeavat eri tutkimuksissa. Kotitaloustutkimuksissa
on tilastoyksikkona kotitalous ja muissa tutkimuksissa henkilo. Koyhyys- ja
hyvinvointitutkimukset on toteutettu postikyselyjen ja muut tutkimukset
haastattelumenetelmien avulla. Myos otoskoko vaihtelee ja se, milta ajalta
vastaajan arvio kuvaa ylivelkaantumista.
Subjektiivisesti ylivelkaantuneiden maara ja vaest6osuus vaihtelevat
eri mittaustavoilla. Talous- ja terveystutkimukset tavoittavat eniten velkaongelmiin joutuneita. Hyvinvointitutkimuksissa maara kohoaa suuremmaksi,
jos mukaan lasketaan ne henkilot, jotka olivat osittain samaa mielta ylivelkaantumisesta esitetyn vaitteen kanssa. Nain laskien ylivelkaantuneiden
maara oli enimmillaan 880 000 henki!Oa vuonna 1995 ja osuus kaikista kyselyyn vastanneista vaihteli eri vuosina kuudenneksesta neljannekseen
(Marski & Maensivu 1998, 54-55). Ei ole uutta, etta eri mittarit antavat eri-
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laisia tuloksia saman ongelman laajuudesta. Tama on havaittu esimerkiksi
koyhyyden ja tyottomyyden laajuuden arvioinnissa.
Taulukko 5.5 Subjektiivinen ylivelkaantuminen kyselytutkimuksissa 1990-luvulla33
Tu1ojako- ja kotita1oustutkimukset
kotita1oudet, joiden ve1at
ovat kasvaneet y1i
se1viyt):misrajan
maiira
vuosiosuus
muutos kaikista
Vuosi tuhansia
%
%
1991
40
2
1992
2
51
+28
1993
60
+ 18
3
1994
85
+40
4
1995
1996
120
+21
5
1997
129
+7
6
1998
-14
Ill
5
1999
-11
4
99
2000

Hyvinvointi- ja koyhyystutkimukset
tu1ot ja ve1anhoitomenot
huomioon ottaen
;tlive1kaantuneet henki1ot
maara
vuosiosuus
muutos kaikista
tuhansia
%
%

365
330

-10

10
9

221

-16

6

229

+2

6

Ta1ous- ja terveystutkimukset
eri tavoin onge1mallisesti
ve1kaantuneet henki1ot
miHira

vuosimuutos

osuus
kaikista

tuhansia

%

%

540
579
651
621

+7
+13
-5

15
16
18
17

496

-10

14

Taulukossa velkaongelmiin joutuneiden maara on suhteutettu joko kaikkien
kotitalouksien tai 18-74-vuotiaan vaestOn maaraan, koska kaikissa kyselyissa velkaongelmia koskevia kysymyksia ei ole rajattu tai suhteutettu velkaantuneisiin vastaajiin. Ongelmavelallisten osuus velkaantuneista selviaa
parhaiten kotitaloustutkimuksista. Niissa ylivelkaantuneiden osuus velkaantuneista kotitalouksista kohosi noin kolmesta liki 12 prosenttiin vuosina
1991-1997, mutta palautui aile kymmeneen prosenttiin vuosikymmenen lopulla (Reijo 2000b, 19; Kotitaloustutkimus 1991-1999).
Erilaisista mittareista ja tuloksista huolimatta kyselytutkimusten perusteella syntyy kohtalaisen selkea kuva ylivelkaantumiskehityksesta 1990luvulla. Ylivelkaantuneiden maara lisaantyi 1990-luvun ensimmaisella puoliskolla, oli suurimmillaan vuosikymmenen puolivalin tienoillaja vaheni sen
jalkeen. Ylivelkaantuneiden kotitalouksien ja henki!Oiden maara on kehittynyt eri tavoin. Kotitalouksien ylivelkaantuminen on seurannut yksittaisten
henkiloiden ylivelkaantumista parin-kolmen vuoden viiveella. Esimerkiksi
talous- ja terveystutkimuksissa ylivelkaantuneiden maara oli suurimmillaan
jo vuonna 1994, mutta kotitaloustutkimuksissa vasta vuonna 1997. Viive voi
johtua siita, etta yksi ylivelkaantunut henki!O ei tee aina koko kotitaloudesta
33

Tie dot perustuvat paaosinju1kaisuista Reijo (2000b, 19), Kontu1a ym. (1998, 31-32) ja Marski &
Maensivu (1998, 54) koottujen tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin. Kotita1oustutkimuksen
tieto vuode1ta 1999 perustuu perusaineiston 1ukuun (Kotitaloustutkimus 1991-1999). Hyvinvointitutkimusten tietoja on taydennetty Turun yliopiston koyhyystutkimuksen vertai1uke1poisella tiedolla
vuode1ta 2000 (Ritakallio 200 I a). Vastaajia on ollut hyvinvointi- ja koyhyystutkimuksissa no in
4 000 seka ta1ous- ja terveystutkimuksissa noin 2 000. Kotitaloustutkimusten otoskoko on ollut
5 000-12 000.
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ylivelkaantunutta. Siksi velkaongelmien kehityksen kiHinteet nakyvat herkimmin henki16pohjaisista kyselyista.
Kyselytutkimusten subjektiiviset mittarit kuvaavat ylivelkaantuneiden kantaa ja sen muutoksia, eivatka tunnista herkasti uusien velkaongelmien kehityssuuntia. Ylivelkaantuneiden joukon vaihtumisesta on vain vahan tietoa. Kotitaloustutkimuksen mukaan koko maassa ISO 000 kotitaloutta
oli ollut ylivelkaantunut joskus ajanjaksolla 1990-1994 ja 85 000 taloutta
vuonna 1994 (Iivari & Heinonen 1997, 43-45). Nain 65 000 taloutta oli
paassyt eroon aiemmista velkaongelmistaan. Ongelmista selviytyneiden
maara on voinut olla todellisuudessa suurempi, koska vastaajat eivat muista
niin hyvin tilannettaan useiden vuosien takaa kuin edeltavalta vuodelta.
Kansainvaliset kokemukset tukevat havaintoa velkaongelmiin joutuneiden alituisesta vaihtumisesta. Iso-Britanniassa tehty tutkimus valaisee
velkaongelmien monimutkaista dynamiikkaa ja velallisten eriytyvia polkuja.
Ford in ja Burrows in (1999, 308-309) mukaan kaikkiaan joka vi ides asuntovelallinen oli ollut maksuvaikeuksissa vuosina 1991-1994. Koko tarkastelujakson ajan vaikeuksissa olleiden osuus oli vain yksi prosentti velallisista.
Suurimman ryhman muodostivat ne yhdeksan prosenttia velallisista, joilla
oli vaikeuksia kyselyhetkella, mutta ei lainkaan sita ennen. Lisaksi tarkastelussa erottui ryhmHi, joissa ongelmat olivat joko paattyneet tai niita oli ollut
monesti eri ajankohtina. Usean vuoden tarkasteluissa ja dynaamisissa asetelmissa velkaongelmien maara kohoaa suuremmaksi kuin vuositasolla (ks.
myos Goodin et al. 2000; Godwin 1997).
Subjektiiviset mittarit kuvaavat sellaisenaan varsin heikosti velkaongelmien syvyytta. Vaikka ongelmia koetaan runsaasti, ne ovat usein harmittomia ja valiaikaisia. Vain vahemmistO ongelmista on vakavia ja pitkakestoisia tai edellyttaa luottosuhteen ulkopuolista apua. Tahan viittaavat hyvinvointitutkimuksen tiedot vuodelta 1998 (Marski & Maensivu 1998, 16-24).
Noin joka kymmenes vastaaja oli kokenut vuoden aikana vahintaan kerran
pankkilainan maksuvaikeuksia. Usein ilmenevia vaikeuksia oli kolmella
vastaajalla sadasta ja naista noin joka toisella oli jatkuvia maksuvaikeuksia.
Osuudet eivat kuitenkaan sisalla muiden luottojen tai korottomien maksujen
maksuvaikeuksia.
Kaiken kaikkiaan ylivelkaantuneiden vaestOosuus on vaihdellut
Suomessa 1990-luvulla eri vuosina ja eri menetelmin tehdyissa tutkimuksissa muutamasta prosentista vajaaseen viidennekseen. Aikaisemmin esitellyn
vertailun mukaan ylivelkaantuminen on Suomessa yleisempaa kuin Euroopassa keskimaarin. Vertailun kysymyksenasettelu muistuttaa eniten talous-
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ja terveystutkimusten mittaustapaa. Tiillaisissa laajoissa mittareissa voi olla
niin sanottuja validiusongelmia (ks. esim. Alkula ym. 1994, 88-1 00). Toisin
sanoen ne mittaavat muutakin kuin niiden pitiiisi mitata. Tamii vaikeuttaa
luotoista johtuvien velkaongelmien ja muiden talousvaikeuksien erottelua.
Tosin on vaikeaa tietiiii, kuka oikeastaan ilmoittaa kyselytutkimuksissa olevansa ylivelkaantunut. Se, joka jattiia velkansa maksamatta saadakseen rahaa viilttiimiittomiin elinkustannuksiinsa vai se, joka maksaa velkansa ja eliia
menoistaan tinkien alle kaikkien elinkustannusnormien.

Muut velkaongelmien yleisyyden osoittimet. Velkaongelmien yleisyytta voidaan tarkastella myos velkojen vapaaehtois- ja pakkoperintaa sekii luottotietorekisteriin tallennettuja maksuhiiirioitii koskevien tietojen avulla. Nama
mittarit kuvaavat kyselytutkimuksia paremmin velkaongelmien kehitysta
pitkallii aikaviilillii sekii ajoittumista 1980- ja 1990-luvulla.
Velkojen vapaaehtoisperinniin laajuutta on vaikea arvioida. Siitii ei
jiiii merkkejii viranomaistilastoihin, eivatkii luotonantajat raportoi niiitii tietoja mielelliiiin julkisesti. Tavanomaisissa taloudellisissa oloissa ja velan
luonteen mukaan noin yhdeltii-kahdelta velalliselta kymmenestii peritaiin
velkaa vapaaehtoisesti. Niiistii velallisista jokseenkin yhta suuri osa joutuu
pakkoperinniin kohteeksi. (Muttilainen 1990; Pulkkinen 1990.) Perinniin
mittasuhteiden perusteella velkoja maksetaan tunnollisesti ja vakavat ongelmat ovat harvinaisia.
Jos velallinen ei maksa velkojaan vapaaehtoisesti, eika ole halukas
jiirjestelemiian niitii, velkoja peritiiiin pakkoperinniillii. Velkaa periessiiiin
velkojan ensisijaisena pyrkimyksenii on kannustaa velallista sopimaan uudesta maksusuunnitelmasta. Perintiimenetelmiin valintaan vaikuttaa usein se,
onko perinta velkojalle kannattavaa. Pieniii saatavia jiiiikin perimiittii taloudellisista syista.
Pakkoperinniissii velkoja hakee kullekin velalle tuomioistuimesta
tiiytiintoonpanoperusteen ulosottoa varten. Velan perintamahdollisuuksia on
rajattu nykyisin monin tavoin velallisen eduksi, kun tilannetta verrataan rahoitusmarkkinoiden siiiinnostelyn aikaan. Pakkoperintiijarjestelmien institutionaalinen muotoilu - perintiimenetelmiit, kustannukset, siiiintelyn muodot,
perintiirajoituksetja velallisen suoja- vaihtelee suuresti eri maissa (Laws &
Mansfield 1999).

34

Esimerkkina tarkasta mittarista voidaan mainita norjalaisen SIFO:n kayttama kyselytapa. Vaeston
velkaongelmien kehitysta on mitattu vuodesta 1991 lahtien kysymalla, onko vastaaja ollut edeltavau vuoden aikana tilanteessa, jossa rahat eivat ole riittaueet erapaivana lainakorkojen ja -lyhennysten maksuun pankille tai muulle luotonantajalle. Velkaongelmia kokeneiden osuus oli suurimmillaan vuonna 1992, jolloin yksi talous kymmenesta ilmoitti velanhoitovaikeuksista. Vuoteen
1996 mennessa osuus oli puolittunut. Ongelmien kehitys on ollut samansuuntaista kuin Suomessa,
mutta niiden huippu ajoittui muutamia vuosia aikaisempaan ajankohtaan. (Poppe 1996a, 2-3.)
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Kuviosta 5.9 selviiHi velkojen oikeudelliseen massaperintaan edenneiden asioiden maaran kehitys vuosina 1965-2000. Maksamismaarays oli
vuodesta 1954 vuoteen 1993 tarkein ja yleisin velkojen oikeudellisen perinniin keino (Pulkkinen, Hyttinen, Hameen-Anttila & Pihlastie 1989, 2). Velkoja perittiin oikeudessa myos lainhaullaja velkomiskanteella. Vuoden 1993
lopulla oikeudellinen perintii uudistettiin ja sen jalkeen velkoja on peri tty oikeusteitse joko suppeina tai laajoina riita-asioina.
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Kuvio 5.9 Velkojen massaperintaasiat alioikeuksissa 1965-2000. lndeksi, 1965=1 00
Liihde: Liitetaulukon 2A tietoihin perustuvat laskelmat.

Velkojen oikeudellinen massaperintii lisiiiintyi 1900-luvun viimeisinii vuosikymmeninii. 1950-luvulla alkanut kasvu pysiihtyi 1960-luvun puoliviilissii.
Perintiiasioiden miiiirii pysyi vakaana 1980-luvun alkuun saakka. Tiimii voi
johtua kulutusluottojen kiiytOn maltillisesta kehityksesta samana aikana (ks.
edellii kuvio 4.3). Edes velanoton voimakas kasvu suuren muuton loppuvaiheissa tai talouden taantuma 1970-luvun puolivalissa eivat lisanneet velkaongelmia.
Velkojen perinta oikeusteitse alkoi lisaantya voimakkaasti 1980luvun alussa (ks. myos Kagan 1984). Vuodesta 1984 lahtien kuviossa esitettyjen perintaasioiden maara on jatkuvasti ollut yli 100 000. 35 1980-luvun
lopun nousukaudella velkojen perinta tuomioistuimissa vaheni hetkellisesti.
35

Tietojen tulkintaa vaikeuttaa se, etta vuoden 1993 jiilkeiset luvut eivat ole instituutioidenja tilastoinnin muutosten takia tiiysin vertailukelpoisia sitii edeltiineiden tietojen kanssa. Velkaongelmien
selvittelyn uudet muodot ovat viihentaneet velkojen oikeudellisen perinniin tarvetta. Luvut eivat
myoskaan kuvaa ainoastaan yksityisvelallisten luotonhoito-ongelmia, koska tuomioistuimissa peritiiiin myos yritysten velkojaja kotitalouksien korottomia maksuja.
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1990-luvun laman aikana velkoja perittiin oikeusteitse poikkeuksellisen
paljon. Laman jalkeen maara on pysynyt vahenemisestaan huolimatta suurempana kuin rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana. Perintaasioiden
kuvaajasta nakyy myos velkaongelmien hienoinen lisaantyminen vuosituhannen vaihteessa.
Kuvion sanoma voidaan tiivistaa siten, etta vapailla rahoitusmarkkinoilla velkaongelmia esiintyy enemman kuin luottosaannostelyn oloissa. Tosin luottojen kayttokin lisaantyi olennaisesti 1900-luvun toisella puoliskolla.
Laman aikana velkaongelmia oli taas selvasti enemman kuin normaaleissa
taloudellisissa oloissa vapailla rahoitusmarkkinoilla. Vuosituhannen vaihteessa kuvion kuvaamien velkomisasioiden maara tuomioistuimissa on vaihdellut valilla 130 000-140 000.
Velkojen oikeudellisen perinnan lisaantyminen 1990-luvulla lisasi
ulosottovelallisten ja -asioiden maaraa, koska tuomioistuimesta haetut velkomistuomiot pannaan taytantoon ulosotossa. 36 Ulosottovelallisten maara lisaantyi nopeasti lamavuosina 1990-luvun alussa. Ulosottovelallisina vuoden
lopussa olleita luonnollisia henkiloita oli enimmillaan lahes 460 000 vuonna
1994. Vuodesta 1995 lahtien maara vaheni viisi vuotta perakkain, mutta
kaantyi kasvuun vuonna 2000. Vuoden 2000 lopussa ulosoton asiakasrekisterissa oli lahes 300 000 luonnollista henkiloa.
Ulosottovelallisten maaran osuus 18-7 4-vuotiaan vaestOn maarasta
on vaihdellut vapailla rahoitusmarkkinoilla 6-13 prosentin valilla. Osuus
vastaa hyvin subjektiivisesti ylivelkaantuneiden maaraa kyselytutkimuksissa. Kysymys on kuitenkin vain osittain samoista velallisista. Ulosottovelallisista valtaosa on niita, joilla on jaanyt maksamatta jokin pieni maksusuoritus, esimerkiksi kauppalasku, sakko, pysakointivirhemaksu tai verojaama.
Nama velkaongelmat eivat valttamatta nay kyselytutkimuksissa. Ylivelkaantuneissa taas on velallisia, joiden velkoja ei ole koetuista ongelmista
huolimatta peritty ulosotossa. Vuoden 1998 kotitaloustutkimuksen mukaan
kolmelta kymmenesta ylivelkaantuneesta taloudesta, yhteensa 30 000 taloudelta, oli ulosmitattu varoja edeltavana vuonna (Reijo 2000b, 22).
Nykyisin entista useampi henkilO on saannollisen ulosoton kohteena.
Vuoden 2000 lopussa yhteensa 66 000 henkilolta perittiin velkoja tyonantajalle tai muulle tulon maksajalle asetetun maksukiellon avulla. Maara vastaa
paria prosenttia 18-74-vuotiaasta vaestosta ja on noin kolminkertainen verrattuna 1980-luvun alkuvuosiin. Kasvu johtuu seka velkaongelmien lisaantymisesta etta elakkeiden ja sosiaaliturvaetuuksien saatamisesta ulosmittauskelpoisiksi 1990-luvun alussa. Rieman karjistaen ulosottokaytanto on
36

Tassajaksossa esitettavat tiedot ulosottoperinnasta (asiamaarat, velallisten maara, rahamaarat, perintatulos, tulojen ulosmittaus ja maksukiellot) perustuvat liitetaulukon 20 ja liitteen 1 tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin (Tilastot kertyvat...tilastot kertovat 1980-2000). Niihin ei viitata erikseen tekstissa. Maksukielto tarkoittaa kaytannossa sita, etta esimerkiksi tyonantaja pidattaa osan
velallisen tuloista suoraan palkan paalta tyontekijan ulosottovelkojen maksamiseen.
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muuttunut 1900-luvun viimeisina vuosikymmenina siten, etta ennen ulosmitattiin varallisuutta kentallaja nykyisin palkkaa virastotyona.
Ulosotossa luottosuhteista johtuvat velkomisasiat kuuluvat yksityisoikeudellisiin saataviin. Niiden maara ilman elatusapusaamisia lisaantyi jyrkiisti 1990-luvun alussa, oli suurimmillaan Iamavuosina 1992-1993 ja vaheni vuoteen 1998 mennessa lahes lamaa edeltaneelle tasolle. Vuosituhannen
vaihteessa yksityisoikeudellisten saatavien ulosottoperinta on jalleen lisaantynyt. Vuonna 2000 naita asioita saapui ulosottoon 312 000.
1990-luvulla yksityisoikeudellisen saatavan ulosmittaus jai aikaisempaa useammin tuloksettomaksi velallisen varattomuuden tai tuntemattoman
asuinpaikan takia. Kuviosta 5.10 selviaa naista syista perimatta jaaneiden
seka hakemuksen mukaan maksettujen yksityisoikeudellisten saatavien
osuus kasitellyista asioista. Muulla tavoin paattyneet asiat eivat ole mukana
tarkastelussa.
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Kuvio 5.10 Yksityisoikeudellisten velkojen maksaminen ulosotossa 1987-2000
Maksettujen ja varattomina palautettujen asioiden osuus kasitellyista
asioista,%
Lahde: Liitetaulukon 20 tietoihin perustuvat Iaske! mat.

Ulosottovelallisten maksukyky on heikentynyt vapailla rahoitusmarkkinoilla. Maksamatta jaaneiden asioiden osuus kasitellyista asioista kohosi nopeasti Iaman alussa vuosina 1991-1992, mutta on pysynyt sen jalkeen vakaana. Kuvion lukujen ja edella velkojen vapaaehtoisperinnasta esitettyjen
tietojen perusteella voidaan paatella, etta maksaminen mutkistuu velkaongelmien pitkittyessa. Vapaaehtoisperinnassa velat tulevat useimmiten maksettua, mutta ulosotossa ne jaavat yleensa maksamatta. Ulosottoon saakka
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edenneissa tapauksissa velallisen taloudellinen tilanne on usein heikko ja
velkaa on yritetty periajo kauan aikaa.
Velkaongelmia voidaan kuvata myos luottotietorekisteriin tallennettujen maksuhairiOiden maaran tai hairiOita saaneiden henki!Oiden maaran
perusteella (ks. esim. Pulkkinen 1998; Dessart & Kuylen 1986). Taulukossa
5.6 on esitetty nama tiedot vuosilta 1987-2000. Maksuhairiot ovat summamuuttuja useasta velkaongelmien osoittimesta. Rekisteriin kerataan tietoja
viranomaislahteista ja suoraan velkojilta. Varattomuustiedot muodostavat
puolet ja karajaoikeuksien langettamat yksipuoliset velkomistuomiot liki
kolmanneksen rekisteriin tallennetuista uusista maksuhairiOmerkinnoista.
Taulukko 5.6 Maksuhii.irii:it luottotietorekisterissii. 1987-200037

Vuosi
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Maksuhairiollisten henkiloiden kanta
maara
vuosivaestoosuus
muutos
(18-74v)
tuhansia
%
%
221
6,3
- 2
217
6,1
200
227
260
285
313
339
357
368
343
315
308

- 4
+13
+ 15
+ 10
+ 10
+ 8
+ 5
+ 3
- 7
- 8
- 2

5,6
6,3
7,2
7,9
8,6
9,3
9,7
10,0
9,3
8,5
8,3

Uudet hairiomerkinnat vuoden aikana
m1Hira
vuosivaestoosuus
muutos
(18-74v)
tuhansia
%
%
226
6,4
- 6
212
6,0
206
351
400
397
356
399
367
329
318
304
330

- 1
+ 70
+ 14
- 1
-10
+ 12
- 8
-10
- 3
- 4
+ 9

5,8
9,8
11,1
11,0
9,8
10,9
10,0
9,0
8,6
8,2
8,9

MaksuhairiOtietoj en perusteella velkaongelmien maara kehittyi 1980- ja
1990-luvulla samansuuntaisesti kuin muidenkin mittareiden mukaan. 1990luvulla maksuhairion saaneiden velallisten maara lisaantyi. Vuonna 2000
heita oli puolet enemman kuin kymmenen vuotta aiemmin. Kasvu johtuu
osittain luottotietorekisterin tietojenkeruun tehostumisesta ja tietosisallon
laajenemisesta. Taulukosta ei selvia, etta maksuhairiOon joutuneiden maara
lisaantyi jo 1980-luvun ensimmaisella puoliskolla (Pulkkinen 1988, 19).
Vapailla rahoitusmarkkinoilla maksuhairioita ja hairioon joutuneita velallisia on ollut enemman kuin rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana.

37

Taulukon luvut ja 1aske1mat pohjautuvat paaosin Suomen Asiakastieto Oy:n julkaisemiin
maksuhairiotilastoihin eri vuosilta (Maksuhairiot 1987-2000). Velallisten maara vuosina 19871988 perustuu Pulkkisen (1988) esittamiin lukuihin. Maksuhairioiden maara samoina vuosina on
saatu suoraan Asiakastiedosta. Velal1isten maaraa koskevat luvut ovat vuoden lopun tietoja lukuun
ottamatta vuosia 1987-1990. Taulukossa ei ole esitetty vuoden 1989 lukuja, koska luottotietorekisterin tietosisallon muutosten vuoksi tiedot ovat heikosti vertailukelpoisia muiden vuosien
lukujen kanssa. Tekstissa esitettavat luvut perustuvat naihin samoihin lahteisiin.
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Maksuhairiotietojen perusteella yksityisvelallisten velkaongelmien
ajoittumisen luonnehdinta ei ole yksiselitteistii. Seka uusien hairiomerkintojen maara etta hairiovelallisten kanta lisaantyivat edellisvuodesta eniten heti
Iaman alussa. Uusien hairiOmerkintOjen vuotuinen maara oli korkeimmillaan
vuonna 1992 ja rekisteroityjen velallisten kanta vasta vuonna 1997. Eritahtisuutta osoittaa sekin, etta vuonna 2000 maksuhairiOilisten velallisten maara
vaheni ja uusien hiiirioiden maara kaantyi kasvuun.
2000-luvun alussa kahdeksalla prosentilla vaestosta (18-74-vuotiaat)
on edelleen luottotietorekisteriin tallennettuja maksu- tai velkaongelmia. Turun yliopiston sosiologian laitoksella vuonna 1999 tehdyssa postikyselyssa
maksuhairiollisten vaestOosuus jai runsaaseen puoleen todellisesta maarastaan (Erola 2000, 8). Monet vastaajat kenties kokevat hairioista kertomisen
arkaluonteiseksi tai eivat edes tieda tai muista tulleensa rekisteroidyksi
Iuottotietorekisteri in.
Kokonaisuudessaan eri tietolahteiden toisiaan taydentavien ja osittain
ristiriitaisten tietojen perusteella kotitalouksien velkaongelmat ovat nykyisin
kohtalaisen laaja ongelma yhteiskunnassa. Laman aikana velkaongelmia ja
ongelmiin joutuneita velallisia oli poikkeuksellisen paljon. Laman jalkeen
niiden maara on jaanyt toistaiseksi suuremmaksi kuin ennen lamaa. Myos
pysyvaluonteisiin velkaongelmiin joutuneiden maara lisaantyi 1990-luvulla.
Velkaongelmien kokeminen, velan pakkoperinta tai maksuhairiomerkinta eivat merkitse valttamatta vakavia velkaongelmia. Toisaalta monien
velallisten ongelmat ovat osoittautuneet ylitsepaasemattomiksi. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden asiantuntijoiden nakemyksia eri asiakasryhmien ongelmista mittaavan sosiaalibarometrin mukaan maksuvaikeuksiin joutuneet velalliset kuuluivat talouslaman aikana vaikeimmassa asemassa oleviin asiakasryhmiin yhdessa pitkaaikaistyottomien ja mielenterveyspotilaiden kanssa. Barometrilla ei ole mitattu naiden velallisten asemaa 19~0-luvun lopulla.
(Sosiaalibarometri 1991-2000; ks. myos Karjalainen 1997, 28-38.)

Maksamatta jadneet velat
Velkaongelmia voidaan tarkastella myos rahamaaratiedoilla, jotka kuvaavat
seka ongelmien kehitysta etta niiden syvyytta. Asiaa voidaan arvioida parhaiten tutkimalla kotitalouksien jarjestamattomia luottoja, ulosoton yksityisoikeudellisten saatavien rahamaaria, luottotappioita ja subjektiivisesti ylivelkaantuneiden vel kamaaria.
Velallisen maksuvaikeuksista ei yleensa aiheudu velkojalle taloudellisia tappioita tai ne jaavat vahiiisiksi. Maksukyvyn arviointi rajaa suurimman riskin velalliset tavanomaisten luottolahteiden ulkopuolelle. Lisaksi
luotonsaajilta edellytettavat vakuudet ja velasta perittava korko suojaavat
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velkojaa. Velkaongelmista aiheutuvat kustannukset on upotettu velan korkoon jo ennakolta. Nain velkoja kykenee levittamaan luottotappioriskin koko velallisjoukkoon.
Yksi ongelmaluoton merkki on saatavan siirtyminen yli kolme kuu38
kautta viivastyneisiin jarjestamattOmiin luottoihin. Rahoitustarkastus on
tilastoinut jarjestamattomia luottoja vuodesta 1992. 39 Niiden reaalimaara oli
2,4 miljardia euroa vuoden 1993 lopussa, mutta pieneni vuoden 2000 loppuun mennessa runsaaseen kymmenesosaan tasta maarasta. Lamavuosina
1992-1993 jarjestamattomien luottojen osuus kotitalouksien velkavastuista
pankkiryhmille oli kuudesta seitsemaan prosenttia. Vuosina 1999-2000
osuus jai aile yhden prosentin. (Ks. myos Pensala & Solttila 1993.)
Rahoitustarkastuksen tilastojen avulla on mahdollista verrata kotitalouksien ja muiden talousyksikoiden riskia joutua velkaongelmiin. Muilla
luotonsaajasektoreilla (yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, julkisyhteisot ja voittoa tavoittelemattomat yhteisot) jarjestamattomien tuottojen osuus
velkavastuista on ollut jatkuvasti korkeampi kuin kotitalouksilla. 1990luvulla kotitalouksien ja muiden luotonsaajien luottoriskin ero kaventui.
Kotitalouksien osuus kaikista jarjestamattomista luotoista kohosi viidenneksesta yli 40 prosenttiin vuosina 1992-2000.
Kotitalouksien jarjestamattomien luottojen maara on jaanyt jatkuvasti
pienemmaksi kuin yksityisoikeudellisten saatavien rahamaara ulosotossa.
Tama johtuu siita, etta yksityisoikeudellisina saatavina peritaan muitakin
velkoja kuin pankkiryhmien saamisia ja luottoeria. Yksityisoikeudellisten
saatavien rahamaara oli enimmillaan yli 3,3 miljardia euroa vuosina 19931995, mutta puolittui vuoteen 2000 mennessa. Maara on silti lahes kolminkertainen verrattuna 1980-luvun loppuun. Vuonna 2000 ulosotossa kasitelty
yksityisoikeudellinen velka oli keskimaarin 4 700 euroa.
Pakkoperintaan edenneissa velka-asioissa maksettu osuus perittavasta
rahamaarasta on jaanyt alhaiseksi. Vuosina 1992-2000 ulosottotoimen kasittelemien yksityisoikeudellisten saatavien rahamaarasta saatiin perittya
yleensa runsas kymmenesosa, kun viela 1980-luvun lopulla vastaava osuus
oli neljanneksen tienoilla. Rahamaarien perusteella yksityisoikeudellisten

38

Paasaanttl jlirjestamatttimien saatavien kiijaamisessa on, etta koko saatavan piiiioma on kirjattava
jlirjestamiitttimiiksi, jos korko on ollut eraantyneena ja maksamatta tai eraiintynyt paaoma on ollut
osittainkin maksamatta viihintaiin kolme kuukautta. Saatavaa ei merkita jarjestamatttimaksi, jos
korot on maksettu ja luottosuhteen osapuolet ovat sopineet kirjallisesti uudesta maksuaikataulusta
(Miliirays ... 2000). Velan siirtyminen jarjestamattomiin luottoihin ei merkitse aina velkojalle
luottotappiota. Rahaa voi kertyii esimerkiksi uuden maksusuunnitelman avulla, ulosottoperinnasta
tai velkajlirjestelystii.
39
Tassa jaksossa esitettavat tiedot eri taloussektoreiden jlirjestamatttimien luottojen maarasta
pankkikonsemeille perustuvat liitetaulukon 2B ja liitteen I tietojen perusteella tehtyihin laskelmiin.
Maaraiin sisaltyvat kotitalouksien jiirjestamatttimiit luotot pankeille ja pankkiryhmiin kuuluville
luottoyhtitiille, mutta ei muille luotonantajille. (Ongelmaluotot 1992-2000.)
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saatavien ulosottoperinnan tulos on siis vielakin heikompi kuin asiamaarien
mukaan (ks. myos kuvio 5.10).
Tulokseton perinta merkitsee velkojalle saatavien menettamista verrattuna velallisen taysimaaraisiin maksusuorituksiin. Velallisellekaan ulosotto ei ole mieluisaa, koska viivastysseuraamukset lisaavat velkataakkaa ja
toimeentulominimia myotailevien suojaosuuksien varassa elaminen on
niukkaa (Niemi-Kiesilainen & Varis 1996). Valtio jarjestelman yllapitajana
taas joutuu huolehtimaan seka perinnan tehokkuudesta etta velallisen suoj asta (Koulu 1996). Velan perinta ei lopu ulosottoon tai ulosotossa todettuun
varattomuuteen, vaan jatkuu use in jalkiperintana perintatoimistossa.
Velkojat kirjaavat osan maksamattomista veloista luottotappioiksi.
Kotitalouksien luottotappioiden maara kansantalouden tilinpidossa kuvaa
vakavimpien velkaongelmien kehitysta rahamaaraisesti. Kuviosta 5.11 nakyy kotitalouksien luottokantaan suhteutettujen luottotappioiden kasvu
1980-luvulla, jyrkka lisaantyminen 1990-luvun alussa ja vaheneminen vuosikymmenen loppua kohden.
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Kuvio 5.11 Kotitalouksien luottotappioiden osuus luottokannasta 1980-2000, %
Uihde: Liitetaulukkojen IB ja 2B tietoihin perustuvat Iaskelmat.
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Vuonna 1999 tappioiden maara oli 27 miljoonaa euroaja vuonna 2000 enaa 1,5 miljoonaa euroa.
Vuoden 2000 tilastotieto ei ole vertailukelpoinen muiden vuosien lukujen kanssa, minka vuoksi se
on merkitty kuvioon eri tavoin. Tama johtuu siita, etta omaisuudenhoitoyhtio Arsenal sai perittya
vuoden kuluessa aiemmin luottotappioiksi kirjaamiaan saatavia lahes 36 miljoonan euron arvosta.
Kaytannossa tama on tarkoittanut velkojen myyntia perimistoirnistoille. Myos muiden vuosien lukuihin sisaltyy aiempien tappioiden palautuksia, mutta vuonna 2000 niiden maara oli poikkeuksellisen suuri. Ilman naita palautuksia luottotappioiden maara olisi kasvanut vuonna 2000. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksesta kansantalouden tilinpidosta saatuihin lukuihin. Kuviossa vuoden 2000
luottotappioiden osuus on laskettu niiden vahentamattomasta bruttomaarasta, koska nain eri vuosien osuudet ovat paremmin vertailukelpoisia.
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Luottotappiot kohosivat yli 360 miljoonaan euroon vuonna 1994. Vuosina
1999-2000 tappioiden vertailukelpoinen miiiirii jiii kymmenesosaan lamavuosien huippuarvosta. Luottotappioiden lisiiiintyminen ei ole yksin rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jiilkeinen ilmiO. Tappioiden miiiirii kymmenkertaistui jo rahoitusmarkkinoiden saannostelyn lopulla vuosina 1980--1986.
Kasvu oli viela nopeampaa 1990-luvun alussa. Vuosina 1992-1994 luottotappioiden maara oli noin 400-kertainen vuoteen 1980 verrattuna.
Nopea kasvu voi johtua osaksi siitii, etta luottosiiiinnostelyn aikana
tappioiden miiiirii jai epiitavallisen alhaiseksi. Luottotappioiden yhden prosentin osuutta velkavastuista on pidetty usein terveen ja haitallisen luotonannon rajana (ks. esim. Tuori 1996, 113). Jos tappiot ylittavat yhden prosentin raj an, luottoja on myonnetty liian avokiitisesti hankkeisiin, joiden onnistumismahdollisuudet ovat olleet alun alkaen kyseenalaiset. Jos tappiot
alittavat selvasti tuon raj an, tuottaviakin kohteita on jaanyt rahoittamatta Iiian kirean luotonantopolitiikan vuoksi. Nain voi syntya jopa suurempia taloudellisia tappioita kuin Ioysiin luototuksen aiheuttamista velkaongelmista
(Vartiainen 1996a). Siksi velkaongelmia voidaan pitaa terveiden luottomarkkinoiden merkkina samaan tapaan kuin poikkeavaa kayttaytymista on
luonnehdittu hyodylliseksi yhteiskunnalle. Suomessa kotitaloussektorin
luottotappioiden osuus luottokannasta ei ylittiinyt edes 1990-luvun talouslaman aikana yhtenakaan vuonna yhden prosentin rajaa.
Luottotappioiden maaran putoaminen Iaman jalkeen huomattavan alhaiseksi ei ole valttamatta johtunut ylivarovaisesta luotonannosta. Pikemminkin luottokelpoisuuden arvioinnin tarkentuminen ja joustavamman velkajarjestelykulttuurin kehittyminen 1990-luvulla ovat vaikuttaneet asiaan.
Tasta huolimatta kotitalouksien luottokantaan suhteutettujen luottotappioiden maara on ollut vapailla rahoitusmarkkinoilla suurempi kuin luottosaannostelyn aikana.
Tilastotiedot vahvistavat aiemman havainnon kotitalouksien alhaisesta luottoriskista (Ongelmaluotot 1992-2000). Siksi on erikoista, etta kotitalousluottojen keskikorko on korkeampi kuin liikeyritysten luottojen (Rahoitusmarkkinat 1990-2001 ). Alhaisen riskin j a korkean koron kytkentii voi
johtua siita, etta kotitalouksilla ei ole samanlaista neuvotteluvoimaa luottosopimuksia solmiessaan kuin suuryrityksilla (ks. esim. Marttinen 2000,
24-47). Myos velan perintiitavat vaikuttavat asiaan. Yritysvelkojen selvittely konkurssissa tai muulla tavalla johtaa yleensii nopeammin lopullisiin tappioihin kuin kotitalousluottojen jarjestely. Luotonantajien voi olla historiallisista syista helpompi hyviiksya yritysten kuin kotitalouksien luottotappiot.
Kotitalouksien jarjestamattomien luottojen osuuden kasvua suhteessa
kaikkien taloussektoreiden jarjestiimattomiin luottoihin voidaan pitaa yhtena
osoituksena siita, etta kotitalouksien taloudellinen toiminta muistuttaa nykyisin yha enemmiin pienyritysten toimintaa. Lisaksi vapailla rahoitusmark-
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kinoilla velkaongelmia ja luottotappioita syntyy jo luonnostaan enemman
kuin saannostelyn aikana, koska luotonanto on laajentunut uusiin vaestOryhmiin ja luottosuhteiden epavarmuus on lisaantynyt.
Kotitalouksien jarjestamattomien Iuottojen ja Iuottotappioiden maara
ja osuus Iuottokannasta vaikuttavat nykyisin alhaisilta verrattuna kaikkien
subjektiivisesti ylivelkaantuneiden kotitalouksien yhteisvelkamaaraan. 41
Vuoden 1999 kotitaloustutkimuksessa ylivelkaantuneen kotitalouden velkamaaran keskiarvo oli 43 000 euroa ja mediaani 10 000 euroa. Molemmat
maarat pienentyivat vuosikymmenen alusta. Keskiarvotiedon mukaan ylivelkaantuneella taloudella on yli kolmannes enemman velkaa kuin velkaantuneella kotitaloudella keskimaarin.
Ylivelkaantuneiden kotitalouksien yhteenlaskettu velkamaara kuitenkin enemman kuin kaksinkertaistui vuosina 1991-1999 ja oli runsaat nelja
miljardia euroa vuonna 1999. Samana aikana naiden kotitalouksien velkavastuiden osuus kaikista kotitalouksien veloista Iisaantyi selvasti. Taulukosta 5. 7 ilmenee, etta yha suurempi osa kotitalouksien luotoista siirtyi
1990-luvul\a tavanomaista epavarmempien maksajien kasiin. Rahamaaraisesti kotitalouksien luottoriski oli 2000-luvun kynnyksella alhaisempi kuin
velallisten maaran perusteella.
Taulukko 5.7 Subjektiivisesti ylivelkaantuneiden kotitalouksien luottoriskit 1990-luvulla

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Ylive1kaantuneiden
ve1kaa luottokanmtsta,%
3,1
4,2
5,4
7,0
10,8
11 ,6
9,4
8,2

Ylive1kaantuneita
velallista1ouksista,%
4,5
6,6
6,2
7,2
12,3
11,4
10,8
11,1

Mista sitten johtuu, etta ylivelkaantuneiden kotitalouksien yhteisvelkamaara
oli 1990-luvun lopulla moninkertainen verrattuna jarjestamattomien luottojen ja luottotappioiden maaraan? Tahan on monia syita. Ylivelkaantuneella
taloudella voi olla vaikeuksia vain joidenkin velkojensa hoitamisessa tai
vain ajoittain. Velan vakuudet estavat luottoja valumasta ongelmaluotoiksi.
Velallisten omat talouden sopeuttamistoimet ja velan jarjestelyt vaikuttavat
asiaan. Lisaksi tilastot hieman aliarvioivat jarjestamattomien luottojen ja
luottotappioiden maaraa.
41
Tekstissa ja taulukossa 5.5 esitettavat laske1mat ylivelkaantuneiden kotitalouksien ve1kamaarista
ja luottoriskeista perustuvat velkaantuneiden ja ylivelkaantuneiden kotitalouksien lukumaariUin
kotitaloustutkimuksissa (ks. taulukot 5.1 ja 5.5) seka 1iitetaulukoiden 18 ja 28 tietojen perusteella
tehtyihin 1askelmiin.
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Paaosa ylivelkaantuneiden veloista tulee joko maksettua tai jarjesteltya siten, etta niita ei jouduta siirtamaan jarjestamattomaksi velaksi tai kirjaamaan luottotappioksi. Siksi luotonannon laajentaminen luotonsaajien perinteisen ydinryhman ulkopuolelle ei ole valttamatta kannattamatonta. Tama
johtuu siita, etta ylivelkaantuneiden joukko ei ole tasapaista massaa, vaan
maksukyvyltaan hyvin erilaista vakea. Parhaimmassa asemassa olevien ylivelkaantuneiden maksukyky tuskin poikkeaa olennaisesti tiukimmilla olevien normaalivelallisten tilanteesta.

5.3 .2 V elkaongelmien kohdentuminen
Lukuisissa tutkimuksissa 1980- ja 1990-luvulla on koottu tietoja velkaongelmiin joutuneista henkiloista tai kotitalouksista. Kyselytutkimusten mukaan subjektiivista ylivelkaantumista koetaan tavallista useammin vaestoryhmissa, joiden voidaan arvioida olevan keskimaaraista heikommassa tilanteessa sekii taloudellisesti etta muutenkin asemansa, resurssiensa ja valmiuksiensa puolesta. Luottoja taas kaytetaan eniten melko hyvaosaisissa
vaestOryhmissa.
Kotitaloustutkimuksissa 1990-luvulla ylivelkaantuneiden osuus velkaantuneista talouksista oli useimmiten keskimaaraista korkeampi muun
muassa tyottomien ja osittain muiden tyoelaman ulkopuolisten, yrittajien,
pienituloisten, yksinhuoltajien ja yksinaisten, vahan koulutettujen seka
vuokra-asunnossa asuvien talouksissa. Lisaksi ylivelkaantuneet olivat kokeneet enemman taloudellista asemaa heikentavia olosuhdemuutoksia kuin
velkaantuneet kotitaloudet keskimaarin. Naista muutoksista tyottomyys ja
parisuhteen purkautuminen ovat olleet yleisimpia. (Reijo 2000b, 20-23;
Muttilainen 1996, 23-33.)
Eraat vuoden 1998 kotitaloustutkimuksesta raportoidut yksityiskohdat osoittavat velkaongelmien kohdentuvan keskimaaraista heikommassa
asemassa oleviin vaestOryhmiin (Reijo 2000b). Pitkaaikaistyottomilla ylivelkaantumisriski oli 13-kertainen verrattuna ylempiin toimihenkilOihin.
Alimpaan tuloviidennekseen kuuluvilla se oli kymmenkertainen verrattuna
ylimpaan viidennekseen kuuluviin. Yksinhuoltajilla riski joutua velkaongelmiin oli nelinkertainen verrattuna lapsettomiin pareihin.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen koyhyystutkimusten mukaan 1990-1 uvun puolivalissa velkaongelmia kokivat suhteellisesti eniten
eronneet ja tyottomat seka ne, joiden lapsuudenkodissa oli turvauduttu
huoltoapuun (ks. myos Ryan 1992). Ongelmat olivat keskimaaraista yleisempia myos 35-44-vuotiailla, miehilla, viihan koulutetuilla, yrittajilla ja
tyontekij aammateissa toimivilla, yksinhuoltaj ill a j a kaksilapsisilla perheilla
seka pienilla paikkakunnilla asuvilla. (Kangas & Ritakallio 1997, 190-191.)
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Velkaongelmien kohdentumista on tarkasteltu myos luottotietorekisteriaineistojen, tuomioistuinaineistojen ja ulosottotietojen avulla (Erola
2000; Tala ym. 1987). Lisaksi tallaista tietoa on koottu velkaongelmiaan
luotonantajan kanssa selvitelleista henkiloista, velkaneuvonnan asiakkaista,
velkajarjestelyvelallisista seka muuta apua hakeneista henki!Oista (Muttilainen & Tala 1998; Sunila & Jarvela 1994 ). Nama tie dot osoittavat vakavien
velkaongelmien kohdentuvan moniin edella mainittuihin riskiryhmiin. Tosin
eri tietolahteet kuvaavat hieman toisistaan poikkeavasti velkaongelmien
kohdentumista. Muissa maissa on havaittu myos rotuvahemmistOjen korkea
riski joutua velkaongelmiin (Wachter 1997). Suomessa asiaan ei ole kiinnitetty toistaiseksi huomiota.
Velkaongelmien kohdentuminen edella kuvattuun tapaan ei ole yllattavaa. Monet velkasuhteet rakentuvat palkkatyosta tai elinkeinotoiminnasta
saatavien tulojen varaan ja ovat usein yhteisvastuullisia. Siksi seka tyon menettaminen etta perheen hajoaminen ovat velallisten maksukykya ajatellen
kriittisia tapahtumia. Yrittajien velkaongelmien yleisyytta voi selittaa sekin,
etta yritystoiminta perustuu yleensa seka riskinottoon etta henkiiOkohtaiseen
velkavastuuseen. Naiden tietojen perusteella kokopaivatyo ja varsinkin
palkkatyo seka hyvat tulot ja mieluiten kahdet tulot samassa perheessa suojaavat hyvin velkaongelmilta.
1990-luvun toisella puoliskolla velkaongelmat keskittyivat entista
enemman perinteisesti ongelmallisiin velallisryhmiin. Esimerkiksi tyottomien ja eronneiden asema suhteessa muihin ylivelkaantuneiden ryhmiin heikentyi, koska heidan ongelmansa vahenivat muita hitaammin tai jopa pahentuivat (Ritakallio 2001a; Marski & Maensivu 1998, 55). Kotitaloustutkimusten mukaan pienituloisten, tyontekijaammateissa toimivien ja nuorten
osuus ylivelkaantuneista lisaantyi eniten vuosina 1994-1997 (Iivari 2000).
Eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisryhmien muita
suurempi riski joutua velkaongelmiin patee laajasti seka eri ajankohtina
tehtyihin kotimaisiin vaestO- tai kotitalouspohjaisiin kyselyihin ja rekisteritietoihin etta ulkomailla tehtyihin tutkimuksiin. Velkaongelmien kasaantuminen huono-osaisiin vaestOryhmiin on silti vain osatotuus ongelmien kohdentumisesta.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen koyhyystutkimusten perusteella on mahdollista arvioida rinnakkain riskivelallisten ominaispiirteita
seka sita, kenelle velkaongelmat ovat vakavimman lajin koyhyytta verrattuna muulla tavoin mitattuun koyhyyteen. Taulukko 5.8 kuvaa velkaongelmien kohdentumista naista kahdesta nakokulmasta. Tiedot ovat vuodelta
1995, jolloin velkaongelmat olivat laajimmillaan talouslaman jaljilta. Myohemmin arvioidaan erikseen muutoksia vuosina 1995-2000.
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Taulukko 5.8 Subjektiivinen velkakoyhyys eri vaesti:iryhmissa 1995
Ominaisuudet, joiden mukaan
velkaongelmia on
vahiten
Rvhmittel:t2eruste eniten
mies
nainen
Sukupuoli
aile 25 v
Jka
35-44 v

42

Orninaisuudet, joiden mukaan velkako.)'hyys on eri koxhn:slajeista
harvinaisinta
vleisinta

Siviilisaaty
Kotitaloustyyppi

eronnut
yksinhuoltaja

leski
lapseton pari

Lasten maara

kaksi lasta

ei Japsia

35-44, 45-54 tai aile 25 v
55-64 v
naimisissa
naimaton
lapsiperhe,
lapseton pari
yksi tai kaksi lasta

Asuinpaikka
Koulutus
Toiminta
Ammattiasema

pieni
peruskoulu
tyilton
yrittiija

keskisuuri
akateeminen
elakehiinen
ylempi toimihenkilO

pieni
akateeminen
kokopaivatyo
yrittajii, ylempi
toimihenkilo

Vanhempien
yritUljii
ammattiasema
Huoltoavun kaytto kaytettiin
la2suudenkodissa

opiskelija

ylempi toimihenki!O
ei kaytetty

Velkaongelmien kasaantuminen huono-osaisiin vaesti:iryhmiin nayttaa taulukon perusteella kiistattomalta. Kun ylivelkaantuneiden osuus oli koko aineistossa 11 prosenttia, se oli tahan verrattuna yli kaksinkertainen eronneilla
ja huoltoavun saajien jalkelaisilla. Vertailu muihin koyhyysmittareihin taas
paljastaa, etta heti Iaman jalkeen ylivelkaantuminen oli yleisin koyhyysongelma nimenomaan kohtalaisen hyvassa ja vakaassa asemassa oleville
vaestOryhmille. Niita olivat esimerkiksi akateemisen koulutuksen saaneet,
ylemmat toimihenki!Ot ja lapsettomat parit.
Taman mukaan puheet uuskoyhyydesta velkaongelmien yhteydessa
nayttavat osittain paikkansapitavilta. Toisin sanoen velkaongelmat ovat tuoneet koyhien joukkoon vaestOryhmia, joissa muilla tavoin mitattu koyhyys
on harvinaista. Naiden hyvaosaisten velallisten luottojen kaytto on usein
yleista ja runsasta, kun taas suuren velkaongelmariskin ryhmissa se on pikemminkin harvinaista ja vahaista (Muttilainen 1996, 31-33).
Veloista johtuva koyhyys jakaantuu tasaisemmin koko vaestOon kuin
muilla osoittimilla mitattu koyhyys. Tama johtuu muun muassa luotonkayttajien koostumuksesta. Kaikkein koyhimmat ovat jo alun alkaen luottomarkkinoiden ulkopuolella, eivatka he voi joutua maksuvaikeuksiin tavanomaisista rahoituslahteista ottamiensa luottojen takia. Keski- ja suurituloisilla on
yleensa parhaat luotonsaantimahdollisuudet ja siksi myos eniten velkaa. Va42
Taulukko on laadittu Kankaan ja Ritakallion (1997, 190-191) esittamien tietojen perusteella.
Tutkimuksessa mitattiin koyhyytta tulojen, valttamattomyyksien puuttumisen, niukkuuden
kokemisen, ylivelkaantumisenja toimeentu1oasiakkuuden avulla. Tau1ukon ryhmat kuvaavat i1mion
aaripaita. Tyhjat sarakkeet merkitsevat sita, etta ve1kakoyhyys ei ollut missaan a1aryhmassa y1eisin
tai harvinaisin koyhyyden 1aji.
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eston velkakoyhyys oli 1990-luvun puolivalissa noin kolmanneksen yleisempaa kuin tulokoyhyys ja yli kolminkertainen verrattuna rekisteritietojen
perusteella laskettuun tulokoyhyyteen. (Kangas & Ritakallio 1997; ks. myos
Mejer & Linden 2000.) Nain 1990-luvun puolivalissa yhteiskunnassa pystyttiin hallitsemaan paremmin perinteista tulokoyhyytta kuin uudenlaista
velkakoyhyytta.
Vuonna 2000 koottujen vertailutietojen mukaan tulokoyhyys hieman
lisaantyi ja velkakoyhyys vaheni 1990-luvun toisella puoliskolla (Ritakallio
2001a). Talouden ja tyomarkkinoiden muutosten lisaksi toimeentuloa suojaavien jarjestelmien erisuuntainen kehitys on voinut vaikuttaa asiaan. Toisin sanoen on mahdollista, etta sosiaaliturvan leikkaukset lamavuosina lisasivat tulokoyhien maaraa 1990-luvun lopulla ja velallisen suojan vahvistaminen taas vahensi velkakoyhyytta.
Kaksijakoisen kohdentumisensa vuoksi velkaongelmat ovat yhteiskuntapoliittisesti hankala ja epamaarainen alue. Ongelmiin joutuneet velalliset ovat huono-osaisempia verrattuna kaikkiin luotonkayttajiin, mutta melko
hyvaosaisia verrattuna moniin muilla tavoin maariteltyihin koyhiin. Siksi
velkaongelmien korjaamiseen tarkoitettujen toimien muotoilu on hankalaa.
Onko autettava niita, joilla on suurin riski joutua velkaongelmiin vai niita,
joille velkaongelmat ovat pahimman lajin koyhyytta vaiko naita molempia?
Pulmia lisaa se, etta ongelmien syvyys vaihtelee ja vaikeuksiin joutuneiden
velall is ten j oukko vaihtuu jatkuvasti.

5.3 .3 Velkaongelmat j a luoton kayttotarkoitus
Eri kayttOtarkoituksiin otetuista veloista johtuvia maksuvaikeuksia voidaan
arvioida kyselytutkimusten ja eraiden muiden tietolahteiden avulla. Kyselytutkimuksista kotitaloustutkimuksissa ja talous- ja terveystutkimuksissa on
tallaista tietoa. Muista tietolahteista hyOdynnetaan ulosottotilastojen tietoja
asuntojen pakkohuutokaupoista, luottokOittitilastoja seka opinto-, takaus- ja
yritysvelkaongelmia kuvaavaa tilasto- ja tutkimustietoa. Eri velkamuotojen
arviointi ei ole aukotonta, koska kotitalouksilla on usein monenlaista velkaa
ja eri veloista johtuvia maksuvaikeuksia.

Asuntovelkaongelmat
Niissa maissa, joiden asuntopolitiikassa painotetaan omistusasumista, asuntoveloista johtuvat ongelmat ovat olleet paljon esilla keskustelussa velkaongelmista. Myos asuntovelkojen suuri rahamaara vaikuttaa asiaan. Asuntovelkaantumisen riskit ovat normaalioloissa vahaisia, koska vakuusesineen
arvo on seka velallisen etta velkojan turvana. Lamakausina vakuusarvojen
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romahtaminen on aiheuttanut vakavia vaikeuksia asuntovelallisille (ks. myos
Forrest & Kennett 1996).
Keskustelu asuntovelkaongelmista kiihtyi 1990-luvun alussa, vuosipari asuntokaupan hiljenemisen jalkeen. Niin sanotut "kahden asunnon lou43
kut" olivat nakyvia oireita asuntovelkaongelmista. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa vuonna 1992 arvioitiin maksuvaikeuksiin joutuneiden
asuntovelallistalouksien maaraksi Iaman alussa syksylla 1991 noin 25 00030 000. Arvio perustui kotitaloustutkimuksiin seka pankeille ja velkaneuvojille suunnattuun kyselyyn. Vaikeuksiin joutuneista talouksista puolella oli
hallitsemattomia velkaongelmia. (Timonen 1992, 26 ja 1993, 46.)
Kotitaloustutkimusten mukaan subjektiivisesti ylivelkaantuneiden
asuntovelallistalouksien lukumaara pysyi 25 OOO:n tienoilla vuoteen 1994
44
saakka, mutta lisaantyi nopeasti sen jalkeen. Vuonna 1998 kuutisen prosenttia asuntovelallistalouksista, yhteensa noin 40 000 taloutta, oli oman arvionsa mukaan ylivelkaantunut. 1990-luvulla ylivelkaantuneiden asuntovelallisten osuus kaikista asuntovelallisista kasvoi, mutta heidan osuutensa
kaikista ylivelkaantuneista kotitalouksista pieneni. Laman alussa enemmisto
ylivelkaantuneista oli vaikeuksissa asuntoluottojensa kanssa, mutta ei enaa
1990-luvun lopulla.
Talous- ja terveystutkimusten mukaan velkaongelmiin joutuneiden
asuntovelallisten maara lisaantyi vuosina 1992-1994, mutta on vahentynyt
sen jalkeen (Kontula ym. 1998, 28-30). Vuonna 1997 joka seitsemas asuntovelallinen arvioi, etta velan maksaminen on vienyt kaikki taloudelliset
voimavarat. Samanlaisia tuntemuksia on voinut olla monilia asuntovelkojaan normaalisti maksaneilla. Vuonna 1997 noin kuusi prosenttia asuntovelallisista, 60 000-70 000 henki!Oa, oli jattanyt ainakin osan eraantyneesta
asuntovelastaan maksamatta. Vertailutietona mainittakoon, etta 1990-luvun
puolivalissa neljalla prosentilla eurooppalaistalouksista asuntolainan maksaminen ei sujunut suunnitellusti edeltavana vuonna (Living ... 1999, 67).
Asuntovelkaongelmien erilaisia mittareita on veJiailtu vuosien 19961998 kotitaloustutkimusten avulla. Reijon (2000a) tutkimuksen mukaan
subjektiivinen ylivelkaantumismittari ja nelja tutkimuksessa muodostettua
laskennallista objektiivista mittaria (velkaantumisaste, asuntovelkojen ja
-varallisuuden suhde, asuntolainojen hoitoaste ja maksukyky) paikantavat
osaksi eri talouksia ylivelkaantuneiksi. Ongelmien maaraan vaikuttaa ratkai43

Kahden asmmon loukuilla tarkoitetaan tilanteita, joissa velallinen on ostanut uuden asunnon ja
entinen on viela myymatta. Nain velallinen ei voi kayttaa aikaisemmasta asunnosta saamaansa rahamaaraa uuden asunnon maksamiseen, vaan joutuu ottamaan sita varten uutta velkaa.
44
Tassa yhteydessa ja mytihemmin esitettavissa kotitaloustutkimuksiin perustuvissa laskelmissa
subjektiivisesti ylivelkaantuneiden asuntovelallisten maarasta ja velkamaarista ylivelkaantuneisiin
asuntovelallistalouksiin on laskettu taloudet, joilla on joko pelkkaii asuntovelkaa tai asuntovelkaa
yhdessa muun velan kanssajajoiden velkojen maara on ylitUinyt subjektiivisen selviytymisrajan.

146
sevasti se, mihin normaalin velkaantumisen ja velanhoitovaikeuksien raja
vedetiiiin.
Subjektiivinen mittari kuvasi parhaiten asuntovelkaongelmien ominaispiirteita. Nama ylivelkaantuneet olivat kokeneet muita useammin vaikeuksia seka luoton lyhennysten ja korkojen etta korottomien maksujen maksamisessa. Heista vain neljannes - vajaat 11 000 kotitaloutta - oli velkajarjestelylain elinkustannusnormin mukaan maksukyvyttOmia. Hilla tavoin laskennallisesti maksukyvyttomien yhteismaara oli kuitenkin suurempi kuin
subjektiivisesti ylivelkaantuneiden maara.
Tulokset taydentavat kaikista ylivelkaantuneista tehtyja havaintoja,
joiden mukaan velkaongelmat eivat yleensa johda ylitsepaasemattomiin vaikeuksiin. Toisin sanoen enin osa subjektiivisesti ylivelkaantuneista asuntovelallisista ei ole velkajarjestelylain toimeentulonormin mukaisesti maksukyvyttOmia ja useimmat saman normin mukaan maksukyvyttomat eivat koe
olevansa ylivelkaantuneita. Mittareiden vertailu kuvaa subjektiivisen ylivelkaantumisen ja normaalin velkojen maksamisen hailyvaa rajaa. Sen molemmin puolin on seka vakaviin velkaongelmiin joutuneita etta ilman ongelmia velkojaan hoitavia kotitalouksia.
Asuntovelkaongelmat voivat johtaa velkojen vakuutena olevan asunnon myyntiin. Asunto myydaan ensi sijassa vapaaehtoiskaupalla ja viime
kadessa ulosotonhaltijan toteuttamalla pakkohuutokaupalla. Lamavuosina
asuntovelallisten velkaongelmat aiheuttivat toisinaan pankeissa paniikkireaktioita ja asiakkaan neuvottelualoite saattoi johtaa koron nostamiseen tai
jopa asunnon pakkomyyntiin (Muttilainen 1996, 53).
Kuvion 5.12 mukaan asunto-osakkeiden pakkohuutokauppojen maaran kehitys on noudatellut aiemmin hahmoteltua yleista velkaongelmatrendia. Vaikka pakkohuutokaupat ovat vakavien asuntovelkaongelmien osoitin,
ne kuvaavat laajemminkin asuntovelkaongelmien virtaa vapailla rahoitusmarkkinoilla.
1990-luvun alussa asuntojen pakkomyynnit lisaantyivat esimerkiksi
velkojen tuomioistuinperintaan verrattuna myohemmin ja maara pysyi korkeana kauemmin. Lamavuosinakin osuus oli vain puolisen promillea asuntovelallistalouksien maarasta. Laman jalkeen pakkohuutokauppojen maara
putosi lamaa edeltaneelle tasolle. Vuonna 2000 huutokaupattiin 86 asuntoosaketta, mika on neljannes vuoden 1995 maarasta.

147
450

indeksi

indeksi

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50
0

0
1987

89

91

93

95

97

99

vuosi

Kuvio 5.12 Asunto-osakkeiden pakkohuutokaupat 1987-2000. Indeksi, 1987=100
Liihde: Liitetaulukon 2C ja liitteen 1 tietoihin perustuvat laskelmat.

Laman aikana monet onge1miin ajautuneet velalliset joutuivat luopumaan
asunnostaan muullakin tavalla kuin pakkohuutokaupassa. Kotitaloustutkimuksen mukaan vuonna 1994 joka kahdeksas ylivelkaantunut kotitalous,
noin 7 000 taloutta, menetti asuntonsa maksuvaikeuksien vuoksi (Muttilainen 1996, 13). Samoihin aikoihin 45 000 asuntovelkaista kotitaloutta asui
vuokra-asunnossa (Ruotsalainen 1996, 48). Tiillainen tilanne voi syntya, jos
asunnon arvo ei riitii vakuusarvon alenemisen vuoksi kattamaan maksamatonta lainapaiiomaa ja asunto joudutaan myymaiin.
Asuntoluottojen kanssa vaikeuksiin joutuneilla on enemman velkaa
kuin kaikilla asuntovelallisilla keskimaiirin. Velkaa on tavallisesti sitii
enemmiin, mita vakavammista ongelmista on kysymys. Kotitaloustutkimusten perusteella ylivelkaantuneiden asuntovelallisten velkojen keskiarvo pieneni vuosina 1991-1998 reaalisesti yli puolella. Vuonna 1998 niiillii velallisilla oli velkaa keskimaarin runsaat 33 000 euroa ja yhteensii yli 1,3 miljardia euroa. Ylivelkaantuneiden asuntovelallistalouksien luottoriski on suhteessa luottokantaan pienempi kuin kaikilla ylivelkaantuneilla talouksilla
keskimiiiirin.

Kulutusvelkaongelmat
Muut kuin asuntovelat kyselytutkimuksissa. Kyselytutkimusten perusteella
velkaongelmien painopiste siirtyi 1990-luvulla asuntoveloista muihin vel-

148
kamuotoihin. Kotitaloustutkimusten mukaan Hilla tavoin ylivelkaantuneiden
kotitalouksien maara kolminkertaistui vuosina 1991-1998 ja oli 66 000
vuonna 1998. Ylivelkaantuneista talouksista 60 prosentilla ei ollut lainkaan
asuntovelkaa. Kuvio 5.13 kuvaa asuntovelallistalouksien ja muiden velallistalouksien suhteellisen osuuden muutosta 1990-luvulla.
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Kuvio 5.13 Asuntovelallisten ja muiden velallisten osuus subjektiivisesti ylivelkaantuneista kotitalouksista 1991-1998,%
Uihde: Liitetaulukon 2C perusteella tehdyt laskelmat.

Vain muuta luottoa kayttaneiden ylivelkaantuneiden kotitalouksien osuus
samalla tavoin velkaantuneista talouksista lahes viisinkertaistui vuosina
1991-1998ja kohosi yli 12 prosenttiin. Naiden kotita1ouksien y1ivelkaantumisriski on osapuilleen kaksinkertainen verrattuna asuntovelallistalouksien
vastaavaan riskiin. Viela vuonna 1991 asuntovelallisten ja muiden velallisten riski joutua velkaongelmiin oli jokseenkin yhta suuri.
Talous- ja terveystutkimusten perusteella muiden pankkiluottojen
kuin asunto- tai opintoluottojen kaytOsta syntyi ongelmia vuosina 19921997 vahimmillaan viidennekselle ja enimmillaan kolmannekselle naiden
luottojen kayttajista. Suhteessa 18- 74-vuotiaaseen vaestOon osuus vaihteli
neljasta kahdeksaan prosenttiin. Nailla velallisilla velkaongelmien riski on
suurempi kuin asuntovelallisilla. Vaikeuksiin joutuneita henkiloita oli enimmillaan noin 80 000 vuonna 1994. Ongelmat lisaantyivat ja vahenivat nopeasti, koska seka vuonna 1992 etta vuonna 1997 vastaava maara jai alle
50 OOO:een. (Kontula 1998, 30- 31.)
Muiden kuin asuntoluottojen kayton riskit nakyvat myos velkojen rahamaarista. Kotitaloustutkimusten mukaan naiden kotitalouksien velkojen
rahamaara kotitaloutta kohden kohosi vuosina 1991- 1998 yli 2,5-
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kertaiseksi. Vuonna 1998 velkamaaran keskiarvo oli lahes 29 000 euroa.
Tahiin ryhmaan kuuluvien ylivelkaantuneiden kotitalouksien yhteisvelkamaara moninkertaistui 1990-luvulla ja oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna
1998. Maara on lahes puolet suurempi kuin ylivelkaantuneiden asuntovelallisten vastaava velkamaara. Rahamaarien perusteella muiden kuin asuntoluoton kayttajien luottoriskit ovat selvasti suuremmat kuin asuntovelallisten.

Luottokorttien maksuongelmat. Muista luotoista johtuvia velkaongelmia
voidaan kuvata muidenkin tietolahteiden kuin kyselytutkimusten avulla.
Kulutusluotto-ongelmien voidaan arvioida kehittyneen viime vuosikymmenina suurin piirtein aiemmin esitellyn velkojen oikeudellisen perinnan kuvaajan tavoin (ks. edella kuvio 5.7). Kyselytutkimusten ja muiden tietolahteiden perusteella syntyy hieman toisistaan poikkeava kuva kulutusluottoongelmien ajoituksesta 1990-luvulla. Ero johtuu siita, etta kyselytutkimukset
kuvaavat ongelma-asiakkaiden kantaa ja useimmat muut tietolahteet uusien
asioiden virtaa.
Luottokorttitilasto on arvokas maksukiiyttaytymista kuvaava tietolahde, koska sen avulla voidaan tarkastella samanaikaisesti maksuvaikeuksien
kehitysta ja syvyytta (Luottokortit 1987-2000). Kuvion 5.14 mukaan valtaosaa korttitileista hoidetaan ilman maksujen viivastymista. Kuvio havainnollistaa myos suomalaisten velanmaksumoraalia, koska kortteja kiiytetaan
runsaasti ja niiden maksuongelmia selvitellaan rutiininomaisesti.
Korttien kiiyt6sta syntyi eniten velkaongelmia lamavuosina 19911993. Maksuhiiirioiden maara vaheni nopeasti vuoden 1993 jalkeen, putosi
alimmill een vuonna 1997 j a on lisaantynyt vahan sen j a! keen. Vuonna 2000
maksuhairiollisia tileja oli lahes 70 000 kappaletta tai kolmisen prosenttia
kaikista aktiivisista tileista. Samana vuonna joka toinen hiiiriollinen tili lakkautettiin. Laman aikana maksuhairiollisten tilien maara oli enimmillaan yli
kolminkertainen ja lakkautettujen tilien maara 2,5-kertainen vuoteen 2000
verrattuna.
Naiden tietojen perusteella vaitteet maksumoraalin rapautumisesta
1990-luvulla nayttavat aiheettomilta. Velallisen suojan kehittamishankkeiden yhteydessa kaydyn julkisen keskustelun perusteella varsinkin luotonantajat ovat kantaneet huolta maksumoraalista. Sita on puolustettu opettavaiseen savyyn saast6yhteiskunnan ja saannostelytalouden hengessa. Nama
piirteet korostuivat esimerkiksi lausunnoissa, joita luotonantajat antoivat ehdotuksesta velkajarjestelylaiksi (L 57/1993) vuonna 1992 (Lausunnot 1992).
Velkaongelmilla ja maksumoraalin heikentymisella voi olla myonteisiakin
vaikutuksia. Kun ongelmat ovat arkipaivaistyneet, niista kertominen tai niiden selvittely ei ole velalliselle enaa niin hapeallista kuin ennen.
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Kuvio 5.14 Maksu- ja luottokorttiasiakkaiden maksukayttaytyminen 1988-2000. Hairi6tt6mien, hairi6llisten ja peruutettujen tilien osuus aktiivisista tileista, %
Lahde: Liitetaulukoiden I D j a 2C tietoihin perustuvat laskelmat

Maksu- ja luottokorttihairiOita koskevien tietojen perusteella korttien kiiyton
riskit nayttavat vahaisilta. Kuitenkin seuraavat kolme seikkaa kuvastavat korollisten luottokorttien erityisriskeja. Ensiksi peruutettujen tilien osuus aktiivisista tileista oli vuosina 1988-2000 saannonmukaisesti suurempi luottokorttien kuin maksukorttien kayttajilla. Toiseksi velkakantaan suhteutettuna
luottokorteista aiheutuneet luottotappiot olivat 1990-luvun lopulla moninkertaiset verrattuna kaikista kotitalouksien luotoista syntyneisiin tappioihin.
Kolmanneksi talouslaman keskella vuonna 1993 varsinaisten luottokorttien
luottorajasta oli kayt6ssa puolet, mika on enemman kuin kertaakaan vuoden
1986 jalkeen. Korttivelkaa kaytettiin todennakoisesti myos taloudenpidon
tasapainottamiseen ja velkaongelmien hoitamiseen. Tama pakkokaytto tasaa
korttivelkojen ja niista johtuvien ongelmien suhdannevaihteluja.
Korttiluottoj en maksuongelmat ennakoivat hyvin luotonkayttajien
muita velkaongelmia. 1990-luvun loppuvuosina uudet velkaongelmat nakyivat ensiksi korttitilihairiOina aivan kuten 1980-luvun lopulla. Korttitilien uudet maksuhairiot lisaantyivat jo vuonna 1998, kun esimerkiksi luottotietorekisteriin tallennetut uudet maksuhairiot kaantyivat kasvuun vasta vuonna
2000. Lisaksi luottokorttien luottotappiot lisaantyivat vuosina 1998-2000,
kun samana aikana kaikki kotitaloussektorin luottotappiot vahenivat. Luotonannon laajentaminen on voinut olla kannattavaa tappioiden lisaantymisen
uhallakin, koska niiden maara oli Jamanjaljilta poikkeuksellisen alhainen.
Maksu- ja luottokorteista syntyy nykyisin velkaongelmia suhteessa
korttien maaraan ja luottotappioita suhteessa luottokantaan jopa vahemman
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kuin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Tilastokeskuksen kulutusluottoselvityksessa on tietoja korttivelkaongelmien yleisyydesta rahoitusmarkkinoiden saannostelyn loppuaikoina vuonna 1984 (Kulutusluottoselvitys 1985).
Tuolloin seka perintatapausten osuus korttien lukumaarasta etta luottotappioiden osuus velkakannasta oli noin puolet nykyisesta. Korttivelkaongelmien voidaan arvioida lisaantyneen 1980-luvun puolivalista, vaikka kulutusluottoselvityksen ja luottokorttitilaston tiedot eivat ole keskenaan taysin
vertailukelpoisia. Yksi syy ongelmien kasvuun on korttien kayton yleistyminen luottomarkkinoiden ydinasiakaskunnan ulkopuolella.
Joka tapauksessa vakuudettomiin luottoihin kytkeytyvat velkaongelmat valtasivat alaa 1980- ja 1990-luvulla. Vaikka luotonantajat tarkensivat
vakuuksien maarittelya Iaman aikana, rahoitusmarkkinoiden vapautumisen
jalkeinen kehitys on tassa mielessa selvapiirteinen. Tosin tutkimuksessa
saastOpankkien luototuksesta 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa vakuudettomista luotoista havaittiin syntyneen vahiten maksuongelmia (Marttinen 2000, 25-47). Tutkittuihin vakuudettomiin lainoihin sisaltyi kuitenkin
halpakorkoisia henkilokuntalainoja.
Muiden pienvelkojen maksuongelmat. Kulutusluottomarkkinoiden uudistuminen on muuttanut kulutusluotoista johtuvien velkaongelmien rakennetta.
Puutteellisten tietojen ja velkojen paallekkaisyyden vuoksi eri kulutusluottomuotoihin liittyvien velkaongelmien maaraa ei voida arvioida tarkasti.
Osamaksun ja korttiluoton aiheuttamien velkaongelmien erisuuntaiset muutokset kuvaavat hyvin tata kehitysta.
Korttivelkaongelmista poiketen osamaksukaupan maksuongelmat viihenivat 1990-luvulla. 45 Jos velallinen ei pysty maksamaan osamaksueria,
osamaksusopimus puretaan. Kaupan kohteena ollut tavara otetaan pois velalliselta ja tilien tasaamiseksi tehdiiiin osamaksutilitys joko velkasuhteen
osapuolten kesken tai viranomaisen avustuksella. Viela 1980-luvulla ulosotonhaltijalle saapui vuosittain toistakymmentatuhatta osamaksutilitysasiaa,
mutta vuonna 2000 niiden maara jai alle kahteen tuhanteen. Toisaalta asioiden suuri maara 1980-luvun alkupuolella osoittaa, etta kulutusluotoista johtuvia velkaongelmia oli runsaasti jo luottosaiinnostelyn aikana.
Opintolainaongelmia on tutkittu Kansaneliikelaitoksessa vuonna 1998
rekisteriselvityksen ja opiskelijakyselyn avulla. Opintovelkojen maksuongelmat ovat kehittyneet paapiirtein velkaongelmien yleistrendin mukaisesti.
Rekisteriselvityksen mukaan perintareskontraan siirrettyjen asioiden maara
yli kaksinkertaistui vuosina 1990-1998 ja oli noin 5 000 vuonna 1998.
Vuonna 1997 yksi sadasta opintovelallisestajoutui uusiin maksuvaikeuksiin.
Myos opintoveloista maksettujen valtiontakausten osuus lainakannasta li45

Tassa yhteydessa esitettavat laskelmat osamaksutilityksista perustuvat liitetaulukon 2C tietoihin
(Tilastot kertyvat. .. tilastot kertovat 1980-2000).
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saantyi voimakkaasti 1990-luvulla ja kohosi yli yhteen prosenttiin vuonna
1998. Opintovelkaongelmat olivat pahimmillaan 1990-luvun puolivalissa ja
ovat vahentyneet sen jalkeen. (Ruotsalainen 1999, 17-34.)
Opiskelijakyselyn perusteella opintovelkaongelmissa nakyvat monet
velkaongelmien yleiset ominaispiirteet. Esimerkiksi tyottomat, eronneet ja
vahan koulutetut ovat yliedustettuna vaikeuksiin joutuneiden velallisten joukossa. Ongelmavelallisilla on selvasti muita heikommat tiedot markkinaehtoisen opintolainan ehdoista (Lehtinen 1999, 18-36).
Opintovelkojen maksuvaikeudet eivat ole uusi ilmio. Jo 1800-luvulla
ylioppilaiden osakuntarahastoista annettujen lainojen maksamisessa ilmeni
ongelmia ja vaarinkiiytaksia. Niin ikiian nykyista opintotukijiirjestelmiia kehitettiiessa 1970-luvulla havaittiin, etta "tyottomyys oli matkaan saattanut
opintovelkaisille ongelmia, joita oli vahintaiinkin lievitettava". (Autio 1995,
7-48 .)
Eri velkamuotojen maksuongelmia koskevassa keskustelussa on kiinnitetty huomiota myos korottomien maksujen rahoitusvaikeuksiin. Tiissa
yhteydessa on tarkoitettu erityisesti valttamattomyyspalveluista aiheutuvia
maksuja, joita ovat esimerkiksi energia-, vesi-, puhelinlaskut seka asumismenoista johtuvat maksut.
Kotitaloustutkimuksen mukaan 1990-luvun puolivalissa yksi talous
seitsemasta-kahdeksasta oli kokenut vaikeuksia korottomien Jaskujen maksamisessa edeltiineen vuoden aikana (Ruotsalainen 1996). Laskunmaksuvaikeuksia kokeneita talouksia oli yli kaksinkertainen miiiirii verrattuna luotonhoito-ongelmia kokeneisiin. Samoihin aikoihin yhdeksan prosenttia eurooppalaistalouksista oli kokenut ongelmia vuokran ja viisi prosenttia viilttamattOmyyspalveluista (mm. sahko-, vesi- ja kaasulaskut) aiheutuvien laskujen
maksamisessa (Living ... 1999, 67). Tulokoyhi!Hi laskunmaksuvaikeudet alivat siiiinnonmukaisesti yleisempia kuin muilla (Mejer & Linden 2000, 5).
Maksuongelmien runsautta Suomessa selittaii se, etta kotitaloustutkimuksessa laskujen maksuvaikeuksia ei ole rajattu viilttamiittomyyspalveluihin.
Hyvinvointitutkimusten mukaan laskunmaksuongelmat ovat y1eisempia kuin lainanhoitovaikeudet. Vuonna 1998 vuokran tai muiden laskujen
maksamatta jiittaminen oli kaksi-ko1me kertaa yleisempaa kuin pankki1ainan
maksamatta jiittaminen. Yli viidenneksella vaestosta oli ongelmia vuokran
tai muiden asumismaksujen ja 1iihes ko1manneksella muiden laskujen maksamisessa. Toistuvia ongelmia naiden maksujen kanssa koki kuusi-kahdeksan prosenttia vastaajista. (Marski & Maensivu 1998.) Tiimii tarkoittaa
18-74-vuotiaan vaestOn maaraan suhteutettuna 200 000-300 000 henki!Oa.
Korottomien laskusaamisten ja etenkin puhelinlaskujen osuus on korostunut viime aikoina velkojen oikeudellisessa perinnassii. Vuosina 1999 ja
2000 yksipuolisista velkomistuomioista noin kolmannes koski matkapuhelinlaskuja ja vain runsas viidennes kortti- ja pankkiluottoja tai muita

153
luottosopimuksia. Viela 1980-luvun lopulla paaosa velkomistuomioista kohdistui korollisiin luottoihin ja puhelinlaskuja ei juuri peritty oikeudessa
(Pulkkinen ym. 1989). Vuonna 2000 oikeusteitse perittiin arviolta yli 30 000
maksamatta jaanytta puhelinlaskua. Naita maksuongelmia on pidetty tarkeana syyna nuorten maksuvaikeuksiin viime vuosina. Nuorilla aile 25vuotiailla on eri ikaryhmista suurin mahdollisuus saada uusi maksuhairiomerkinta, mutta suhteessa ikaluokan kokoon maksuhairiOon joutuneiden
osuus on ollut alhainen. (Asikainen 2001; Pulkkinen & Asikainen 2000.)
Jokapaivaisten laskujen maksuvaikeudet kytkeytyvat usein luotonhoito-ongelmiin ja niita on vaikeaa erottaa toisistaan. Yleensa suuret pankkiluotot ja asumismaksut ovat taloudenpidossa etusijalla muihin maksuihin
nahden. Esimerkiksi asumismaksujen hoitamisen valttamattomyys ja pienten
laskusaatavien tavanomaista lempeammat perintamenetelmat selittavat tallaista maksujarjestysta. Myos rahoitusmarkkinoiden saannostelyn ajalta
kumpuava- joskin Iaman ja pankkikriisin aikana rapistunut- pankkitoiminnan korkea arvostus kansalaisten keskuudessa voi vaikuttaa asiaan.

Yritys- )a takausvelkaongelmat
Elinkeinotoiminnasta johtuvien velkaongelmien laajuuden arviointi on
useista syista hankalaa. Kyselytutkimukset eivat valttamatta tavoita yritystoiminnan velkasuhteita koko laajuudessaan. Niin ikaan yritysvelkojen takaukset vaikeuttavat yritysperaisten velkaongelmien arviointia. Edelleen
yrittajan velkaongelmat voivat kytkeytya yksityisvelkoihin.
Arviot velkaongelmiin joutuneiden yrittajien maarasta vaihtelevat eri
kyselytutkimuksissa. Turun yliopiston koyhyystutkimusten mukaan 1990luvun puolivalissa noin yksi yrittaja seitsemasta- noin 25 000--30 000 henkiloa - koki olevansa ylivelkaantunut. Vuoteen 2000 mennessa vastaava
maara vahentyi yli puolella. (Ritakallio 2001a; Kangas & Ritakallio 1997.)
Kotitaloustutkimusten mukaan vuonna 1998 runsaat seitseman prosenttia
yrittajatalouksista koki velkojensa maaran ylittaneen selviytymisrajan (Reijo
2000b). Naiden tietojen mukaan yrittajien riski joutua velkaongelmiin ei
juurikaan poikkea kaikkien talouksien vastaavasta riskista.
1990-luvulla maatilojen velkatyoryhma selvitti maatalousyritysten
velkaongelmien laajuutta rahalaitoksille tehdyn kyselyn avulla (Maatilojen
velkatyoryhman muistio 1996). Sen mukaan runsaalla 6 000 tilalla oli joko
jarjestamattOmia luottoja tai muita lainanhoito-ongelmia vuonna 1995. Velkaongelmiinjoutuneiden tilojen osuus pankkien asiakastilojen kokonaismaarasta oli kuusi prosenttia. Velkaongelmiin joutuneet tilat erottuivat muista
siten, etta niissa oli enemman nuoria viljelijoita ja pankkilainarahoitusta.
Suuret investoinnit, korkea tilakauppahinta ja heikko kannattavuus olivat
tarkeimpia syita maksuvaikeuksiin.
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Yritystoiminnan vaikeudet voivat merkita viime kadessa konkurs46
sia. Laman keskella vuonna 1992 konkurssihakemuksia jatettiin tuomioistuimiin runsaat 7 000. Vuonna 2000 vastaava maarajai aile 3 OOO:een. Pienyrittajien ja yksityishenkili:iiden konkurssihakemusten miiiira lisiiantyi 1980ja 1990-luvulla nopeammin kuin kaikkien konkurssihakemusten maara.
Vuosituhannen vaihteessa yli neljannes vireille tuileista konkurssihakemuksista kohdistui joko pienyrityksiin tai yksityishenkiloihin. Valtaosassa tapauksista konkurssiin haetaan joko keskisuuri tai suuri yritys. Pienyrityskonkurssien huippu ajoittui vasta vuosiin 1995-1996. Konkurssien yleiskehityksesta poiketen niiden maara kaantyi kasvuun vuonna 2000.
Yritysvelkaongelmat karjistyvat tyypillisesti syvina lamakausina. Jo
1860-luvun nalkavuosina kaupan ja teollisuuden alalia koettiin konkurssien
vyory ja maataloudessa jouduttiin pakkohuutokauppojen kierteeseen
(Kuustera 1995, 69). Konkurssiaalto toistui 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. Maatalouden maksuvaikeudet olivat velkaongelmien nakyvin osa ja tilojen pakkohuutokaupat lisaantyivat nopeasti. Niiden maarii oli kahdesta kolmeensataan vuodessa. Ongelmien syntyherkkyytta lisasi se, etta maatilojen
velat olivat usein lyhytaikaisia ja vaihtuvakorkoisia. (Kalela 1987.) 1990luvullakin lyhyet laina-ajat ja vaihtuvat korot olivat velallisille tappava yhdistelma- usein symbolisesti ja toisinaan myos konkreettisesti.
Velkaongelmien kohdentumisessa on ollut yhteisia piirteita lamakausina 1930- ja 1990-luvuilla. 1930-luvun lamavuosina velkaongelmat koskivat maanviljelijaviiest6n sisalla muitakin kuin pientiloja. Mita suuremmasta
tilasta oli kysymys, sita raskaampi oli sen velkataakka ja sita suurempi todenniikoisyys silla oli joutua "vasaran aile". 1930-luvun alussa maatalouden
velkaongelmat olivat niin vakavia, etta niiden helpottamiseksi syntyi
"pulaliike". (Kalela 1987, 94-97.) 1990-luvullakin velkaongelmat koettelivat myos hyvaosaisia ja ongelmien hallintapyrkimyksilla oli vahva sosiaalinen tilaus.
Yritysten velkaongelmat voivat laajeta ympiirist66nsa. Ongelmien
ketjuuntuminen niikyy selvimmin tilanteissa, joissa suuryrityksen taloudelliset vaikeudet aiheuttavat ongelmia alihankkijoille tai muille sidosyrityksille.
Niiin myos pienyrittiijiit ja heidiin velkojaan taanneet henkilot voivat joutua
maksuvaikeuksiin. Pienyrittajillii on velkaongelmatilanteissa kysymys
omasta ja usein muidenkin henkiloiden tyopaikasta (ks. myos Whyley
1998). Pahimpina lamavuosina 1991-1993 konkursseissa joutui uhanalaiseksi yhteensii 130 000 tyopaikkaa (Konkurssitiedote 1980-2000). Myos
velkojen jiiiiminen takaajien maksettavaksi on yksi osoitus yritysvelkaongelmien kielteisisHi vaikutuksista.
46

Konkursseja koskevat laskelmat perustuvat Iiitetaulukossa 2A esitettyihin tietoihin (Konkurssit
1922-2000) sekii Konkurssitiedotteisiin (1980-2000). Luvussa 6 arvioidaan erikseen, kuinka paljon pienyritysten velkaongelmia selvitelliiiin konkursseissa, yrityssaneerauksessa ja velkajiirjestelyssii.
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Takauksista johtuvat velkaongelmat ovat lisaantyneet lamavuosina.
Silloin velkaongelmat karjistyvat muutenkin ja takaajat joutuvat vastuuseen
sitoumuksistaan. Tavanomaiset talouden vaihtelut eivat kasaa velkaongelmia
samalla tavalla takaajien harteille. Takaukset ovat lahes aina omavelkaisia ja
yhteisvastuullisia, jolloin luotonantaja voi peria koko velkaa kenelta tahansa
takaajalta heti velan eraannyttya. (Annola, Huhtamaki, Saamilehto & Ammala 1993.) Takausvelkojen vaara piilee myos siina, etta velallinen ei joudu
hoitamaan velkaa aktiivisesti ja takaus jaa taka-alalle taloudenpidossa.
Takaajien kohtelua pankeissa voidaan pitaa monissa tapauksissa moraalisesti arveluttavana. 1980-luvun lopulla luotonantajat eivat aina tutkineet
takaajien maksukykya, eivatka selvittaneet takaajille takauksen merkitysta.
Lisaksi takausvastuun maara lisaantyi usein takaajan tietamatta, kun paavelallinen otti lisaa velkaa. Lamavuosina velkoja perittiin takaajilta kuitenkin
yleensa normaalisti.
Kuviosta 5.15 nakyy yritys- ja takausvelkaongelmien samansuuntainen kehitys pitkalla aikavalilla. Kuvio kuvaa yleisesti myos kotitalouksien
velanhoito-ongelmien kehityssuuntia, koska kotitaloudet ovat osallisina
konkursseissa ja takausriidoissa seka suoraan etta valillisesti. Naiden tietojen
perusteella velkaongelmat pysyivat hyvin hallinnassa rahoitusmarkkinoiden
saannostelyn aikana.
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Kuvio 5.15 Konkurssitja takausriidat alioikeuksissa 1925-2000
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Uihde: Liitetaulukon 2Aja liitteen 1 tietoihin perustuvat laskelmat.
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Lamakausina takausriidat seurasivat viiveella konkurssien maaran kehitysta.
1980- ja 1990-luvulla ne lisaantyivat nopeammin kuin konkurssit, koska
lahtOtaso oli 1980-luvun alussa alhaisempi ja huippu Iaman aikana korkeampi. Tulkinta ei muutu, jos vertai!utietona kaytetaan velkojen massaperintaasioita (ks. kuvio 5.9). Viive johtuu osittain siita, etta takausriidoissa
ovat mukana tapaukset, joissa takaaja perii velkaa takaisin paavelallisilta.
Velkaongelmien maaran ero kahden lamakauden kesken on huomattavan suuri. Yksi luonteva selitys tahan on, etta taloudellinen toimeliaisuus
lisaantyi ja luottomarkkinat kehittyivat lamakausien valilla. Ongelmien maara 1980- ja 1990-luvulla voi ilmentaa myos pysyvampaa muutosta, joka
liittyy rahoitusmarkkinoiden avautumiseen, velkaideologian !aajenemiseen
ja talouden kansainvalistymiseen seka epavarmuuden lisaantymiseen ja uusien riskien syntymiseen talouden alalia.
Molemmat lamakaudet o!ivat poikkeuksellisia ajanjaksoja. Seka kotimaiset etta ulkomaiset tekijat vaikuttivat talouskriisien syntyyn (Kiander
2001; Takala 1994; Jannari & Koskenkyla 1993). Kuitenkin 1930-luvun lama oli pienen ja maatalouteen perustuneen kansallisvaltion lama, kun taas
1990-luvun lama oli tiiviisti kansainva1iseen markkinatalouteen kytkeytyneen kansantalouden lama.
1990-luvulla takausvelkaa maksamaan j outuneiden maaraa on mitattu
myos kyselytutkimuksissa. Luotonkayttotutkimuksissa vuosina 1994-1998
viidesta seitsemaan prosenttia kotitalouksista - noin 120 000-160 000 taloutta - ilmoitti maksaneensa takaamaansa velkaa aiemmin 1990-luvulla.
Vuositasolla vastaava osuus oli pari prosenttia. Takauksen maksajien maara
ei juurikaan ehtinyt vahentya vuoteen 1998 mennessa. Tama johtunee siita,
etta takaus on viimesijainen velan maksun lahde. Maksettavaksi jaanyt takausvelka oli keskimaarin 16 000-17 000 euroa, mika on vahemman kuin
takausvelan maara keskimaarin. Alhaista maaraa voi selittaa se, etta takausvelka voidaan jakaa maksettavaksi takaajien paa!uvun mukaisessa suhteessa.
(Kotitalouksien ... 1985-1998; vrt. Kontulaym. 1998, 31.)
Takausvelan maksaminen ei aiheuta takaajalle aina velanmaksuongelmia. Esimerkiksi Iaman aikana vuonna 1994 vain yksi seitsemasta takausvelkaa maksaneesta kotitaloudesta koki o!leensa ylivelkaantunut. Takaajien ylivelkaantumisriski oli kuitenkin korkeampi kuin velkaantuneilla
kotitalouksilla keskimaarin. Tama on ymmarrettavaa, koska takaajilla on
usein muitakin velkoja. Vuonna 1998 useampi kuin joka kymmenes ylivelkaantunut kotitalous, toistakymmentatuhatta taloutta, piti maksettavaksi langenneita takausvastuita tarkeimpana syyna ylivelkaantumiseensa (Reijo
2000b, 21).
Kyselytutkimusten raportoidut osat eivat sisalla paljon tietoa siita,
mihin velkoihin maksettavat takaukset liittyvat tai miten takausten maksaminen kohdentuu eri vaestOryhmiin. Kuitenkin esimerkiksi yksinhuoltajat
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ovat olleet yliedustettuina takausten maksajien joukossa. (Muttilainen 1996,
11-15.) Naissa tapauksissa voi olla kyse joko yksinhuoltajalle syntyneista
velkaongelmista tai siita, etta aiemmat velkaongelmat ovat johtaneet eroon
ja yksinhuoltajuuteen.
Julkisessa keskustelussa juuri takausten vuoksi maksuvaikeuksiin
joutuneita on pidetty usein epaonnekkaina olosuhteiden uhreina. Jalkikateen
tarkastellen takaajien ongelmia voidaan pitaa osaksi itse aiheutettuina, jos
mittapuuna pidetaan rationaalista taloudellista toimintaa. Takaukseen ryhtyminen voi olla kuitenkin taloudellisesti perusteltua, jos se mahdollistaa
tuottavan liikeidean rahoitusjarjestelyt tai jos siihen liittyy taloudellista vastavuoroisuutta.
Yksinomaan taloudelliset perusteet ovat vain harvoin syyna takauksen antamiseen. Esimerkiksi sukulaisuus, yleinen altruismi, hyvat tiedot velallisen tilanteesta, vastavuoroisuus, kieltaytymisen vaikeus ja petoksen uhriksi joutuminen ovat olleet tarkeimpia motiiveja suostua takaajaksi (Kivivuori 1996). Takausten eparationaalisuutta vahentaa se, etta takaajalla on oikeus peria maksamiaan takaussuorituksia myohemmin takaisin paavelalliselta (Aurejarvi 2001, 138-154).

5.4

Velkaantuminen j a velkaongelmat: vaurautta j a
riskeja

Luvussa 5 on tarkasteltu kotitalouksien velkaantumista ja velkaongelmia.
Pyrkimyksena on ollut ensiksi hahmotella yleiskuva luottojen kaytosta ja
velanmaksuongelmista 1980- ja 1990-luvulla. Tarkeimmat yleishavainnot
voidaan tiivistaa seuraavasti:
- Yli puolella kotitalouksista (1,2-1,3 milj. taloutta) tai 18-74-vuotiaasta viiestiistii (1,9 milj. henkiliii:i) on velkaa.
- Kotitalouksien luottokanta kaksinkertaistui 198{}-2000, mutta velkaantuminen
ei ollut muista taloussektoreista poikkeavaa. Vuoden 2000 lopussa velkaa oli Hihes
40 miljardia euroaja yli 30 000 euroa velallistaloutta kohden.
- Velkojen aiheuttama taloudellinen rasitus lisiiiintyi 1980- ja 1990-luvulla. Velkojen korkoihin ja lyhennyksiin kuluu vuosittain noin neljiinnes kotitalouksien
kiiytettiivissii olevista tuloista.
- Velkaongelmat lisiiiintyiviit 1980-luvulla ja erityisesti 1990-luvun alussa, viiheniviit talouslaman jiilkeen ja kiiiintyiviit uudelleen kasvuun vuosikymmenen lopulla. Ne seurasivat velkaantumiskehitystiija edelsiviit ongelmavelallisten kannan
muutoksia.
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- Velkaongelmia kokeneiden tai ongelmiensa vuoksi rekisteroityjen velallisten
vaestoosuus (18-74-vuotiaat) vaihteli 1990-luvulla yleensa 5- 15 prosentin valilla.
Nykyisin no in 100 000 taloudella tai 200 000--300 000 henkilolla on ve1kaongelmia.
- Ongelmaluotot lisaantyivat 1980- ja 1990-luvulla, mutta kotitalouksien luottoriski on pienempi kuin muiden taloussektoreiden. Vuosina 1999-2000 jarjestamii.tanta velkaa oli aile prosentti ja luottotappioita aile promille luottokannasta.
- Yha suurempi osa kotitalouksien veloista on epavarmoissa kasissii.. 1990-luvun
lopulla lahes kymmenesosa kotitalouksien luotoista ali ylivelkaantuneiden velkaa.
Siita kuitenkin vain pieni osajoudutaan kirjaamaan luottotappioksi.
- Useimpien tilastomittareiden mukaan velkaongelmien maarii. on jaii.nyt 1990luvun Iaman jalkeen toistaiseksi korkeammalle tasolle kuin rahoitusmarkkinoiden
s!iiinnostelyn loppuaikoina.

Yleiskuva velkaantumisen ja velkaongelmien kehityssuunnista 1980- ja
1990-luvulla on kiistaton. Seka velkaantuminen etta velkaongelmat lisaantyivat niin lukumaaraisesti kuin myos rahamaarien perusteella. Velanoton
huippu ajoittui 1980-luvun lopulle ja vuoteen 1988, eli luottosaannostelyn
tarkeimpien purkutoimien jalkeiselle ajalle. Velkaongelmat taas Iisaantyivat
selvasti talouslaman alkuvaiheissa muutamia vuosia velanoton voimakkaan
kasvun jalkeen vuosina 1991-1992. Vapaat rahoitusmarkkinat, positiiviset
reaalikorot ja syva talouslama eivat antaneet anteeksi luottosuhteiden perustamisessa tehtyja virhearvioita. Aikaisemmin suotuisan talouskehityksen,
luottosaannostelyn ja negatiivisten reaalikorkojen oloissa suuretkaan virhearviot eivat valttamatta aiheuttaneet vakavia velkaongelmia.
On kuitenkin varottava tulkitsemasta velkaongelmien lisaantymista
yksinomaan lamasta johtuneeksi ilmiOksi. Esimerkiksi kotitalouksien luottotappioiden maara kymmenkertaistui jo vuosina 1980-1986, kun samana
aikana uusien luottojen ja Iuottokannan maara kasvoi vain puolella. On perusteltua otaksua, etta luottotappioiden maara olisi kohonnut 1990-luvulla
ilman lamaakin. Rahoitusmarkkinoiden avautuminen lisasi nimittain riskiryhmille ja -kohteisiin suunnattua luotonantoa 1980-luvun lopulla.
Tilastotietojen perusteella 1980-luvun alku oli kaannekohta velkaongelmien kehityksessa. Rahoitusmarkkinoiden muutoksista vapautuminen
kuvaa vapauttamista paremmin velkaongelmien trendin muutosta. Luottosaannostelyn purkaminen vuodesta 1983 alkaen ja erityisesti sen poistaminen vuonna 1986 kiihdytti luottojen kayttOa ja edisti velkaongelmien syntymista. Maamme taloushistorian syvin talouslama karjisti kotitalouksien velkakriisia. Ongelmien lisaantyminen 1980-luvun alusta lahtien oli kuitenkin
seka viranomaisten tekemista luottosaannostelyn purkamistoimista etta lamasta riippumatonta.
Taman perusteella nayttaa silta, etta markkinoiden toimintavapauksien ja velallistalouksien markkinariippuvuuden akillinen lisaaminen luot-
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tomarkkinoilla ei ollut tmmtvaa yhteiskuntapolitiikkaa. Velkaongelmien
laajenemista voidaan pitaa yhtena esimerkkina puhdaspiirteisen markkinaliberalismin haavoittuvuudesta. Markkinaehtoisuuden lisaantyminen luottomarkkinoilla oli kotitalouksille myrkkya tilanteessa, jossa luottosaannostelyn purevuus heikkeni, mutta velkaongelmiin joutuneita kansalaisia suojanneiden instituutioiden verkko oli viela harva. Siksi velkaongelmien hallinnassa luottosaannostelyn jalkeen syntyneen tyhjiOn tayttamispyrkimyksia
voidaan pitaa vastaiskuna liiaksi markkinoiden ehdoin toimineelle Juottoj arj estelmalle.
Vaikka velkaongelmien kehitys nayttaa selkealta, samaa ei voida sanoa ongelmien laajuudesta. Velkaongelmat ovat yhteiskunnallisena angelmana varsin tuore ilmio ja niiden tilastointi on kaynnistynyt monilta osin
vasta 1990-luvulla. Kyselytutkimusten mukaan velkaongelmia koki 1990luvulla laajimpien mittareiden perusteella enimmillaan yli 600 000 henkiloa
vuodessa, mika oli noin kuudennes 18-74-vuotiaasta vaest6sta ja yli 40 prosenttia velkaantuneista henkiloista. Mita tasta voidaan paatella, kun samana
aikana toisissa kyselyissa vastaavat luvutjaivat selvasti pienemmiksi?
Rikollisuudesta tehdyissa uhritutkimuksissa on havaittu, etta poliisin
tilastoima rikollisuus kattaa vain osan kansalaisten kokemista rikoksista.
Velkaongelmien tilastoinnissa voitaisiin samalla tavalla ajatella, etta esimerkiksi ulosottoviranomaisen tai luottotietoyhtion rekisteroimat tapaukset kattavat vain osan kansalaisten kokemista velkaongelmista. Kyselytutkimuksissa on mitattu luottotietorekisterin tai ulosoton velalliskantaan verrattuna seka alhaisempia etta korkeampia velallismaaria. Tama voi johtua menetelmallisten erojen lisaksi siita, etta rekisteroity velallinen ei valttamatta koe
olevansa vaikeuksissa velkojensa kanssa tai vaikeuksia kokenut velallinen
on kyennyt pitamaan ongelmat amana tietonaanjoutumatta rekistereihin.
Naista mittausongelmista huolimatta voidaan perustellusti arvioida,
etta velkaongelmien maara lisaantyi ja niista tuli yha enemman normaali
asiantila 1980- ja 1990-luvulla. Velanoton hapeallisyys halveni paaosin jo
rahoitusmarkkinoiden saannostelyn varjossa ja viimeistaan rahoitusmarkkinoiden vapauduttua 1980-luvulla. 1990-luvulla velkaongelmien arkipaivaisyytta lisasi se, etta lamavuosina ylivelkaantumisesta tuli uusi iskusana julkisessa keskustelussa ja monilia kansalaisilla oli asiasta joko omakohtaisia
tai lahipiirista kuultuja kokemuksia.
Velkaongelmien normalisoitumisen kaantOpuoli on se, etta ajan mittaan niihin totutaan. Vertailukohdaksi kelpaa Iaman jalkeen suureksi jaanyt
tyottomien maara. Viela 1970-luvulla perustettiin hatatilahallitus hoitamaan
nykyiseen verrattuna vahaisena pidettavaa tyottomyytta. Eri asia on se, onko
velkaongelmien tai tyottomyyden kaltaisia taloudellisia riskeja ylipaansa
mahdollista ratkaista yhteiskuntapolitiikan keinoin.
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Tassa paajaksossa arvioitiin valikoivasti myos luottojen kayttOa ja
velanmaksuvaikeuksia eri vaestOryhmissa ja velkamuodoittain. Lisaksi tarkasteltiin velkaongelmien syvyytta, koska on virheellista pitaa kaikkia ongelmia yhteismitallisina. Nailta osin voidaan tehda seuraavia paatelmia:
- Velkaantuminen on ollut yleisinHI monissa hyvaosaisissa vaestOryhmissa (mm.
keski-ikaiset, toimihenki!Ot, hyvatuloiset, korkeasti koulutetut, lapsiperheet),
mutta vapai!la rahoitusmarkkinoilla se on laajentunut yha epavarmempien maksajien keskuuteen.
- Velkaongelmia on ollut eniten taloudelliselta asemaltaan keskimaaraista heikommissa vaestiiryhmissa (mm. tyottomat, yksinhuoltajat, pienituloiset, vahan
koulutetut), mutta vapailla rahoitusmarkkinoilla ongelmat ovat laajentuneet myos
hyvaosaisempien keskuuteen.
- Eri luottomuodoista kulutusluotot lisaantyivat selvasti muita luottoja nopeammin 1980- ja 1990-luvulla. Nykyisin kotitaloudet lyhentavat vuosittain kulutus- ja
asuntoluottoja jokseenkin yhta paljon, vaikka lahes kaksi kolmannesta niiden
luottokannasta on asuntovelkaa.
- Muuta kuin asuntoluottoa kayttavien kotitalouksien ylivelkaantumisriski on
kaksinkertainen verrattuna asuntovelallistalouksiin.
- Luottokorttiveloista syntyy suhteellisesti vahemman maksuhairioita ja enemman
luottotappioita kuin muista kotitalousluotoista. Seka hairioiden etta tappioiden
maara on korkeampi kuin luottosaannostelyn loppuaikoina.
- Velkaongelmien syvyys vaihtelee. Paaosa ongelmista on lievia, tilapaisia ja velallisen omin keinoin ratkeavia. Toisaalta arviolta kymmenillatuhansilla velallisilla on jatkuvia vaikeuksia luottojensa maksamisessa.

Naista yleishavainnoista nakyy, etta velkaongelmat ovat hajanainen ongelmakentta. Luottojen kaytto ja velkaongelmat kohdentuvat laajalti eri vaestOryhmiin. Vapailla rahoitusmarkkinoilla velkaantuminen on laajentunut vakaassa taloudellisessa asemassa olevan ydinkohderyhman ulkopuolelle. Velkaongelmat ovat taas keskiluokkaistuneet ja kohdistuvat entista useammin
hyvaosaisiin. Edelleen luottojen monet kayttokohteet pilkkovat velkakysymyksen kapeiksi osa-ongelmiksi. Siksi eri luottomuotojen erityispiirteet on
otettava huomioon, kun ongelmia pyritaan lievittamaan.
Vaikka tiedot eri luottomuotojen velkaongelmista ovat hieman hajanaisia, monet tilastotiedot puhuvat kulutusluottojen riskialttiuden puolesta.
Silti kulutusluotoista johtuneet velkaongelmat jaivat 1980- ja 1990-luvulla
muiden velkaongelmien varjoon. Tama voi johtua kulutusluottojen pienien
velkamaarien lisaksi siita, etta niista aiheutuvat ongelmat eivat ole samalla
tavoin lama-ajan tuote kuin suurista velkamaaristii johtuvat asunto-, takausja yritysvelkaongelmat. Laman jalkeen kulutusvelkaongelmien suhteellinen
painoarvo on lisaantynyt, kun muut lama-ajalle tyypilliset velkaongelmat
ovat vahentyneet.
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Edelleen velkaongelmatilanteiden tulkintaa vaikeuttaa se, etta niiden
syvyys vaihtelee eri tapauksissa. Velkaongelmia koetaan runsaasti ja niista
kerrotaan ilmeisen herkasti kyselytutkimuksissa. Kuitenkin ylitsepaasemattomia velkaongelmia ja Iuottotappioita syntyy normaalioloissa kohtalaisen
vahan. Enin osa ylivelkaantuneisuutta kokeneista kotitalouksista kykenee
selviytymaan ongelmistaan ja paaosa heidan veloistaan tulee maksettua.
On velallisten oman toimintakyvyn aliarvioimista, jos kaikki luottojensa kanssa vaikeuksia kokeneet tai ongelmiensa vuoksi rekisteroidyt kansalaiset luokitellaan yhteismitallisesti poikkeaviksi. Yhteiskuntapoliittisesti
on tarkeaa tunnistaa, etta nykyisessa luottoyhteiskunnassa usein yli elinkaaren jatkuva luottojen kayttO aiheuttaa jossakin vaiheessa vaajaamatta ongelmia useimmille velallisille. Ongelmista selviytyminen on kuitenkin paasaantO ja niihin juuttuminen poikkeus. Kun Iisaksi tiedetaan, etta velkaongelmien syntymista on yritetty selittaa erilaisten yksilollisten, sosiaalisten,
kokonaistaloudellisten ja kansainvalisten tekijoiden avulla, ongelmiin vaikuttaminen on yha pulmallisempaa.
Onko edes tarpeellista, etta ihmisten yksityisia ja enimmakseen kotitalouden omilla keinoilla tai lahipiirin tuella ratkeavia ongelmia pyritaan
saattamaan mitattavaan muotoon ja julkisen avun piiriin? Miten vaurautta ja
riskeja luottomarkkinoilla voidaan uudelleenjakaa? Onko velkaantuneita
kansalaisia mahdollista suojella tehokkaasti kansainvalisessa markkinataloudessa?
Asiaan saadaan lisavalaistusta velkaongelmien hallintapolitiikkaa
koskevissa tarkasteluissa seuraavassa paajaksossa. LahtOkohdaksi sopii Erasaaren ( 1989) 1990-luvun talouslaman kynnyksella esittama ilmeisen realistinen arvio syrjaytymisriskeista ja niiden lievittamismahdollisuuksista. Hanen mukaansa syrjaytymisriskit ovat "aarimmaisen moniulotteisia, niiden
koordinaatteja ei tunneta, kunnollisia havaintokasitteita ei ole, instrumenteista ei ole tietoakaan ja syy- ja seuraussuhteet ovat pelkkaa spiraalia". Lisaksi yha vakiintuneemman ajattelutavan mukaan ongelmia ei voida
"ratkaista tai normaalistaa", vaan niille voidaan ainoastaan asettaa rajaarvoJa.
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VELKAONGELMIEN HALLINTA
LUOTTOYHTEISKUNNASSA

6.1

Velkaongelmien hallinnan perusta j a
peruskartta

6.1.1 Duden hallintapolitiikan hajanaiset juuret
Velkaongelmien hallintapolitiikan uudelleenmuotoilu 1990-luvulla johti siihen, etta luottosopimusten ehtoja voidaan jarjestella voimaperaisesti ja monille vaikeuksiin joutuneille velallisille on avautunut mahdollisuus vapautua
veloistaan. Samalla yksityishenki!Oiden elinikaisen velkavastuun perinne alkoi murtua. Velkaongelmien hallinnan uudet institutionaaliset muodot eivat
ilmestyneet tyhjasta. Ainakin seuraavat tekijat ovat edistaneet luottosaannostelynjattaman hallintapoliittisen tyhjion tayttymista 1980-luvulta alkaen.
Ensiksi velallisen suojan kehitys muissa markkinatalousmaissa on
vaikuttanut asiaan. Monissa Euroopan maissa ryhdyttiin etsimaan 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa uudenlaisia keinoja rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen lisaantyneiden velkaongelmien korjaamiseen (Huls 1992 ja
1993). Tassa yhteydessa pohdittiin esimerkiksi luottosuhteiden ja -ehtojen
saantelymahdollisuuksia, velkaneuvontapalvelujen ja maksukyvyttomyyslainsaadannon tarvetta seka muita mahdollisuuksia vaikuttaa luottojen kaytOn epakohtiin ja maksuvaikeuksiin. Nama aiheet olivat esilla 1980-luvulta
lahtien oikeusalan kansainvalisissa seminaareissa, joista ideat kulkeutuivat
Suomeen (ks. esim. Ramsay 1986).
Velkaongelmien lievittamishankkeiden takana on ollut useimmissa
Euroopan maissa jokseenkin yhtalainen ajattelutapa. Velallisen suojan vahvistamista on perusteltu silla, etta velkaongelmat johtuvat yleensa velallisesta riippumattomista tekijoista ja aiheuttavat monenlaisia haittoja yhteiskunnassa. Naista kahdesta perustelusta haittanakokulman asema on korostunut 1990-luvun kuluessa (ks. esim. Kempson & Whyley 1999).
Toisaalta velkaongelmien hallinnan tarpeen perustelut ovat amerikkalaistuneet. Velallisten luotto- ja tyomarkkinakelpoisuuden palauttamiseen,
vakavien velkaongelmien haitallisiin kannustinvaikutuksiin seka kokonaistaloudellisiin tappioihin on kiinnitetty entista enemman huomiota. Suomessa
nama kehityspiirteet ovat olleet esilla esimerkiksi velkajarjestelyn tiukentamista ja eri apumuotojen ulkopuolelle jaaneiden velallisten asemaa koskevassa keskustelussa (livari & Malkia 1999).
Velkaongelmien hallintapolitiikan perusratkaisut ovat olleet eri maissa samansuuntaisia. Yksityisvelallisten mahdollisuus veloista vapautumiseen
on laajentunut ja velkaneuvontapalvelujen verkko on syntynyt useimpiin
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maihin. Yksityiskohdiltaan siU=intelyn toteuttamistapa on noudattanut uuden
institutionalismin yhta perushavaintoa, jonka mukaan samanlaisiin ongelmiin on mania vaihtoehtoisia ratkaisuja. Velkareformien verkkaista kypsymista Euroopassa kuvaa esimerkiksi se, etta Iso-Britanniassa velkaneuvontapalveluja ryhdyttiin tarjoamaan jo 1970-luvun alussa (Conaty 1986, 327).
Yksityishenkiloiden maksukyvyttomyyssaantelyn yhtenaistamiseen
eri maissa tahtaavia aloitteita on ollut vireilla jo kauan aikaa. Vuonna 1992
Birminghamissa kuluttajien velkaantumista ja velkaongelmia kasitelleessa
seminaarissa annettiin julkilausuma, jossa ehdotettiin saantelyn jarjestamista
Euroopan unionin vahimmaisdirektiivin avulla. Siina esitettiin veloista vapautumista korkeintaan nelja vuotta kestavan maksuohjelman jalkeen. (Birmingham declaration 1992.)
Toinen tarkea kehityspolku on ollut heikomman sopimusosapuolen
oikeussuojan ja pohjoismaisen kuluttajansuojan perinne. Suomessa samat
peruskysymykset ovat olleet esilla eri ajankohtina, kun on harkittu luottosuhteen heikomman osapuolen asemaa parantavia uudistuksia. Esimerkiksi
vuonna 1932 vahittaismaksukauppalain tarvetta perusteltiin luottomuodon
levinneisyydella ja sen kayt6ssa havaituilla epakohdilla. Heikomman osapuolen suojaamispyrkimysten vuoksi lain katsottiin olevan sosiaalipoliittisesti tarkea uudistus. 1900-luvun lopulla luottojen saantelyn uudistusten perustelut olivat monilta osin samanlaisia kuin 1930-Juvulla. (Tala 1993, 296.)
Kuluttajansuojalain (L 38/1978) taydentamista kulutusluottojen
saantelylla (L 385/1986) vuoden 1987 alussa voidaan pitaa velkaongelmien
hallintapolitiikan ajoitusta ja kokonaisuutta ajatellen periaatteellisesti tarkeana uudistuksena. Siina sosiaaliset suoritusesteet - esimerkiksi tyottomyys, sairaus ja avioero - saadettiin luottojen maksamisen lykkaysperusteiksi (ks. myos Wilhelmsson 1990). Tata luottosaannostelyn tarkeimpien
purkutoi-mien yhteyteen ajoittunutta muutosta voidaan pitaa nykymuotoisen
velkaongelmien hallintapolitiikan vaimeana lahtolaukauksena. 1990-luvun
alussa samankaltainen paattely johti pidemmalle vietyna uuden maksukyvytt6myysoikeuden lapimurtoon.
Naiden kahden reformin eroja voidaan tulkita aiemmin (Juku 3) esitellyn koripalloesimerkin avulla (Shepsle 1989). Vuoden 1986 uudistuksessa
koreja nostettiin hieman ja vakavien velkaongelmien selvittelypeli jatkui
suurin piirtein entisin saannoin. Vuonna 1993 korit poistettiin ja pelisaannot
menivat monin osin uusiksi. Samalla velallisten turvaverkko vahvistui olennaisesti. Kuluttajansuojan ja luottojen saantelyn tarkeimmissa uudistuksissa
1970-luvulta 1990-luvulle kiinnittaa huomiota se, etta samat edistykselliset
lainoppineet ovat olleet niissa "tulenkantajina".
Kolmanneksi pohjoismaiseen perinteeseen nojautuva sosiaaliturvamalli - ajatus kansalaisten ongelmien lievittamisesta ja heidan markkinariippuvuutensa vahentamisesta - on vaikuttanut velkaongelmien hallinnan
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uusien instituutioiden syntyyn. Toisen maailmansodan jalkeisina kasvun
vuosikymmenina sosiaaliturvajarjestelmat kehittyivat voimakkaasti. Niiden
kohdeala laajeni koko vaestOon, etuuksien taso parani ja palvelut lisaantyivat. 1980-luvulla suomalainen sosiaaliturvajarjestelma lukeutui Euroopan
parhaimmistoon (Kangas 1991 ).
1990-luvun lama oli yksi kaannekohta sosiaaliturvan kehityksessa,
koska valtiontalouden vaikeudet johtivat etuuksien heikentamiseen. Velkaongelmien kaltaisten uusien taloudellisten riskien hoitaminen sosiaalimenoja
lisaamalla ei tullut kysymykseen. Lisaksi sosiaalipolitiikassa tietamys velkaasioista oli ohutta ja j ulkisoikeuden instrumentit soveltuivat ylipaansa heikosti velkaongelmatilanteisiin. Siksi sosiaalipoliittinen jarjestelma jai sivustakatsojaksi velkaongelmien uuden hallintapolitiikan muotoilussa.
Neljanneksi 1990-luvun talouslama poikkeuksellisena talouden hairiona todennakoisesti edesauttoi velkaongelmien hallintapyrkimyksia. Kansalaisten velkaongelmat olivat tuore, monikasvoinen ja eri vaestOryhmia
koskettava ilmio. Velkaongelmien vetovoimaa lisasi se, etta rahoitusmarkkinoiden muutosten synnyttaman hallintapoliittisen tyhjion vuoksi kentta oli
avoin uusille ratkaisuehdotuksille. Lisaksi yhteiskunnassa ehti muodostua
esiymmarrys velkaongelmista jo ennen lamaa 1980-luvun puolivalissa
kaynnistyneiden tutkimushankkeiden ja kulutusjuhlista kaydyn vilkkaan
keskustelun ansiosta (Leskinen 1990; Pulkkinen 1988).
1990-luvun alussa oli otollinen tilanne velkaongelmien lievittamiseen, koska pankkikriisin ja laman vuoksi pankit olivat huonossa huudossa.
Nain oli siita huolimatta, etta pankkeja tuettiin Iaman aikana voimakkaasti
julkisin varoin. Kenties pankkituesta johtuneiden "moraalisten velvoitteiden" vuoksi pankit joutuivat hyvaksymaan 1990-luvulla monia sellaisia velallisen suojan uudistuksia, joiden toteutuminen normaalioloissa olisi voinut
olla kyseenalaista. Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana eduskunnan
vahva "pankkipuolue" kykeni yleensa kaatamaan pankkien aseman heikentamiseen tahdanneet lakiuudistukset (Koivisto 1996).
Viidenneksi lama-ajan hallituksen koostumus todennakoisesti vaikutti
velkaongelmien hallintapolitiikan uusiin linjauksiin. Perinteisesta koyhyydesta poikkeava velkakoyhyys tarjosi hallitusvastuussa olleille porvaripuolueille mahdollisuuden sosiaalipoliittiseen profiloitumiseen. Velkaongelmat
kohdistuivat moniin niiden tarkeisiin kannattajaryhmiin, esimerkiksi omistusasujiin, maataloudenharjoittajiin ja muihin yrittajiin. Lisaksi resurssien
uudelleenjako valtion menoja nakyvasti lisaamatta sopi seka lama-ajan todellisuuteen etta tilanteeseen, jossa pohjoismaisen ja sosiaalidemokraattiseksi nimetyn hyvinvointivaltion laajenemisen rajat olivat tulleet vastaan. Se,
etta keskusta ja kokoomus ovat perinteisesti olleet monissa sosiaalipoliittisissa kysymyksissa eri linjoilla - keskusta perusturvan ja kokoomus ansio-
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turvan puolesta - ei muodostunut kynnyskysymykseksi velallisten aseman
kohentarnisessa (ks. myos Louhelainen 1988).
Naiden velkaongelmien uuden hallintapolitiikan kehityspolkuja koskeneiden havaintojen perusteella voidaan alustavasti paatella, etta politiikka
ei ollut yksinomaan reaktiivista. Hyvana esimerkkina varhaisesta toiminnasta voidaan pitaa esimerkiksi sosiaalisten suoritusesteiden huomioon ottamista kulutusluottojen saantelyssa. Asian pohdinta kaynnistyi jo 1970luvulla ja saantely tuli voimaan pian luottosaannostelyn purkamisen jalkeen.
Lisaksi ennen 1990-luvun alun talouslamaa seka julkisella etta kolmannella
sektorilla ehti kaynnistya muitakin velkaongelmien lievittamiseen tahdanneita uudistuksia (Aatola 1996, 1-2; Iivari & Rastas 1996).
Velkaongelmien hallintapolitiikan hajanaiset juuret viittaavat siihen,
etta uudistusten takana ei ollut etukateen laadittua jasentynytta kokonaisohjelmaa. Yalta osin politiikka oli johdonmukaista jatkoa rahoitusmarkkinoiden vapauttamiselle. Kaiken kaikkiaan velkaongelmien uuden hallintapolitiikan kehitys oli 1990-luvun puolivaliin mennessa oikeudellisesti painottunutta. Sosiaalipoliittisen jarjestelman ulkopuolella tapahtuva yksityisoikeudellinen resurssien uudelleenjako oli kohoamassa tarkeimmaksi ratkaisuksi
kotitalouksien velkaongelmiin.

6.1.2 Yleiskuva velkaongelmien hallintarakenteista
Velkaongelmien hallinnan pelisaannot alkoivat muuttua rahoitusmarkkinoiden vapauduttua 1980-luvulla. Sen jalkeen on syntynyt runsaasti uudenlaisia
instituutioita velallisten aseman parantamista varten. Niilla on pyritty ehkaisemaan velkaongelmia, vahentamaan ongelmista aiheutuvia haittoja seka
palauttamaan vaikeuksiin joutuneita velallisia takaisin tyo- ja luottomarkkinoille seka muihin yhteiskunnan normaalitoimintoihin. Osa velkaongelmien
hallintakeinoista oli olemassa jo aiemmin, mutta rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen niiden painoarvo lisaantyi. Lisaksi syntyi kokonaan uusia instituutioita edella mainittuihin tarkoituksiin. Hallintapolitiikkaa rakentaneisiin ja toimeenpaneviin organisaatioihin patee sama havainto; mukana
on seka luottosaannostelyn aikaisia etta uusia toimijoita.
Rajanveto velkaongelmien nykyiseen hallintajarjestelmiUin kuuluvien
ja kuulumattomien instituutioiden kesken on joissakin tapauksissa hankalaa.
Esimerkiksi voidaan vaittaa, etta hyva talous- ja tyollisyyspolitiikka, toimiva
ja monipuolinen asuntopolitiikka tai sopivasti ajoitettu finanssipolitiikka
ovat hyvaa velkaongelmien hallintapolitiikkaa. Tassa luvussa on tarkoitus
tutkia niita velallisen aseman turvaamista varten syntyneita ratkaisuja, joiden
avulla veloista aiheutuviin riskeihin vastattiin ja velkaongelmien hallintapoliittinen tyhjio taytettiin paaosin 1990-luvulla.
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Velkaongelmien hal lintaa voidaan arvioida tau! ukon 6.1 tapaan kahdella ulottuvuudella, joista toinen kuvaa toimijoita ja toinen hallintakeinoja.
Velkaongelmien hallintapolitiikan toteuttaj ia ovat markkinat, kolmas sektori
ja julkinen valta. Niiden kaytOssa olevat keinot voidaan jakaa torjunta-, varautumis- ja korjauskeinoihin. Torjunnan ja varautumisen ero tarkoittaa sita,
etta varautumalla kootaan yleensa velkaongelmatilanteissa uudelleenjaettavia resursseja, kun taas torjuntakeinot eivat ole samalla tavalla materiaalisia.
Hallintakeinot on sijoitettu paikalleen niiden tarjonnan nakokulmasta.
Vaikkapa etuuden rahoittamisen nakokulma johtaisi toisenlaiseen arviointiin. Esimerkiksi lainaturvavakuutus on vakuutusyhtioiden tuottama ja pankkien markkinoima velkaongelmiin varautumisen keino, mutta se perustuu
luotonottajien omaan rahoitukseen. Velkajarjestely taas on valtiollinen jarjestelma, mutta velallisten velkavastuiden leikkaaminen lahes saannonmukaisesti oikeuttaa pitamiiiin sita jopa markkinarahoitteisena.
Taulukko 6.1 Velkaongelmien hallinnan instituutiot toimijanja kohteen mukaan

Toimija Torjunta
Markkimarkkinointi, tiedotus
nat
asiakasneuvonta
maksukyvyn arviointi
- luottotietotoiminta
- alan oma pelisaannot

47

Kohde
Varautuminen
- luoton hinnoittelu
lainaturvavakuutus
vakuuksien arvon
maarittely

Korjaaminen
- omaisuuden myynnista
sopiminen
- lisaluoton antaminen
- velkojen jarjestely
- muiden ratkaisutapojen
selvittaminen
Kolmas - valistus, neuvonta
- kiinteat rahastot (esim. - talous- ja velkaneuvonta
sektori - velallisten edunvalvonta
velallisen avustaminen
diakoniarahasto)
- kohdekeraykset (esim. - sosiaalinen takaus- ja luotoyhteisvastuukerays)
tustoiminta
- raha-apu, materiaaliapu,
henkinen a u
Julkinen - valistus, neuvonta
- valtiontakausjarjesvel an perintarajoitukset
valta
- luotonoton kannustimiin
telmat
talons- ja velkaneuvonta
ja edellytyksiin vaikntvelkajarjestely
taminen
velallisryhmakohtaiset erityiskeinot
- asiakkaansuoja, sopisosiaaliturvajarjestelman
musvelvoitteet
rahoitusalan valvonta j a
sopeuttaminen
tukeminen
raha-apu, materiaaliapu,
henkinen a u

Velkaongelmien hallintajarjestelma on laaja ja tilkkutakkimainen. Yksittaisia vaikuttamiskeinoja on runsaasti. Samoja keinoja sovelletaan eri tahoilla
ja toisaalta samoilla tahoilla on kaytOssaan useita eriasteisia vaikutuskeinoja.
Taulukon sanoma voidaan tiivistaa siten, etta ongelmia torjutaan tiedolla,
47

Tassa yleisluonteisessa johdattelussa ei viitata seikkaperaisesti velkaongelmien hallinnan
yksittaisia instituutioita tai niiden toimeenpanoon osallistuvia toimijoita kuvaaviin lahteisiin. Eri
hallintakeinoja kasitellaan tarkemmin tuonnempana.
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valvonnalla ja kannustimilla, niihin varaudutaan rahaa varastoimalla ja niita
korjataan purkamalla koottuja rahavaroja tai muuttamalla luottoehtoja velallisten hyvaksi (ks. myos Reifner 1999b; Kainulainen 1995).
Velkaongelmien hallinnan muodot ovat osaksi samankaltaisia kuin
rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana. Hallintakeinojen kohdistumisen
mukaan ongelmien torjunta on muuttunut vahiten. Tosin tamakin osa-alue
on vahvistunut markkinaratkaisujen ja julkisen vallan toimien ansiosta.
Toimijan mukaan markkinoiden asema on uudistunut suhteellisesti vahiten,
koska maksuvaikeuksia on selvitelty aina suoraan velkasuhteen osapuolten
kesken. Siksi keinovalikoima poikkeaa aikaisempaan verrattuna selvimmin
julkisella ja kolmannella sektorilla. Periaatteellisesti tarkeimmat keksinnot
on tehty velkaongelmien korjaamiseen tahtaavissa valtiollisissa jarjestelmissa. Mitka tahot ovat sitten muotoilleet tata uutta hallintapolitiikkaa ja minkalaisten keinojen avulla ne ovat pyrkineet vaikuttamaan ongelmien torjuntaan ja korjaamiseen?
Velkaongelmiin vaikuttavat ensiksikin markkinatahot. Niita ovat ennen muuta pankit, luottokortti- ja rahoitusyhtiOt seka muut luotonantajat.
Luottotietoyhtiot toimivat luottomarkkinoiden porttina. Paaosin pankkien
omistuksessa oleva Suomen Asiakastieto Oy on Juottotietojen tarkein lahde.
Yksityiset perintayritykset ja lakimiehet ovat mukana maksuvaikeusmarkkinoilla velkoja perittaessa ja jarjesteltaessa. Henkivakuutusyhtiot esiintyvat
lainaturvavakuutusten tarjoajina. Pankkeja, rahoitus- ja luottokorttiyhtioita
seka perintaalaa edustavat yhdistykset valvovat jasenyritystensa etuja. Velkaongelmien hallinnan uudet markkinaratkaisut kohdistuvat kaikkiin luottoprosessin vaiheisiin. Tarkeimpia toimintamuotoja ovat maksukyvyn arviointi
ja luotonhakijoiden informointi ongelmien torjunnassa, lainaturvavakuutukset niihin varautumisessa ja velkojen vapaaehtoisjarjestelyt ongelmien korjaamisessa.
Kolmannella sektorilla useat toimijat avustavat velallisia tai toimivat
muuten heidan hyvakseen velkaongelmatilanteissa. Kirkko ja Takuu-Saatio
voidaan lukea tahan lohkoon. Muita toimijoita ovat esimerkiksi kuluttajajarjestOt, Martta-liike ja nimettOmien velallisten Nivel-yhdistykset. (Ks.
myos Karjalainen 1997.) Kolmannen sektorin toiminta velka-asioissa on
osaksi markkinoiden ja julkisen vallan tukitoimintaa ja osaksi naista riippumatonta itsenaista toimintaa. Tarkeimpia toimintamuotoja ovat sosiaalinen
takaustoiminta, velkaneuvonta ja avustaminen velkojen jarjestelyssa. Velkaongelmiin joutuneiden asemaan vaikuttavat myos kolmannen sektorin sosiaalipoliittiset apumuodot, esimerkiksi raha-avustukset, materiaaliapu ja
ruoka-apu.
Julkisen vallan alalia velkaongelmien hallintapolitiikka lapaisee laajasti eri hallinnonalat. Tallainen "lapaisyperiaate" patee nykyisin yleisemminkin yhteiskunnassa havaittujen ongelmien hallintaan. Lahes kaikki mi-
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nisteriot ovat joutuneet tekemisiin velkaongelmien kanssa. Jo seuraavat luettelomaiset havainnot eri hallinnonalojen osallistumista velkaongelmien lievittamiseen osoittavat, etta kysymys on laajasta ja vaikeaselkoisesta yhteiskuntapolitiikan osa-alueesta.
Oikeusministerio on ollut yleisvastuussa velkaongelmien uuden hallintapolitiikan toteuttamisesta. Se on huolehtinut aikaisemmin velkojen pakkoperinnan ohjauksesta ja on saanut 1990-luvulla tehtavakseen uuden maksukyvyttomyysoikeuden piiriin lukeutuvia toimintoja. Myos kuluttajansuojan, kulutusluottojen, takaussuhteiden ja velan perinnan saantely ovat
kuuluneet oikeusministeriolle. Kauppa- ja teollisuusministerio taas vastaa
kuluttajapolitiikasta, joten kuluttajansuojalainsaadantO ja siihen sisaltyva
luottojen saantely ovat myos sille tarkeita alueita. Lisaksi ministerion tehtaviin kuuluvat muun muassa velka-asioiden kuluttajavalistus, velkaneuvonnan ohjaus ja perintalain valvonta.
Ymparist6ministeri0 huolehtii asuntopolitiikasta ja on vaikuttanut
luottomarkkinoihin asuntovelkojen valtiontakausjarjestelman ja ylivelkaantuneille asuntovelallisille tarkoitetun korkotukijarjestelman avulla. Maa- ja
metsatalousministeriO on luonut vapaaehtoisen velkajarjestelymenettelyn
maa- ja metsatalouden harjoittajille. Valtiovarainministerio on osallistunut
luottomarkkinoiden ohjaukseen finanssipolitiikan keinoin seka ongelmien
korjaamiseen verovelkoihin ja yritysvelan takauksiin kohdistuvien suojakeinojen avulla. Sosiaali- ja terveysministeriOn kytkennat kansalaisten velkaongelmiin liittyvat muun muassa sosiaaliseen luototus- ja takaustoimintaan,
viimesijaiseen toimeentuloturvaan seka sosiaalipoliittisiin toimintaohjelmiin.
Lisaksi muillakin ministerioilla on kytkent6ja velkaongelmien hallintaan.
Velkaongelmien hallintapolitiikka on hajanaista. Kansalaisten velkaongelmien kanssa voi olla samanaikaisesti tekemisissa lukuisa maara eri viranomaisia, joiden toimintamuodot ja -tavat vaihtelevat usein paikallisesti.
Kun tahan lisataan ongelmien selvittelyyn osallistuvat markkinoiden ja kolmannen sektorin toimijat, osallisten maara kasvaa edelleen ja kokonaisuuden
hahmottaminen on yha vaikeampaa.
Nama alustavat havainnot toimivat karttana myohemmille tarkasteluille, joissa arvioidaan tarkemmin velkaongelmien hallintapolitiikan sisaltoa ja toteutumista. Tarkastelu kaynnistyy jarjestelman institutionaalisesta
ytimesta, yksityishenki!On velkajarjestelysta ja sen lahimmista tukiinstituutioista. Neuvotteluratkaisut velkasuhteessa ja velkaneuvontapalvelut
ovat kiintea osa velkaongelmien jarjestelya. Sen jalkeen arvioidaan velkojen
jarjestelytieta taydentavia keinoja. Niita on kehitetty yleisiksi ratkaisumalleiksi, eri velkalajeja varten ja ensisijaisten apumuotojen ulkopuolelle jaaneiden viiliinputoajien auttamiseksi.
Tavoitteena on luonnehtia velallisen asemaa parantaneita uudistuksia
esittelemalla niiden paatavoitteita, sisaltoa, kayttoa seka tarkeimpia vaiku-
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tuksia erityisesti velallisten nakokulmasta. Kaikkiin instituutioihin ei ole tarkoitus pureutua yksityiskohtaisesti. Se ei ole aina tarkoituksenmukaista tai
edes mahdollista. Vain joissakin jarjestelmissa (esim. velkajarjestely, lainaturvavakuutus, sosiaalinen takaus- ja luototustoiminta) voidaan arvioida sekajarjestelman tarkoitusta etta sen kayttOa. Toisten instituutioiden (esim. informointivelvoitteet, takauslainsaadantO, luottotietotoiminta) vaikutusten arviointi ei ole samalla tavalla mahdollista. Lisaksi kaytettavissa oleva tilastoja tutkimustieto ohjaa tarkastelua ja sen painotuksia.

6.2

Velkajarjestely ja sen tuki-instituutiot
ongelmien hallinnan ydinrakenteina

6.2.1 Velkajarjestelylain synty ja institutionaalinen
muotoilu
Lain tausta ja perustavoitteet
Vuonna 1993 voimaan tullut velkajarjestelylaki (L 5711993) katkaisi velkaongelmatilanteissa siihen saakka vallinneen elinikaisen velkavastuun perusperiaatteen. Velkajarjestelyn avulla voidaan puuttua takautuvasti ja voimaperaisesti luottosopimusten sisaltOon. Muutosta voidaan pitaa voimakkaana,
vaikka velkojen jarjestely ja veloista vapauttaminen on ollut joillakin tavoin
mahdollista aina kun luottoja on kaytetty ja velkaongelmia on syntynyt.
Kysymys velallisten aseman korjaamisesta alkoi politisoitua 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa kolmisen vuotta ennen velkajarjestelylain voimaantuloa. Useat tahot ilmaisivat lyhyen ajan kuluessa huolensa velkaongelmiin joutuneiden asemasta ja auttamistarpeista. Yhtena tarkeana avauksena voidaan pitaa eduskunnassa lokakuussa 1989 tehtya kirjallista kysymysta, joka koski velkaongelmien selvittelyn kehittamista ja johti seuraavana kevaana lakisaateista henkilokohtaista konkurssia koskevan aloitteen tekemiseen oikeusministeriolle (Ylivelkaantuneet paasevat...1990; KK
531/89). Tosin oikeusministeriossa oli jo pantu vireille aiemmin maksukyvyttOmyyden saantelyn uudistushanke. Siina luvattiin selvittaa luonnollisille
henki!Oille tarkoitetun yksinkertaisen velkaselvittelymallin luomisen edellytyksetja mahdollisuudet velkavastuun keventamiseen. (Muistio .. .l989.)
1990-luvun alussa kaynnistyi velkajarjestelylain sisallon muotoilua
ajatellen tarkea tutkimus velkasaneerauksen tarpeesta ja mahdollisuuksista.
Helsingin yliopiston ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen hankkeesta kevaalla 1991 valmistunut raportti sisalsi yksityiskohtaisen ehdotuksen velkojen saneerausmenettelysta. Lisaksi tutkimuksessa ehdotettiin velkaneuvontapalvelujen jarjestamista kuntien sosiaalitoimen ja kuluttajaneuvonnan va-
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raan. (Niemi-Kiesilainen ym. 1991.) Ehdotuksesta on helppo tunnistaa velkajarjestelylain runko ja keskeiset periaatteet.
Kevaalla 1992 oikeusministeriossa valmistui virkamiestyona esitysehdotus, joka sisalsi ehdotukset laiksi luonnollisen henkilon velkaneuvontaa ja ve1kajatjestelya koskevaksi lainsaadannoksi (Ehdotus ... 1992).
Hallituksen esitys laiksi yksityishenki!On velkajarjestelysta annettiin eduskunnalle saman vuoden syksylla (HE 18311992). Siina velkaneuvontaa ei
enaa esitetty kuntien lakisaateiseksi velvoitteeksi. Valtio ja kuntajarjestot
vastustivat hanketta taloudellisista syista.
Laki yksityishenkilon velkajarjestelysta tuli voimaan helmikuussa
1993. Lain kasittelyn loppuvaiheissa eri valtioelinten kesken oli kiistaa lain
vahvistamisen tarpeellisuudesta. Tasavallan presidentti Koivisto totesi valtioneuvostossa presidentin esittelyn yhteydessa hallituksen esityksista velkajarjestely- ja yrityssaneerauslaeiksi, etta ne ovat huonoa lainsaadantoa, ja
etta lakien tulisi oil a selkeampia ja lainsaadannon seurauksista tulisi olla parempaa tietoa. Presidentti pyysi oikeusministeria olemaan esittelematta lakeja eduskunnassa, mutta vahvisti ne, ettei eduskunnassa kasiteltavana olleen lainsaadantOkokonaisuuden hyvaksyminen olisi vaarantunut. Lain vahvistamista han luonnehti seuraavasti: "Osaltani ratkaisua helpottaa, etta oikeusministeri ja oikeusministerio ovat vakuuttuneita siita, etta lainsaadantO
tulee toimimaan ja oikeuslaitos selviamaan siita johtuvista tehtavista".
(Poytakirja 7/1993.)
Velkajarjestelylain esitOiden perusteella voidaan luonnehtia sita,
minka vuoksi lakia ylipaansa tarvittiin, mihin silla pyrittiin ja minkalaisia
vaikutuksia silla arvioitiin olevan (HE 18311992). Lain tarvetta perusteltiin
ensiksi silla, etta tutkimus- ja tilastotieto seka viranomaisten ja jarjestOjen
kokemukset osoittivat velkaongelmien lisaantyneen. Velkaongelmista arvioitiin tulleen pysyva ilmiO, jota esiintyy suhdanteista riippumatta talouden
ja tyoelaman muutospaineiden vuoksi. Toinen tarkea peruste oli, etta lainsaadantoon ei sisaltynyt tehokkaita keinoja kohtuullistaa velkaongelmiin
joutuneiden tilannetta ja torjua velkaongelmista aiheutuvia haittoja. Velallisen talous- ja velkatilannetta ei ollut yleensa mahdollista saada kerralla
kuntoon.
Velkajarjestelyn tarkoituksena oli turvata tasapainoisesti eri osapuolten edut. Velallisten nakokulmasta paatavoitteena oli korjata ylitsepaasemattomia velkaongelmia. Lisaksi tarkoituksena oli, etta velallisten luottamus
tulevaisuuteen vahvistuisi ja passivoituminen estyisi. Naita tavoitteita
edesauttaa se, etta velkajarjestelyssa velallisen maksusuoritukset mitoitetaan
maksukykyyn, velkojen maksuaikaa rajataan ja maksuohjelman paatyttya
velallisella on mahdollisuus vapautua veloistaan joko osittain tai kokonaan.
Sosiaalisista suoritusesteista (mm. tyottomyys, sairaus, parisuhde-ero) aiheutuvien velkaongelmien arvioitiin olevan lain soveltamisen ydinaluetta.
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Velkojien nakokulmasta tavoitteena oli turvata mahdollisimman suuri
osa saatavista ja kayttaa paaasiassa kevyimpia velan jarjestelykeinoja. Siksi
pyrkimyksena oli velallisen talous- ja velkatilanteen korjaaminen ensi sijassa neuvotteluteitse. Velkajarjestely tuomioistuimessa tulisi kyseeseen vain
niissa tapauksissa, joissa velallisen ongelmia ei pystyta ratkaisemaan neuvottelujen avulla. Velallisen nykyista ja tulevaa toimeentuloa turvaavan
saantelyn arvioitiin olevan seka velkojien etta velallisten etujen mukaista.
Toisaalta velkajarjestelyn otaksuttiin rajoittavan saatavien perintamahdollisuuksia ja vaikuttavan luotonantoon.
Muutoin velkajarjestelylailla pyrittiin siihen, etta velkaongelmista aiheutuvia vakavia yksilollisia ja sosiaalisia haittoja pystyttaisiin korjaamaan.
Velallisten toimintakyvyn korjaantumisen arvioitiin lisaavan julkisyhteisojen verotuloja ja vahentavan sosiaalitukien tarvetta. Toisaalta pidettiin tarkeana, etta yleista yhteiskunta- ja maksumoraalia loukkaavat henkilot eivat
voisi saada velkajarjestelya. Velkajarjestelyn ennakoitiin lisaavan tuomioistuinten tyomaaraa, mutta velkojen perinniin tuomioistuimissa otaksuttiin vahenevan. Uusien velkajarjestelyhakemusten maaraksi arvioitiin 6 000-8 000
vuodessa. Kustannusvaikutuksiin varauduttiin osoittamalla maksuttoman oikeudenkaynnin tilinpitoon velkajarjestelya varten vajaan kahden miljoonan
euron maararaha vuodelle 1993.
Naiden hallituksen esitykseen kirjattujen vaikeasti yhteen sovitettavien tavoitteiden perusteella voidaan paatella, etta velkajarjestelyn kaltaista
uutta instituutiota muotoiltaessa ei voida valttaa eri osapuolten nakemyseroja ja ristiriitoja. Ne piirtyvat esiin taulukosta 6.2, joka kuvaa lausunnonantajien nakemyksia velkajarjestelylaista ja lakisaateisista velkaneuvontapalveluista vuonna 1992 seka lain tiukentamisesta vuonna 1996. Lain tiukentamisen merkitysta selostetaan erikseen tuonnempana.
Kuluttaja- ja velallistahot suhtautuivat lakiesitykseen myonteisesti ja
pitivat tarkeana lain nopeaa voimaansaattamista. Niista monet olisivat halunneet, etta velallisten edut olisi turvattu esitettya paremmin. Lisaksi ne
vastustivat saantelyn tiukentamista vuonna 1997. LakimiesjarjestOt puolsivat
velkajli.rjestelysaiintelya todennakoisesti seka oikeusturvasyista etta jasentensa tyotilaisuuksien takia.
Valtaosa luotonantajia ja liike-elamaa edustavista tahoista hyvaksyi
perusajatuksen velkaongelmien lakisaateisesta korjausmenettelysta (ks.
myos Kontkanen 1993). Ne suhtautuivat kuitenkin kielteisesti moniin ehdotuksen yksityiskohtiin ja velallisen aseman parannuksiin. Velkojamyonteinen suhtautuminen tulee parhaiten esiin lain tiukentamista koskevista lausunnoista. Tama voi johtua siita, etta luotonantajat pyrkivat hakemaan hyvitysta myonnytyksille, joita ne joutuivat tekemaan lain valmisteluvaiheissa
1990-luvun alussa. Luotonantajien ja velallisten selkea linjaero on ollut
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Hiht6kohtana muissakin myohemmin esiteltavissa velallisen suojan kehittamishankkeissa.
Taulukko 6.2 Eraiden lausunnonantajien suhtautuminen velkajarjestelysaantelyyn

Lausunnonantaj a
Velallismyonteiset tahot
Helsingin seudun Nivel
Yleiset oikeusavustaj at
Asianajajaliitto
Kuluttajavirasto
Velkojamyonteiset tahot
Luottomiehet
Suomen yrittajat
RahoitusyhtiOiden yhdistys
Kaupan keskusliitto
Verohallitus
Vakuutusyhtioiden keskusliitto
MTK
Muut tahot
STM
Takuu-Saatio
Kuntaliitto
YM
Valtiokonttori

Alkuperainen muotoilu
(1992)
pemsajatus neuvontapalvelut

++
++
++
++

++
++
++
+
0

Uudelleenmuotoilu
(1996)
lain
tiukentaminen

++
+
+
++
++

+
+
+
+
++
++
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0

+
++
++
++
++
++
0
0

++
++
++
++
++
++
+
0
0
0
0
0

Velkajarjestelysaantelyyn suhtautuminen on ollut johdonmukaisinta velallismyonteisilla tahoilla. Sita vastoin velkojamyonteisten ja muiden lausunnonantajien kannanotot ovat monin osin epajohdonmukaisia. Sellaista jyrkkaa velkojanakokulmaa ei ole lainkaan, jossa kaikkia velallisen aseman parantamiseen tahtaavia toimia vastustetaan ja olemassa olevan saantelyn kiristamista puolletaan. Luottokorttiyhtioita edustavan Luottomiehet ry:n lausunnot vastaavat parhaiten tata linjaa, vaikka sekin kannatti lakisaateisia
velkaneuvontapalvel uj a.
Monissa tapauksissa lausunnonantajilla on ollut ristiriitaisia intresseJa. Esimerkiksi yrittajien jarjestOt edustavat velkaongelmiin joutuneita ja
mahdollisesti naiden velkojina toimivia yrittajia. Verohallitus huolehtii seka
veronkannosta etta verovelkojen perinnasta ja niiden jarjestelysta lykkaysten
48

Tiedot on koottu oikeusministeriolle toJmitetuista lausunnoista (Lausunnot 1992 ja 1996).
Mukaan on otettu 1ausunnonantajia, jotka ovat esittaneet nakemyksensa molempina tarkasteluvuosina. Lausunnot on jaettu viiteen luokkaan, jotka kuvaavat myonteista (+ +), varauksin myonteista (+), neutraalia (0), varauksin kielteista (-) ja kielteista (- -) suhtautumista. Varauksellisuus
merkitsee sita, etta asiasta on esitetty olennaisia varauksia. Esimerkkina voidaan mainita, etta
monet velkojamyonteiset tahot kannattivat lain pemsideaa, mutta eivat sen ve1alliselle edullista
sisal!Oa. Neutraaleiksi tulkituissa lausunnoissa ei ole otettu asiaan jyrkkaa kantaa tai niihin sisa1tyy
ristiriitaisia nakemyksia. Saari (1999) on kayttanyt samaa metodia arvioidessaan kansalaisten
pemstoimeentuloa koskevan "Arajarven mallin" institutionaalista muotoi1ua ja siita esitettyja
arvioita.
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tai huojennusten avulla. Takuu-Si.Uitio taas auttaa velallisia takauslainoilla,
mutta on samalla vastuussa jarkevasta luottopolitiikasta paarahoittajalleen
Raha-automaattiyhdistykselle.
Naista eriavista nakemyksista huolimatta velkajarjestelylaista vallitsi
lama-Suomessa varsin laaja yksimielisyys. Lakia valmistelleen virkamiestyoryhman esityksesta nakemyksensa esittaneet lausunnonantajat kannattivat
lahes yksituumaisesti lain perusajatusta maksukyvyttomien yksityisvelallisten velkaongelmien korjaamisesta oikeudellisen menettelyn ja velkaneuvonnan avulla. Laajaa yhteisymmarrysta osoittaa myos se, etta laki hyvaksyttiin
eduskuntakasittelyssa yksimielisesti.
Myos lain seurantatutkimuksissa on tullut esiin luotonantajien edustajien nakemys, jonka mukaan velkajarjestely on hyvaksyttava oikeudellinen
instituutio ja kayttokelpoinen tapa selvitella ilman omaa syytaan vakaviin
vaikeuksiin joutuneiden kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Velkojien
arvioiden mukaan yleinen maksumoraali ei ole juurikaan heikentynyt velkajarjestelyn vuoksi. Tasta huolimatta velkojat ovat esittaneet voimakasta
kritiikkia lakia kohtaan seka julkisessa keskustelussa etta lain seurantatutkimusten haastatteluissa. Arvostelu tiivistyy kahteen seikkaan: velkajarjestelyyn paasee liian helposti ja vain pieni osa veloista tulee maksettua. (Muttilainen 1996 ja 1997.) Asiaan palataan tuonnempana tass a jaksossa.

Lain institutionaalinen muotoilu
Velkajarjestelylain yhtena tarkeana tavoitteena on, etta velkaongelmiin joutuneet velalliset eivat hakisi velkajarjestelya. Luottosuhteen osapuolten pitaisi selvitella asiaa ensin keskenaan neuvotellen. Velkajarjestely tuomioistuimessa tulisi kysymykseen vasta aiirimmaisena ratkaisukeinona vakaviin
velkaongelmiin. Velkajarjestelylain avulla velallisia ohjataan neuvotteluratkaisuihin siten, etta sovintomahdollisuuden selvittaminen on asetettu tuomioistuimesta haettavan velkajarjestelyn ehdoksi.
Velkajarjestely tulee vireille velallisen hakemuksesta. Yleensa velkaneuvonta avustaa velallista hakemuksen laadinnassa. Velkajarjestelya ei
voida myontaa kenelle tahansa, vaan hakijan on taytettava laissa maaratyt
ehdot (ks. myos Koskelo & Lehtimaki 1997, 35-94; Lahti 1995). Velallisen
pitaa olla pysyvasti maksukyvyton joko epaedullisen olosuhdemuutoksen tai
muiden painavien perusteiden vuoksi. Velkajarjestelyn saaminen ei siis
valttamatta edellyta sosiaalista suoritusestetta, vaan perusteena voivat olla
liian suuret velat suhteessa velallisen maksukykyyn. Elinkeinonharjoittajien
velkajarjestelylle on erityisia lisaedellytyksia.
Velkajarjestelyn myontamiselle ei saa olla estetta. Niita ovat esimerkiksi kevytmielinen velkaantuminen, rikokseen perustuva velkaantuminen
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tai vaarien tietojen antaminen luotonannossa tai velan perinnassa. Vuonna
1997 (L 63/1997) velkajarjestelyn edellytyksia tiukennettiin ja esteperusteita
tarkennettiin (HE 180/1996). Edellytyksia muutettiin siten, etta velkajarjestelyn myontamista valiaikaisesta syysta maksukyvyttomalle henki!Olle voitiin lykata. Esteperusteiden muutoksella vaikeutettiin ve\kajarjestelyn
myontamista esimerkiksi vilppia tehneille yrittajille.
Velkajarjestelyn esteille voi olla vastasyita, jolloin jarjestely voidaan
myontaa esteesta huolimatta. Jos hakija on edellytysten ja esteiden perusteella velkajarjestelykelpoinen, tuomioistuin paattaa velkajarjestelyn aloittamisesta.
Velkajatjestelylaki on velkaongelmien hallintapo\itiikan perusta ja
maksuohjelma on velkajatjestelyn institutionaalisen muotoilun ydin. Maksuohjelman laatii yleensa tuomioistuimen maaraama selvittaja. Ohjelmaa
varten selvitetaan velallisen tulojen, menojen, varojen ja velkojen perusteella koko talous- ja velkatilanne. Maksuohjelmassa otetaan huomioon
kaikki ennen velkajatjestelyn aloittamista syntyneet velat yritysveloista yhtiovastikkeisiin ja kodinperustamislainoista koiraveroihin. Laskelmat tehdaan kotitalouskohtaisesti, vaikka velkajarjestelya haetaan usein yksin.
Myos yhteishakemus puolison tai muun velallisen kanssa on mahdollinen.
Laskelmista se\viaa, paljonko velalliselta jaa rahaa velkojen maksamiseen, kun nettotuloista vahennetaan perusturvan ylittava osa varallisuudesta ja valttamattOmat elinkustannukset. Velat jarjestellaan maksukykya
vastaavaksi muuttamalla maksuaikaa, alentamalla korkoja ja muita luottokustannuksia tai leikkaamalla paaomaa. Vakuusvelkojen jarjestelymahdollisuudet ovat suppeammat kuin vakuudettomien tavallisten velkojen. 49 Talouslaskelmien ja velkojen jatjestelyn tuloksena syntyvan maksuohjelman
vahvistaa tuomioistuin. Velallinen maksaa velkojaan maksukykynsa mukaan
maaraajan, yleensa vahintaan viisi vuotta. Ohjelman paatyttya han vapautuu
lopuista veloistaan.
Velallisen tilanteen muuttuessa maksuohjelmaa on mahdollista
muuttaa joko tuomioistuimessa tai neuvotellen. Maksuohjelmassa miiiirattyjen velvoitteiden laiminlyonti voi johtaa velkajarjestelyn raukeamiseen.
Raukeaminen merkitsee sita, etta velkojen ehdot palautuvat sellaisiksi kuin
ne olivat ennen velkajarjestelyn hakemista. Toisin sanoen velallinen menettaa velkojen jarjestelysUi saamansa taloudellisen hyodyn.
Velkajarjestelyasioiden valmistelua varten luotiin velkaneuvontajarjestelma. Tassa mielessa velkaongelmien hallintajarjestelma muistuttaa sosiaaliturvaa, jossa palveluilla on niin ikaan tarkea asema (ks. esim. Rauhala
49

Velkajilrjestelyssa velatjaetaan siis vakuusvelkoihinja tavallisiin velkoihin. Vakuusvelkoja ovat
esimerkiksi asuntovelat, joissa asunto on velan vakuutena. Kaikki nc ve lal, joill\ ej ole suojattu vakuudella, ovat tavallista velkaa. Esimerkiksi kulutus\uotot, vcrovelat tai korottomat laskusaamiset
ovat yleensa tallaista velkaa. My6s vakuuden arvon yliWiva osa vakuude\la turvatusta velasta luetaan tavalliseksi velaksi.
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I 996). Koska velkajarjestelylakiin ei otettu saannoksia velkaneuvonnan jarjestamisesta, velkaneuvonnan asema velkajarjestelyn tarkeana tukiinstituutiona pyrittiin turvaamaan muilla tavoin. Eduskunnan lakivaliokunta
esitti velkajarjestelylakiin saannosta, jonka mukaan laaninhallitusten olisi
huolehdittava velkaneuvontapalvelujen saatavuudesta alueellaan (La VM
14/1992). Oikeusministerio ehti jo ennen lain voimaantuloa koota eri osapuolet mukaan luottomarkkinoiden ja viranomaisten keskinaiseen sopimukseen, jolla pyrittiin kaynnistamaan velkaneuvontaa paikallisesti sopivimmalla tavalla. Tassa yhteistyossa velkajarjestelytoimikunnilla oli tarkea
asema. Niihin kuului muun muassa kuntien hallintosektoreiden, seurakuntien, tuomioistuinten, lakimieskunnan, luotonantajien ja velallisyhdistysten
edustajia. (Aatola I996, 1-15.)
Velallisten avustamista ja asioiden kasittelya edesautettiin erityisen
tuki- ja kannustinjarjestelman avulla. Oikeusministerio palkkasi oikeusaputoimistoihin lakimiehia velkajarjestelytehUiviin ja myonsi valtionapua velkaneuvojien palkkakustannuksiin. Kunnat ja muut palvelun tarjoajat ovat
saaneet tukea keskimaarin 60-80 tyontekijalle vuodessa. Kunnille on myos
maksettu valtion varoista korvausta oikeusavun antamisesta velkaongelmiin
joutuneille velallisille oikeusministerion vahvistamin perustein. Ministerio
on tukenut velkajarjestelyasioiden valmistelua myos maksamalla selvittajille
tapauskohtaisen palkkion ja korvaamalla tehtavasta aiheutuneet kulut. Lisaksi lain toimeenpanon alkuvaiheissa ministerio palkkasi tuomioistuimiin
lisahenkilokuntaa. (Vasara 1996; Muttilainen I995.)
Velkajarjestelylain institutionaalinen muotoilu vastaa tarkeimmilta
osiltaan yleiseurooppalaisia suuntaviivoja (Jungmann, Niemeijer & ter Voert
200I; Graver I 997; Grohns 1996). Muissakin maissa vastaavat saannostOt
tahtaavat siihen, etta vakavissa velkaongelmatilanteissa velallisen talous- ja
velkatilanne pyritaan korjaamaan kokonaan. Ongelmia selvitellaan ensi sijassa neuvotteluteitse ja velallisten tukena on velkaneuvontajarjestelma. Lisaksi velanmaksuohjelma perustuu tosiasialliseen maksukykyyn ja vapautuminen osasta velkavastuita maksuohjelman jalkeen on mahdollista. Lahemmin tarkastellen saantelyt poikkeavat toisistaan jopa joissakin ydinkysymyksissa. Esimerkiksi asioiden valmistelun organisointi, jarjestelyn
myontamisperusteet, menettelyn piiriin kuuluvat velat, valttamattomien
elinkustannusten maarittelyperusteet ja maksuohjelmien kesto vaihtelevat.
Velkajarjestelylain institutionaalinen muotoilu ei viela kuvaa lain
vaikutuksia. Lain toteutumisesta on tehty Suomessa runsaasti tutkimuksia eri
nakokulmista ja erilaisilla aineistoilla. Kattavaan seurantaan on vaikuttanut
se, etta velkajaijestelylakia saataessaan eduskunta edellytti, etta lain saannosten toimivuutta, oikeuskaytannon yhtenaisyytta ja lain yhteiskunnallisia
vaikutuksia on seurattava tarkasti (La VM I 4/I 992).
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Muissakin maissa maksukyvyttOmyyssaantelyn vaikutuksia on seurattu monipuolisesti. Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 1994 voimaan tullutta
velkasaneerauslakia (skuldsaneringslagen) on arvioitu muun muassa kuluttajaviranomaisten ja yliopistotutkijoiden selvityksissa velallisten, velkojien,
lain toimeenpanokoneiston ja muun yhteiskunnan nakokulmista (Ahlstrom
1998; Utvardering ... 1996; Andersson, Edstrom, Holmberg, Klingander, Lidstrom-Widell & Sundin 1995).

6.2.2 Velkaongelmien selvittelyn hiljainen vallankumous
Velkojenjdrjestelyn muodonmuutos
Velkojen jarjestelylla luottosuhteen osapuolten kesken on pitkat perinteet.
Ennen velkajarjestelylain voimaantuloa velan perinnassa laaditut maksusopimukset koskivat useimmiten vain yhden velallisen yksittaista saatavaa yhdelle velkojalle. Velkojen jarjestely tarkoitti yleensa maksuaikataulun
muuttamista. Velkajarjestelylain voimaantulon jalkeen velkojien valmius
neuvotteluratkaisuihin kasvoi ja jarjestelykeinojen valikoima laajeni. (Muttilainen 1996; Timonen 1995; ks. myos Andersson et al. 1995 ja Poppe
1994, 133-179.)
Naita muutoksia voidaan selventaa kuvion 6.1 tapaan kuvaamalla eri
vaihtoehtoja luottosuhteen osapuolten lukumaaran mukaan. Jako normaalin
ja laajan neuvotteluratkaisun kesken on tehty silla perusteella, koskevatko
velkojen jarjestelyt yksinomaan paavelallisen vai myos kanssavelallisten,
takaajien ja vakuudenasettajien velkoja. Osittais- ja kokonaisratkaisun erottelu perustuu siihen, jarjestellaanko velkoja yhden luottosuhteen sisalla vai
onko mukana useita velkojia.
Velallisia
useita

yksi

yksi

Velkojia

nonnaali
osittaisratkaisu ( 1)
I

use ita

+

"

norma ali
kokonaisratkaisu (3)

~

" ':4.

laaja
osittaisratkaisu (2)

laaja
kokonaisratkaisu (4)

Kuvio 6.1 Velkojen jarjestelyn perusvaihtoehdot ja muodonmuutos
511

50

Nuolet kuvaavat muutoksen suuntaa kohti entista laajempia velkojenjarjestelyja.
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Velkojen jarjestelyn muodonmuutos on tuonut yksittaisten velkasopimusten
jarjestelyn (ratkaisu 1) rinnalle uudenlaisia ja laaja-alaisempia velkojen jarjestelytapoja (ratkaisut 2, 3, ja 4). Ne koskevat samanaikaisesti useita velkojia, velallisen kaikkia velkasuhteita ja toisinaan myos useita veloista vastuussa olevia henkiloita. Pitkalle edenneissa velkaongelmatilanteissa velallisen talous- ja velkatilanne selvitellaan yleensa perin pohjin ja velkojen jarjestelyssa kaytetaan velalliselle edullisia korko- ja paaomajarjestelyja.
Kokonaisratkaisujen lisaantyminen on ollut osaksi pakon sanelemaa,
koska kotitalouksien velkaongelmien karjistymisen vuoksi velkojien oli kevennettava ja nopeutettava kasittelyrutiineja. Toisaalta eri velkojien toisistaan poikkeava velkojen jarjestelypolitiikka on vaikeuttanut uudenlaisen
velkajarjestelykulttuurin leviamista. Joillekin velkojille riittaa neuvotteluratkaisussa mika tahansa tuomioistuinratkaisua parempi tulos, mutta toiset eivat luovu lainkaan saatavistaan vapaaehtoisesti. Lisaksi paikalliset erot toimintatavoissa vaikeuttavat velkaongelmista sopimista. (Muttilainen 1996,
50-77.)
Velkaongelmien selvittelyn muodonmuutos on nakynyt myos siten,
etta velallisen tilanteen kasittelyyn osallistuvien asiantuntijoiden maara on
lisaantynyt (Aatola 1996; Vasara 1996). Laajoissa neuvotteluratkaisuissa voi
olla mukana velallisen lisaksi useita velkojia, velkaneuvoja, Takuu-SaatiO,
perintatoimisto, ulosottoviranomainen ja usein muitakin viranomaisia. Velkajarjestelyasioissa mukaan tulevat tuomioistuin ja yleensa myos maksuohjelman valmisteleva selvittaja.
Velallisille velkajarjestelylain jalkeen syntynyt asiantuntija- ja palvelujarjestelma on ensiarvoisen tarkea. Nain luotonantajien asiantuntijaylivoima on hieman kaventunut ja velallisten on mahdollista puolustaa paremmin oikeuksiaan velkaongelmatilanteissa. Palvelujen arvoa lisaii se, etta
laaja asiantuntemus on ollut velallisten kaytettavissa lahes ilmaiseksi. SamaHa kun avun saatavuus on parantunut ja ratkaisuvaihtoehtojen maara on
lisaantynyt, ongelmien selvittelysta on tullut vaikeuksiin joutuneille velallisille yha monimutkaisempi ja vaikeasti ymmarrettavampi prosessi.
Velkojen jarjestelyn muodonmuutosta voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensiksi siina voi olla kysymys pyyteettOmasta markkinaehtoisesta sosiaalipolitiikasta. Toisin sanoen velkojien armeliaisuus olisi lisaantynyt laman aikana odottamattomiin vaikeuksiin joutuneita velallisia kohtaan (ks.
myos Kangas & Saari 2000). Tama ei vaikuta kovin uskottavalta, koska
luotonanto on markkinatalouden pelisaantoihin perustuvaa liiketoimintaa.
Toinen ja osuvampi selitys on se, etta velkajarjestelylaki ja sita koskeva oikeuskaytanto muodostavat velkojalle kannustimen etsia itselleen taloudellisesti kannattavinta ratkaisua. Kun mahdollisuus taysimaaraiseen suoritukseen on menetetty, velkojan on jarkevaa pyrkia neuvotteluratkaisuun. Vel-
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kojalle velkajarjestely tuomioistuimessa on yleensa taloudellisesti huonompi
vaihtoehto kuin neuvotteluratkaisu.
Velkojien omaksumaa uudenlaista velkojen jarjestelykulttuuria ei ole
syyta pitaa yksinomaan velkajarjestelylainsaadannon ansiona. Itse asiassa
velkojat alkoivat muuttaa toimintatapojaan ja pankit uusivat neuvotteluratkaisuja koskevaa ohjeistustaan jo ennen lain voimaantuloa. Nama muutokset
yhdessa velkajarjestelylain kanssa olivat Suomen pankkiyhdistyksessa vuoden 1993 lopulla laaditun neuvotteluratkaisujen sopimusmallin pohjana
(Muttilainen 1996, 52-59; Velkajarjestelysopimus 1993).
Kaikki velkojen jarjestelytilanteet mukaan lukien kehitysta voidaan
tulkita hiljaiseksi vallankumoukseksi, jossa aikaisemmin vallinneet kaytannot ovat osittain uudistuneet. Vakavimpien velkaongelmien selvittely on
muuttunut eniten. Uutta on etenkin se, etta velkoja jarjesteltaessa velallisen
talous- ja velkatilanne selvitetaan kokonaan, velanhoitomenot sopeutetaan
tosiasialliseen maksukykyyn, velkojen maksuaikaa rajataan ja veloista vapautuminen on mahdollista.

Neuvotteluratkaisu ensisijaisena keinona
Neuvotteluratkaisut kyselytutkimuksissa. Luottosuhteen osapuolten keskinaisten neuvotteluratkaisujen yleisyytta voidaan arvioida samojen kyselytutkimusten perusteella kuin luottojen kayttoa ja subjektiivista ylivelkaantumista. Paras yleiskuva neuvotteluratkaisujen kehityksesta syntyy Tilastokeskuksen kotitaloustutkimusten ja Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttotutkimusten avulla. Muissakin kyselytutkimuksissa on koottu tietoja velkojen jarjestelysta.
Taulukko 6.3 kuvaa velkojensa maksuaikaa tai korkoa jarjestelleiden
kotitalouksien maaraa ja sen muutosta kyselytutkimuksissa 1990-luvulla.
Tiedot perustuvat vastaajan arvioon taloutensa kayttaytymisesta, joten kysymys on subjektiivisesta mittarista. Luvut eivat kuitenkaan tarkoita sita,
etta neuvotteluratkaisuja tehdaan ainoastaan velallisen aloitteesta. Velkoja
jarjestellaan myos velkojien ehdotuksesta ja liiketaloudellisten nakokohtien
ohjaamana.
Kasitteet ja mittarit ovat vaihdelleet samalla tavoin kuin ylivelkaantumisen mittaamisessa. Lisaksi luotonkaytti:itutkimusten luvuissa on mukana
velkojensa maksua nopeuttaneita talouksia. Tama selittaa osittain sita, miksi
velkojaan jarjestelleiden maara on ollut saannonmukaisesti suurempi kuin
kotitaloustutkimuksissa.
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Taulukko 6.3 Velkojaan viimeisen vuoden aikanajarjestelleet kotitaloudet kyselytutkimuksissa 1990-luvulla

Vuosi

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

51

Luotonkal!ti:itutkimus
lainojen maksusuunnitelmien muutoksista so~ineet kotitaloudet
mlllirii
vuosiosuus
velkaisista
muutos
tuhansia
%
%

149

Kotitaloustutkimus
uusista maksuaika- tai korkojarjestel~ista so~ineet kotitaloudet
miiiirii
vuosiosuus
muutos
velkaisista
tuhansia
%
%
104
8

II

122

+ 17

10

211

21

16

206

+ 34

17

184

-6

14

141
114

178

-2

14

-16
-19
+ 18
+I

13
10
II

135
136

II

Tutkimukset kuvaavat melko yhdensuuntaisesti neuvotteluratkaisuun paasseiden kotitalouksien maaraa ja sen kehitysta 1990-luvulla. Luottosopimuksiaan edeltavan vuoden aikana muuttaneiden kotitalouksien maara vaihteli
1990-luvulla eri vuosina ja eri tutkimuksissa yleensa 100 000-200 000 valilla. Velkojaan jarjesteli suoraan velkojan kanssa 10-20 prosenttia velkaantuneista ja 5-10 prosenttia kaikista kotitalouksista.
Velkojaan jarjestelleiden kotitalouksien maaran kasvua 1990-luvun
alussa voidaan tulkita siten, etta velkojen jarjestelytarve lisaantyi Iaman aikana, kun velkaongelmatkin lisaantyivat. Myi:is velkojen jarjestelymahdollisuudet paranivat, kun luotonantajien toiminta maksuvaikeustilanteissa
muuttui. Mista sitten johtuu, etta ylivelkaantuneiden maaran kehityksesta
poiketen velkojaan jarjestelleiden kotitalouksien maara vaheni heti talouslaman jalkeen 1990-luvun puolivalin tienoilla ja kasvoi jalleen vuosikymmenen lopulla?
Asiaan vaikuttaa se, etta velan jarjestelyt eivat aina liity velkaongelmiin. Velkojaan jarjestelleiden kotitalouksien maaran kehitys myi:itailee paremmin velkaantumisen kuin velkaongelmien kehitysta. Tilastokeskuksen
kotitaloustutkimusten mukaan velkojaan jarjestelleiden kotitalouksien maara
(taulukko 6.3) on ollut 1990-luvullajatkuvasti suurempi kuin subjektiivisesti
ylivelkaantuneiden maara (taulukko 5.5). Nama kehityspiirteet voivat ilmentaa yleisemminkin uudenlaisia painotuksia luottosuhteissa ja velkojen
jarjestelykulttuurissa. Maksusuunnitelmien joustavuutta ja velkaongelmien
varhaista selvittelya korostetaan seka luottojen markkinoinnissa etta luotto51
Taulukon luvut perustuvat Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttotutkimuksista koottuihin
tietoihin (Kotitalouksien... l985-1998), kotitaloustutkimuksista raportoituihin tietoihin vuosilta
1991-1994 (Muttilainen 1996, 15-18; Penttila 1993, 13) ja kotitaloustutkimusten perusaineistojen
tietoihin vuosilta 1996-1999 (Kotitaloustutkimus 1991-1999) sekii naiden tietojen perusteella
tehtyihin laskelmiin. Osuus velkaisista -sarakkeissa ongelmiin joutuneiden maiirii on suhteutettu
kaikkien velkaantuneiden kotitalouksien maaraan samoissa tutkimuksissa.
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sopimusten aikana. Siksi velalliset ryhtyvat ehka entista herkemmin muuttamaan luottosopimuksiaan.
Edella tehdyt havainnot eivat kuvaa esimerkiksi sita, kuinka usein
velkojen jarjestely on liittynyt velkaongelmiin. Niista ei myoskaan selvia,
onko velkojen jarjestely ollut satunnaista vai toistuvaa tai kuinka usein velkojen vapaaehtoisjarjestelyissa on kaytetty voimakkaimpia velan jarjestelykeinoja. Niin ikaan velkojen jarjestelyalttiuden erot eri vaest6ryhmissa ovat
jaaneet piiloon. Seuraavat havainnot tarkentavat velkojen jarjestelyn ominaispiirteita nailta osin.
Ensiksi vain osa velkaongelmiin joutuneista velallisista jarjestelee
velkojaan. Esimerkiksi vuoden 1998 kotitaloustutkimuksen mukaan nelja
kymmenesta ylivelkaantuneesta taloudesta oli jarjestellyt velkojensa korkoa
tai maksuaikataulua kyselya edeltaneen vuoden aikana (Reijo 2000b, 22).
Suurin osa subjektiivisesti ylivelkaantuneista talouksista ei siis jarjestellyt
lainkaan velkojaan suoraan luotonantajan kanssa. Naissa tapauksissa velkojen jarjestelyyn ei yleensa ole ollut tarvetta, vaan ongelmat on kyetty selvittelemaan kotitalouden sisalla tai sen lahipiirin tuella. Toisaalta tallainen
kayttaytyminen voi johtua muustakin syysta. Ongelmat ovat kenties edenneet jo niin pitkalle, etta velkojen vapaaehtoinen jarjestely ei enaa riita korjaamaan taloustilannetta.
Toiseksi kyselytutkimusten perusteella velkojen toistuva jarjestelytarve on harvinaista. Kansanelakelaitoksen hyvinvointitutkimuksessa kysyttiin vuonna 1998, kuinka usein vastaaja oli joutunut tekemaan velkojen takaisinmaksun uudelleenjarjestelyja taloudellisten ongelmiensa selvittamiseksi. Nain mitaten kolmannes vastaajista joutui jarjestelemaan velkojaan
vahintaan kerran edeltaneen vuoden aikana ja nelja prosenttia toistuvasti.
Asiaa kysyttiin vain niilta, jotka olivat kokeneet talousongelmia. Taulukon
6.3 tietoihin verrattuna velkojaan jarjestelleiden osuus on korkea, joten jarjestelyt ovat koskeneet Juottojen lisaksi mahdollisesti myos korottomia maksuja. (Marski & Maensivu 1998, 35.)
Kolmanneksi neuvotteluratkaisuissa maksuajan muuttaminen on paasaanto ja korko- ja paaomaratkaisut poikkeus. Eri jarjestelykeinojen kayttOa
on kysytty ja raportoitu eniten lamavuosia kuvaavissa tutkimuksissa. Vuoden 1994 kotitaloustutkimuksen mukaan kolmannes velkojaan jarjestelleista
talouksista oli sopinut luottokoron alentamisesta edeltavan vuoden aikana.
Maara moninkertaistui vuodesta 1992. (Muttilainen 1996, 15-18; Penttila
1995, 10.) Naihin jarjestelyihin voida arvioida sisaltyneen normaaleja viitekorkojen tai korkomarginaalien muutoksia. Tahan viittaavat luotonkayttOtutkimusten tiedot vuosilta 1992-1994. Noin yksi kymmenesta velkojaan
jarjestelleesta oli sopinut lainojensa koron alentamisesta ja paaomaa oli Jeikattu vain muutamissa yksittaistapauksissa.
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Neljanneksi velkojen jarjestelytarve poikkeaa eri vaest6ryhmissa.
Kotitalous- ja luotonkayttotutkimuksissa velkojaan jarjestelleilla talouksilla
erottuvat monet subjektiivisesti ylivelkaantuneiden ominaispiirteet, mutta
eivat yhta selvasti. Velkojaan luotonantajan kanssa jarjestelevat taloudet sijoittuvat normaalivelallisten ja ongelmavelallisten valimaastoon. Tama johtuu muun muassa siita, etta velkojen jarjestely ei aina liity velkaongelmiin.
On kuitenkin todennakoista, etta taloudellisesti haavoittuvissa ryhmissa velkojenjarjestely on yleensa tarpeen, pakonja velkaongelmien sanelemaa, kun
taas hyvaosaisilla se on useammin ennakoivaa, vapaaehtoista ja ongelmista
riippumatonta.
Velkojen jarjestelyn uudet kaytannot eivat ole syrjayttaneet aikaisempia toimintamuotoja, vaan taydentavat niita. Enin osa jarjestelyista toteutetaan edelleen yhden velan maksuaikataulua muuttamalla tilanteissa,
joissa ongelmat eivat ole pitkittyneetja karjistyneet. Taman rinnalle on tullut
uusia vaihtoehtoja vakavimpien maksuvaikeuksien selvittelyyn. Niita kaytetaan, kun tarkoituksena on jarjestella velallisen koko talous- ja velkatilanne samalla kertaajoko luottosuhteessa tai tuomioistuimessa.

Neuvotteluratkaisut velkaneuvonnan tuella. Jos luottosuhteen osapuolten
keskinaiset neuvottelut eivat johda tulokseen, velallinen voi joutua hakemaan ulkopuolista asiantuntija-apua velkaneuvonnasta. Velkaneuvontaan
etenevat velkaongelmat ovat siksi keskimaarin vakavampia kuin luottosuhteen sisalla ratkeavat ongelmat. Velkajarjestelyyn taas valikoituvat talous- ja
velkatilanteensa perusteella heikoimmassa asemassa olevat velalliset.
Talous- ja velkaneuvontaa tarjottiin Suomen kuluttajaliitossa valiaikaisestijo vuosina 1988-1990. Toiminta kaynnistyi uudelleen vuonna 1992,
jolloin neuvontatyohOn tuli mukaan muitakin kolmannen sektorin toimijoita.
(Aatola 1996, 1-2.) Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Oikeuspoliittisessa
tutkimuslaitoksessa vuonna 1994 tehdyn velkaneuvontakyselyn mukaan
neuvontaa harjoitettiin 400 organisaatiossa 600 henkilon voimin. Velkaneuvontatyosta paaosa tehtiin kuntien velkaneuvontatoimistoissa. Lisaksi muut
kunnan yksikot, seurakunnat, jarjestot ja oikeusaputoimistot tarjosivat velkaneuvontaa. (Muttilainen 1995, 12-15.) 2000-luvun alussa velkaneuvontaa
tarjottiin koko maassa ja palvelut tyollistivat paatoimisesti 70-80 henkilOa
(Jokinen 2001).
Kyselytutkimuksissa ja erillistutkimuksissa on koottu 1990-luvulla
tietoja velkaneuvonnan asiakasmaarista. Kotitaloustutkimuksissa vuosina
1994-1996 kolmisen prosenttia velallistalouksista - noin 30 000 taloutta oli saanut velkaneuvontaa kyselya edeltaneen vuoden aikana (Penttila 1995,
10; Kotitaloustutkimus 1991-1999). Valtakunnallisen velkaneuvontakyselyn
mukaan velkaneuvontatoimistot palvelivat yli 40 000 kayntiasiakasta vuonna 1994 (Muttilainen 1995, 15). Vuoden 1997 talous- ja terveystutkimuksen
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mukaan kunnalliseen velkaneuvontaan turvautui vuoden aikana 30 000 henkiloa. Eri vuosina 1990-luvulla velkaneuvontapalveluja kayttiineita oli tahiin
verrattuna kaksinkertainen maara (Kontula ym. 1998, 32).
Nama tiedot tukevat edella velkaongelmien tarkastelun yhteydessa
tehtya arviota, jonka mukaan Iaman jalkeen kymmenet tuhannet velalliset
olivat edelleen vakavissa maksuvaikeuksissa. Velkaneuvonnan tarvetta voidaan pitaa osoituksena jo varsin pitkalle kehittyneista velkaongelmista. Osa
vakaviin velkaongelmiin joutuneista ei todennakoisesti edes kayta neuvontapalveluja.
Velkajarjestelylain toimeenpanon ensimmaisina vuosina velkaneuvonnan paatehtavana oli velallisten avustaminen velkajarjestelyhakemusten
laadinnassa. Suurimpien kaupunkien velkaneuvonnasta vuonna 1998 tehdysta seurantakyselysta kuitenkin selviaa, etta velkaneuvonta ei ole yksinomaan velkajarjestelyasioiden valmistelua. Yelkaneuvonnan kayntiasiakkaista noin joka toiselle ryhdyttiin valmistelemaan velkajarjestelyhakemusta
ja joka kolmannelle neuvotteluratkaisua. Muissa tapauksissa velallinen sai
pelkkaa neuvontaa tai tilanne jai avoimeksi. Kayntiasiakkaat edustavat jo
kertaalleen valikoitunutta ongelmavelallisten joukkoa. Monille asiakkaille
riittavat yksinomaan puhelimitse annettavat neuvot, mika korostaa muiden
kuin velkajarjestelytehtavien painoarvoa velkaneuvonnassa. (Sunila 1999,
23-24.)
Neuvotteluratkaisu velkaneuvonnassa tarkoittaa yleensa kokonaisratkaisun laatimista. Toisin sanoen velallisen talous- ja velkatilanne selvitetai:in
velkajarjestelylain periaatteiden mukaisesti ja velkoja jarjestellaan yleensa
muutenkin kuin maksusuunnitelmaa muuttamalla. Tiedot luottosuhteen ulkopuolisen avun turvin laadittavien kokonaisratkaisujen maarasta ovat hajanaisia. Epaselvyys johtuu tilastotietojen puutteista. Kirjallisesti vahvistettujen kokonaisratkaisujen lisaksi naihin neuvotteluratkaisuihin on laskettu tapauksia, joissa ainoastaan selvitetaan velallisen taloustilanne tai muutetaan
aiemmin laadittua maksusuunnitelmaa. Seuraavat tilastotiedot kuvaavat velkajarjestelyja muistuttavien neuvotteluratkaisujen maaraa 1990-luvulla.
Vuoden 1994 valtakunnallisessa velkaneuvontakyselyssa tallaisten
neuvotteluratkaisujen vuosimaara oli 2 400 (Muttilainen 1995, 15). Oikeusministerion tilastojen perusteella maksuttoman oikeudenkaynnin tilinpidosta
korvattuja neuvotteluratkaisuja oli 1990-luvun lopulla pari-kolme tuhatta
vuodessa, mutta maariin sisaltyy aiempien sopimusten muutoksia (Vapaaehtoiset...1993-2000). Monet neuvotteluteitse laadittavat kokonaisratkaisut
toteutetaan Takuu-Saation Vera-velkajarjestelyrahaston avulla. Vuosina
1998-2000 takauksia myonnettiin noin 700 vuodessa (Takaustoiminta
1991-2000).
Neuvotteluteitse laadittavien kokonaisratkaisujen maaraksi voidaan
arvioida eri vuosina ja eri tietolahteiden perusteella korkeintaan muutamia
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tuhansia. Luottosuhteen osapuo1ten kesken syntyvien neuvotteluratkaisujen
yhteismaara on tahan verrattuna monikymmenkertainen (taulukko 6.3). Tosin jarein keinoin toteutetuissa kokonaisratkaisuissa velalliselle syntyy
enemman taloudellista hyotya. Velan jarjestelyjen aaripaiden- yhden velan
maksuaikataulun jarjestely ja velkavastuita leikkaava kokonaisratkaisu - jaa
lukematon maara muitajarjestelyvaihtoehtoja.
Velkojen jarjestelylle on tyypillista, etta samoja velkaongelmia jarjestellaan perakkain eri jarjestelmissa. Epaonnistuneet neuvottelut johtavat
usein velkaneuvontaan ja edelleen velkajarjestelyyn. Velkaneuvontaan ja
velkajarjestelyyn paatyvat henkilot muodostavat velkojen jarjeste1yprosessissa valikoituneita erityisryhmia, eivatka he edusta kovin hyvin kaikkia
vaikeuksiin joutuneita velallisia tai velkojaan jarjestelevia velallisia. Muun
muassa yritystoimintaan sitoutuneet seka takausvastuiden vuoksi velkaongelmiin joutuneet henkili:it ovat olleet velkaneuvonnan ja varsinkin velkajarjestelyn ydinasiakaskuntaa. (Sunila 1999; Muttilainen & Tala 1998; Iivari
& Heinonen 1997; Nykanen ym. 1995; Sunila & Jarvela 1994.) Siksi subjektiivisesti ylivelkaantuneiden tai velkojaan jarjestelleiden suora rinnastaminen velkajarjestelyasiakkaisiin ei ole oikeutettua.

Velkajdrjestely tuomioistuimessa viimesijaisena keinona
Velkaja1jestelyn kysynta ja myontaminen. Vuosina 1993-2000 yhteensa lahes 67 000 yksityishenkili:ia haki velkajarjestelya tuomioistuimesta. Etenkin
lain toimeenpanon ensimmaisina vuosina moni velkaongelmatilanteen selvittely johti velkajarjestelyyn. Jo vuodesta 1996 lahtien maksuohjelmia
syntyi uusien hakemusten maaraa vastaavasti ja tuomioistuinten velkajarjestelyruuhkat alkoivat helpottua. Taulukosta 6.4 selviaa velkajarjestelyhakemusten ja vahvistettujen maksuohjelmien maara vuosina 1993-2000.
Suuri hakemusmaara heti velkajarjestelylain toimeenpanon ensimmaisina vuosina johtuu useasta syysta. Ensiksi kansantalouden syoksykierre
voimistui ja kotitalouksien velkaongelmat lisaantyivat nopeasti 1990-luvun
alussa. Taman vuoksi ongelmien korjaamiselle syntyi kysyntaa juuri ennen
lain voimaantuloa. Toiseksi neuvotteluratkaisujen Jaadintaan useiden velkojien kesken ei ollut yleisesti hyvaksyttyja pelisaanti:ija ja ne vakiintuivat
vasta vahitellen lain soveltamisen myota. Kolmanneksi pitkaaikaiset kehityspiirteet rahoitus- ja luottomarkkinoilla, kansantaloudessa, tyomarkkinoilla
ja kansainvalisessa taloudessa olivat saaneet aikaan sen, etta yksityistalouksien velkaongelmista tuli vaikeasti voitettava ongelma yhteiskunnassa. Vapailla rahoitusmarkkinoilla velkaongelmien jarjestelyyn on ylipaansa
enemman tarvetta kuin rahoitusmarkkinoiden saanni:istelyn aikana.
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Taulukko 6.4 Uudet velkajarjestelyhakemuksetja velallisille vahvistetut maksuohjelmat
I 993-2000

12

hakemuksia
Vuosi
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1993-2000

malira
10 290
13 880
14 000
I I 910
5 250
4 210
3 700
3 330
66 560

Velkajarjestelz:asiat tuomioistuimissa
maksuohj e1mia vuosiosuus
muutos velkaisista
muutos
miiiirii
%
%
%
0,6
I 740
+ 35
7 900
0,9
+ 353
+I
1,0
10 850
+ 37
- 15
II 970
0,9
+ 10
-56
-41
0,3
7 100
-20
4 140
-42
0,2
-12
0,2
3 330
-20
-10
0,2
2 950
-12
49 980
VUOSI·

OS II US

ve1kaisista
%
0,1
0,5
0,8
0,9
0,4
0,2
0,2
0,2

Velkajarjestelyjen suuri maara yllatti velkojat. Ve1kojat aliarvioivat velkaongelmien maaran, vakavuuden ja jarjestelytarpeen 1990-luvun alussa. Toisaalta ne eivat valttamatta ha1unneet kertoa ongelma-asiakkaidensa todellista
maaraa Iaman a1ussa. Ve1kajaJjeste1ya hakeneiden velallisten ti1anne oli
odotettua vaikeampi, koska monet jarjeste1yt koskivat monimutkaisia yritysja takausve1kaongelmia. Siksi ongelmien se1vittaminen edellytti ennakoitua
enemman pohjatyota ja vei velkojilta resursseja muusta toiminnasta. Tama
selittaa osaksi sita, miksi ve1kojat suhtautuvat myonteisesti velkaneuvontapa1veluihin ja hyi:idyntavat tata ju1kisrahoitteista ilmaispalvelua vakavien
velkaonge1mien selvitte1yssa. (Muttilainen 1996 ja 1997 .)
Velkajarjestelyasioiden maara seuraa viiveella edellisessa paajaksossa hahmoteltua 1990-1uvun velkaongelmatrendia. Velkaongelmien kehitysta
koskevien tietojen perusteella voidaan arvioida, etta Iaman vuoksi velkajarjestelyn voimakkain hakemusruuhka o1isi ajoittunut todennakoisesti 1990luvun puolivaliin, vaikka laki olisi tullut voimaan vuotta tai kahta aiemmin. Tosin onge1mien se1vittely o1isi kenties jakaantunut hieman tasaisemmin eri vuosille.
On kokonaan eri asia, jos maksukyvyttomyyssaante1ya olisi pohdittu
vakavasti jo rahoitusmarkkinoiden muutosten yhteydessa 1980-luvulla. Nain
tehtiin esimerkiksi Tanskassa, jossa yksityishenkiloiden velkasaneeraus1aki
tu1i voimaan jo vuonna 1984 (Hindborg 1990). Tallaisen jarjestyksen etu on
siina, etta saantely kahlitsee ja ohjaa luotonantajien kayttaytymista parem-

n Tau1ukko perustuuliitetaulukoiden 10 ja 3A tietojen perusteella tehtyihin laske1miin. Liitteen 3A
velkajarjestelytiedot on esitetty neljiilmesvuosittain, koska se helpottaa lain vaikutusten arviointia.
Tassa jaksossa tekstissil esiintyvilt tiedot velkajarjestelyhakemusten, maksuohje1mien, hylattyjen
asioiden, muutettujen ja rauenneiden maksuohjelmien seka velkajarjeste1yn suorittaneiden maarasta
perustuvat 1iitetaulukon 3A tietoihin, eika niihin viitata erikseen (Velkajarjeste1ytilastot 1993-2000;
Velkajarjeste1yn suorittaneet 1993-1999). Hakemustenja maksuohjelmien maarii samana vuonna ei
kuvaa suoraan siUi, kuinka suuri osuus hakemuksista hy1ataan. Velkajarjestelyasioiden hy1kaysprosenttia tarkastellaan erikseen tuonnempana.
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min ja oikea-aikaisemmin kuin rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen jalkeen
toteutettuna.
Velkajarjestelyn hakijamaara oli enimmillaan yhden prosentin paikkeilla velkaantuneiden luonnollisten henkiloiden maarasta vuosina 19941996 ja on vahentynyt senjalkeen 0,2--0,3 prosenttiin. Velkajarjestelyvelallisten osuus kaikista velallisista vastaa osapuilleen kotitaloussektorin luottotappioiden osuutta luottokannasta. Vaikka asia- ja rahamaarat eivat olekaan
suoraan vertailukelpoisia, tallainen vertailu on osuva. Seka velkajarjestely
etta luottotappiot kuvaavat maksukyvyttOmyystilanteita. Kuten jo aiemmin
todettiin, yhden prosentin luottotappio-osuutta on pidetty usein terveen ja
epaterveen luotonannon rajana.
Velkajarjestelyvelallisten alhaista osuutta kaikista velallisista selittaa
ainakin se, etta vain osa velallisista joutuu velkaongelmiin ja vain osa ongelmiin joutuneista turvautuu velkajarjestelyyn. Velkajarjestelyjen harvinaisuus voi johtua myos siita, etta kaikki jarjestelyyn oikeutetut velalliset eivat
edes hae velkajarjestelya. Tahan voi olla syyna halu parjata omin voimin,
takaajien suojelu tai tietamattomyys. Vastaavanlaiseen etuuksien alikayttoon
on kiinnitetty huomiota muun muassa toimeentulotukea koskevissa tutkimuksissa (Virjo 2000).
Velkajarjestelyt ovat niin harvinaisia, etta saantely tuskin on vaikeuttanut luottomarkkinoiden toimintaa tai heikentanyt velanmaksumoraalia. Kansainvalisten havaintojen mukaan nykyaikaiset luottomarkkinat kestavat valjempaakin maksukyvyttOmyyssaantelya. Yhdysvalloissa kuluttajakonkurssia vuonna 2000 hakeneiden 1,3 miljoonan henki!On osuus koko
vaestOsta oli Suomeen verrattuna seitsenkertainen (Bankruptcy statistics
1980-2000). Suomessa vastaava vaestOosuus merkitsisi 25 000 velkajarjestelyhakemusta vuodessa.
Velkqjarjestely tuomioistuimessa on harvinainen tapa selvitella yksityistalouden velkaongelmia. Velkaongelmatilanteet pyritaan ratkomaan
useimmiten joko luottosuhteessa tai velkaneuvonnan tuella. Velkajarjestelyjen maara on vahentynyt 1990-luvun toisella puoliskolla nopeammin kuin
neuvotteluratkaisujen maara kyselytutkimuksissa. Siksi neuvotteluratkaisujen suhteellinen osuus kaikista velan jarjestelyista on kasvanut (ks. taulukot
6.3 ja 6.4). Nykyisin jokaista tuomioistuimesta velkajarjestelyn saanutta velallista kohden on useita kymmenia velallisia, joiden velkoja on jarjestelty
neuvotellen luottosuhteessa. Myos velkojen kokonaisjarjestelya edellyttavissa tapauksissa tuomioistuinratkaisujen osuus on kaventunut.
Velkajarjestelyn asiamaarien vaheneminen 1990-luvun toisella puoliskolla johtui paaosin velkaongelmien yleiskehityksesta ja ajoittumisesta.
Kun velkaongelmat vahenevat, vakavien ongelmien jarjestelyyn on entista
harvemmin tarvetta. Uusien velkajarjestelyhakemusten maara alkoi vaheta
jo vuonna 1996, mutta myos lain tiukentaminen vuoden 1997 alussa vaikutti
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astaan (Sunila 1999). Lakimuutos johtui ennen muuta lain epakohdista,
joista monet havaittiin jo toimeenpanon alkuvaiheissa (Yksityishenkilon
velkajarjestely 1994). Lisaksi velkojien voimakas painostus ja uudet poliittiset linjaukset vaikuttivat asiaan. Lakia tiukennettiin luotonantajien eduksi ja
paahallituspuolueiden sosiaalipoliittisten perinteiden mukaisesti ansiosidonnaiseen suuntaan.
Vuosina 1993-2000 noin joka seitsemas velkajarjestelyhakemus hylattiin jossakin vaiheessa asian kasittelya. Kuviosta 6.2 nakyy velkajarjestelyn hylkaysprosentti lain alkuperaisen ja uuden tiukennetun muotoilun aikana. Hylkaysprosentti on pysynyt valtakunnallisesti vakaana. 1990-luvun lopulla velkajarjestelyn hylkaaminen johtui useammin esteesta kuin edellytysten puuttumisesta (Konkurssitiedote 1980-2000). Kevytmielinen velkaantuminen on yleisin syy hakemuksen hylkaamiseen (Koskinen 1995;
Tala, Laine & Varis 1994).
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Kuvio 6.2 Velkajarjestelyasioiden hylkaysaste neljannesvuosittain 1994-2000, %
Uihde: Liitetaulukon 3A tietoihin perustuvat laskelmat

Velkajarjestelylain tiukentaminen nosti jarjestelyn myontamiskynnysta vain
valiaikaisesti. Lakimuutoksen jalkeinen hylkaysprosentin nousu aiheutui todennakoisesti siita, etta velkaneuvonnasta vietiin asioita tuomioistuimiin kokeilumielessa suurin piirtein entiseen tapaan. Uusien saannosten testaamisen
ja oikeuskaytannon vakiintumisen jalkeen vastuu velallisten valikoinnista
siirtyi tuomioistuimilta entista enemman velkaneuvonnan tehtavaksi. Siksi
hylkaysprosentti palautui nopeasti aikaisemmalle tasolle.
Velkajarjestelyvelallisen on oltava riittavan maksukyvytOn tayttaakseen velkajarjestelyn edellytykset, mutta riittavan maksukykyinen kyetak-
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seen maksamaan edes osan veloistaan. Kuitenkin valiaikaisesta syysta maksukyvytt6mat joutuvat odottamaan velkajarjestelyyn paasya, koska eivat kykene maksamaan velkojaan. Tassa mielessa velkajarjestely toimii hieman
nurinkurisesti.
Velkajarjestelyn maksuohjelmissa koyhat maksavat velkojaan keskimaaraista vahemman. Tama johtuu siita, etta velallisen perustoimeentulo
suojataan ja velkoja maksetaan sen ylittavista tuloista maksukyvyn mukaan.
Asetelma kaantyy paalaelleen, kun otetaan huomioon veloista vapautumisen
taloudellinen merkitys. Runsaimmin velkaantuneet saavat maarallisesti eniten velkojaan anteeksi. Nailla velallisilla on ollut luottoa hakiessaan muihin
velkajarjestelyvelallisiin verrattuna todennakoisesti suuremmat tulot tai
enemman varoja, koska he ovat saaneet alun perin paljon velkaa (ks. myos
Tufte 1993, 53-75).
Maksuohjelmien sisalto ja ohjelmista suoriutuminen. Edella on esitelty yleisesti velkajarjestelyn tarvetta ja asiamaarien kehityssuuntia. Velkajarjestelyn
vaikutukset velallisten asemaan nakyvat paremmin asioiden sisallollisista
piirteista ja kayttajakokemuksista. Lain vaikutuksia voidaan arvioida tarkastelemalla velallisten tilannetta, heille vahvistettujen maksuohjelmien sisalt6a ja velkajarjestelya kohtaan esitettya kritiikkia.
Velkajarjestelylain seurantatutkimusten mukaan velallisten ongelmat
johtuvat useammin yritystoiminnasta tai takausvastuita kuin sosiaalisista
suoritusesteista. Enemman kuin joka toisessa tapauksessa velkajarjestelyn
hakeminen on johtunut ensi sijassa paattyneen yritystoiminnan veloista tai
maksettavaksi langenneista takausvastuista. Noin kolmannes velallisista on
toiminut aiemmin yrittajana. Osuus on moninkertainen, kun sita verrataan
subjektiivisesti ylivelkaantuneiden yrittajien osuuteen kaikista velkaantuneista yrittajista (Reijo 2000b). Velkajarjestelyn saaneista noin puolet on
ollut tyossa ja loput ovat kuuluneet tyoelaman ulkopuolisiin ryhmiin. (Muttilainen & Tala 1998, 13-22; ks. myos. Tala, Muttilainen & Vasara 1994.)
Monien velkajarjestelya hakeneiden yrittajien ja takaajien velkavastuut ovat suuret ja velkatilanne on sekava. Naissa tapauksissa ei ole yleensa
todellisia mahdollisuuksia jarjestella talous- ja velkatilannetta ilman luottosuhteen ulkopuolista apua. Velkajarjestelyn hakeminen voi olla tarpeellista
myos sen vuoksi, etta muut vaihtoehtoiset keinot eivat tehoa akillisiin kriisitilanteisiin. Velkajarjestely on osoittanut, etta juuri edella mainituissa ryhmissa sosiaaliturvajarjestelman tarjoama suoja on ollut erityisen heikko (ks.
myos Corden 1999).
Velkajarjestelyn saaneiden talous- ja velkatilanne on osoittautunut
vaikeaksi (Muttilainen & Tala 1998, 22-42). Velallisten keskimaaraiset velat ovat olleet 75 000-80 000 euroa (mediaani). Maara on moninkertainen
verrattuna kaikkien velkaantuneiden luonnollisten henkilOiden keskimaarai-
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siin velkoihin (Verojen maksuunpano 1980-2000). Lisaksi valttamattomien
elinkustannusten, asumismenojen ja muiden maksuohjelmassa hyvaksyttavien menojen vahentamisen jalkeen velallisilta on jaanyt rahaa velkojen
maksamiseen keskimaarin vain vahan yli sata euroa kuukaudessa. Varallisuus on yleensa muutettu rahaksi jo ennen velkajarjestelyn hakemista.
Maksuohjelmissa on jouduttu jarjestelemaan velkoja melko voimakkaasti (Muttilainen & Tala 1998). Tavallisten vakuudettomien velkojen jarjestelyssa on alennettu velan paaomaa lahes poikkeuksetta. Joka neljas velkajarjestelyvelallinen ei kykene lainkaan maksamaan velkojaan tuloillaan
eika varallisuuttaan realisoimalla. Velalliset maksavat maksuohjelmassa
keskimaarin 10-20 prosenttia veloistaan ja loppuosa jaa maksamatta. Eri
velallisryhmista tyottOmien ja yksinhuoltajien velanmaksukyky on kaikkein
heikoin.
Velkajarjestelyvelalliset ovat selviytyneet hyvin maksuohjelmistaan.
Velallisten kokemuksia kuvaavien tutkimusten mukaan useimpien velallisten taloudellinen tilanne oli selkiytynyt ja korjaantunut velkajarjestelyn kuluessa verrattuna velkajarjestelyn hakemista edeltaneeseen aikaan (Lehtonen
1998; Iivari & Heinonen 1997; Tala, Laine, Lehtimaki & Sunila 1995).
Maksuohjelma on edellyttanyt velallisilta kuitenkin tarkkaa taloudenpitoa ja
monet ovat olleet vaikeuksissa ohjelmiensa kanssa. Kuvio 6.3 kuvaa muutettujenja rauenneiden ohjelmien kertyvaa kantaa lain voimaantulosta lahtien.
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Kuvio 6.3 Velallisten vaikeudet velkajarjestelyn maksuohjelmien kanssa 1994-2000

Muutettujen ja rauenneiden ohjelmien kertyva osuus maksuohjelmakannasta,%
Uihde: Liitetau1ukon 3A tietoihin perustuvat laskelmat.
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Yli neljannesta maksuohjelmista oli muutettu vuoden 2000 loppuun mennessa. Silti samana aikana vain nelisen prosenttia maksuohjelmista oli maaratty raukeamaan. Loput ohjelmat olivat joko vireilla tai maksettu loppuun.
Velkajarjestelyn raukeaminen on johtunut yleensa siita, etta velallinen on
laiminlyonyt maksuohjelmassa maksettavaksi maaratyt suoritukset. Usein
velallinen ei ole ehtinyt maksaa lainkaan maksuohjelmansa mukaisia suorituksia. (Varis 1996.) Tosin on mahdollista, etta velallisen elamantilanne on
muuttunut heti maksuohjelman vahvistamisen jalkeen tai ohjelma on laadittu
alun perin liian kireaksi. Rauenneiden asioiden haviavan pieni osuus antaa
aihetta kysya, onko velallisten valikointi velkajarjestelyyn ollut liiankin
tiukkaa.
Velallisten suoriutumista maksuohjelmista edistaa se, etta velkajarjestelyn saaminen on hyva taloudellinen kannustin. Velallinen maksaa velkajarjestelyssa vain osan veloistaan ja paaosa jaa ensi vaiheessa velkojien
tappioksi. Velkajarjestely merkitsee velalliselle yleensa huomattavaa taloudellista hyotya verrattuna velkajarjestelya edeltaneeseen aikaan. Maksuohjelman suorittamiseen kannustaa sekin, etta ohjelman raukeaminen palauttaa
voimaan luoton alkuperaiset ja jarjestelemattomat sopimusehdot. Taloudellisten etujen lisaksi muutkin tekijat voivat kannustaa velallista. Taulukosta
6.5 selviaa velkajarjestelysta johtuva taloudellisten resurssien uudelleenjako
luottomarkkinoilla.
Taulukko 6.5 Arvio velkajiirjestelyn rahavirroista 1993-2000
Reaalimii.iirii, miljoonaa euroa 53

Vuosi

maksuohjelmiin
sisaltyvat velat
yhteensa
milj. e

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1993-2000

144
646
879
964
565
325
258
221
4 000

53

Velkajarjestelyn rahavirrat
maksusuoritukset
vela! listen
velkojille
laskennallinen
hyoty
milj. e
milj. e

6
32
66
105
126
132
116
88
670

138
615
812
859
439
193
142
132
3 330

Laskelma pohjautuu seuraaviin tietoihin ja oletuksiin. Maksuohjelmien maara perustuu
liitetaulukon 3A ja Iiitteen 1 tietoihin. Rahamaaraksi on oletettu 75 000 euroa (mediaani) maksuohjelmaa kohden vuonna 2000, mika vastaa suurin piirtein keskimaaraisen velallisen velkamaaraa.
Luvun kaytto on perusteltua suurista yritys- ja takausveloista johtuvan velkojen paallekkaisyyden
vuoksi. Vastaava keskiarvoluku on ollut mediaaniin verrattuna kaksinkertainen. Lisaksi Iaskelmassa oletetaan, etta viidennes veloista tulee maksettua ja maksusuoritukset jakaantuvat viidelle
vuodelle ohjelman vahvistamisesta lahtien. (Muttilainen & Tala 1998; ks. myos Konkurssitiedote

1980-2000.)
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Maksuohjelmien maaran, niihin sisaltyvien velkamaarien ja velallisten keskimaaraisten maksusuoritusten perusteella voidaan arvioida velkajarjestelyvelallisten saaman taloudellisen edun laskennalliseksi kokonaismaaraksi
useita miljardeja euroja vuosina 1993-2000 (ks. myos Tufte & Poppe 2000;
Engstrom & Olson 1996, 32). Velkajarjestelyssa maksamatta jaaneiden velkojen maara on ollut saannonmukaisesti suurempi kuin kotitalouksien luottotappioiden maara, mutta pienempi kuinjarjestamattOmien luottojen maara.
Velallisten taloudellinen hyoty on kuitenkin laskennallista, koska se
on kaytetty jo etukateen. On hankalaa arvioida tarkasti, kenen taskusta velkajarjestelyvelallisten etuudet ovat peraisin. Jarjestelma on muotoiltu siten,
etta valtio on avun tarjoaja, mutta rahoitus tulee paaosin luotonantajilta.
Velkajarjestelyn rahoittaminen talla tavoin teki mittavat rahan siin·ot mahdolliseksi. Hanke olisi kohdannut ilmeisesti suurempaa poliittista vastustusta, jos vastaava rahasumma olisi paatetty myontaa velallisille esimerkiksi
toimeentulotukena. Valittua linjaa voidaan pitaa hyvana esimerkkina siita,
mihin Majone ( 1997) viittaa puhuessaan hyvinvointivaltion vaikeuksista ja
saantelyvaltion noususta taloudellisten resurssien uudelleenjaon yhteydessa.
Velkojille velkajarjestelyjen tulos on jaanyt laihaksi. Taysimaaraiset
maksusuoritukset ovat kuitenkin ongelmallinen vertailukohta, koska maksukyvyton velallinen ei muutenkaan kykene maksamaan velkojaan. Esimerkiksi ulosoton yksityisoikeudellisten saatavien perintatulos on suurin piirtein
yhta heikko kuin velkajarjestelyn maksuohjelmien tulos. Velkajarjestely rajaa kuitenkin velkojen maksuaikaa ja poistaa velkojalta mahdollisuuden saada maksusuorituksia maksuohjelman paattymisen jalkeen.
Velkajarjestelyn hyotyjen jakautumisen avain on se, kuka lopulta
maksaa velkajarjestelysta velkojille aiheutuvat tappiot. Osan niista maksaa
valtio ja osa jaa veronmaksajien kustannettavaksi. Velkojat voivat esimerkiksi tehda velkajarjestelyssa maksamatta jaaneiden velkojen perusteella
luottotappiokirjauksia (Maarays ... 2000). Lisaksi kustannuksia on mahdollista siirtaa muiden asiakkaiden maksettavaksi muuttamalla luotto- ja talletuskoroja tai palvelumaksuja. Maksukyvyttoman velallisenkin luottosuhde
voi olla velkojalle kannattava, jos velallinen on ehtinyt maksaa luottoaan
riittavan kauan ja kalliisti ennen velkaongelmien karj istymista.
Velkajarjestelyvelalliset ovat saaneet taloudellista hyotya myos julkisina ilmaispalveluina. Velkajarjestelyasioiden valmistelussa velkaneuvojien
ja selvittajien asiantuntemus on ollut velallisten kaytossa paaosin ilman
maksua. Taulukon 6.6 mukaan velkajaijestelylain toteuttamiseen on kaytetty
julkisia varoja yhteensa yli 56 miljoonaa euroa vuosina 1993-2000.
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Taulukko 6.6 Velkajarjestelyn valitti:imatjulkiset kustannukset 1993-2000

54

Reaalimaara, miljoonaa euroa

Vuosi
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1993-2000

selvittajantyo
milj. e
%
0,9
33
4,9
59
71
9,7
9,6
73
4,5
62
2,2
56
2,1
53
1,7
54
35,6
63

Kustannusera
velkaneuvonta ym.
milj . e
%
1,9
67
41
3,4
4, 1
29
27
3,6
2,8
38
1,8
44
47
1,8
1,4
46
20,8
37

yhteensa
milj. e
%
2,8
100
8,3
100
13,8
100
13 ,2
100
7,3
100
4,0
100
3,9
100
3,1
100
56,4
\00

Velkajarjestelylain toteuttamiseen varattu summa on mennyt lahes kokonaan
asioiden valmistelukustannuksiin. Nama maksuttoman oikeudenkaynnin tilinpidosta maksettavat velkajarjestelyn valittOmat julkiset kustannukset
muodostavat vain osan velkajaijestelykoneiston kustannuksista (ks. myos
Muttilainen 1995).
Kaksi kolmasosaa velkajarjestelyn julkisesta rahoituksesta on kulunut
selvittajien korvauksiin ja kolmannes kunnille ja jarjestoille maksuksi velkaneuvontapalveluista. Kustannusten vahenemista 1990-luvun puolivalin
jalkeen selittaa se, etta paaosa rahamaarasta on mitoitettu kasiteltavien asioiden maaran mukaan. Selvittajille maksetut korvaukset ovat vahentyneet
eniten, koska ne ovat lahes kokonaan asiasidonnainen menoera. Vuoden
1997 jalkeen velalliset ovat joutuneet maksamaan osan selvittajan palkkiosta
maksuohjelmassa maksukykynsa mukaisesti (L 63/1997).

" Uuden alun " toteutuminen. Velkajarjestelylain soveltamiskokemukset
osoittavat, etta laki on ollut velallisille suosiollinen. Neuvotteluratkaisujen
syntymisen edellytykset ovat parantuneet, valtaosalle velkajarjeste1yn hakijoista on myonnetty jarjestely ja maksuohjelman saaneista enin osa on kyennyt noudattamaan ohjelmaa. Kymmenet tuhannet velkaongelmiin joutuneet
kansalaiset ovat saaneet velkajarjestelyn avulla mahdollisuuden vapautua
suurista velkavastuistaan. Lisaksi vaikeuksiin joutuneiden velallisten mahdollisuudet saada luottosuhteen ulkopuolista tukea ja asiantuntija-apua ovat
parantuneet 1990-luvulla.
Velallisille veloista vapautuminen ja velaton uusi alku ovat velkajarjestelylain tarkeimpia vaikutuksia. Vuoden 2000 loppuun mennessa yhteensa noin 50 000 velalliselle oli vahvistettu velkajarjestelyn maksuohjelma (ks.
taulukko 6.4). Koska paaosa ohjelmista on vahvistettu viideksi vuodeksi,
maksuohjelmansa loppuun saaneiden velallisten maara alkoi lisaantyii. no54

Taulukon luvut perustuvat maksuttoman oikeudenkaynnin tilinpidon ja 1iitteen I tietojen
perusteella tehtyihin laskelmiin (Maksuton ... l993-2000).
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peasti 1990-luvun lopussa. Vuoden 1999 loppuun mennessa 6 400 maksuohjelmaa oli maksettu loppuun. Tilastoinnin muutosten vuoksi maariista ei
ole tarkkaa tietoa vuoden 1999 jalkeen, mutta aiemmin vahvistettujen maksuohjelmien maaran perusteella se vahintaan kaksinkertaistui vuoden 2000
loppuun mennessa.
1990-luvun lopulla onnistuneesti paattyneiden velkajarjestelyn maksuohjelmien vuosimaara ylitti seka uusien hakemusten etta vahvistettujen
maksuohjelmien maariin. Tata voidaan pitaa lain toteutumista ajatellen tarkeana kaanteena. Velkajarjestelyssaan onnistuneiden maaran kasvu tuo yha
selvemmin esiin sen, etta vakavista velkaongelmista on mahdollista paasta
eroon. Samalla seka velkajarjestelyn lapikayneet etta luotonantajat joutuvat
punnitsemaan, miten velaton uusi alku toteutuu ja minkalaiseksi velkajarjestelyn lapikiiyneiden asema muodostuu luottomarkkinoilla. Lisaksi velkajaijestelyssaan onnistuneiden maaran lisaantyminen voi virittaa keskustelua
lain laajoista, pitkaaikaisista ja myonteisistakin vaikutuksista.
Velkajarjestelyn lapikayneiden kokemuksista ja velkaongelmien jalkeisesta elamasta ei ole kotimaista tutkimustietoa. Kuitenkin Takuu-SaatiOn
toimintaa koskevassa tutkimuksessa on koottu vastikaan haastattelutietoja
sellaisista vakaviin velkaongelmiin joutuneista henkiloista, jotka olivat lapikayneet ongelmien jarjestelya varten laaditun ja yleensa useita vuosia kestavan takauslainaohjelman (Valkama, Muttilainen & Tala 2002; ks. myos Sullivan et al. 2000, 252-256). Tutkimuksen tiedot kuvaavat yleisesti sita, miten velalliset ovat kokeneet velkaongelmista selviytymisen ja velattoman
uuden alun. Tosin nama velalliset eivat ole talous- ja velkatilanteensa perusteella yhta vaikeassa asemassa kuin velkajarjestelyvelalliset.
Haastattelujen perusteella voidaan tehda kaksi alustavaa paatelmaa
velkaongelmiaan jarjestelleiden ja niista selvinneiden velallisten kokemuksista. Ensiksi takauslainaohjelman lapikayneet henkil6t arvioivat taloudellisen tilanteensa korjaantuneen olennaisesti verrattuna takauksen hakemista
edeltaneeseen tilanteeseen. Tama vaikutus nakyi nailla haastateltavilla selvemmin kuin niilla, joiden maksuohjelma oli keskeytynyt. Toinen tarkea havainto on, etta takauslainaohjelmassaan onnistuneet henki!Ot suhtautuivat
varovaisesti uuden velan ottamiseen. Tosin monelle velalliselle jai velkaa
viela ohjelman paattymisen jalkeenkin, koska takaus ei aina kata kaikkia
velkoja. Velkaongelmien selvittelya Takuu-Saation takauslainojen avulla
tarkastellaan erikseen tuonnempana.
Vaikka velkajarjestely on parantanut yksityisvelallisten mahdollisuuksia saada helpotusta vakaviin velkaongelmiinsa, lain soveltaminen ei
ole aina edistanyt velallisten yhdenvertaisuutta (Muttilainen 2000a; Muttilainen & Tala 1998). Ensiksi on kiinnitetty huomiota velkajarjestelyn saaneiden velallisten ja normaalisti velkojaan maksavien luotonkayttajien asemaan. Esimerkiksi monet luotonantajat ovat arvioineet, etta velkajarjestely-
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ve1alliset paasevat veloistaan eroon helposti ja lyhyemmassa ajassa kuin
muut velalliset. Kuitenkin velkajarjestelyssa veloista vapautumisen hintana
on usein varallisuuden realisointi. Toiseksi era velkajarjestelyn tuomioistuimesta saaneiden ja velkojaan luottosuhteissa jarjestelleiden velallisten
kesken on muodostunut jyrkemmaksi kuin ennen lain voimaantuloa arvioitiin. Velkajarjestely tuomioistuimessa johtaa usein vapautumiseen ainakin
osasta velkamaaraa, joten se tuottaa velalliselle taloudellisesti paremman
tuloksen kuin neuvotteluratkaisu. Ero on pienempi niissa tapauksissa, joissa
velkajarjestely johtaa varallisuuden realisointiin. Myoskaan velkojen jarjestelykeinojen porrastus ei ole toiminut odotetulla tavalla.
Kolmantena ja eritoten velkajarjestelyn hakijoiden keskinaista yhdenvertaisuutta heikentavana seikkana voidaan pitaa sita, etta velkajarjestelyyn paasy on vaihdellut suuresti eri puolilla maata (Muttilainen & Tala
1998; Muttilainen 1996). Tama on johtunut paikallisista eroista alioikeuksien toiminnassa, neuvotteluratkaisujen laadinnassa ja velkaneuvontapalvelujen saatavuudessa. Neljas epakohta on ollut se, etta yhden velallisen velkajarjestely siirtaa usein ongelmat toisen velallisen kannettavaksi. Toisin sanoen takaajat ovat joutuneet vaikeuksiin paavelallisen hakeuduttua velkajarjestelyyn. Tosin takaajat ovat aiemminkin joutuneet paavelallistensa lainojen maksajiksi.
Velkajarjestelya hakeneista velallisista jarjestelysta hylatyt ja raukeamisen vuoksi maksuohjelmansa keskeyttamaan joutuneet ovat vaikeimmassa asemassa. Huoli naiden ja muiden ilman apua jaaneiden velallisten
asemasta on ollut pontimena velkajarjestelylain tarkistamistyon kaynnistamiseen 2000-luvun alussa. Velkajarjestelysaantelyn muuttamiseen velallisen
eduksi on vankka poliittinen tuki. Yli puolet kansanedustajista allekirjoitti
asiaa koskeneen lakialoitteen, joka tahtaa saantelyn valjentamiseen (LA
27/2001 ). Vuonna 1997 saannostOa muutettiin painvastaiseen suuntaan, joten poliittinen ilmasto on muuttunut yllattavan nopeasti.
Velkajarjestelylain tarkistamisesta jarjestettiin kevaalla 2001 laaja
lausuntokierros, jossa pyydettiin kannanottoja lain toimivuudesta (Lindfors
2001 ). Lausunnot olivat ristiriitaisia. Niissa tuli esiin use ita mahdollisuuksia
vaikuttaa velallisten asemaan. SaannostOa on mahdollista valjentaa joko
muuttamalla velkajarjestelyn edellytyksia, esteita ja esteiden vastasyita koskevaa saantelya tai lyhentamalla velkajarjestelyn maksuohjelmien kestoa.
Muista ehdotuksista mainittakoon esitys ulosoton vapaakuukausimallin
kayttoonotosta velkajarjestelyn maksuohjelmissa. 55 Lain muutosesitysta on
valmisteltu virkamiestyona oikeusministeriossa.

'' Vapaakuukausimallia tarkastellaan erikseen tuonnempana perintlljarjestelman uudistuksia koskevassa j aksossa.
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6.2.3 Velkajarjestely luottoyhteiskunnan
kannustinrakenteena
Edella esitettyjen havaintojen perusteella velkojen jarjestelyssa on tapahtunut muodonmuutos 1990-luvulla. Se on merkinnyt veloista vapautumisen
mahdollisuutta yksityishenkiloille ja luottosuhteen osapuolten kayttaytymisen muuttumista velkaongelmatilanteissa. Taulukkoon 6.7 on koottu luottosuhteissa syntyvien neuvotteluratkaisujen ja tuomioistuimissa toteutettavien velkajarjestelyjen tyypillisia ominaispiirteita. Ne kuvaavat naiden instituutioiden perusominaisuuksia, velallisten tilannetta seka velkojen jarjestelyn sisaltoa.
Neuvotteluratkaisut tarkoittavat laajasti luottosuhteen sisaisia velan
jarjestelyja. Toisin sanoen ne eivat kuvaa neuvotteluteitse syntyvia kokonaisratkaisuja, joissa velallisen talous- ja velkatilanne selvitellaan tuomioistuimessa vahvistettavan velkajarjestelyn tavoin. Nain asetelma kuvaa perinteisen ja uuden velkajarjestelykulttuurin eroja, mutta ei neuvotteluratkaisujen sisaisia muutoksia. Luotonantajan kanssa velkojensa jarjestelysta neuvottelevat taloudet muodostavat sen ryhman, josta asiat etenevat esimerkiksi
velkaneuvontaan ja tuomioistuimiin.
Taulukko 6. 7 Neuvotteluratkaisujenja velkajiirjestelyjen tyypilliset piirteet
Ominaispiirre
Peruspiirteet
tarjonta
historia
ajoitus
muoto
kaytto
Velallisen asema
taustasyyt
velkamaara
velkasuhteet
maksukyky
tarve
Velan jarjestelyt
luanne
laajuus
keinot
maksuaika
tulos

Neuvotteluratkaisu

Velkajarjestelv

- markkinaratkaisu

-

valtiollinen ratkaisu
uusi innovaatio
viimekatinen, korj aava
oikeudellinen
harvinainen

- sosiaaliset suoritusesteet

-

yritys- j a takausvelat
runsaat vel at
paljon velkasuhteita
vahainen
kiireellinen

-

-

ulkopuolista apua vaativa
koko talous- ja velkatilanne
korko- ja paaomaleikkaukset
aj allisesti raj attu
velaton uusi alku

- perinteinen keino
- ensisijainen, ennakoiva
- sopimuksenvarainen
yleinen

-

- kohtuulliset vel at
-. vahan velkasuhteita
kohtalainen
- ei-kiireellinen

luottosuhteen sisainen
osa veloista
- maksuaikajarjestelyt
- normaali tai jatkettu
velanmaksun jatkuminen

.

-

Kahtiajakoa neuvotteluratkaisun ja velkajarjestelyn kesken voidaan luonnehtia seuraavaan tapaan. Perinteinen, hiljaisen vallankumouksen kokenut,
sopimuspohjainen ja markkinaehtoinen jarjestelma pyrkii helpottamaan velallisten yleisia, mutta vahaisia maksuvaikeuksia yleensa maksuaikaa jatkamalla. Sita taydentava uusi, edistyksellinen, oikeudellinen ja valtiollinen ins-
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tituutio auttaa vahaista maaraa pysyvaluonteisiin vaikeuksiin joutuneita velallisia yleensa rajaamalla velkavastuiden maaraa ja velkojen maksuaikaa.
Velkajarjestely sinansa- jarjestelyyn hyvaksyttyjen velallisten maara
tai heidan saamansa valitOn taloudellinen hyoty - ei valttamatta ole velkaongelmiin joutuneille kansalaisille ongelmien selvittelyn olennaisin muutos
1990-luvulla. Marginaalisuudestaan huolimatta velkajarjestelylla ja veloista
vapauttamisen periaatteella on keskeinen asema velkaongelmien hallintapolitiikan ytimena ja tarkeana kannustinrakenteena nykyisessa luottoyhteiskunnassa. Velkajarjestelyn avulla on kyetty korjaamaan vakavia velkaongelmia, mutta laki on vaikuttanut valillisesti ongelmien torjuntaan. (Ks.
myos Vartiainen 1996a.)
Velkajarjestelylain kannustinvaikutukset ovat nakyneet useammalla
tavalla. Ensiksi se on kannustanut velallisia ratkomaan velkaongelmiaan ja
pyrkimiiiin ulos tilanteesta, jossa lisatulojen hankkiminen ei ole ollut kannattavaa maksukykyyn nahden ylivoimaisten luottokustannusten takia.
Muun muassa velkojen jarjestelysta syntyva taloudellinen hyoty, lahes ilmainen neuvonta-apu seka mahdollisuus taloudellisten ja muidenkin angelmien selvittelyyn ovat kannustaneet vakaviin velkaongelmiin joutuneita velallisia.
Toiseksi velkajarjestelylaki on kannustanut velkojia muuttamaan
toimintatapojaan velkaongelmien jarjestelyssa ja luoton myontamisessa.
Velkojien on havaittu muuttaneen suhtautumistaan velkaongelmien selvittelyyn neuvotteluteitse, kuten edella todettiin. Sen lisaksi laki on kannustanut tai jopa pakottanut luotonantajia uudistamaan luoton myontamiskaytantojaan (Muttilainen 1996, 86-89). Velkajarjestelyn maksuohjelmien elinkustannuslaskelmista sovelletut laskentamallit ovat nykyisin luotonannon
pohjana kotitalouksien luototuksessa.
Kolmanneksi velkajarjestelylaki on kannustanut kehittelemaan uusia
ratkaisuja velkaongelmien hallintaa varten. Vaikka osa uusista instituutioista
syntyi hallintapoliittisen tyhjiOn aikana ennen velkajarjestelylain voimaantuloa, niiden kehittely on jatkunut vilkkaana lain saatamisen jalkeenkin.
Talta osin kannustinvaikutus on perustunut osittain siihen, etta luotonantajat
ovat pyrkineet parantamaan luottosuhteiden kannattavuutta esimerkiksi
luotonottajille markkinoitavilla lainaturvavakuutuksilla. Muiden tahojen
toimintatarmoa voi selittaa se, etta ne ovat halunneet mukaan ongelman
hoitamiseen joko omaa etuaan tavoitellen tai muista syista. Lisaksi taydentavia ratkaisukeinoja on syntynyt siksi, etta velkajarjestely ei ole soveltunut
kaikkiin vakaviin velkaongelmatilanteisiin.
Tallaiset kannustimet eivat kuitenkaan saa olla liian selvasti havaittavia. Esimerkiksi velkajarjestelylain liiallinen tiukentaminen tai sen avaaminen akillisesti velallisia suosivaan suuntaan voisi muuttaa lain myonteisia
kannustinvaikutuksia epaedullisella tavalla. Koska lain yhtena paatavoittee-
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na on tukea sopimusosapuolten keskinaista kaupankayntia ongelmien selvittamisessa, saantelyn on oltava mahdollisimman tasapainoista eri osapuolille. Toisin sanoen velkojien pelko velallisen hakeutumisesta velkajarjestelyyn ja velallisten epavarmuus velkajarjestelyn myontamisesta voivat Iisata
molempien osapuolten halukkuutta selvitella ongelmia keskenaan neuvotellen. Siksi vaatimukset Iakien selkeydesta tai lopputulosten ennakoitavuudesta eivat ole aina tavoiteltavia paamaaria. Toisaalta saantelyn kohteena
olevaa riskia ei valttamatta edes tunneta tarkasti etukateen. Sopivasti annosteltu epavarmuus voi jopa lisata velkaongelmien selvittelyjarjestelman vakautta.
Kannustinnakokulma selitti:ia tutkimuksen taman paaluvun rakenteellista jakoa yleista velkajarjestelytieta edustaviin ydininstituutioihin ja niita
taydentaviin instituutioihin. Veloista vapauttamisen politiikka yleensa ja yksityishenkilon velkajarjestely erityisesti muodostavat luottoyhteiskunnan
tarkeimman kannustinrakenteen. Se on ohjannut eri toimijat muuttamaan
kayttaytymistaan ja kehittelemaan uusia instituutioita luottomarkkinoiden
toimivuuden parantamista ja velkaongelmatilanteiden lievittamista silmallapitaen.

6.3 Velkojen jarjestelytieta taydentavat
ratkaisupyrkimykset
Velkojen jarjestelytien rinnalle on syntynyt runsaasti uusia instituutJoJta,
jotka ovat tayttaneet velkaongelmien hallintapoliittista tyhjiota. Jotkut niista
vaikuttavat yleisesti joko velkaantumiseen tai velkaongelmiin, toiset taas
kapeammin johonkin velkalajiin. Tama jako johtuu siita, etta velkaantumisella ja velkaongelmilla on seka yleinen etta alakohtainen puolensa. Uusien
instituutioiden lisaksi eraiden vanhojen rakenteiden sopeutuminen velkaongelmiin kuvastaa velkaongelmien hallintapolitiikan muodonmuutosta. Naita
muutoksia on toteutettu esimerkiksi rahoitus- ja luotonantotoiminnassa, perintajarjestelmassa ja sosiaaliturvassa.
Seuraavaksi esitellaan velkojen jarjestelya taydentavia velkaongelmien hallintakeinoja (ks. taulukko 6. 1). Tarkastelu jakaantuu neljaan osaan.
Ensin esitellaan asunto-, kulutus-, yritys- ja takausvelkojaongelmien korjaamiseen tarkoitettuja erityiskeinoja. Toiseksi arvioidaan rahoitus-, luottoja perintajarjestelmien uudistumisen merkitysta kotitalouksien velkaongelmien Iievittamisessa. Kolmanneksi tarkastellaan sosiaaliturvan sopeutumista
velkaongelmiin. Neljanneksi kuvataan ensisijaisten suojajarjestelmien ulkopuolelle jaaneiden valiinputoajien asemaan vaikuttamista.
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6.3 .1 Eri luotonkayttiijaryhmiin kohdistuvat erityiskeinot
Asuntovelkoihin kohdistuvat keinot
Asuntovelkaonge1mat ja niin sanotut kahden asunnon loukut olivat nakyvasti esilla Iaman alkuvaiheissa julkisessa keskustelussa ja poliittisissa puheenvuoroissa. Asuntovelkojensa kanssa vaikeuksiin joutuneiden asemaan
kiinnitettiin huomiota paaministeri Ahon asettamassa velkatyoryhmassa
vuosien 1991 ja 1992 vaihteessa (Velkatyoryhman muistio 1992). Tyoryhma
esitti rahoituksen jarjestamista velallisten ylimaaraisten "loukkuasuntojen"
ostamiseen, valiaikaista korkotukea asuntovelallisille ja velkaongelmiin vaikuttamista verohuojennusten avulla. Lisaksi tyoryhma piti tarkeana velkaneuvontaa ja ve1kajarjestelya koskevan lainsiiiidannon aikaansaamista.
Useimmat ehdotukset toteutuivat nopeasti.
Asuntovelallisten asemaa yritettiin helpottaa jo vuonna 1990 myontamalla veronmaksukyvyn alentumisvahennys korkovahennyksen enimmaismaaran ylittavista koroista kahden asunnon 1oukkuun joutuneille velallisille (Ohje 3561/31/90). Vuonna 1992 kunnille ja eraille asunnonvuokrausta harjoittaville yhteisoille alettiin myontaa asuntotuotantolain mukaista
hankintalainaa (L 412/1992) toisen asunnon ostamiseen ongelmiin joutuneelta velalliselta. Maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille luotiin samanaikaisesti korkotukijarj estelma (L 408/1992; HE 27 /1992).
Hankintalainajarjestelmii oli voimassa vain runsaan vuoden. Tukea
ehdittiin myontaa vajaan sadan asunnon ostamiseen. Vahainen kayttO johtui
siita, etta asunnon ostajalta edellytettiin omavastuuosuuttaja siita, etta yhden
asunnon ostaminen ei aina helpottanut velallisen tilannetta. Hankintalainoja
voitiin kayttaii vain, jos kahden asunnon loukku oli syntynyt viimeistaan
vuonna 1990. (Niemi-Kiesilainen 1995, 46-48.)
Korkotukea ryhdyttiin myontamaiin ylivelkaantuneille asuntove1allisille vuonna 1992, mutta laki uudistettiin j o vuonna 1993 (L 621/1993; HE
55/1993). Tukea sai aluksi vain asuntolainalle ja muutoksen jalkeen myos
muulle lainalle, josta asunto oli vakuutena. Korkotuki oli mahdollinen vain,
jos asunto oli hankittu ennen lain voimaantuloa. Tuen saajan velkojen miiariille oli asetettu vahimmais- ja enimmaisraja. Valtio maksoi lainoille viiden
prosentin korkotukea kolmen vuoden ajan.
Vuoden 1992 laissa tuen myontamisperusteina olivat kahden asunnon
loukku, vahintaan puolen vuoden tyottomyys ja muu ennalta arvaamaton
syy. Nama viranomaisharkintaan pohjautuneet moraaliset perusteet sisaltyiviit lain alkuperaiseen muotoiluun, mutta poistettiin vuonna 1993 (Hassi
1998). Esimerkiksi velkajarjestelysiiantelyssa vastaavia perusteita tiukennettiin muutaman vuoden j iilkeen.
Korkotuen ja velkajarjestelyn erisuuntaista kehitysta voidaan tulkita
useammalla tavalla. Ensiksi samaan ongelmaan on monia ratkaisuvaihtoeh-
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toja, joista on lopulta valittava yksi. Toiseksi kohderyhman laajuus ja ominaispiirteet voivat vaikuttaa asiaan. Asuntovelallisten korkotukijarjestelma
oli valiaikainen ja tarkasti kohdennettu keino, kun taas velkajarjestely on pysyva ja kohtalaisen laajalle suunnattu jarjestelma. Siksi naiden saannostOjen
uudelleenmuotoilun vaikutukset voivat poiketa toisistaan. Kolmanneksi
muutokset toteutettiin erilaisessa taloustilanteessa. Korkotukijarjestelmaa
valjennettiin, kun seka yleinen taloustilanne etta velkaongelmat olivat pahentuneet nopeasti. Velkajarjestelya taas tiukennettiin velkaongelmien nopean kasvuvaiheen jalkeen. Neljanneksi toimijoiden erilaiset tulkinnat vallitsevasta tilanteesta ja yhteiskuntapoliittisen ohjauksen mahdollisuuksista
voivat vaikuttaa asiaan. Asiaruuhkiin vastattiin korkotuessa siirtymalla viranomaisharkinnasta markkinaohjaukseen ja velkajarjestelyssa rajoittamalla
asiakasvirtaa.
Hassin (1998) laatima arviointitutkimus korkotuen kaytosta ja kayttajista kuvaa yleisesti jarjestelman vaikutuksia. Korkotukea sai yhteensa
runsaat 6 600 velallista ja heista nelja viidesosaa sai tukea vuoden 1993
valjemman saannoston perusteella. Tuen miiiirii oli vuosina 1993-1996 yhteensii liihes 40 miljoonaa euroa, josta miltei puolet myonnettiin vuonna
1996. Tiimiin mukaan tukea myonnettiin keskimiiiirin 6 000 euroa velallista
kohden.
Korkotuki vaikutti velallisten asemaan piiiiosin odotusten mukaisesti.
Yhdeksiin kymmenestii velallisesta arveli tuen helpottaneen taloudellista tilannetta, mutta vain seitsemiin prosenttia uskoi selviytyviinsii lainanhoidosta
ongelmitta tukijakson jiilkeen. Korkotukea saaneet eiviit kuuluneet edes vakavimmissa vaikeuksissa olleiden velallisten joukkoon. Yleiskuva korkotuen
sa~ista on keskiluokkainen. Esimerkiksi velkajiirjestelyvelallisiin verrattuna
omistusasunnossa asuvien, Iapsiperheiden ja tyossakiiyvien osuus on suurempi ja velkamiiiirii on keskimiiiirin pienempi (ks. myos Muttilainen & Tala
1998, 18-22).
Korkotukijiirjestelmii luotiin pikaiseksi ensiavuksi Iaman pahentamiin
velkaongelmiin viihan ennen velkajiirjestelylain voimaantuloa. Vuoteen
1997 mennessii noin yksi kymmenestii korkotuen saajasta ajautui velkajiirjestelyyn. Jiirjestelmiin arvioinnissa sen yhdeksi epiikohdaksi havaittiin, etta
korkotuki viiviistytti monien vakaviin velkaongelmiin joutuneiden henkiloiden velkajiirjestelyn hakemistaja heidiin tilanteensa vain paheni.
Vakavia asuntovelkaongelmia on selvitelty enemman velkajarjestelyn
kuin korkotukijiirjestelmiin avulla. Noin 20--30 prosentissa velkajiirjestelyasioista on jouduttu ratkaisemaan, siiilyyko hakijan omistusasunto vai muutetaanko se rahaksi. Niiin ollen velkajiirjestelyssa tehtiin vuosina 1993-2000
toistakymmentii tuhatta ratkaisua omistusasunnon kohtalosta. EnemmistO
velallisista sai pitiiii omistusasuntonsa velkajiirjestelyssii. Asi.mtokaupan vilkastuttua Iaman jiilkeen asuntoja myytiin yhii useammin vapaaehtoiskaupoin
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ja velkajarjestelya haettiin entista harvemmin ensi sijassa asuntovelkaongelmien takia. (Muttilainen & Tala 1998.) Neuvotteluratkaisu velkojan
kanssa on asuntovelkojensa kanssa ongelmiin joutuneille ensisijainen ja
yleisin velkojenjarjestelykeino (ks. esim. Timonen 1995).
Vuonna 1994 lama-ajan asuntovelallisten tilannetta pohtinut sosiaalija terveysministerion asuntovelkatyoryhma esitti kymmenia yksittaisia keinoja velallisten aseman parantamiseksi (Asuntovelkatyoryhman muistio
1994). Velkaongelmiin joutuneille asuntovelallisille kohdennetut erityiskeinot ovat kuitenkin vain suppea osa asuntopoliittisten tukimuotojen muodostamaa kokonaisuutta (Fredriksson 2000; Laakso & Loikkanen 1997). Esimerkiksi asuntopolitiikan painotukset eri asumismuotojen kesken seka verotus ja muut asumisen yleiset tukimuodot vaikuttavat vaest6n asumisvalintoihin, velkaantumiseen, velkaongelmien maaraan ja ongelmien korjaustarpeeseen.
1990-luvulla kehitettiin uusia keinoja myos asuntovelkaongelmiin varautumista varten. 56 Vuonna 1996 voimaan tulleen omistusasuntolainojen
valtiontakauslainsaadannon (L 204/1996) avulla on pyritty helpottamaan vakuusjarjestelyja ja vahentamaan henkilOtakaajien kayttoa asuntoluototuksessa (HE 8/1996). Valtiontakauksen enimmaismaara on viidennes lainamaarasta ja runsaat 25 000 euroa. Laina voi olla enintaan 85 prosenttia asunnon
hankintahinnasta. Takausta ei tarvitse hakea, vaan ilmoitus luotonantajalle
riittaa. Lainaa nostettaessa peritaan takausmaksua yleensa 1,5 prosenttia takauksen maarasta. (Omistusasuntolainojen ... 1996.)
Valtiontakausten kaytto on yleistynyt nopeasti. Takauksia myonnettiin vuoden 2000 loppuun mennessa 92 000 ja vuoden 2000 aikana 22 000.
Valtion osatakausluottojen osuus kotitalouksien uusien asuntoluottojen lukumaarasta on vaihdellut eri vuosina 15-20 prosentin valilla. Jarjestelma on
palvellut etenkin aile 40-vuotiaita ja lapsiperheita. (Asuntorakentaminen ja
asuntomarkkinat 1995-2001.) Valtaosaan asuntoluotoista ei ole otettu valtiontakausta, joten luotonhakijoilla on tarjota velkojalle yleensa muita vakuuksia.
Valtiontakaukset turvaavat velallista maksuvaikeuksilta kahdella tavalla. Velallisilta kerattavilla takausmaksuilla katetaan valtionvastuun perusteella maksettavat korvaukset. Valtiontakaukseen sisaltyy siis velallisten
keskinaisia riskeja tasaava vakuutusominaisuus, mita voidaan pitaa sosiaalipoliittisesti tarkeana seikkana. Jarjestelman tarkoituksena on vahentaa henkilotakauksia ja valillisesti myos takausvelkaongelmia. Valtiontakaukset
ovat vahentaneet henkilotakausten kayttoa asuntoluototuksessa (Huovinen &
Jokelainen 2001 ). Myos takaussuhteiden yhteismaara on vahentynyt hieman
56

Naista suojakeinoista Jainaturvavakuutuksia kasitellaan myiihemmin luotto- ja perintiijarjestelman sopeutumistaja uusia instituutioita koskevassajaksossa. Vakuutukset soveltuvat myiis muiden
kuin asuntoluottojen riskien hallintaan.
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vuosituhannen vaihteessa (Halonen 1999 ja 2001 ). Jiirjestelmiin mahdollisia
epiikohtia ovat luottokustannusten ja velanoton houkuttelevuuden tarpeeton
lisiiiintyminen.

Kulutusvelkoihin kohdistuvat keinot
Kulutusvelkaantumisen siiiintelyllii on Suomessa pitkiit perinteet. Tala
(1993) erottaa kulutusvelkojen siiiintelyssii neljii kehitysvaihetta. Ne ovat
vahittais- ja osamaksulainsaiidii.nnon vaihe vuodesta 1933, kuluttajansuojan
siiiintely vuodesta 1978, kulutusluottojen siiiintely vuodesta 1987 ja kulutusluottosaiintelyn laajentaminen vuoden 1993 jalkeen.
Ensimmaisen jakson aikana kulutusluottojen siiiintely muuttui vain
viihiin. 1930-luvulla v01maan tulleen viihittaismaksukauppalain (L
296/1933) nimi muutettiin 1960-luvulla osamaksukauppalaiksi (L 91/1966).
1970-luvulla lain sisiillolliset muutokset tiihtasivat kuluttajien tietopohjan
parantamiseen osamaksukaupassa. Toinen kehitysaskel, vuonna 1978 voimaan tullut kuluttajansuojalaki (L 38/1978), laajensi luottojen siiiintelyn
koskemaan markkinointia, sopimusehtoja ja sopimusten sovittelua. Lisiiksi
kuluttaj a-asioihin erikoistuneiden viranomaisorganisaatioiden perustaminen
vahvisti luotonkiiyttajien asemaa.
Kolmannen ja neljiinnen vaiheen aikana 1980- ja 1990-luvuilla kulutusluottojen siiiintelyii uudistettiin ja laajennettiin. Kulutusluottotyoryhmii.
valmisteli vuonna 1982 ehdotuksen kulutusluottolaiksi (Wilhelmsson, Rissanen & Vanhanen 1982). Vuoden 1987 alusta kuluttajansuojalain osaksi
tulleen siiiintelyn (L 385/1986) periaatteellisesti tiirkeimpiii uudistuksia olivat luottoja koskeneiden siiiinnosten kokoaminen omaksi kokonaisuudekseen ja velallisten suojaaminen maksuhiiiriotilanteissa sosiaalisten suoritusesteiden perusteella. Siiiintelyjen kohdeala rajoittui hyodykesidonnaisiin
luottoihin. Vuonna 1994 kulutusluottolainsiiiidiintO sopeutettiin Euroopan
union in kulutusluottodirektiiviin (Direktiivi 87/1 02/ETY) ja ulotettiin kaikkiin kulutusluottoihin sekii astmto- ja opintoluottoihin (KM 1993 :7; L
8511993).
1980-luvun lopulla kulutusluottojen hallinnan mahdollisuuksia arvioitiin myos laajasti taloudellisesta niikokulmasta. Kulutusluottojen hillitsemistii pohtineen tyoryhmiin mukaan aikaisemmin kiiytettyii siiiitelymekanismia- korkosiiiinnostely ja Suomen Pankin luottopoliittiset ohjeet- voidaan paikata siiiitelemiillii luottojen ehtoja, vaikuttamalla luoton hintaan tai
lisii.iimiillii kuluttajavalistusta (Kulutusluottojen hillitseminen 1988). Tyoryhmii esitti muun muassa kulutusluottojen veroviihennysoikeuksien poistamista seka luottoveron kiiyttomahdollisuuksien selvittamista. Lisaksi tyoryhmii kiinnitti huomiota siihen, etta kuluttajansuojalain avulla voidaan
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suojella kuluttajia ylivelkaantumiselta vam kuluttajapoliittisin perustein,
mutta ei suhdannepoliittisista syista.
Monet kulutusluottojen saantelyn uudistukset ovat olleet vireilla vuosikausia ennen toteutumistaan. Kulutusluottosaantelya kaavailtiin jo 1970luvulla osaksi kuluttajansuojalakia. Myos vuoden 1987 kulutusluottosaantelyyn sisaltyva saannos maksujen lykkaysmahdollisuudesta sosiaalisen suoritusesteen perusteella oli muualla lainsaadannossa jo aiemmin (Wilhelmsson ym. 1982, 16-19.) Niin ikaan kulutusluottodirektiivi on ollut hitaan kehityksen tulos. Ensimmainen tyopaperi on vuodelta 1975, direktiiviehdotus
valmistui vuonna 1979 ja direktiivi vahvistettiin vuonna 1986. Sita on ehditty tarkistaa jo kahdesti voimaantulonsa jalkeen ja 2000-luvun alussa tarkistamistyo on jalleen kaynnissa. (Keskusteluasiakirja 2001; Kertomus
1995.) Tama kuvaa yleisemminkin sita, etta luottomarkkinoiden pelisaannot
ovat muuttuneet jatkuvasti 1980-luvulta alkaen.
Kulutusluottojen ja niista johtuvien velkaongelmien hallinnan oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset nakokohdat seka vaikutusmahdollisuuksien hankaluudet tulevat hyvin esiin kulutusluottodirektiivin toimeenpanoa
koskevista tiedoista seka direktiivin ajankohtaisesta muutoshankkeesta. Direktiivin toteutumisesta laadittua kertomusta valmisteltaessa tuli esille
kymmenittain saannosten muutosehdotuksia tai uusia saannosehdotuksia. Ne
ovat tasmentyneet direktiivin tarkistamistyon valmistelun yhteydessa kuudeksi kokonaisuudeksi:
- direktiivin soveltamisalan uudelleenmiii:irittely (mm. kuluttajan maaritelma,
luottojen maaritelmat, todellinen vuosikorko, luoton korko ),
- luottojen valittajia koskevien saannosten lisaaminen direktiiviin (mm. rekisterointi, ammatillinen patevyys, toimiluvan peruuttaminen),
- luotonant~ien tiedonsaannin kehittaminen luotonannon riskien arvioinnin parantamiseksi (mm. luottotietojen sisalto, tietojen keruu ja kaytto, vastuullinen
luotonanto ),
- kuluttajien ja takaajien tiedonsaannin kattavampi saantely (korko, takaisinmaksu, luoton nosto, lyhennystaulukko, takaajien lisaaminen direktiivin soveltamisalaan),
- tasapuolisempi vastuunjako kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien valilla (myyntimenetelma, enimmaiskorot, luoton kayttorajoitukset, ennenaikainen takaisinmaksu, luotonantajanja myyjan yhteisvastuu),
- maksuhairiOtapauksissa noudatettavien saantojen ja kaytantojen kehittaminen
(lainaturvavakuutukset, luotonantajien lainasalkun yleinen vakuuttaminen, sopimusten tayttamatta jattamisen saantely, velkaongelmatilanteet).
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Nailla keinoilla yritetaan vaikuttaa luottosuhteen osapuolten toimintaan lapi
luottoprosessin (ks. myos taulukko 6.1 ). Taman perusteella kulutusluottojen
hallintakeinovalikoima nayttaa melko yleiselta ja torjuntapainotteiselta (ks.
myos Guardia 2000, 26-38; Reifner 1999b). Arvio patee hyvin Suomeenkin;
1990-luvulla kulutusvelkaongelmien korjaamista varten ei syntynyt mitaan
kapea-alaista erityiskeinoa. Tahan on useita syita.
Ensiksi kulutusluotot ovat muihin luottoihin verrattuna eniten lamasta
riippumattomia. Monia velkaongelmien hallintakeinoja on perusteltu nimenomaan mahdollisuudella auttaa Iaman vuoksi vaikeuksiin joutuneita. Toiseksi kulutusvelkaongelmien 1ievittamista ei ole pidetty niin tarpeellisena kuin
muiden luottojen kanssa ongelmiin joutuneiden auttamista. Kulutusvelat
ovat laaja ja epaselva velkaryhma, velkaantuminen kulutusta varten ei ole
tuottavaa toimintaa ja kulutusluoton kayttajat eivat ole esimerkiksi takaajiin
verrattavia olosuhteiden uhreja. Kolmas syy voi olla, etta kulutusvelkojen
hallinta ei edes edellyta kohdennettua keinoa. Pienten velkamaarien vuoksi
niita on helppo selvitella luottosuhteiden sisalla. Vakavammissa tapauksissa
yksityishenki!On velkajarjestely soveltuu myos kulutusvelkaongelmiin.
Kulutusluotoista johtuvien velkaongelmien korjaamiseen velkajarjestelyssa on kiinnitetty varsin vahan huomiota. Velkajarjestelyssa kulutusluotot, opintovelat ja korottomista maksuista syntyvat velat luetaan vakuudettomaksi tavalliseksi velaksi. Tavallista velkaa on lahes kaikilla velkajarjestelyvelallisilla, joten kulutusvelkoja on eroteltava muilla tavoin. Esimerkiksi luottokorttiyhtio tai rahoitusyhtio on velkojana noin joka viidennessa
velkajarjestelyssa. Lisaksi pankit ja perintatoimistot velkovat muiden saamisten rinnalla kulutusluottoja ja laskusaamisia. (Muttilainen 1997, 20-22.)
Kulutusluotoista johtuvien velkajarjestelyjen maaraa ei voida arvioida tarkasti. Jos velkajarjestelyvelallisista vahennetaan ensisijassa yritys-, takaus- tai asuntovelkojen vuoksi seka useista syista velkajarjestelya hakeneet,
kulutusluottoihin tai muihin velkoihin kytkeytyvien tapausten osuudeksi jaa
neljannes-kolmannes tapauksista. Taman mukaan velkajarjestelyssa ratkaistiin vuosina 1993-2000 toistakymmentatuhatta kulutusluottoihin tai muihin
pienvelkoihin liittyvaa velkaongelmaa. Niiden taustalla on usein sosiaalinen
suorituseste tai ylipaansa niukka toimeentulo. (Muttilainen & Tala 1998,
15-17.) Velkajarjestelylla on naille velallisille taloudellisesti suuri merkitys,
koska maksuohjelmissa alennetaan yleensa aina tavallisten velkojen maaraa.
Kulutusvelkaongelmien moraalinen lataus nakyy vaikeuksiin joutuneiden velallisten kohtelusta velkajarjestelyssa. Velkajarjestelyn esteperusteista kevytmielinen velkaantuminen johtuu usein kulutusluottojen sopimattomasta kaytosta. Velkajarjestelyn avulla ei ole haluttu suojata esimerkiksi liian korkeaa kulutustasoa tai ylellisyyskulutusta. (Koskinen 1995.)
Paaosin kulutustarkoituksiin velkaantunut velallinen on ollut ainakin velkaneuvojien arvioiden mukaan muita velallisia useammin niin sanotusti valiai-
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kaisesta syysta maksukyvyton henkilo, jolle ei ole myonnetty velkajarjestelya vuonna 1997 tiukentuneiden saannosten perusteella (Sunila 1999,
21-22).
Muiden pienvelkojen kuin kulutusluottojen hallintaan on useita
vaihtoehtoja. LainsaadantOon on sisaltynyt jo vanhastaan monia mahdollisuuksia sopimusehtojen sovitteluun tai velkavastuiden rajaamiseen. Esimerkiksi opintovelkojen takautumissaatavia, veroja, elatusapuja ja velkojen viiviistysseuraamuksia on ollut mahdollista kohtuullistaa, jos velallisen maksukyky on heikentynyt yiHittavan muutoksen vuoksi. Nailla saantelyilla ei ollut
juurikaan merkitysta yksityisvelallisille. Ne koskivat yksiWiisia velkasuhteita, olivat epamaaraisia, eivatka olleet riittavat pitkalle menevia. (NiemiKiesiliiinen ym. 1991, 36-54.) Vapaaehtoisperinnassa yksittaisia kulutusvelkoja ja laskusaamisia saatettiin antaa jopa anteeksi, jos velkaa oli vahan,
eika pakkoperinta ollut kannattavaa. Seuraavaksi tarkastellaan valikoidusti
opintolainojen, verovelkojen ja valttamattomyyspalveluista johtuvien maksuongelmien hallintaa.
Opintovelallisten asemaa voidaan kohentaa opintotukilain (L
65/1994) tuki- ja maksuvapautussaannosten avulla. Tyottomille tyonhakijoille, aitiys- tai vanhempainrahan saajille tai asevelvollisuuttaan suorittaville voidaan myontaa valtion varoista rahaa opintolainan koron maksamiseen. Vuonna 1998 naita avustuksia maksettiin lahes 27 000 henkilolle vajaan neljan miljoonan euron arvosta. Samana vuonna valtio maksoi takaajana yli 5 000 opiskelijan velat, yhteensa lahes 20 miljoonaa euroa. Myos
opintolainojen anteeksianto velallisen kuoleman tai tyokyvyttomyyden perusteella on mahdollista. (Opintolaina ... 2001.) Opintovelallisten korkorasitusta lievittaa osaltaan tuloverolain muutokseen (L 1170/1998) perustuva
oikeus korkovahennykseen verotuksessa. Se koskee niita valtion takaamia ja
maksamia opintovelkoja, joita ryhdytaan lyhentamaan takaisin valtiolle korollisen maksusuunnitelman mukaan.
Opiskelijoiden velkaongelmia lievitettiin toki jo luottosaannostelyn
aikana. Esimerkiksi 1950-luvun lopulla opintotukijarjestelmaa uudistettiin
siten, etta opintonsa erittain menestyksellisesti suorittaneille voitiin myontaa
takausstipendi heidan opintolainojensa korvaamiseksi joko kokonaan tai
osittain valtion varoista. Huomionarvoista oli stipendin kayttotarkoituksen
kohdentaminen velkojen maksuun ja vapautusten sitominen opintomenestykseen. (Autio 1995, 18.) Vuonna 2001 opintolainaongelmia pohtinut tyoryhma ehdotti luottosaannostelyn ajan hengessa, etta opiskelijoiden velkaongelmia voidaan vahentaa tiukentamalla luottojen myontamiskriteereita
(Ratkaisuehdotuksia ... 2001 ).
Velkajarjestelylla on vain vahiin merkitysta opintovelkaongelmien
selvittelyssa. Lain tiukentamisen jalkeen 1990-luvun lopulla opiskelijat ovat
lahes kadonneet velkajarjestelyn saaneiden joukosta (Muttilainen & Tala
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1998, 45). Tyoelamassa olevien opintonsa paattaneiden henkiloiden opintovelkoja jarjestellaan kuitenkin muiden velkojen ohessa.
VerolainsaadantOon sisaltyi jo ennen rahoitusmarkkinoiden vapautumista mahdollisuuksia velkojen jarjestelyyn sosiaalisen suoritusesteen tai
verojen perinnan kohtuuttomuuden vuoksi. Verovelkojen jarjestelykeinoja
ovat maksunlykkays, lyhytaikainen maksujarjestely, verohuojennus ja vapautus veron maksamisesta. 1990-luvun toisella puoliskolla Verohallitus
myonsi verohuojennuksia 200-300 hakijalle vuodessa. Lykkaysten maara
ali tahan verrattuna yli kymmenkertainen. (Huojennus- ja lykkaysasiat
1980-1999.) Veroveloista vapautuminen toteutuu tehokkaimmin velkajarjestelyssa, jossa noin joka toisella velallisella on verovelkaa (Muttilainen
1997, 20-22).
Valttamattomyyspalveluista johtuvien maksuongelmien lievittaminen
tavanomaisten kuluttajansuojakeinojen - kuluttajien informointi, sopimuksentekoon vaikuttaminen tai riitatilanteissa tukeminen - havaittiin riittamattOmaksi 1990-luvulla. Naiden velkojen maksuvaikeudet aiheuttavat velalliselle suurta haittaa, jos ne johtavat esimerkiksi puhelinliittyman sulkemiseen, siihkon katkaisemiseen tai veden jakelun keskeyttamiseen. (Heliskoski
ym. 1996.) Tasta syysta valttamattomyyspalvelut ovat olleet talouslaman
jalkeen maamme kuluttajapolitiikan yksi painopistealue (Kuluttajapoliittinen ... 2000).
Epakohtia on korjattu kehittamalla lainsaadantOa ja uudistamalla
valttamattomyyspalvelujen liittymis-, myynti- ja toimitusehtoja. Nain on kavennettu palvelun tarjoajien toimintamahdollisuuksia, jos asiakkaalla on sosiaalinen suorituseste tai muu hyva peruste jattaa laskunsa maksamatta.
Vuonna 2000 valttamattomyyspalvelujen pelisaantOjen muutokset kohdistuivat veden, sahkon, maakaasun ja kaukolammon jakeluun seka postipalveluihin. (Vuosikertomus 2001.) Myos velkajarjestelylla on vahennetty naita
velkaongelmia. Esimerkiksi sahkolaitos, telehallintokeskus, puhelinyhdistys
tai asunto- tai kiinteistOyhtiO ovat kukin olleet velkojana 5-10 prosentissa
velkajarjestelyja (Muttilainen 1997, 20-22).
Kokonaisuudessaan kulutusluotoista ja muista pienveloista johtuvien
velkaongelmien hallintakeinojen kehitys osoittaa, etta 1930-luvun lamasta
2000-luvun alkuun mennessa kulutusluottojen saantely laajeni ja kasautui
aikaisemman saantelyn paalle. Nykyinen saantely on ollut viime vuosien
nopeista muutoksista huolimatta pitkan kehityksen tulos. Velkaongelmien
lievittamisen tarvetta ja siihen soveltuvia keinoja on jouduttu pohtimaan jo
kauan ennen rahoitusmarkkinoiden vapautumista tai 1990-luvun lamaa.
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Yritysvelkoihin kohdistuvat keinot
Yritysvelkaongelmien lievittamiseen on useita vaihtoehtoja. Velallisten vaikeuksia on mahdollista selvitella muiden velkaongelmien tavoin velkoja
jarjestelemalla ja rajoitetusti myos konkurssimenettelyssa. Lisaksi yritysvelkaongelmia varten syntyi vuonna 1993 kaksi uutta lakisaateista instituutiota,
yrityssaneeraus ja maatalousyritysten vapaaehtoinen velkajarjestely.
Vuonna 1993 voimaan tulleella yrityssaneerauslainsaadannolla (L
47/1993) pyritaan turvaamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevan elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkuminen (HE 182/1992). Yrityssaneerauslain
tarkoituksena on kannustaa maksuvaikeuksien varhaista selvittelya. Karajaoikeuden vahvistama yrityssaneerausohjelma voi sisaltaa velkojen saneerauksen lisaksi yrityksen toimintojen uudelleenjarjestelya. Yrityssaneerauslaki
muistuttaa taustaltaan ja sisalloltaan velkajarjestelylainsaadantoa.
Sundgrenin (1996) havainnot yrityssaneerauslain toimeenpanon ensimmaisilta vuosilta kuvaavat yleisesti saneerausten sisaltoa. Suuria teollisuusyrityksia hyvaksyttiin yrityssaneeraukseen keskimaaraista herkemmin ja
pienten palveluyritysten paasy saneeraukseen oli vaikeinta. KiinteistO- ja
sijoitusyritysten hakemusten korkea hylkaysprosentti osoittaa, etta velkajarjestelyn tavoin yrityssaneerausta myonnettaessa punnitaan velal!isen maksumoraalia. Saneerattujen yritysten maksuvalmius on heikko ja runsas kolmannes yrityksen tavallisista vakuudettomista veloista tulee maksettua.
Yrityssaneerausta haki vuosina 1993-2000 no in 2 600 yritysta ja
niista noin joka kolmannelle vahvistettiin saneerausohjelma. Hakijoista neljannes oli yrittajia ja kolme neljasosaa eri yhtiomuodoissa toimivia yrityksia
tai yhteisoja. Yrityssaneeraus kohdistui 1990-luvun lopulla noin kahdessa
tapauksessa kolmesta korkeintaan viiden hengen yrityksiin. Lain toimeenpanon ensimmaisten vuosien jalkeen pienten yritysten osuus yrityssaneerauksen hakijoista lisaantyija saneeratun yrityksen velkamaaran keskiarvo putosi
selvasti aile miljoonaan euroon. (Konkurssitiedote 1980-2000.)
Maatalousyrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen velkajarjestely otettiin
kayttoon maaseutuelinkeinolain muuttamisen (L 805/1993) yhteydessa
vuonna 1993 (HE 83/1993). Menettelyn tarkoituksena on turvata yritystoiminnan jatkuminen tilapaisissa maksuvaikeuksissa. Maatiloille on voitu
myontaa aiemminkin maksuhelpotuksia onnettomuuksien ja sosiaalisten
suoritusesteiden vuoksi. Menettely on tarkoitettu ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tiloille, joilla on valtionlainoja, myyntisaamisia ja korkotukilainoja. Velkojen jarjestelykeinoina voidaan kayttaa velan maksuaika- ja korkojarjestelyja seka maksuvapautuksia.
Vuosina 1993-1998 yhteensa noin 650 maatilaa haki maatalouden
vapaaehtoista velkajarjestelya ja samana aikana tehtiin noin 250 velkajarjestelysopimusta (Maatilojen vapaaehtoiset...l993-1998). Menettelylla on
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ollut velallisille kohtalaisen viihan taloudellista merkitysta. 1990-luvun lopulla maaseutuelinkeinolaki korvattiin maaseutuelinkeinojen rahoituslailla
(L 329/1999), jossa saantelyii muutettiin velallisten eduksi (HE 60/1998).
Maatalousyrityksille neuvotteluratkaisu on ensisijainen velkaongelmien selvittelykeino. Vuonna 1995 tehdyn kyselyn mukaan 3 700 tilaa oli
jarjestellyt velkojaan luotonantajan kanssa. Maatilojen vapaaehtoista velkajarjestelyii tai yksityishenkilOn velkajarjestelyii hakeneita maataloudenharjoittajia oli samana vuonna vain 200. (Maatilojen ... 1996, 8; ks. myos Laitinen 1994.) Konkurssiin ja yrityssaneeraukseen hakeutuneita maatalousyrityksia on ollut vapailla rahoitusmarkkinoilla muutamia kymmenia vuodessa
(Konkurssitiedote 1980-2000).
Pienyritystoiminnan vakavia velkaongelmia on selvitelty vaihtoehtoisista lakisaiiteisistii menettelyista eniten yksityishenkilon velkajarjestelyssa.
Velkajarjestelyvelallisista neljannes vuonna 1994 ja yli kolmannes vuonna
1997 oli aikaisemmin yrittajina toimineita tai yritystoimintaansa jatkamaan
pyrkineita henkilOitii (Muttilainen & Tala 1998; ks. myos Koskinen, Muttilainen, Perheentupa & Tala 1997). Taulukon 6.8 mukaan velkajarjestely on
hallinnut pienyrittajien velkaongelmien selvittelya, vaikka sen osuus on vahitellen kaventunut.
Taulukko 6.8 Pienyritysten velkaongelmien selvittely konkurssi- ja maksukyvyttomyysmenettelyissa 1993-2000
Konkurssia
hakeneet yrittiijiit ja
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Yrityssaneerausta
hakeneet yrittajat

Vel kaj arjeste1ya
hakeneet yrittiijiit

Yhteensii

:tksi~i shenki1ot

Vuosi

miiiirii

osuus

miiiirii

%

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1993-2000

1 002
1 055
1 191
1 264
962
930
830
797
8 031

27
23
25
29
32
36
37
38
29

osuus

miiiirii

%

119
128
122
82
70
50
35
43
649

osuus

maara

osuus

3 721
4 693
4 853
4 356
3 012
2 570
2 265
2 100
27 570

100
100
100
100
100
100
100
100
100

%

3
3
3
2
2
2
2
2
2

2 600
3 510
3 540
3 010
1 980
1 590
I 400
I 260
18 890

70
75
73
69
66
62
62
60
69

%

Taulukon luvut voivat viihiitellii uuden velkajarjestelykulttuurin painoarvoa.
Kaikki yritysvelkoja kasittelevat ja luottojen saneerausominaisuuksia sisaltiivat vapaaehtoisuuteen perustuvat instituutiot eivat ole mukana tarkastelussa. Niita ovat esimerkiksi neuvotteluratkaisut, sosiaalinen takaustoiminta ja
57
Laskelmat perustuvat Konkurssitiedotteista (1980-2000) koottujen tietojen ja liitetau1ukon 3A
lukujen perusteella tehtyihin 1aske1miin. Velkajarjeste1yii hakeneiden yrittajien osuus on arvioitu
tekstissii mainittujen tietojen mukaan. Rakenneprosenttia kuvaavissa sarakkeissa hakijamiiarii on
suhteutettu naiden kolmen menettelyn hakijoiden yhteismaaraiin.
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maatalouden vapaaehtoinen velkajarjestely. Siksi asetelma valaisee vain tarkeimpia vaihtoehtoja vakavimmissa velkaongelmatilanteissa (ks. myos
Koulu 1995). Lisaksi luvut kuvaavat hakemuksia ja osa niista hylataan.
Edelleen yritysvelkojen takaukset eivat tule taulukosta esiin koko laajuudessaan.
Historian valossa merkittavat yritysvelkaongelmiin vaikuttavat uudistukset ovat ajoittuneet usein pula-aikoihin ja niiden jalkeisiin vuosiin.
Konkurssisaannon (L 31/1868) voimaantulo vuonna 1868 osui nalkavuosien
yhteyteen. Siina rajoitettiin pakkotyon ja velkavankeuden kayttoa velkaongelmien seuraamuksena, mutta tiukennettiin mahdollisuutta vapautua veloista konkurssin jalkeen. Velallisten asemaa kohentavien uudistusten toteuttaminen oli tuolloin vaikeaa, koska yhteiskuntapolitiikassa puolustettiin
nakyvasti tallettajien etuja (Kuustera 1997, 289). Konkurssisaannoksissa oli
korostettu kuitenkinjo parin vuosisadan ajan ilman omaa syytaan esimerkiksi onnettomuuden takia velkaongelmiin joutuneiden velallisten mahdollisuutta vapautua veloistaan. (Niemi-Kiesilainen 1995, 11-53.)
1930-luvun lamavuosina yrittajien taloudellista asemaa kohennettiin
konkurssioikeuden uudistusten, akordilainsaadannon ja maksuvaikeuksiin
joutuneille maanviljelijoille tarkoitetun lainsaadannon avulla. Maatalouden
velkoja vakautettiin pulaliikkeen vaatimuksiin perustuneen pulaohjelman
avulla. Siina ehdotettiin lyhytaikaisten luottojen muuttamista pitkaaikaisiksi,
lainojen lykkaamista ja veloista sopimisen lisaamista. Lisaksi ohjelmalla
haluttiin jatkaa pakkohuutokauppojen kestoaikaa, korvata yrittajille valuuttaluottojen kurssitappioita seka lunastaa tiloja valtiolle niiden luovuttamiseksi entisille omistajilleen. (Kalela 1987, 102-114.) Pulaohjelma sisalsi jo
joitakin nykyaikaisen velkojen saneerauksen piirteita.
Seuraava yrittajavelallisen suojaa parantava uudistusjakso ajoittui
1990-luvun alun lamavuosiin. 1980-luvulle saakka ulottuneen luottosaanntistelyn aikana velkaongelmia syntyi vahan, minka vuoksi muutoksiin ei
ollut tarvetta. Esimerkiksi maatilojen velkarasitusta pohtinut komitea esitti
viela luottosaannostelyn loppuaikoina maatalouden velkaongelmiin varsin
maltillisia keinoja (KM 1984:52). Niita olivat muun muassa vakauttamislainat, taloudellinen neuvonta ja pankeilta vaadittava yhteenveto velallisen kaikista luotoista. Ajatus luonnollisten henkilOiden maksukyvyttomyysmenettelysta oli kuitenkin esilla jo 1970-luvun lopulla konkurssioikeuden kehittamistyossa (KM 1978:37; Niemi-Kiesilainen 1995).
Tallaiset reformiaallot ja niita seuranneet tasaisemman kehityksen
vaiheet noudattavat aiemmin esitettyja havaintoja markkinoiden ohjailun
heiluriliikkeesta pitkalla aikavalilla. Murrosvaiheita yhdistaa sekin, etta
saantelyn avulla on pyritty kahlitsemaan epavakaasti toimivia markkinoitaja
suojaamaan niiden haitoista karsivia kansalaisia. Kehitysta voidaan tulkita
institutionaalisten muutosten nakokulmasta siten, etta esimerkiksi lakisaan-
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tely voi kantaa historiallista painolastia pitkan aikaa, mutta kriisien yhteydessa aikaisemmat pelisaannot ovat tavanomaista herkempia muuttumaan.
Akillisiltakin nayttavat uudistukset ovat harvoin jyrkkarajaisia, vaan ovat
toteutuneet usein askel askeleelta pidemman ajan kuluessa.

Takausvelkoihin kohdistuvat keinot
Monet velkaongelmatilanteet ratkeavat siten, etta maksukykyinen takaaja
maksaa sitoumuksensa mukaisesti velan joko tuloillaan tai varallisuuden rahaksi muuttamisesta kertyvilla varoilla. Toisinaan velkaongelmat ketjuuntuvatja paavelallisen ongelmista syntyy takaajalle maksuvaikeuksia.
1980-luvun lopulla takaaj ien asema luottomarkkinoilla ei vastannut
luottoyhteiskunnan vaatimuksia. Takauksista ei jaettu riittavasti tietoa luotonannon yhteydessa, minka vuoksi takaussuhteen luonne ei tullut aina selvaksi takauksen antajalle. Lisaksi takausta ei yleensa rajattu yhteen velkaan,
joten takaajan vastuiden maara kasvoi paavelallisen uusien velkasitoumusten
vuoksi.
1990-luvulla yritys- tai yksityisvelkoja taanneiden ja niiden vuoksi
maksuvaikeuksiin joutuneiden henkilOiden asemaa kohennettiin monella tavalla. Takaajien suojaa vahvistettiin seka takaussuhteiden perustamista etta
ongelmien korjaamista saantelevien uudistusten avulla.
Takaussuhteiden ongelmiin puututtiin lainsaadannolla vuonna 1994,
jolloin kauppakaareen lisattiin luotonantajan tiedonantovelvollisuutta koskevat saannokset (L 540/1994; HE 13/1994). Tiedonantovelvollisuus tarkoittaa
sita, etta luotonantajan pitaa selvittaa takaajalle tai pantinantajalle sitoumuksen sisaltO, merkitys, laajuus, mahdolliset seuraamukset ja antaa tietoa luotonhakijan maksukyvysta. Samalla yleistakausten kayttoa rajoitettiin ja takaussuhteissa alettiin edellyttaa tietoja takauksen ylarajasta ja voimassaoloajasta. Saantelyn sisaltO pohjautui Pankkitarkastusviraston vuonna 1992 antamiin ohjeisiin ja kulutusluottolainsaadannon tarkistamistoimikunnan mietinnossa vuonna 1993 tehtyihin ehdotuksiin (KM 1993 :7).
Vuonna 1994 asetettiin takaustoimikunta pohtimaan takausten saantelyn kokonaisuudistusta, jota koskeva mietintO valmistui vuonna 1996 (Takaustoimikunnan mietintO 1996). Myos ministeri Skinnarin tyoryhma kiinnitti vuoden 1998 alussa huomiota takauslainsaadannon uudistamisen tarkeyteen (Ministeri .. . 1998). Vuonna 1999 takaussuhteita koskeva saantely ja
toimintasaannot kirjattiin lakiin takauksesta ja vierasve1kapanttauksesta (L
36111999; HE 189/1998). Laki koskee takaussuhteiden sisaltOa, takaajalle
annettavia tietoja, takaajan vastuuta ja sen toteutumista seka takaajan takautumisoikeutta. Laissa laajennettiin takaussuhteiden rajoituksia siten, etta
yksityistakausta vakuudellisesta asuntovelasta alettiin pitaa taytetakauksena
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ja luotonantajien mahdollisuuksia peria korkoa ja liitannaiskustannuksia takaajalta kavennettiin.
Lakiin sisaltyy muitakin maksuvaikeuksiin joutuneiden henki!Oiden
suojan parannuksia. Niista periaatteellisesti tarkeimpia ovat kohtuuttoman
suurten takausvastuiden sovittelumahdollisuus velallisen maksukykya vastaavaksi ja takaajan vastuun vahentyminen velkojan vahentaessa paavelallisen tai kanssatakaajan vastuita. Takauslainsaadannon toteutumisesta ja vaikutuksista takaajien asemaan ei ole tutkimustietoa.
Edella esiteltyjen keinojen avulla on pyritty vaikuttamaan takaussuhteiden solmimiseen ja rajoittamaan velkojien toimintavapauksia takauksista
johtuvissa velkaongelmatilanteissa. Toisaalta 1990-luvulla syntyi instituutioita, jotka on tarkoitettu takausten takia maksuvaikeuksiin joutuneiden
henki!Oiden aseman helpottamiseen. Niita ovat velkajarjestelylaki ja siihen
sisaltyva takaus- ja vakuusvastuun jarjestely, yritysvelkojen hallintaan tarkoitetut erityiskeinot, neuvotteluratkaisut ja takausvelan korkojen verovahennysjarjestelma.
Takaus- ja vakuusvastuun jarjestely yksityishenkilon velkajarjestelyn
yhteydessa tarkoittaa sita, etta hakijan takaus- ja vakuusvastuita voidaan
jarjestella erikseen ilman muiden velkojen jarjestelya. Vuosina 1993-2000
takaus- ja vakuusvastuun jarjestelya haki vain satakunta henkiloa. Vuodesta
1997 lahtien hakijoita on ollut vain muutamia vuodessa (Velkajarjestelytilastot 1993-2000). Pienet hakijamaarat voivat olla merkki siita, etta takaajien aseman kohentaminen edellyttaa usein myos muiden velkojen jarjestelya. Taman perusteella takaus- ja vakuusvastuun jarjestely vaikuttaa tarpeettomalta lainsaadannolta.
Velkajarjestelylla on ollut suuri merkitys vakaviin velkaongelmiin
joutuneiden takaajien ongelmien selvittelyssa. Vuonna 1997 kuudella kymmenesta velkajarjestelyvelallisesta oli takausvelkaa. Naista lahes joka toisella yksityis- tai yritysveloista annettujen takausten vuoksi syntyneet velkaongelmat olivat ensisijainen syy hakea velkajarjestelya. (Muttilainen & Tala
1998, 15-27.) Taman mukaan vuosina 1993-2000 pitkalti toistakymmentatuhatta henki!Oa sai velk~arjestelyn ensi sijassa takausvelkojensa vuoksi.
Lisaksi yhta monella velallisella oli takausvelkaa muiden velkojen lisaksi.
Takauksen kanssa ongelmiin joutuneita henkiloita kohdellaan velkoja
jarjesteltaessa usein suopeammin kuin muita velallisia. Tama on nakynyt seka luotonantajien kayttaytymisessa etta tuomioistuinten ratkaisuissa. Neuvotteluratkaisuissa luotonantajat ovat tyytyneet toisinaan tayden maksusuorituksen asemesta paaluvun mukaiseen osuuteen. Tuomioistuimet taas ovat
arvioineet takaustilanteissa kevytmielista velkaantumista tai velkajarjestelyn
myontamista ylipaansa tavallista ymmartavaisemmin. Takaajien lempea
kohtelu voi johtua uhrinakokulman painottamisesta takaustilanteiden arvioinnissa. (Koskinenym. 1997, 31-34; Muttilainen 1996, 75-77.)

210
Takaajien auttamiseksi luotu veroviihennysjarjestelma edustaa toisenlaista tapaa vaikuttaa takaajien velkaongelmiin. Tuloverolakiin lisattiin
vuoden 1999 alussa siiiinnos (L 1170/1998), jonka mukaan maksuvaikeuksiin joutuneella takaajalla tai vakuudenasettajalla on oikeus korkoviihennykseen alun perin elinkeinotoimintaan otetuista veloista (HE 129/1998; ks.
myos Ministeri ... l996, 20). Viihennyksen saaminen edellyttaii piiiivelallisen
maksukyvyttomyyttii. Muuten korkoviihennysta voitaisiin kayttiiii silloinkin,
kun piiiivelallinen kykenee maksamaan velkansa. Vahennysoikeuden kaytosta ei ole tietoa, mutta lain valmistelun yhteydessa takaajien veroedun
maaraksi arvioitiin kuusi-seitsemiin miljoonaa euroa vuodessa.
Takaussuhteiden saantelyssa voidaan erottaa pienoiskoossa kehityspiitteita, jotka kuvaavat yleisemminkin velkaongelmien hallintapolitiikan
muutoksia 1990-Iuvulla. Ensiksi on otettu kaytt66n useita keinoja, joilla
yritetiiiin vahvistaa takaajien suojaa takauksen harkinnasta vakaviin maksuvaikeuksiin. Toiseksi uudistuksilla on pyritty vaikuttamaan seka luotonottajien etta Iuotonantajien kayttaytymiseen. Kolmantena kehityspiirteena voidaan mainita hallintapolitiikan jatkuva uudelleenmuotoilu aikaisempien keinojen osoittauduttua riittamattomiksi. Tama nakyy esimerkiksi takauslainsaadannon kehityksesta. Alan vanhentuneeseen lainsaadant66n vastattiin ensin viranomaisohjeiden, sitten aikaisempien saannosten uudelleenmuotoilun
ja Iopuksi takauksia koskevan uuden yleisen Iainsaadannon avulla. Takaajien asemaan kohdistuva saantely Iaajeni, syveni ja tihentyi vuosituhannen
Ioppua kohden.

6.3.2 Luotto- ja perinHi.jiirjestelmiin sopeutuminen
velkaongelmiin

Luottosuhteetja informaatio
Velallisten tietopohja. Velkaongelmien syntymista ja hallintaa ajatellen on
tarkeaa arvioida, miten luottosuhteen osapuolten toimintamahdollisuudet
luottoa otettaessa ja sita myonnettaessa ovat kehittyneet ja minkalaisten valineiden avulla velkaongelmien syntymista on pyritty ehkaisemaan vapailla
rahoitusmarkkinoilla. Luotonottajien ja -antajien kiiytossii oleva informaatio
seka julkisen vallan toimet asiakkaiden suojaamiseksi ja luottosuhteen tietopohjan parantamiseksi ovat nailta osin tarkeita tekijoita.
Loikkanen (1988, 381-383) arvioi rahoitusmarkkinoiden vapautumisen ensivaikutuksia koskeneessa artikkelissaan vuonna 1988, etta luottosiiannostelyn aikana luotontarvitsijoilla ei oilut selviia kuvaa Iuottojen saatavuudesta, luottoehdoista ja luottojen kayton ongelmista. Taman han epaili
johtuneen siita, etta luotonantajien ei tarvinnut jakaa tallaista informaatiota
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vahaisen luottokilpailun vuoksi, eivatka kuluttajaviranomaiset olleet kiinnostuneita seuraamaan luottomarkkinoiden kehitysta.
Vapailla rahoitusmarkkinoilla tiedon tarj onta on lisaantynyt j a sen j akelukanavat ovat monipuolistuneet. Talousasioista uutisoidaan aikaisempaa
enemman ja vapaasti saatavilla olevan verkkoinformaation maarii on lisaantynyt. Luottokorkoja ja pankkipalveluita vertaillaan saannonmukaisesti
tiedotusvalineissa. Viranomaiset ovat tiedottaneet nakyvasti eraista kuluttajien asemaan vaikuttavista lakiuudistuksista. Lisaksi kuluttajajarjestot valistavat kuluttajia markkinoiden vaaroista. Nain luotontarvitsijoiden oman tiedonhankinnan mahdollisuudet ovat parantuneet.
Luottoasiakkaiden tietojensaantimahdollisuuksia on pyritty turvaamaan myos lainsaiidannon ja viranomaisohjeiden avulla. Kuluttajien asemaa
ja heikomman suojaa koskevissa tarkasteluissa tallaisen saiintelyn tarvetta
on perusteltu silla, etta luotonantaja ja luotonottaja eivat ole tasavahvoja sopimuskumppaneita. Pankeilla ja muilla luotonantajilla on luotonottajiin verrattuna parempi asiantuntemus ja vankemmat tiedot luottosopimuksen sisallostii ja merkityksesta. Lisaksi niilla on kehittyneemmat ja tehokkaammat
menettelytavat toimia riita- ja ongelmatilanteissa. Luotonottajista taas taloudellisesti huono-osaisilla on muita heikommat valmiudet ymmartaa sopimusten merkitysta, ongelmatilanteiden selvittelya seka nykykulutuksen monimutkaisia vaatimuksia (ks. esim. Howells 1997 ja 1999).
Pankkilainsaadannon asiakkaansuojaa koskevan saantelyn avulla on
estetty luotonantajia kayttamasta sopimuksissaan kohtuuttomia vakioehtoja
jo 1970-luvun lopulta lahtien. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa
asiakkaansuoja laajeni koskemaan pankkiasiakkaisiin kohdistuvaa epaasianmukaista markkinointia sekii luottojen ja rahoitustuotteiden markkinointia j a sopimusehtoj a. Vuonna 1993 pankki- j a rahoituslainsaadannon
saantelyt koottiin lakiin luottolaitostoiminnasta (L 1607/1993) ja luottolaitoksille saadettiin yleinen velvoite antaa asiakkaalle kaikki paatoksentekoon
tarvittavat oleelliset tiedot (HE 295/1992). Asiakkaansuojan valvontavastuu
on Rahoitustarkastuksella, kun taas kuluttajansuojalakiin sisaltyvaa samankaltaista saantelya valvoo kuluttaja-asiamies. (Rudanko 1995; Tala 1993.)
Edella kulutusluottojen hallintakeinojen tarkastelun yhteydessa viitattiin kuluttajansuojalain kulutusluottoja koskevan saantelyn laajentamiseen
vuonna 1994. Lain mukaan kuluttajalle on ilmoitettava ennen luottosopimusta koskevaa paatoksentekoa laissa maaritellyt sopimusehdot ja annettava
mahdollisuus tutustua niihin kirjallisesti (L 54111994). Uudet muotovaatimukset paransivat velallisen tiedonsaantimahdollisuuksia, mutta lisasivat
luotonantajien tyota. Velallisten nakokulmasta tallaisen saantelyn vaara piilee siina, etta hyvaa tarkoittavan uudistuksen lisakustannukset voivat siirtya
heidan maksettavakseen.
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Luotto- ja rahoitusalan neuvontapalvelujen lisaantyminen on lisannyt
asiakkaiden mahdollisuuksia saada tietoja ja opastusta luottoasioista. Naita
palveluja tarjoavat esimerkiksi Suomen pankkiyhdistyksen ja kuluttajaviranomaisten perustama Pankkialan asiakasneuvontatoimisto, talous- ja velkaneuvontatoimistot, kuntien kuluttajaneuvontatoimistot, valtion oikeusaputoimistot, Takuu-Saatio ja kuluttajajarjestot. Neuvonta on painottunut
velkaongelmien korjaamiseen, mutta pidemmalla aikavalilla talousneuvonnan aseman voidaan ennakoida vahvistuvan. Tama suuntaus nakyy myos
vuonna 2000 voimaan tulleen talous- ja velkaneuvontalain (L 713/2000) nimestaja perusteluista (HE 37/2000).
Informaation, tiedonantovelvoitteiden ja neuvontapalvelujen lisaantyminen ei aina vaikuta luotonottajien kayttaytymiseen, eika valttamatta viihenna velkaongelmien syntymista. Kuluttajainformaatio ei tavoita eri vaestOryhmia tasapuolisesti. Aktiiviset ja hyva-osaiset osaavat todennakoisesti
hakea ja hyodyntaa tarjolla olevaa informaatiota muita paremmin. Lisaksi
tietojen kayttaja ei valttamatta ymmarra niiden sisaltCia ja vaikka ymmartaisikin, tiedot eivat aina johda jarkeviin valintoihin . Tietotulva, markkinointitiedon ja muun tiedon sekoittuminen seka virheellisten ja harhaanjohtavien tietojen vaara estavat kuluttajille jaettavien tietojen tarkoitettuja vaikutuksia.
Luotonantajien kaytdssa olevat tiedot. Luotonantajien kaytCissa olevilla tiedoilla on olennainen merkitys luottosuhteiden perustamisessa ja maksukyvyn arvioinnissa. Luotonhakijan maksukyvyn arviointi on luotonantajan ensisijainen keino vaikuttaa velkaongelmien syntymiseen. Tarkoituksena on
vahentaa luottotappioiden vaaraa karsimalla suurimman riskin asiakkaat pois
luotonsaajien joukosta. Toisaalta maksukyvyn arviointi antaa luotonantajalle
tietoa asiakaskohtaista luoton hinnoittelua ja vakuusvaatimuksia varten.
Luottosaannostelyn aikana luoton myontaminen perustui yleensa
henkilokohtaiseen asiakassuhteeseen, mutta vapailla rahoitusmarkkinoilla se
on muuttunut kasvottomammaksi ja rutiininomaisemmaksi. Myos asiakkaiden Iiikkuvuus Iuottomarkkinoilla on Iisaantynyt. Luottoja kysytaan useista
rahalaitoksista ja pankkia saatetaan vaihtaa Iuottotarjousten mukaan. Muun
muassa naista syista Iuotonantajan kaytettavissa olevien asiakastietojen merkitys on korostunut vapailla rahoitusmarkkinoilla.
Velallistiedot muodostavat maksukyvyn arvioinnin perustan. Luottoa
myonnettaessa tallennetaan aina luotonantajan rekistereihin perustiedot
luotonhakijasta ja taman taloudellisesta tilanteesta. Laman karjistamat velkaongelmat ja velallisen suojan kehittyminen ovat kannustaneet luotonantajia tarkentamaan Iuottoa myonnettaessa kerattavan tiedon sisaltCia.
Ammattiluotonantajat arvioivat Iuotonhakijoiden maksukykya nykyisin soveltamalla velkajarjestelylain nojalla maariteltyja velallisten elinkus-
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tannuskriteereita. Luotonhakija joutuu tekemaan kattavasti ja kirjallisesti
selkoa talous- ja velkatilanteestaan. Laaja tiedonkeruu pohjautuu osaksi siihen, etta velkojen perinnan ja velkaongelmatilanteiden selvittelyn yhteydessii velkojat joutuvat esittamaiin vaatimustensa tueksi luoton myontiimisvaiheessa syntyviii asiakirjoja. (Muttilainen 1996, 59-93 .)
Esimerkiksi Merita-pankin kiiyttamassa lomakkeessa, jolla selvitettiin
yksityistalouden tulo- ja menoarviota luoton myontamisen pohjaksi, vaadittiin 1990-luvun talouslaman jalkeen asuntoluoton hakijalta tietoja seuraavista tulo- ja menoerista (Tulo- ja menoarvio 1997):
- nettotulot (palkka, eHike, lapsilisa, muut tulot),
- asumismenot (vuokra, hoito- tai rahoitusvastike, lammitys, sahko ja vesi, kotivakuutus, puhelin-, televisio- ja lehtimaksut, muut asumismenot),
- ruokamenot (ruokaostoksetja muut menot),
- liikkumismenot (auto, muut matkakulut),
- muut menot (lastenhoitomaksut, koulutus, vaatehankinnat, terveydenhoito, vakuutukset, elatusmaksut, harrastus- ja vapaa-ajan menot, muut menot),
- luottokustannukset (lainanhoitokulut, luottokorttimaksut, osamaksusopimuserat
ja muut luoton hoitokulut).

Vaikka luotonantajalle kertyy runsaasti tietoja luotonhakijasta, tiedot ovat
monin osin luotonhakijan itsensa ilmoittamia. Laman alussa vuonna 1991
Suomen Asiakastieto Oy:n tekeman tutkimuksen mukaan noin joka kolmas
luotonhakija oli ilmoittanut luotonantajalle suuremmat vuositulot kuin verottajalle (Pulkkinen 1992). Saman tutkimuksen mukaan asiakkaiden velkaantuminen oli vahaista verrattuna muun viieston luottojen yleisyyteen ja
velkamaariin. Luotonantajalla on mahdollisuus tarkistaa luotonhakijan tyosuhde- ja tulotiedot tyonantajalta, mutta ei velkatietoja muilta luotonantajilta.
1980-luvulta alkaen on kayty nakyvaii ju1kista kamppailua velallisista
koottavien ja luotonantajien hyodynnettiiviiksi rekisteroitavien tietojen sisiillostii. Kiista sai alkunsa, kun vuoden 1988 alusta voimaan tulleessa henkilorekisterilaissa (L 47111987) kiellettiin velallisen luottosopimuksia koskevien tietojen keruu ja tallentaminen luottotietorekisteriin. Maamme laajinta luottotietorekisteria yllapitava Suomen Asiakastieto haki poikkeuslupaa
voidakseen keriitii, tallentaa ja luovuttaa tietoja luottosopimuksista. Tietosuojalautakunta (Paat6s 111989) epasi luvan vuoden 1989 alussa, eika
myoskaiin asiaa pohtinut korkein hallinto-oikeus (KHO 885/89) pitanyt luvan myontamista tarpeellisena.
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Nailla paat6ksilla luotonantajien kaytettavissa olevia tietoja kavennettiin o\ennaisesti heti rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen jalkeen. Muutoksen vaikutusta lievensi se, etta pankkiluotot olivat rekisterin ulkopuolella
ja tililuotto- ja osamaksusopimusten rekisterointi jatkui vuoden 1988 yli.
Luottotietorekisteriin rekisteroityjen henkiloiden maara supistui muutoksen
jalkeen 1,5 miljoonalla (Maksuhairiot 1987-2000; Pulkkinen 1988, 19).
Luotonhakijoiden luottohistoriaa kuvaaville tiedoille olisi voinut olla kayttoa
tilanteessa, jossa luottomarkkinoiden pelisaannot olivat vasta muuttuneet,
eika ongelmien hallintaa varten ollut tehokkaita keinoja.
Luottotietotoiminta perustuu siihen, etta rekisterinpitaja kokoaa tietoa
julkisista lahteista ja tarjoaa sita maksua vastaan tiedon tarvitsijoille. Vapailla rahoitusmarkkinoilla tallaisen tiedon tarve ja merkitys on kokonaan
toisenlainen kuin luottosaannostelyn oloissa. Sita voidaan pitaa jopa luottosaannostelyn korvikkeena ja uuden veloista vapauttamisen politiikan vastapainona. Luottotiedoista kaydyssa keskustelussa ja paatoksenteossa on etsitty vastausta siihen, minkalaisen tiedon turvin luotonantaja kykenee parhaiten arvioimaan luottokelpoisuutta. Kiteyttaen on ollut kysymys siita, mita
tietoja luotonantajat tarvitsevat velallisen itse ilmoittamien tietojen lisaksi.
Luotonantajat ovat puoltaneet luottosopimusten rekisterointia jatkuvasti 1980-luvun lopulta lahtien. Asia oli nakyvasti esilla esimerkiksi henkili:irekisterilain korvanneen henkilOtietolain (L 523/1999) valmistelun yhteydessa 1990-luvun lopulla (HE 96/1998). Myos jotkut velallisten etua ajavat tahot ovat puoltaneet luottosopimusten rekisterointia, koska laajalti velkaantunut henkilo ei osaa aina itse arvioida lisavelkaantumisen vaaroja ja
maksukykyynsa nahden sopivaa velkaantumista.
Luottotietorekisterin tietosisallon laajentamista puoltavat nakemykset
pohjautuvat siihen, etta luotonantajien laajat tiedot luotonhakijan talous- ja
velkatilanteesta edesauttavat maksukyvyn arviointia. Samalla ne edistavat
valillisesti velkaongelmien torjuntaa. Luotonantajat ja luottotietoyhtiot
puoltavat nykyista laajempaa rekisteria myos liiketoiminnallisista syista.
Toisen nakokulman mukaan luottotietotoiminta voi aiheuttaa rekisteroidyille velallisille monenlaista haittaa ja tietosisallon laajentaminen merkitsee puuttumista kansalaisten yksityisyyden suojaan. Sita edustavat tahot
ovat huolissaan luottojaan normaalisti maksaviin kansalaisiin kohdistuvasta
turhasta tiedonkeruusta seka valvonta- ja rekisterijarjestelmien laajenemisesta uusille elamanalueille. Lisaksi taman ajatussuunnan mukaan luottosopimustietoja rekisteroimalla ei voida ehkaista velkaongelmien syntymista.
1980-luvun lopulta lahtien jalkimmainen nakokulma on hallinnut
luottotietotoiminnan saantelyiL Siita kertoo jo luottotietorekisterin tietosisallon kaventaminen maksuhairiotietoihin. Kuitenkin vuonna 1996 henkili:itietolakia pohtinut toimikunta puolsi rekisterin laajentamista·Juottosopimuksiin (KM 1997:9). Kuluttaja-asiamies otti kantaa mietint66n arvioimalla
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luottosopimustietoja sisaltavan rekisterin "liian jareaksi aseeksi" (Mickwitz
1997). Samoihin aikoihin rekisterin laajentamispyrkimykset saivat osakseen
kielteista julkisuutta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittamiskeskus
julkaisi tutkimuksen, jossa Suomen luottotietorekistereiden uhrit ry -nimisen
yhdistyksen jasenet saivat mahdollisuuden kertoa maksuhairioidensa seurauksista (Erola 1997).
HenkilOtietolaki ei tuonut olennaisia muutoksia luottotietotoimintaan.
Nykyisin luottotietorekisteri sisaltaa tietoja velallisten maksuhairioista,
mutta ei luottosopimuksista. Siksi julkisessa keskustelussa on syntynyt hieman vino kuva maksuhairioiden merkityksesta luottojen myontamisessa.
Vaikka velallisen maksuhairiomerkinta on luotonantajalle tarkea merkki
velanhoitokyvysta, hairioiden merkitysta ei pida korostaa liikaa.
Tahan on kaksi syyta. Ensiksi monet luotonhakijat saavat velkaa
maksuhairioista huolimatta. Tosin hairiomerkinnan saaneilla velallisilla on
14-kertainen riski saada uusi merkinta verrattuna hairiottoman velallisen riskiin saada ensimmainen maksuhairio (Pulkkinen 1998). Toiseksi nykymuotoisessa massaluotonannossa luotonhakijoiden valikointi ei perustu yksinomaan maksuhairioihin, vaan ennen muuta niin sanottujen credit-scoring
-jarjestelmien avulla tutkittuihin velallisten ryhmaominaisuuksiin ja niiden
tulkintaan.
Velkasopimusten rekisteroinnin kannattajat ovat vedonneet usein siihen, etta yksilOlliset tiedot luottosopimuksista ja -historiasta johtaisivat
asiakkaiden oikeudenmukaisempaan valikointiin. Valikointi kohdistuu viiarin, jos huonolle maksajalle myonnetaan luottoa tai hyviille jatetaiin myontiimattii. Luotonannon epatarkoituksenmukaisella kohdentumisella voi olla
myos kansantaloudellista merkitysta (ks. myos Vartiainen 1996a). Luottojen
kohdentumisen pulmia ei voida valttaa kokonaan, koska informaatio on
yleensa aina puutteellista.
Vapailla rahoitusmarkkinoilla luotonannossa kaytettavan informaation voimakas rajoittaminen saantelytoimin vaikuttaa vanhanaikaiselta. Viranomaisten ja paat6ksentekijoiden suhtautuminen luottomarkkinoilla jaettavaan informaatioon riippuu usein siita, kenelle tarkoitetusta tiedosta on kysymys. Luotonhakijoiden ja takaajien tiedonsaantimahdollisuuksia on pidetty tarkeana ja niita on laajennettu saantelytoimin. Luotonantajien tietopohjaa luottojen myontamisessa taas on supistettu edellii todettuun tapaan.
2000-luvun alussa luottotietokysymys on ollut jalleen poliittisen mielenkiinnon kohteena velallisen suojaa kehitettaessa (VNS 7/2000).
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Lainaturvavakuutus velkariskien hajauttajana
Lainaturvavakuutus on tarkein vapailla rahoitusmarkkinoilla velkaongelmien hallintaan kehitetty markkinaratkaisu. Sen tarkoituksena on turvata
velanmaksukyky eraiden sosiaalisten suoritusesteiden varalta. Riskin toteutuessa velalliselle maksetaan vakuutuskorvauksena tilanteen mukaan joko
koko lainapaaoma tai osa siita. Vakuutuksesta sovitaan pankin ja velallisen
kesken, mutta vakuutuksen myontaa vakuutusyhtio.
Vakuutusten ehtoja voidaan kuvailla Kuluttajien vakuutustoimistossa
tehdyn vertailun perusteella (Snellman 2001; ks. myos Eriksson 1998). Eri
yhtioiden tarjoamien vakuutusten ehdot vaihtelevat suuresti. Muun muassa
vakuutusten kattamat luottomuodot ja riskit, hinnoitteluperusteet ja maksutavat vaihtelevat. Lisaksi rajoitukset vakuutusten myontamisessa ja korvaustilanteissa poikkeavat toisistaan eri vakuutuksissa.
Lainaturvavakuutuksia kaytetaan yleensa asuntoluottojen, muiden
kulutusluottojen kuin korttiluottojen seka eraiden korottomien maksujen
yhteydessa. Esimerkiksi hakijan terveys, ika, tyosuhde seka lainan maara,
kuukausilyhennys ja maksuaika vaikuttavat vakuutuksen myontamiseen.
Vanhan luoton vakuuttaminen edellyttaa tavanomaisten luottokelpoisuusvaatimusten tayttamista. Vakuutus voi turvata velanmaksukykya kuoleman,
invaliditeetin, tapaturmasta johtuvan pysyvan haitan, tyokyvyttomyyden,
sairauden ja sairaalahoidon seka laajimmillaan tyottomyyden varalta.
Vakuutusten hinnoittelu perustuu asiakkaan ikaan, lainasummaan ja
maksuaikaan. Se on mahdollista ottaa joko henki!Okohtaisena tai pariturvana
yhdessa puolison kanssa. Vakuutus maksetaan joko kertaerana luottoa nostettaessa tai vahitellen kunkin maksueran yhteydessa. Vakuutusmaksuissa on
otettu huomioon vahinkojen todennakoisyyden kasvu asiakkaan ian lisaantyessa, mutta ei korkoprosentista nakyvaa velkaongelmiin joutumisen riskiii.
Jos riski olisi otettu huomioon, korkeampaa korkoa maksavilta asiakkailta
perittaisiin suurempia vakuutusmaksuja. Tama luotonottajien keskiniiinen
vakuutusmaksujen subventio pehmentiia "koyhat maksaa enemmiin" -vaikutusta vapailla rahoitusmarkkinoilla.
Vakuutukset ovat eduksi myos luotonantajille. Pankit ja muut luotonantajat saavat vakuutusten myynnistii vakuutusyhtiOilta palkkioksi joko
provision tai osan maksutulosta. Asiakas voi jopa luulla, etta vakuutuksen
ottaminen on luoton myontamisen edellytys. Luotonantajalle vakuutus on
varma tapa saada velalliselta maksusuoritus tilanteessa, jossa maksukyky
vaarantuu odottamattomasta syystii. Vakuutussuoja koskee myos takaajavelkojia, minka vuoksi vakuutuksen vaatiminen piiiivelalliselta on takaajan
edun mukaista.
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Suomen pankkiyhdistyksen luotonkayttotutkimusten mukaan noin
viidenneksella vastaajista oli lainaturvavakuutus vuoden 2001 alussa. 58 Velkaantuneiden henki!Oiden maaraan suhteutettuna osuus vastaa 350 000400 000 henkiloa. Lainaturvavakuutusmarkkinat ovat laajentuneet nopeasti,
koska vakuutuksia ryhdyttiin myontamaan vasta vuonna 1994. Vakuutusyhtioiden julkisuudessa esittamien tietojen mukaan 1990-luvun lopulla uusista luotoista osapuilleen kolmannes turvattiin lainaturvavakuutuksella.
(Yha useampi ... l999; Hallman 1997.) Nain ollen vakuutettujen velallisten
kannan voidaan arvioida viela kasvavan.
Vaikka lainaturvasta on melko vahan kokemuksia, vakuutusten kaytOssa on havaittu ongelmia. Ensiksi ne lisaavat luoton hintaa. Esimerkiksi
pitkassa asuntoluotossa vakuutusmaksujen kokonaissumma koko lainaaikana voi kohota kymmeniin prosentteihin lainapaaomasta. Mita laajemman suojan vakuutus antaa, sita enemman se maksaa. Toiseksi lainaturva
johtaa toisinaan riskien moninkertaiseen vakuuttamiseen, koska turva voi
olla paallekkainen joko muiden yksityisten vakuutusten tai julkisen vallan
tarjoaman velallissuojan kanssa. Kolmanneksi vakuutukset eivat valttamatta
kohdennu niita eniten tarvitseviin. Vahiten taloudellista pelivaraa omaavilla
velanottajalla voi olla houkutus jattaa vakuutus ottamatta. Esimerkiksi IsoBritanniassa on havaittu asuntovelallisten lainaturvavakuutuksia koskevassa
tutkimuksessa, etta vakuutukset ovat harvinaisia keskimaaraista suuremman
toimeentuloriskin vaestOryhmissa (Ford 2000, 529). Neljanneksi vakuutuksissa on monia vastuurajoituksia. Vakuutuksenottaja ei valttamatta tieda vakuutusta ottaessaan vakuutusehtojen yksityiskohtia, esimerkiksi sairauksien
karenssiaikoja, tapaturmien maarittelyperusteita tai vakuutuskorvausten aikaraj oituksia tyottomyystilanteissa.
Lainaturvavakuutukset ovat olleet vahan esilla velkaongelmia koskevassa yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Asuntovelkatyoryhma otti vakuutusjarjestelyt esille vuonna 1994 yhtena vaihtoehtona pohtiessaan vakaviin maksuvaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten asumismahdollisuuksien turvaamista (Asuntovelkatyoryhman muistio 1994). Tyoryhma piti vakuutusten vapaaehtoista kayttoonottoa suositeltavana ja ehdotti lainaturvan
laajentamista siten, etta se suojaisi velallisia paremmin tyottomyystilanteissa. Kainulainen (1995) taas esitti 1990-luvun puolivalissa ajatuksen tyottomyys- tai sairaustukiin kytkettavasta markkinavakuutuksia taydentavasta
jarjestelmasta, jossa olisi "erikseen harkittava riskien tasaus velkojen hoitamiseksi". Niin ikaan kulutusluottodirektiivin muutoshankkeessa korostetaan
vakuutusten asemaa yhtena velkaongelmien hallintakeinona (Keskusteluasiakirja 2001 ).
58
Osuus perustuu luotonkiiyttotutkimuksen (Halonen 2001) perusaineiston tietoon, jota ei ole
raportoitu. Tieto on saatu suoraan Suomen pankkiyhdistyksestii.
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Naista puheenvuoroista voidaan nostaa esiin kaksi lainaturvavakuutusjarjestelman tarkeaa ja osin vastakkaista ominaispiirretta. Ne ovat yhtaalta vakuutusten vapaaehtoisuus ja markkinaehtoisuus seka toisaalta riskien tasaamisen tarve jopa julkisen vallan intervention avulla. Olisiko esimerkiksi tarkoituksenmukaista tehda vakuutukset pakollisiksi tai laajentaa
niiden rahoituspohjaa muihin kuin velanottajiin?
Pakollisuutta pohdittaessa on useita vaihtoehtoja yhteen luottomuotoon kohdistuvasta rajatusta vakuutuksesta luottomarkkinoiden yleiseen
"liikennevakuutukseen". Tosin rahoituspohjan la~entaminen esimerkiksi
luotonantajiin voi ol\a hankalaa, koska maksuosuus on mahdol\ista piilottaa
luottokustannuksiin. Yksi mahdollisuus on, etta julkinen valta tukisi luotonkayttajien varautumista velkariskeihin esimerkiksi tekemalla lainaturvavakuutusmaksut verovahennyskelpoisiksi. Tallainen menettely on kaytOssa yksityisessa elaketurvassa.
Nykyisin kaytossa olevat Iainaturvavakuutukset eivat sovellu hyvin
korttiluottoihin. Luottokorttivelkojen turvaaminen Iainaturvavakuutuksilla
on silti mahdollista. Yhdysvalloissa esitettiin aikanaan massaluonteiseen
kulutusluototukseen vakuutusja1jestelmaa, jossa vakuutus kattaisi luottorajan sisalla tehdyt ostot odottamattomien epaedullisten muutosten varalta.
Luottoraja maaraytyisi velallisen tulojen ja luottohistoriaa kuvaavien rekisteritietojen perusteella. Jarjestelma rahoitettaisiin Iuottokustannuksista ja sita
tuettaisiin julkisin varoin. (Caplovitz 1986.) Suomeen tallainen jarjestelma
ei soveltuisi sellaisenaan, koska tietoja velallisten maksukayttaytymisesta ei
rekisteroida keskitetysti.
Lainaturvavakuutusmarkkinoiden laajenemista voidaan pitaa sosiaalipoliittisesti tarkeana kehityssuuntana. Onhan toimeentuloriskien vakuuttaminen ollut aina sosiaalipolitiikan ydinaluetta. Velkariskien yksityinen vakuuttaminen voidaan nahda markkinoiden vastauksena velallista suojaavien
valtiollisten jarjestelmien laajenemiseen 1990-luvulla. Yksityinen ja valtiollinen velallisen turva vahvistuivat samanaikaisesti 1990-luvulla, joten niiden
molempien kehitys poikkesi sosiaaliturvan kehityksesta samana aikana.

Velkojen perintdjdrjestelmdn muutokset
Lainsaadantoon sisaltyi jo ennen veloista vapautumisen mahdollisuuden
Iaajenemista 1990-luvulla monia saannoksia, jotka suojasivat Iuottoasiakasta
velkojen perinnassa ja ulosotossa. Ne koskivat muun muassa sopimusten
kohtuullistamista, kaupan peruuttamisoikeutta ja sopimuksen irtisanomisoikeutta seka velan eraantymisehtojaja vanhentumisaikoja. Lisaksi saanneltiin
maksunvii vastysten seuraamusten lievittamista, viivastyskoron sovittel ua,
korkojen kiskontaa, julkisoikeudellisten saatavien perintaa ja ulosottovelalli-
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sen suojaa (ks. esim. HE 183/1992). Saantelya on kuitenkin uudistettu etenkin 1990-luvulla.
Velkojen perinnan uudistukset ulottuvat vapaaehtoisperinnasta pakkotaytantoonpanoonja ajoittuvat paaosin 1990-luvulle. Seka perintayritykset
etta kuluttajansuojaviranomaiset ovat pyrkineet vaikuttamaan perinnan
muotoihin ja velallisten asemaan. Suomen perimistoimistojen liiton jasenyritykset ovat noudattaneet niin sanottua hyvaa perintatapaa jo 1980-luvulta
alkaen. Vuonna 1992 liitto laati ohjeet yhdessa oikeusministerion ja kuluttaja-asiamiehen kanssa. (Hyva perintatapa ... 2000; ks. myos Mutti1ainen
1990.) Vuonna 1999 perinnan perusohjeet kirjattiin lakiin saatavien perinnasta (L 513/1999).
Perinta1aki saante1ee kaikkea saatavien perintaa riippumatta velkojasta, velallisesta tai saatavatyypista (HE 199/1996). Perinta1aissa ammattimainen velan perinta saadettiin luvanvaraiseksi (HE 178/1998). Lisii.ksi velan perintatoimia yhdenmukaistettiin eraiden muotovaatimusten ja rajoitusten avulla. Velkojan on toimitettava ve1alliselle kirjallinen maksuvaatimus ja
siina on mainittava laissa edellytetyt vahimmaistiedot saatavastaja sen maksamisesta. Laki kie1taa velkojaa kayttamasta sopimatto'mia perintamenetelmia, perimasta tarpeettomia kuluja ja vaarantamasta velallisen yksityisyytta.
Lisaksi se estaa antamasta eraita suoraan ulosottokelpoisia maksuja ulkopuolisen perittavaksi. Perintalain toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies.
Perintatoiminnan saantely on merkinnyt aikaisempien pelisaantojen
virallistamista ja taydentamista. Saantelyn suoria vaikutuksia yksityisve1allisten asemaan on vaikeaa arvioida. Kuitenkin edella mainittujen muotovaatimusten edellyttaminen ve1kojilta parantaa ainakin velallisten tietoja velan
perinnasta. Perintii.kulujen saantely voi merkita yksittaistapauksissa velalliselle rahamaaraista hyotya. Toisaalta julkisten maksujen perinta on jopa tehostunut Iaman jalkeen, kun kunnat ovat siirtaneet esimerkiksi eraantyneita
sairaala-, paivahoito- ja kirjastomaksuja perintatoimistojen perittavaksi.
Velkojen pakkoperinta on muuttunut jopa enemman kuin vapaaehtoisperinta. Kaannekohta oli kaikkien velkasuhteiden yleistaytantoonpanon
tulo yksittaisten velkojen erillistaytant66npanon rinnalle vuonna 1993. 59 Oikeudelliset perintamenetelmat uudistuivat vuonna 1993 alioikeusuudistuksen
yhteydessa, mutta muutos ei vaikuttanut olennaisesti velallisen asemaan.
Velallisille tarkeimmat pakkoperinnan muutokset on toteutettu ulosotossa 1990-luvun puolivalin jalkeen. Ulosotto on pakkotaytantoonpanoa,
jolla viime kii.dessa taataan sopimusvelvoitteiden noudattaminen. Ulosottolakiin (L 37/1895) sisaltyy saannoksia siita, missa jarjestyksessa u1osmittaus
suoritetaan ja mitka velat ovat etusijalla. Osa velallisen tuloista ja omaisuu59

Esimerkiksi velkajiirjestely tai yrityssaneeraus oval yleistiiytiintoonpanoa, koska niissii otetaan
huomioon yleensii velallisen kaikki velkasuhteet. Ulosotto taas on yksittiiisten velkojen erillistaytiintOonpanoa.

220
desta jaa ulosmittauksen ulkopuolelle. Tulojen ulosmittauksen paasaantO on,
etta kolmannes nettopalkasta voidaan ulosmitata. Velalliselle jaava rahamaara on sidottu kansanelakkeeseen ja elinkustannusindeksiin. Suojaosuus voi
olla normitasoa suurempi, jos maksukyvyn heikkeneminen johtuu sosiaalisesta suoritusesteesta. Sosiaaliturvaetuuden ulosmittaus voi kohdistua ansiosidonnaisiin etuuksiin, mutta ei perustoimeentuloetuuksiin.
Yhtena suojaosuuksien epakohtana on pidetty sita, etta niissa ei oteta
huomioon asumiskustannuksia kuten muissa Pohjoismaissa. Keskustelussa
ulosottolainsaadannon kehittamisesta on esitetty nakokohtia seka asumiskulujen huomioon ottamisen puolesta etta sita vastaan. Asumiskulujen mukaan ottamista on puollettu muun muassa siksi, ettei ulosottovelallisten tarvitsisi hakea toimeentulotukea asumismenoihinsa (Niemi-Kiesilainen & Varis 1996, 64-65).
Ulosoton kehittaminen on ollut kamppailua tehokkaan perinnan ja
velallisen suojaamisen kesken. Koulu (1996) arvioi, etta 1970-luvun alkupuolelta 1990-luvun puolivaliin ulosottoa pyrittiin tehostamaan jatkuvasti.
Hanen mielestaan 1990-luvulla tama tehostamistavoite ja uuden maksukyvyttomyysoikeuden pyrkimys velallisten etujen laajentamiseen ovat Juoneet
velkaongelmatilanteiden ratkomiseen uudenlaisia jannitteita ja epaoikeudenmukaista sattumanvaraisuutta. Nama jannitteet nakyivat 1990-luvun toisella puoliskolla toteutetuissa ulosoton uudistuksissa, jossa samanaikaisesti
parannettiin velallisen suojaa ja tehostettiin velkojen perintaa. Velallisille
tarkeimpia uudistuksia olivat erottamisetujen laajentaminen irtaimen ulosmittauksessa ja vapaakuukausimalli (L 378/1997), jotka tulivat voimaan
vuonna 1997 (HE 8/1997).
Velallisen erottamisetuja irtaimen ulosmittauksessa laajennettiin ja
paaosin vuodelta 1932 peraisin ollut luettelo velalliselle valttamattOmista
tarvikkeista nykyaikaistettiin. Laajemmilla erottamisetuuksilla pyritaan
suojaamaan entista paremmin velallisen kotia ja elinkeinoa. Erottamisetuudet ovat laajentuneet sellaisiin kohteisiin, joita ei aikaisemmin laskettu valttamattomyysesineisiin. Samanlainen kehitys on o11ut ominaista esimerkiksi
toimeentulotukimenoiksi hyvaksyttaville menoille. Toisaalta erottamisetuuksien kayton laajeneminen on johtunut siita, etta monia kodin kayttoesineita ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa rahaksi.
Esimerkkeina uudenlaisista erottamisetuuksista voidaan mainita tyohOn tai opiskeluun kaytettava kotitietokone tai esineet, joilla on suurta tunnearvoa. Vela11inen voi sailyttaa melko arvokkaita omaisuuseria, jos ne on
tarkoitettu tulojen hankkimiseen. Esimerkiksi tyossa tarvittava auto voi jaada ulosoton ulkopuolelle. Entista laajemmilla erottamisetuuksilla kannustetaan velallisia tyontekoon. Samaan pyritaan silla, etta velallinen saa pitaa itse neljanneksen tavanomaisen suojaosuuden ylittavista lisatuloista. Nain

221
maksukyvytt6myysoikeudesta tutut painotukset ovat siirtyneet velkojen
pakkoperintiUin.
Toinen tarkea ulosottovelallisen suojaa vahvistava uudistus, vapaakuukausimalli, merkitsee velalliselle hengahdystaukoa jatkuvaan tulojen
ulosmittaukseen. Uudistuksen yhtena tarkeana pontimena oli velkajarjestelylain tiukentaminen. Lakimuutoksen hyvaksymisen yhteydessa eduskunta
edellytti vapaakuukausimallin saatamista seka muutoksia asuinirtaimiston
suojaan ulosottolainsaadannossa (LaVM 19/1996).
Vapaakuukausimalli on tarkoitettu helpottamaan pitkakestoisen tulojen ulosmittauksen takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita henkilOita.
Noin vuoden kestaneen palkan ulosmittauksen jalkeen velallisella on mahdollisuus pyytaa ulosmittauksen keskeyttamista joko yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi. Lain valmistelussa esitettyjen arvioiden mukaan kunakin
hetkena lahes 20 000 velallista olisi etuuden piirissa ja vuoden aikana maara
olisi suurempi.
Keskeytyksen myontaminen ulosottoon edellyttaa yleensa sita, etta
velallisen kayttoon jaa vain minimisuojaosuutta vastaava rahamaara. Muita
perusteita ovat muun muassa tavanomaista korkeammat valttamattOmat
elinkustannukset tai tarkean kertaluonteisen hankinnan tekeminen. Kohteet
ovat samantyyppisia kuin tuonnempana kasiteltavassa sosiaalisessa luototuksessa.
Laajasti tarkastellen myos pakkoperinnan tehostaminen voi merkita
taloudellista hyotya ulosottoasiakkaille. Sita voi syntya, jos aikaisemmin
tuomioistuimissa kasiteltyja selvia ja riidattomia velkomisasioita siirretaan
suoraan ulosoton perittavaksi. Nain perintakulut jaisivat pienemmaksi kuin
tuomioistuimessa, jossa haviava osapuoli joutuu maksamaan pienten velkojen perinnassa usein huomattavan suuria oikeudenkayntikuluja. Tosin velallisen suojaa on laajennettu velkojen oikeudellisessa perinnassa siten, etta
maksuton oikeusapu on ulotettu koyhista keskituloisiin (Ervasti 1997).
1990-luvun lopulla pakkoperintaan alettiin kiinnittaa yha enemman
oikeuspoliittista huomiota. Uuden maksukyvyttomyysoikeuden kehittyminen ei poistanut tarvetta ulosottovelallisen aseman vahvistamiseen. (Linna &
Hupli 2001, 600.) Yhtena osoituksena tasta voidaan pitaa sita, etta velallisen
asemaa vahvistettiin kauttaaltaan lapi perintaprosessin ja samana aikana velkajarjestelysaannostOa hieman tiukennettiin. Monet uudistukset ovat niin
uusia, etta niiden vaikutuksia velallisten asemaan ei tiedeta. Tama oikeuspoliittisen painopisteen siirtyma ei halvenna vuoden 1993 velkareformin merkitysta tarkeimpana velallisen suojan uudistuksena 1900-luvulla.
Velkojen perintajarjestelman kehittaminen on jatkunut 2000-luvun
alussa. Korkolain (L 663/1982) muuttamisella tahdataan lamasta saakka suuren velkataakan kanssa elaneiden velallisten aseman helpottamiseen (Ehdotus ... 2001). Korkolakiin on sisaltynyt mahdollisuus asunto- ja kulutusvelan
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viivastyskoron sovitte1uun jo vuodesta 1983. Vuonna 1995 korkolakia
muutettiin (L 284/1995) ja kiinteasta 16 prosentin viivastyskorosta siirryttiin
markkinaehtoisiin korkoihin. Maksuvaikeuksiin joutuneet velalliset hyotyivat muutoksesta.
Ehdotetun lakiuudistuksen tavoitteena on a1entaa vanhojen velkojen
viivastyskorkoja ja laajentaa velan viivastyskoron sovittelumahdollisuutta
maksuvaikeustilanteissa. Sovittelun edellytykset noudattavat velkajarjestelysta tuttua kaavaa. Se on mahdollista joko sosiaalisten suoritusesteiden tai
muiden painavien perusteiden vuoksi. Ehdotuksen perusteluissa voidaan havaita uudenlaisia painotuksia. Velallisen nykytilannetta ja tosiasiallista maksukykya korostetaan yha avoimemmin, kun taas ongelmien taustasyille ja
velallisen syyllisyydelle asetetaan vahemman painoa.
Ulosottovelallisten asemaa yritetaan parantaa myos rajaamalla ulosoton kestoa (HE 216/2001 ). Ulosottolainsaadannon kokonaisuudistuksen
toisessa vaiheessa on yhtena tavoitteena lieventaa pitkakestoisen ulosoton
haittoja ja kehittaa muutenkin u1osoton menettelysaannoksia. Tarkoituksena
on rajata yksityisoikeudellisten saatavien - esimerkiksi pankki1uottojen ja
korottomien laskusaatavien - perintaaikaa 15 vuoteen. Ehdotuksessa on
otettu huomioon velkojen syntyperusta muun muassa siten, etta rikokseen
perustuva velkaantuminen lisaa ulosoton kokonaiskestoa.
Kolmas uudistus tahtaa velkojen vanhentumisaikojen muuttamiseen.
Sen mukaan velan yleinen vanhenemisaika olisi kolme vuotta ja velka vanhenisi lopullisesti 15 vuodessa maksutuomion antamisesta. Nykyisin saatava
vanhenee yleensa kymmenessa vuodessa, ellei vanhenemista katkaista
(Vanhentumisasetus 32/1868). Velan perinta katkaisee saatavan vanhenemisen ja kaynnistaa uuden vanhentumisjakson. Yleisesta kymmenen vuoden
vanhentumisajasta on useita poikkeuksia. Muutos ei vaikuttaisi ratkaisevasti
velallisten asemaan, koska y1i 15 vuotta vanhojen saatavien perinta on me1ko harvinaista (KM 2001 :4).
Nama pakkoperintajarjestelman kehittamishankkeet 1iittyvat hallitusohjelman tavoitteisiin ulosoton ja yksityishenkiiOn velkajarjestelymenettelyn
erojen kaventamisesta. Niita on perusteltu seka tuotannollisten motiivien etta
kuluttajansuojaintressien avulla.

Pankkien tukeminenja rahoitusjarjestelmakriisien estaminen
1990-luvun Iaman aikana velkaongelmiin joutuneiden kotitalouksien asemasta kaydyssa keskustelussa on asetettu usein vastakkain pankkituki ja vela! listen auttaminen. Taman mukaan pankkien tukemiseen annettu rahamaara on pois velallisilta ja velallisten asemaa ei ole ylipaansa parannettu riittavasti. Jos asiaa tarkastellaan koko rahoitusjarjestelman nakokulmasta, voi-
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daan paatya toisenlaiseen ajatuksenkulkuun. Toisin sanoen pankkituki paransi pankkien taloudellista asemaa, mika taas kohensi niiden mahdollisuuksia j oustaa maksuvaikeuksiin j outuneiden velallisten Iuottoasioissa.
Myos ongelmiin joutuneille velallisille oli parempi vaihtoehto, etta
lamavuosina julkisia varoja suunnattiin rahoitusjarjestelman tervehdyttamiseen eika kokonaan muihin tarkoituksiin. Pankkeja ja velallisia on tuettu
rinnakkain, mutta eri tavoin. Valtio lie j ulkisesta pankkituesta 1990-luvun
kuluessa aiheutuneet paaomatappiot olivat yhteensa noin viisi miljardia euroa ja korot mukaan lukien lahes kahdeksan miljardia euroa (VNS 7/2000).
Velkaongelmiin joutuneiden velallisten eri apujarjestelmista saama laskennallinen hyoty oli 1990-luvulla niin ikaan miljardeja euroja. Nain voidaan
paatella jo velkajarjestelyn taloudellisesta merkityksesta edella tehtyjen laskelmien perusteella.
Rahoitusjarjestelman vakauttamiseen suunnattu julkinen tuki- seka
pankkituki etta velallisten suojan vahvistaminen - ovat olleet tulonsiirtoa
maksukykyisilta maksukyvyttomille. Toisin sanoen varoja on siirretty veroa
maksavilta yrityksilta, yksityishenkilOilta ja sijoittajilta taloudellisista vaikeuksista karsineille pankeille, yrityksille ja velallisille. Tallainen laaja ja
samanaikainen tuki eri osapuolille osoittaa, etta rahoitus-, pankki- ja luottojarjestelma ovat nykyaikaisen markkinatalouden ydinaluetta, jonka toimintakyky on koko yhteiskunnalle elintarkeaa.
Eraissa muissakin markkinatalousmaissa jouduttiin turvautumaan
pankkitukeen 1990-luvun alussa. Esimerkiksi Ruotsissa tehdyssa pankkikriisin jalkikateisarviossa pankkituen suurimpana hyotyna pidettiin sita, etta se
tervehdytti pankkisektorin rakennetta ja vahvisti muutenkin kansantalouden
toimintaedellytyksia pitkalla aikavalilla (Ingves & Lind 1996, 17-18).
Vaitteet pankkien julkisesta tukemisesta velallisten kustannuksella
eivat ole kuitenkaan taysin vailla katetta. Vuonna 1992 pankkien luotonantokyvyn turvaamista pohtinut tyoryhma esitti matalakorkoisten peruskorkosidonnaisten pankkiluottojen koron nostamista yhdella prosenttiyksikolla
enintaan 12 prosenttiin. Naiden toimien arvioitiin vahentavan kotitalouksien
nettotuloja lahes 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Ehdotusta perusteltiin silla, etta se kompensoi pankeille luottomarkkinoiden muutoksista aiheutuneita
taloudellisia menetyksia. Jo tata ennen valtio ja pankit olivat sopineet korkotuki- ja kattokorkoluottojen markkinaehtoisesta hinnoittelusta ja maksuvastuun siirtamisesta asiakkaiden ja julkisen vall an kannettavaksi. (Pankkien
luotonantokyvyn ... 1992, 24- 27.) Valtion on arvioitu vaikuttaneen lamavuosina velallisten ahdingon kasvuun myos noudattamalla velkojana tylya linjaa. Tallaisia vaitteita on liitetty valtion omaisuudenhoitoyhtiO Arsenalin
toimintaan saastOpankkiasiakkaiden kohtelussa ja verottajan toimintaan velkaj arj estelyasioissa (Muttil ainen 1997; Sadoille ... 1994).
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Pankkivalvonnan puutteet vaikuttivat yhtena tekijana pankkikriisin
syntyyn ja valillisesti velallisten asemaan. Halme (1999, 181-184) jakaa
pankkisaantelyn ja -valvonnan kehityksen viimeisten sadan vuoden aikana
neljaan jaksoon. Julkisen asiamiehen aikana 1800-luvun lopulla ja 1900luvun ensimmaisina vuosikymmenina valvonta oli pinnallista ja julkisen
vallan valvontamahdollisuuksiin suhtauduttiin epaillen. Sen jalkeen erillisten
pankkitarkastusten aikana 1960-luvulle saakka pankkivalvonnan huomio
kohdistui tietojen asianmukaisuuteen ja pankkien harjoittamaan tilastointiin.
1970- ja 1980-luvulla yhtenaisemman pankkitarkastuksen aikana valvonnan
painopisteena oli vakavaraisuus, mutta pankit suhtautuivat valvontaan vahatellen. Rahoitustarkastuksen aikana vuodesta 1993 lahtien pankkien riskikeskittymat otettiin vakavaraisuuden rinnalle uudeksi painopistealueeksi.
Valvonnassa korostettiin uusina piirteina pankkialan omaa valvontaa, pankkitoiminnan lapinakyvyytta ja riskeista informoinnin tarkeytta.
Pankkivalvonnan kehitysta kuvaavassa jaksotuksessa kiinnittaa huomiota se, etta talouslaman j a pankkikriisin kriittiset vuodet 1990-luvun a! ussa eivat sisally kumpaankaan kahdesta viimeksi mainitusta jaksosta. Tata
katkosta pankkivalvonnan historiassa voidaan tulkita vapaasti siten, etta valvontaa joko ei ollut tai se oli hampaatonta. Kehityskuvasta nakyy myos viranomaisvalvonnan tihentyminen vuosikymmenten saatossa ja valvonnan
uudenlaiset markkinaehtoiset piirteet lamasta lahtien.
Pankkivalvonta on kuljettanut mukaan- uuden institutionalismin yhden perushavainnon mukaisesti - runsaasti historiallista painolastia vuosikymmenien takaa. Valvontaviranomaisten tehtavat linjattiin 1920-luvun
alussa, eika niiden perustehtavia tai valvonnassa kaytettavia pakotteita ole
muutettu sen jalkeen olennaisesti. Nykyisessa toimintaymparistOssa pankkitoiminnan riskeja voidaan saannella parhaiten tarjoamalla valvottaville
niiden omaa hyvinvointia ajatellen oikeansuuntaisia kannustimia (Halme
1999, 508-509). Tama perusajatus voidaan tunnistaa myos velkajarjestelylainsaadannosta, joka on tukenut seka luottokelpoisuuden arviointia etta velkaongelmien varhaista selvittelya.
Pyrkimys toimintaymparisti:in vakauden turvaamiseen on leimannut
pankkien valvontaa ja rahoitustoiminnan hallintapyrkimyksia. Luotonkayttajille on tarkeaa, miten rahoitusmarkkinoiden vakaus voidaan turvata ja
miten rahoitusjarjestelmakriiseja voidaan ehkaista. Valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle pankkituesta (VNS 7/2000) mainitaan nailta osin yhtena
tavoitteena rahoitusjarjestelman monipuolistaminen kehittamalla erityisesti
sijoitusmarkkinoita seka uudistamalla pankkien talletussuoja- ja valvontasaadoksia. Keskeisimmat pankkitoimintaa ja rahoitusmarkkinoita saatelevat Euroopan unionin direktiivit onjo viety osaksi kansallista lainsaadantOa.
Selonteon mukaan myos euron kayttoonotto vakauttaa rahoitusjarjestelmaa,
koska se vahentaa valuuttariskeja, yhdenmukaistaa eri maiden talouspoli-
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tiikkaa ja tiivistaa kansainvalista yhteistyota taloudellisten kriisien ratkomisessa.
Seka rahoitusjarjestelman julkista tukemista etta sopimussuhteiden
sosiaalista saantelya on arvosteltu niiden tarkoittamattomien vaikutusten
vuoksi. Sopimussuhteiden saantelyssa liian hyva suojaverkko saattaa vahentaa vahvemman osapuolen sopimuksentekohalukkuutta ja heikentaa siten
heikomman osapuolen asemaa (Rudanko 1995, 150; ks. myos Huls 1992).
Rahoitusjarjestelman ylimitoitettu tuki- ja valvontajarjestelma taas voi kannustaa pankkien liiallista riskinottoa ja jarruttaa niiden oman riskienhallinnan kehittamista (ks. esim. Okko & Kasanen 1994). Talla hetkella kumpikaan riski ei nayta ajank "1taiselta. Rahoitustoiminnan riskit ovat luottotappioiden valossa vahaiset ja luotonantajien halukkuus luottosopimusten solmimiseen on li saantynyt talouslaman j alkeen.
Rahoitusjarjestelman hairiOiden torjuminen on hankala tehtava. Tama
johtuu ennen muuta rahoitusmarkkinoiden monimutkaisuudesta ja kansainvalistymisesta. Anttila (1996, 95) toteaa pankkien riskisaantelya koskevassa
tutkimuksessaan, etta pankkitoiminnan riskit ovat osittain paallekkaisia, yksittaiset riskit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja riskien rajat eivat ole
tasmallisia. Ennen pankkikriisia pankit epaonnistuivat seka yksittaisten riskien etta niiden yhteisvaikutusten arvioinnissa (ks. myos Marlor 1997).
Pankkitoiminnan riskien hallintaa varten on laaja ja vaikeasti hahmotettava keinovalikoima. Esimerkiksi edella mainitussa Anttilan tutkimuksessa pankkitoiminnan riskien saantelyalueet jaetaan neljaan yleiseen lohkoon: riskinottomahdollisuuksien rajoitukset toimintojen tai alueen perusteella, riskinkanto- ja hallintakykya koskeva yleinen riskisaantely, luotto-,
valuutta- ja korkoriskejaja muita yksiloitavia riskeja koskeva riskikohtainen
saantely seka viimesijaiset turvaverkkojarjestelmat pankin kaatumisen uhatessa. Nykyisin nama riskit otetaan myos luottolaitostoiminnan saantelyssa
(L 1607/1993) kattavammin huomioon kuin viela 1980-luvulla. (Ks. myos
Kontkanen 1998.)

6.3 .3 Sosiaaliturvan sopeutuminen velkaongelmiin
Sosiaaliturvan syrjiiinen asema velkaongelmien hallinnassa
Sosiaalipolitiikassa velkaongelmat alettiin nahda 1990-luvulla uudenlaisena
ja vaikeasti hallittavana toimeentuloriskina. Velkaongelmiin viitattiin yha
useammin sosiaalipoliittisissa ohjelmissa, kertomuksissa ja tyoryhmamietinnoissa (ks. esim. Velkaongelmatyoryhman muistio 1998; Toimeentuloongelmien ... 1995). Sosiaaliturvan - ja etenkin sen valtiollisen osan - reagointi kotitalouksien velkaongelmiin oli kuitenkin hidasta.
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Luottojen erityisominaisuuksien vuoksi velkaongelmien korjaaminen
sosiaalipoliittisin keinoin on ylisummaan vaikeaa. 1990-luvulla taloudellisen
ymparisti:in muutokset ja valtion budjettipolitiikan vaikeudet tekivat ongelmiin vaikuttamisen yha hankalammaksi. Vaikeudet nakyvat esimerkiksi
toimeentulojarjestelmien sopeuttamisesta velkaongelmiin seka velkaongelmien hallinnan uusien instituutioiden perustamisajankohdista.
Tulonsiirtojarjestelman leikkaukset vahensivat kotitalouksien kaytettavissa olevia tuloja ja velanhoitokykya 1990-luvulla. Toimeentuloturvaa
heikennettiin kiristamalla etuuksien saamisen edellytyksia, pidentamalla
omavastuu-, odotus- ja karenssiaikoja ja pienentamalla etuuksien maaraa.
Indeksitarkistuksia jatettiin tekematta tai ne tehtiin vain osittain. Lisaksi
etuuksien yksili:ikohtaisuuden lisaaminen kasvatti perhesuhteiden vaikutusta
edun saamiseen tai suuruuteen. (Huhtanen 1998; ks. myi:is Kosunen 1997.)
Samana aikana velallisen suojaa vahvistettiin aiemmin esiteltyjen keinojen
avulla.
Sosiaalipoliittiset tulontasausjarjestelmat parantavat osaltaan velallisten taloudellisen selviytymisen edellytyksia. Sosiaalipolitiikassa velkaongelmiin vaikuttaminen on ollut tehokkainta kuitenkin kolmannen sektorin
alueella. Yhteiskunnassa esiintyviin ongelmiin reagoidaan usein ensin kolmannella sektorilla (ks. esim. Jarva 1997). Esimerkiksi kirkko ja TakuuSaatii:i ovat toimineet velallisen hyvaksi koko 1990-luvun ajan. Vuosikymmenen lopulla velallisten kohtuuton asema oli yksi tarkea aihe kirkon johdolla toimineessa nalkaryhmassa, joka pyrki li:iytamaan pysyvia ratkaisuja
kansalaisten ki:iyhyys- ja sytjaytymisongelmiin (Nalkaryhman kannanotto
1998).
Seuraavaksi tarkastellaan velkaongelmia lievittavista sosiaalipoliittisista apumuodoista ensin toimeentulotukea seka sosiaalista luototus- ja takaustoimintaa. Sen jalkeen arvioidaan niin sanottua valiinputoamisen ongelmaa ja kolmannen sektorin apumuotoja. Kuntien sosiaalitoimessa ja
muissa yksiki:iissa hatjoitettavaa velkaneuvontaa on esitelty jo aiemmin.
Tassa yhteydessa on kuitenkin syyta korostaa eraita velkaneuvonnan
ja sosiaaliturvan yhteyksia. Ensiksi velka-asiat olivat sosiaalivirastojen asialistalla jo ennen lamaa, kuten havainnot varhaisista velkaneuvontakokeiluista osoittavat (Aatola 1996). Toiseksi velkaneuvonnan voimakkaimman
laajenemisvaiheen aikana velkajatjestelylain voimaantulon jalkeen velkaneuvontaa harjoitettiin yli 50 sosiaalitoimistossa (Muttilainen 1995, 12).
1990-luvun alussa sosiaalitoimistoille ehdotettiin yhdessa kuntien kuluttajaneuvonnan kanssa jopa paavastuuta velkaneuvonnasta (Niemi-Kiesilainen
ym. 1991). Kolmanneksi sosiaali- ja terveyspalvelujarjestelma on ollut mukana vaikeuksiin joutuneiden velallisten auttamisessa, kun otetaan huomioon velkaongelmien haitat ja niista johtuva palvelujen tarve ja kaytti:i.
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Velkaongelmatja viimesijainen toimeentuloturva
Hallitusmuodossa turvataan kansalaisten toimeentulo sosiaalisina oikeuksina
kuuden yksi16idyn riskin varalta ja muissakin tilanteissa riippumatta tuen
tarpeen syntymisesta (Tuori 2000; Arajarvi 1998). Ajattelutapa on samanlainen kuin velkajarjestelyssa, jonka myontaminen edellyttaa joko yksili:iitya
sosiaalista suoritusestetta tai muutoin painavia perusteita. Molemmilla hallitusmuodon kohdilla on merkitysta velkaongelmiin joutuneille velallisille.
Velkaongelmat eivat kuitenkaan kuulu hallitusmuodossa yksil6ityihin toimeentuloriskeihin.
Toimeentuloriskeja lievitetaan viime kadessa toimeentulotuella, joka
turvaa valttamatOnta toimeentuloa j a tukee asiakkaan itsenaista selviytymista. Toimeentulotukea on kahta lajia, varsinaista ja ehkaisevaa. Silla katettavat menot voidaan jakaa perusosalla ja lisaosalla maksettaviin menoihin.
Edellinen tarkoittaa laskennallisia vahimmaismenoja ja jalkimmainen tarpeen mukaisia lisamenoja. Toimeentulotukilain (L 1412/1997) kehittamisessa ovat korostuneet 1990-luvun puolivalista lahtien tyoh6n kannustavuuden
ja aktivoinnin tavoitteet (Keskitalo, Heikkila & Laaksonen 2000).
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapaisiin talousvaikeuksiin, mutta
sita ei ole juurikaan kaytetty velanhoitomenoihin. Vuodesta 1998 lahtien tukea on voitu myontaa velkojen maksamiseen entista valjemmin seka ehkaisevassa etta korjaavassa muodossaan. Toimeentulotukilain soveltamisohjeiden mukaan tukea voidaan kayttaa velka- ja maksuongelmiin lahinna seuraavissa tilanteissa (Toimeentulotuki 1998 ja 2001 ):
- asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen tarkoitetun henkilokohtaisen lainan
korkomenoihin todellista tarvetta vastaavasti,
- osamaksu- ja muihin velkoihin, jotka kohdistuvat toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin,
- opiskelijalle, jolle ei myonneta maksuhairiomerkinnan vuoksi pankkilainaa
yleensa muun rahoituksenjarjestamisen ajaksi,
- velkajarjestelyn maksuohjelmasta suoriutumiseen ja velkajarjestelyvelallisten
ulosottoperinnan valttamiseen maksuvaikeuksien ollessa tilapaisia,
- ehkaisevasti toimeentulolaskelman ulkopuolisiin menoihin, esimerkiksi velkakierteen katkaisemiseen tai talouden tasapainon palauttamiseen,
- takautuvasti esimerkiksi vuokra- ja sahkolaskurasteihin muun muassa hiiiidon tai
asunnottomaksi joutumisen estamiseksi.

Velkaongelmiin joutuneita toimeentulotukiasiakkaita tutkineen Kronlundin
(1997) mukaan suositus ehkaisevan toimeentulotuen myontamisesta velkaongelmiin on poikkeama yleiseurooppalaisesta viimesijaisia etuuksia karsivasta linjasta. Se on myos merkittava askel kohti perustoimeentulon turvaa-
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mista ensisijaisten tukimuotojen ulkopuolelle jaaneille henkiloille. Toimeentulotuen soveltamisohjeissa velkajarjestelya pidetaan toimeentulotukeen nahden ensisijaisena tukimuotona. Sosiaali- ja terveysministeri6n velkaongelmatyoryhma esitti vuonna 1998, etta toimeentulotukea pitaisi kayttaa entista j arjestelmallisemmin velkaongelmatilanteissa (Velkaongelmatyoryhman muistio 1998, 49). Toimeentulotuki ottaa ve1kaongelmat edelleen
huonosti huomioon, minka vuoksi velallisen on usein turha hakea sita.
Toimeentulotuen kayttoa velkaonge1miin voidaan arvioida ti1astojen
ja erillistutkimusten avulla. Toimeentulotukirekisterin mukaan velat o1ivat
1990-luvulla eri vuosina tarkein syy toimeentulotukeen vain muutamalla
prosentilla kotitalouksista (Toimeentulotukiasiakkaat 1969-2000). Muut
kuin ensisijaiset syyt mukaan lukien maara jai jatkuvasti aile kymmeneen
prosenttiin. Yhtena uuskoyhyyden oireena voidaan pitaa sita, etta Iaman
a!ussa uusilla toimeentulotukiasiakkailla velkaongelmat olivat yleisempi syy
tuen hakemiseen kuin vanhoilla asiakkailla (Haapala 1997).
Velkaongelmiinsa toimeentulotukea saaneiden osuus vaheni 1990luvun ensimmaisella puoliskolla. Toimeentulotukiasiakkaiden kokonaismaaran nopea kasvu lisasi silti tukea saaneiden velallisasiakkaiden lukumaaraa.
Vuonna 2000 kaikkien tuensaajatalouksien yhteismaara oli runsaat 270 000.
Maara on yli kaksinkertainen verrattuna vastaavaan maaraan 1980-luvun
puolivalissa. Kuvion 6.4 mukaan kaikkien tuensaajatalouksien ja asuntovelkaongelmiinsa tukea saaneiden kotitalouksien maara lisaantyi 1990-luvulla.
Samana aikana toimeentulotukea muista veloista johtuviin ongelmiin saaneiden maara vaheni.
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Indeksi, 1989= 100
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Monet tekijat selittavat tuen myontamisen vaihtelua velkamuodoittain.
Asuntovelkaongelmat on selvempi tilastoida tuen myontamisperusteeksi
kuin muusta syysta johtuvat velkaongelmat. Myos eri luottomuotojen erilainen kiertonopeus tai asunto- ja kulutusvelkaongelmien erilainen ajoittuminen 1990-luvulla voivat vaikuttaa asiaan. Edelleen asuntovelkaongelmia pidetaan tukea myonnettaessa kenties tarpeellisempana ja hyodyllisempana
tuen kohteena kuin kulutusluottoja. Lisaksi kulutusluottojen kaytto Iaman
aikana jokapaivaisten valttamattomien menojen rahoittamiseen todennakoisesti vahensi toimeentulotuen tarvetta.
Osa velkaongelmiinsa toimeentulotukea saaneista jaa piiloon toimeentulotukitilastoissa. Valtakunnallisia toimeentulotukitilastoja ja Helsingin kaupungin tarkempia toimeentulotuen tilastointiperusteita hyodyntaen
on arvioitu, etta vuonna 1995 noin 27 000 kotitaloutta sai toimeentulotukea
velkaongelmiinsa. Tuensaajatalouksien maara on noin kaksinkertainen verrattuna toimeentulotukitilastojen lukuun. Tama johtuu siita, etta tuen maksamista ulosoton vuoksi toimeentu1ovaikeuksiin joutuneille ei yleensa tilastoida velkaongelmistajohtuvaksi. (Niemi-Kiesilainen & Varis 1996, 6-9.)
Toisinaan toimeentulotuki jaa myontamatta nimenomaan hakijan velkojen vuoksi. Vuonna 1996 Helsingin sosiaaliviraston kaikista hyHityista
toimeentulotukipaatOksista kuudessa prosentissa kotitalous jai velkojen takia
ilman toimeentulotukea (Kronlund 1999). Naiden velallisten velkaongelmat
liittyivat yleensa pankkivelkoihin tai muihin luottoihin, eivat niinkaan korottomiin maksuihin. Hylkayspaatokseen vaikutti yleensa se, etta velan lyhennykset luettiin tukea myonnettaessa ei-hyvaksyttaviin menoihin. Velkojen takia hylattyjen asioiden osuus oli noin prosentti sosiaaliviraston kaikista
toimeentulotukipaatOksista. Taman osuuden perusteella koko maassa vuosittain pari-kolme tuhatta toimeentulotukihakemusta hylataan velkojen takia
(Toimeentulotukiasiakkaat 1969-2000).
Toimeentulotuen kaytosta velkaongelmatilanteissa on tietoa myos
kyselytutkimuksissa. Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksissa vuosina
1994-1998 nelja-viisi kymmenesta subjektiivisesti ylivelkaantuneesta kotitaloudesta oli turvautunut toimeentulotukeen edeltaneen vuoden aikana. Ylivelkaantuneiden tuensaajatalouksien maara vaihteli eri vuosina 30 OOO:sta
60 OOO:een. Samoina vuosina vain 10-15 prosenttia kaikista velkaantuneista
talouksista oli saanut toimeentulotukea. (Reijo 2000b, 23; Penttila 1995.)
Velkaongelmiin joutuneilla talouksilla toimeentulotuen kaytto on siis suhteellisesti yleisempaa kuin kaikilla velallistalouksilla.
Yksi kahdeksasta velkajarjestelyn saaneesta oli turvautunut toimeentulotukeen jarjestelyn hakemista edeltaneena vuonna (Muttilainen & Tala
1998, 28; ks. myos Sunila 1999, 16). Osuus vastaa paremmin kaikkien velallisten kuin subjektiivisesti ylivelkaantuneiden tuen kayttoa. Alhainen
osuus voi johtua siita, etta tukea ei valttamatta edes haeta, eika myonneta
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nain vakaviin velkaongelmiin. Toisaalta Vantaalla 1990-luvun puolivalissa
tehdyssa tutkimuksessa havaittiin, etta toimeentulotuen kayttajien maara ja
tuen tarve vahenivat velkajarjestelyn myontamisen jalkeen (Nykanen ym.
1995).

Takuu-Sddtionja kuntien sosiaalinen takaus- ja
luototustoiminta
1990-luvulla syntyi uusia sosiaalisen takaus- ja luototustoiminnan muotoja
kotitalouksien velka- ja talousongelmiin. Laajasti arvioiden sosiaalisesti
suuntautunutta luototusta on ha1joitettu jo aikaisemmin, jos sellaiseksi lasketaan valtion tukemat asunto-, opinto- ja elinkeinoluotot. Oman ryhmansa
muodostaa pienyrityksille tarkoitettu niin sanottu mikroluototus. Monissa
muissa maissa tallaisella luototuksella on pidemmat perinteet kuin Suomessa
(ks. esim. Whyley, Kempson & Evars 2000). Seuraavaksi arvioidaan sosiaalista takaus- ja luototustoimintaa sen suppeammassa merkityksessa. Tarkastelu kohdistuu Takuu-Saation takaustoimintaan ja kuntien sosiaalisen luototuksen kokeiluun.
Takuu-Saatio harjoittaa kolmenlaista sosiaalista takaustoimintaa.
Saation takausmuodot ovat perusrahastotakaus, velkajarjestelyrahastotakaus
(Vera) ja sosiaalisen luoton takaus (Solu). Takaustoiminnan ydinajatuksena
on velkaongelmiin joutuneen asiakkaan talouden saaminen hallintaan. Saatio
takaa asiakkaan pankkiluoton, jolla maksetaan pois maksuehdoiltaan epaedullisemmat velat. Takauksen saaminen edellyttaa yleensa velkajarjestelylain periaatteiden mukaan arvioitua maksukykya, riittavaa maksuhalua, pidattaytymista lisavelkaantumisesta, hyvaa taloudenhallintakykya ja olemassa olevien vakuuksien sailyttamista. Eri takausmuotojen ehtojen yksityiskohdat kuitenkin vaihtelevat. (Takausohjeistus 2000.)
Ajatus Takuu-SaatiOn perustamisesta syntyi jo vuonna 1988, kun
vankilapapit tutustuivat Lansi-Saksan takausmalliin. SaatiO perustettiin vuoden 1990 lopulla. Vuonna 1991 kerattiin yhteisvastuukerayksella puolen
miljoonan euron alkupaaoma saation perusrahastoon, josta ryhdyttiin myontamaan velan takauksia vanki1asta ja muista laitoksista vapautuneille henkilOille. (Iivari & Rastas 1996, 38-47; Takuu-Saation saannot 1990.) Kerayksen tuotto jai historiallisessa katsannossa alhaiseksi (Kangas & Saari 2000).
Ve1kaongelmat olivat viela huonosti tunnettu yhteiskunnallinen ongelma ja
niita pidettiin ehka nykyista enemman itse aiheutettuina.
Eri takausmuotojen kayttoa voidaan arvioida Takuu-SaatiOn toimintati1astojen ja tuoreen arvioinnin perusteella (Valkama ym. 2002; TakuuSaation toiminta 1991-2000; Takaustoiminta 1991-2000). Perusrahastotakauksia myonnettiin vuosina 1991-2000 vajaat 200 kappaletta yhteensa noin
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1,5 miljoonan euron arvosta. Takaukset ovat auttaneet mielenterveysongelmaisia, paihdeongelmaisia, vapautuneita vankeja ja peliriippuvaisia henkilOita.
Nykyisin saation tarkein toimintamuoto on velkajarjestelyrahaston
avulla harjoitettava takaustoiminta. Pankin myontaman markkinaehtoisen
takauslainan enimmaismaara on ollut 33 000 euroa kahdeksaksi vuodeksi.
Takauksen sai vuosina 1995-2000 yhteensa lahes 3 500 henkiloa. Vuoden
2000 loppuun mennessa takauksia myonnettiin 48 miljoonan euron arvosta.
Takaussumma oli keskimaarin 14 000 euroa.
SaatiOn asiakasrekisterin tietojen ja velalliskokemusten mukaan Vera-takausten maksuvaikeudet ja takauslainaohjelmien muutokset ovat olleet
yleisia. Siita huolimatta arviolta kolme neljasta velallisesta on onnistunut
suorittamaan takauslainansa loppuun. Vain muutama prosentti takausten rahamaarasta on jaanyt saation maksettavaksi. Tahan voi vaikuttaa asiakkaiden tarkka valikointi. Osapuilleen joka neljas hakija ei ole saanut takauslainaa. Velkajarjestelyrahaston takauksia ei ole tarkoitettukaan kaikkein vakavimpiin velkaongelmiin. Esimerkiksi velkajarjestelyasiakkaisiin verrattuna
asiakkaiden taloudellinen tilanne on parempi. Tamajohtuu muun muassa takausten rahamaararajasta. Takauslainojen hakuperusteet ovat muuttuneet
1990-luvulla siten, etta kulutusvelkaongelmien osuus on korostunut takausvelkaongelmien kustannuksella. (Valkama ym. 2002.)
Vuonna 1998 Takuu-SaatiO kaynnisti uutena toimintamuotona sosiaalisten luottojen takaustoiminnan, jota oli ehdotettu velkaongelmia pohtineessa ministeri Skinnarin tyoryhmassa (Ministeri...l998). Pankkilainan takauksena myonnettava markkinaehtoinen luotto on tarkoitettu vahavaraisille
ja mahdollisesti maksuhairioisille, mutta kuitenkin maksukykyisille henki!Oille. Lainamaara on enintaan 5 000 euroaja maksuaika viisi vuotta.
Vuoden 2000 loppuun mennessa luottoja myonnettiin yli 400 kappaletta yhteensa 1,3 miljoonan euron arvosta. Samana aikana reilusti yli puolet
ratkaistuista hakemuksista hylattiin. Hylkaaminen johtui useimmiten joko
siita, etta hakija on oikeutettu toimeentulotukeen tai siita, etta han on velkajarjestelyssa. Keskimaarainen takauslaina oli vajaat 3 000 euroa. Yleisimpia
kayttokohteita ovat olleet aikaisempien luottojen maksaminen, kodinkoneet,
huonekalut, hammashoito ja muut terveydenhoitomenot.
Saation toiminnassa on monia piirteita, jotka oikeuttavat pitamaan
sita sosiaalipoliittisena. SaatiOn taustayhteisoissa on vahva sosiaalipoliittinen
edustus ja kirkolla on ollut tarkea asema saation toiminnassa sen kaynnistymisesta lahtien. Toiminnan alkuvaiheissa takaustoiminta kohdentui sosiaalipoliittisesti tarkean erityisryhman, laitoksista vapautuneiden auttamiseen.
Sosiaalipoliittisena piirteena voidaan pitaa myos sita, etta sosiaali- ja terveysministeriOn valvoma Raha-automaattiyhdistys on saati6n takaustoiminnan paarahoittaja. Lisaksi saati6 pyrkii sosiaalipolitiikan perinteita noudat-
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taen parantamaan huono-osaisten suhteellista asemaa ja vahenUimai:in heidi:in
riippuvuuttaan markkinoista.
Takuu-Si:ii:itio on institutionaalisesta ni:ikokulmasta kiinnostava kokonaisuus. Se tarjoaa velkaongelmien korjaamiseen uudenlaisen toimintamallin, jossa sen tehti:ivana on toimia valittajana yhti:ialta velallisten ja luotonantajien seka toisaalta sosiaalisten ja taloudellisten intressien kesken.
Saation toimintamuodot ovat erikoinen yhdistelma ulkomailta lainattuja ja
omia kotimaisia ideoita. Toiminnassa erottuu pienoiskoossa aineksia, joista
velkaongelmien hallintapolitiikka muutenkin koostuu. Siihen sisaltyy maksukyvyn arviointia, luoton myontamisUi, informaation jakamista, velallisten
neuvontaa, velkojen jarjestelya, sosiaalista luototusta ja ryhmakohtaisia erityiskeinoja. Lisaksi saatio voidaan nahda osana kolmannella sektorilla harjoitettavaa sosiaaliturvaa, jolla pyritaan vaikuttamaan ensisijaisten suojajarjestelmien ulkopuolelle jaaneiden velallisten asemaan.
1990-luvun lopulla myos eraat kunnat alkoivat tarjota velkaongelmiin
joutuneille luottoa sosiaalisin perustein. Sosiaalisen luototuksen kuntakokeilua esitettiin sosiaali- ja terveysministerion velkaongelmatyoryhmassa
vuonna 1998. Kuntien sosiaalisen luototuksen esikuvana on ollut Hollannin
sosiaalipankkitoiminta. (Velkaongelmatyoryhmi:in muistio 1998.) Sosiaalisin
perustein toteutettavaa ja sosiaaliturvaa taydentavaa vahi:ivaraisten luototusta
harjoitetaan muissakin maissa (ks. esim. Raschick 1997).
Sosiaalisen luototuksen kuntakokeilu kaynnistyi kahdeksassa kunnassa vuonna 1999. Sen ehtoja ja kayttoa voidaan kuvata toimintatilastojen ja
arviointitutkimusten avulla (livari, Piirainen & Siltaniemi 2002; Kuntien sosiaalinen luototus 1999-2000). Luotot ovat markkinaehtoisia jane myonnetai:in ilman perustamiskustannuksia toimeentulotuen maararahoista tai muista
kuntien varoista. Laina-aika on enintaan viisi vuotta ja lainan maara on korkeintaan 5 000 euroa. Vuoden 2000 loppuun mennessa luottoja myonnettiin
yli 1 100 kappalettaja yhteensa 2,3 miljoonan euron arvosta.
Niita on kaytetty paaosin samoihin kohteisiin kuin Takuu-Saation sosiaalisia luottoja. Yleisin kayttokohde on ollut vanhojen velkojen jarjestely.
Luoton saaneista lahes puolet oli kayttanyt toimeentulotukea, mutta se ei
ollut juuri koskaan paaasiallinen tulonli:ihde. Jarjestelmasta saatujen alustavien kokemusten mukaan velalliset ovat maksaneet hyvin luottoja takaisin.
Takuu-Saation ja kuntien sosiaalisesta takaus- ja luototustoiminnasta
on ollut apua tuhansille talous- ja velkaongelmiin joutuneille kansalaisille.
Taulukon 6.9 mukaan sosiaalisen takaus- ja luototustoiminnan markkinat
olivat vuonna 2000 Takuu-Saation hallussa. Tami:i koskee etenkin luottojen
rahamaarii:i. Kuntien sosiaalinen luototus on kuitenkin tarkoitus muuttaa lakisaateiseksi ja laajentaa koko maahan (Sosiaalinen luototus 2002).
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Taulukko 6.9 Sosiaalinen takaus- ja luototustoiminta 1991-2000. Myonnettyjen
luottojen lukumiHiraja reaalinen rahamaara, miljoonaa euroa

Vuosi
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1991-2000

Takuu-saation
Kuntien sosiaaliset
takauslainat
luotot
maar a
maar a
milj. e
milj. e
9
0,1
37
0,3
21
0,2
20
0,2
324
5,6
498
7,2
548
8,1
869
8,9
884
10,4
270
0,7
878
9,7
850
1.6
4 088
1 120
2,3
50,7

Yhteensll
maara
9
37
21
20
324
498
548
869
I 154
1 728
5 210

milj. e
0, 1
0,3
0,2
0,2
5,6
7,2
8,1
8,9
11,1
II 3
53,0

Sosiaalinen takaus- ja luototustoiminta kattaa haviavan pienen osan kotitalouksien koko luottokannasta. Luotot soveltuvat kuitenkin talouden tasapainottamiseen maksuvaikeuksien aikana, valiinputoamistapausten ratkomiseen
velkaongelmatilanteissa sekii rahoitus- ja luottopalveluista syrjaytyneiden
auttamiseen. Hakemusten korkea hylkaysprosentti seka Takuu-Saatiossa etta
kunnissa osoittaa, etta kysymys on epatavallisesta luotonannosta huonoosaiselle kohderyhmalle. Jos velallinen kuitenkin kykenee maksamaan pois
muualta otetut kalliit luotot ja tasapainottamaan taloudenpitoaan, sosiaaliset
takaukset ja luotot parantavat velallisen asemaa. Kaytannossa sosiaalinen takaus tai luotto merkitsee korkojen alentamista, koska uuden luoton korko jaa
pienemmaksi kuin tavanomaisten kulutusluottojen korko.
Sosiaalisten luottojen sosiaalisuus hiimartyy, jos vertailukohdaksi
otetaan toimeentulotuki. Kuntamallia on perusteltu avoimesti niin, etta sen
avulla voidaan vahentaa toimeentulotuen tarvetta (Sarvimaki & Iivari 1999).
Toisin sanoen pyrkimyksena on muuttaa vastikkeettomia etuja vastikkeellisiksi ja korollisiksi. Tama vie osittain pohjaa aikaisempaa avarammilta tulkinnoilta toimeentulotuen kayt6sta velkaongelmatilanteissa, koska velallisille voidaan tarjota toimeentulotuen sijasta toinen juuri velkaongelmien
hoitamiseen tarkoitettu keino. Kuntien sosiaalisen luototuksen voidaan katsoa istuvan hyvin osaksi aktiivista, kannustavaaja tiukkoja budjettirajoitteita
korostavaa ajanmukaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaaliset luotot ja takaukset
ovat myos velkojille melko riskit6n vaihtoehto siirtaa ongelmaveloista johtuvat tappiot muiden maksettaviksi.
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Taulukon tiedot perustuvat Takuu-Saation toimintakertomuksista (Takuu-Sllation toiminta 19912000) seka kuntien sosiaalisen luototuksen tilastoista (Kuntien sosiaalinen luototus 1999-2000)
koottuihin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin laskelmiin.
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6.3.4 Valiinputoamisen ongelmaja siihen vaikuttaminen
Ongelman laajuudenja ominaispiirteiden arviointia
Sosiaaliturvajarjestelmien toimivuutta koskeneissa tutkimuksissa on kiinnitetty usein huomiota siihen, etta edes moniportainen sosiaaliturva ei aina takaa taloudellista turvaa kaikissa riskitilanteissa. Tahan voi olla syyna esimerkiksi ensisijaisten etuuksien riittamattomyys tai viimesijaisten etuuksien
maara ja kayttotavat (Kosunen 1998; Haataja 1996). Lisaksi toimeentuloa
turvaavien jarjestelmien saumakohdissa syntyy valiinputoamistilanteita.
Niiden on arvioitu johtuvan muun muassa jarjestelmien laajuudesta, vaikeaselkoisuudesta ja moniportaisuudesta (ks. esim. Arajarvi 1998, 66).
Velallista suojaavissa jarjestelmissa on havaittu samanlaisia pulmia.
Kirkon diakoniatyon nakokulmasta asiaa on luonnehdittu siten, etta
"velkasyrjaytyneita eivat nayta tavoittavan mitkaan niista keinoista, joita
ylivelkaantuneiden auttamiseksi toistaiseksi on kehitetty" (Veikkola 2000,
8). Velkaongelmien hallintakeinovalikoima ei siis palvele kaikkia velallisia.
Tahan on useita syita. Ensiksi osa velallisista ei hae ulkopuolista
apua, vaan ratkoo vaikeuksiaan omin keinoin. Siihen voi motivoida esimerkiksi pyrkimys omaehtoiseen parjaamiseen, kynnys hakea viimesijaista toimeentuloturvaa, halu sailyttaa puhtaat luottotiedot tai tarve suojella velan
takaajia. Toiseksi jarjestelma ei sovellu "moraalisista syista" kaikkiin velkaongelmatilanteisiin. Yksittaisissa instituutioissa on ehtoja, jotka rajaavat
avun ulkopuolelle esimerkiksi 1uottosuhteissa vilpillisesti kayttaytyneita tai
muuhun etuuteen oikeutettuja. Kolmanneksi eri hallintakeinojen muodostama kokonaisuus on kehittynyt lyhyessa ajassa niin monimutkaiseksi, etta
jarjestelmien valimaastoon syntyy pakostakin aukkoja.
Kuvio 6.5 kuvaa valiinputoamisen ongelmia luottomarkkinoilla.
Asiaa voidaan lahestya kahdesta nakokulmasta. Valiinputoajien joukkoon
voidaan lukea yhtaalta ensi kertaa vakaviin velkaongelmiin joutuneet ja eri
tukimuotojen ulkopuolelle jaaneet uudet velalliset (ryhmat 3- 5). Toisaalta
valiinputoajiin kuuluvat ne, jotka ovat syrjaytyneet luottomarkkinoilta tai
rahoituspalveluista jo aiempien velkaongelmien vuoksi (ryhmat 1-2). Seuraavissa tarkasteluissa arvioidaan lahinna ensimmaisen ryhman tilanteeseen
vaikuttamista. Tosin naiden kahden ryhman tarkka erottelu ei ole mahdollista, koska velkaongelmia jarjestellaan myos uudella luotolla.
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Kuvio 6.5 Velkaongelmien hallintaja valiinputoamistilanteet

Eri jarjestelmista ulosly6dyt velalliset eivat muodosta selkeaa ryhmaa. On
mahdollista, etta yhdesta jarjestelmasta kaannytetty asiakas saa apua toisesta. Sellaista tietoa ei ole kaytettavissa, jonka perusteella voidaan arvioida
kaikkien suojakeinojen ulkopuolelle jaaneiden velallisten maaraa. Erillistutkimukset ja tilastotiedot kuvaavat kuitenkin velkojen jarjestelytielta karsittuja, pitkaaikaisen ulosoton kohteena olevia tai valtiollisen viimesijaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jaaneita henkilOita. Myos havainnot virallistietoa
taydentavista "toiseen tietoon" perustuvista apumuodoista ovat hy6dyllisia
(ks. esim. Karjalainen 1997).
Velkajarjestelysta vuosina 1993-2000 hylatyt vajaat 9 000 hakijaa ja
lahes 2 000 maksuohjelmansa keskeyttamaan joutunutta muodostavat selvimmin maariteltavat valiinputoajaryhmat. 61 Lisaksi muutaman tuhannen
valiaikaisesta syysta maksukyvyttoman henki!On velkajarjestely on lykkaantynyt velkajarjestelylain tiukentamisen vuoksi vuodesta 1997 alkaen.
Joka toista lykattya asiaa yritetaan selvitella uudelleen velkaneuvonnassa.
61

Luvut perustuvat liitetaulukossa 3A esitettyihin tietoihin.
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Muissa tapauksissa asia jaa avoimeksi, mutta se voi tulia myohemmin uudelleen velkaneuvonnan kasiteltavaksi. (Sunila 1999, 23-26.)
Velkaongelmiin joutuneiden joukossa on ylipaansa runsaasti niita,
jotka eivat ole jarjestelleet velkojaan. Neuvotteluratkaisujen tarkastelun yhteydessa todettiin, etta vuoden 1998 kotitaloustutkimuksen mukaan kuusi
kymmenesta subjektiivisesti ylivelkaantuneesta kotitaloudesta ei lainkaan
ollut jarjestellyt velkojaan kyselya edeltaneena vuonna (Reijo 2000b ). Velkaneuvontaan tai velkajarjestelyyn turvautuneiden mukaan ottaminen vahentaa hieman velkojaan jarjestelemattOmien osuutta. Siten osapuilleen
puolet ylivelkaantuneista oli jarjestellyt velkojaan edella mainituin tavoin ja
toinen puoli taas ei.
Naiden tietojen perusteella ei voida suoraan arvioida velkojen jarjestelytien ulkopuolelle jaaneiden subjektiivisesti ylivelkaantuneiden maaraa.
Nain on siksi, etta kokemastaan ylivelkaantumisesta huolimatta velallinen
selviaa velkaongelmistaan usein omin keinoin ilman velkojen jarjestelya
muilla tavoilla.
Jos velkojen jarjestely ei ratkaise velkaongelmia, velallisen on turvauduttava muihin apumuotoihin. Yksi mahdollisuus on toimeentulotuki,
mutta toisinaan sekin jaa myontamatta. Monille velallisille kolmannen sektorin apumuodot ovat viimeinen vaihtoehto. Seuraavaksi tarkasteltavia kolmannen sektorin instituutioita ei ole yleensa kehitetty velkaongelmien hoitamiseen, mutta lukuisat velalliset hakivat niista apua 1990-luvulla.
Osa velallisista on turvautunut kirkon ja vapaaehtoisjarjestojen tarjoamaan sosiaaliturvaan. Laajimmin tallaista apua on tarjonnut paikallisseurakuntien diakoniatyo, joka oli kirkon toiminnan painopistealueita lamavuosina. Iivari ja Karjalainen ( 1999) ovat tutkineet koyhia diakonia-asiakkaita
paakaupunkiseudun seurakunnista vuosina 1996-1998 kokoamiensa aineistojen avulla. Tutkimukseen sisaltyy tietoa myos velkaongelmien vuoksi diakoniatyon asiakkaiksi hakeutuneista henki!Oista.
Avustusasiakkaista joka kolmas oli velkaongelmissa ja heista valtaosa oli pitkaaikaistyottomia. Velkaongelmat olivat tuen myontamisen ensisijainen syy yhdellii. velallisella kahdeksasta. Velkaongelmiinsa apua saaneet
asiakkaat olivat vaikeuksissa etenkin kulutusluottojen, muiden piensaamisten tai takausvelkojen kanssa. Yleisin apu oli ateriakuponki. Raha-apu oli
harvinaista ja avustussummat olivat yleensa 10-20 euroa hakijaa kohden.
Diakonian apuun turvautuminen ei yleensa johdu kokonaan muiden apumuotojen ulkopuolelle jaamisesta, vaan on niita taydentavaa. Valtaosa asiakkaista oli saanut toimeentulotukea.
Koko maassa paikallisseurakuntien diakoniatyosta vuoden kuluessa
apua hakeneiden henki!Oiden yhteismaara vaihteli 1990-luvulla 300 OOO:n
molemmin puolin (Karjalainen 2000). Arviolta 30 000--40 000 diakoniaasiakkaista on hakenut apua ensi sijassa velkaongelmiinsa, jos laskentape-

237
rusteena kaytetlilin velallisten osuutta paakaupunkiseudun seurakuntien diakoniatyossa.
Akillisia talous- ja velkaongelmia varten kirkolla on diakoniarahasto.
Tama aikaisemmin katastrofirahastoksi nimitetty rahasto antaa raha-apua,
neuvontaa ja muuta tukea. Rahastoavustusten hakijat valikoituvat diakoniatyossa, jossa selvitetaan ensisijaiset toimintavaihtoehdot velkojien, velkaneuvonnan ja sosiaalitoimiston kanssa. Diakoniarahastosta on haettu apua
erityisesti asumiskustannuksiin ja muihin maksamatta jaaneisiin laskuihin.
Rahaston asiakasmiiiirat ovat pienempia ja avustussummat suurempia kuin
seurakuntien diakoniatyossii. Vuonna 1999 avustuksia myonnettiin 265 tapauksessa ja keskimaarainen avustus oli 1 300 euroa. (Kirkon diakoniarahasto 2001; Salon en, Kaiiriiiinen & Niemela 2000.) Kevaiillii 2001 kirkko
perusti diakoniarahaston yhteyteen akordirahaston vakaviin velkaongelmiin
joutuneiden auttamista varten (Akordirahastotoiminnan ... 200 1).
Seurakunnat ovat olleet mukana myos ruokapankkitoiminnassa, joka
taydentiiii muita kirkon apumuotoja. Ensimmainen ruokapankki perustettiin
vuonna 1995 ja toiminta oli yhteisvastuukeriiyksen kohde vuonna 1997.
Ruokapankista voi saada elintarvikkeita ilmaiseksi, jos ruoan hankkimiseen
ei ole muita mahdollisuuksia. Ruoka-apu on valitOntii ja valiaikaista ja sita
edeltiiii henkilOkohtainen kontakti diakonia- tai sosiaalityontekijaan. Apu on
koostunut kauppiaiden ja leipomoiden lahjoituksista seka Euroopan unionin
koyhille asukkaille tarkoitetusta ruoasta. (Seurakuntien ruokapankit 2000.)
Ruokapankkitoiminnan tarkoituksena oli alun perin kiinnittaa paattajien huomio hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin. Toiminnan
piti paattya parin-kolmen vuoden kuluttua sen aloittamisesta, mutta se on
muuttunut pysyviiksi. Vuonna 1999 yhteensii 70 ruokapankkia antoi apua
85 000 henkilOlle. Kirkon linjausten mukaan kansalaisten perusturvasta
huolehtiminen ei kuulu pitkalla aikavalillii sen ydintoimintoihin. Kirkon
ruoka-apuun verrattavia apumuotoja 1990-luvun lopulla olivat tyottOmien
ruokalat yli sadalla paikkakunnalla sekii Pelastusarmeijan harjoittama ylipaivaisen lei van jakaminen (Karjalainen 2000, 93-96; Salonen ym. 2000).
Myos Suomen Punainen Risti on avustanut velkaongelmiin joutuneita. Avustusjarjestelma on kirkon diakoniatyon tavoin kaksiportainen. Jarjeston paikallisosastot ovat antaneet ruoka-apua, materiaaliapua ja keskimaarin aile 1 000 euron suuruisia B-avustuksia sosiaalisten suoritusesteiden
perusteella. Katastrofirahasto on myontiinyt suurempia A-avustuksia onnettomuuksien uhreille. Avun hakemisen syyt ovat monimutkaistuneet 1990luvulla. Selvapiirteisten sairaus- ja tyottomyystilanteiden osuus on vahentynyt ja apua on haettu yha useammin veloista, vuokrista, muista rastiin jaaneista maksuista ja toimeentulotuen kiristymisesta johtuviin vaikeuksiin.
1990-luvun lopulla avun piirissa arvioitiin olevan sadoittain pahasti velkaantuneita. (SPR Suomessa 2001; Karjalainen 1997 ja 2000.)
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Kolmannen sektorin avun kokonaismaara moninkertaistui I 990luvulla, kun mittapuuna kaytetaan seurakuntien, Suomen Punaisen Ristin,
Pelastusarmeijan ja muun vapaaehtoistyon tarjoamaa apua. 1990-luvun lopulla apua sai vuosittain arviolta 100 000 kotitaloutta ja heille kohdennetun
avun maara oli 20-25 miljoonaa euroa. (Heikkila & Karjalainen 2000.) Arviota voidaan pitaa uskottavana, koska jo velkaongelmien vuoksi apuun turvautuneita henkiloita oli kymmenia tuhansia.
Vaikka tiedot kolmannen sektorin apuun turvautuneista henkiloista
ovat vajavaisia, edella esitetyn perusteella voidaan tehda asiasta muutama
tarkea huomio. Ensiksi valiinputoajavelallisten talous- ja velkatilanne on
usein epaselva. Velkaa ei ole valttamatta paljon ja velat koostuvat enimmakseen kulutusluotoista, korottomista maksuista tai eri tarkoituksiin otetuista
veloista. Toiseksi velkaongelmista johtuva avun tarve kytkeytyy monesti
palkkatyon ulkopuolelle jaamiseen ja ty6tt6myyden pitkittymiseen. Kolmanneksi apua kaytetaan usein toimeentulotuen taydentajana, ei niinkaan
sen vaihtoehtona. Monien vakavien velkaongelmien jaaminen ratkaisemattomaan tilaan voi selittaa sita, etta samat henkilot hakevat apua eri jarjestelmista. Neljanneksi avun kohteena olevia asiakkaita pyritaan tuomaan yha
kattavammin julkisen sektorin avun piiriin. Tata tarkoitusta palvelee esimerkiksi kuntien sosiaalinen luototus.

Eraitd vireilla olevia uudistuksia
Huoli velkaongelmatilanteissa valiinputoaj iksi joutuneiden asemasta on
kaynnistanyt 1990-luvun lopullaja 2000-luvun alussa mania uusia hankkeita
velallisen aseman parantamiseksi. Niista tarkeimpina voidaan pitaa oikeusministeriossa vireilla olevia uudistuksia, jotka koskevat ulosoton kestoa,
velkojen vanhentumisaikoja, velkajarjestelylain valjentamista ja viivastyskorkojen sovittelua. Niita on tarkasteltu jo aikaisemmin tassa paaluvussa.
Lisaksi erilaiset velallisten armahdukseen tahtaavat hankkeet ja luottotietotoiminnan uudistamisen tarve ovat olleet usein esilla yhteiskuntapoliittisessa
keskustelussa velallisten asemasta.
Valtioneuvoston pankkitukiselonteosta kaydyn keskustelun yhteydessa kevaalla 2000 eduskunta hyvaksyi talousvaliokunnan antaman lausuman,
jossa esitettiin parannuksia velallisen suojaan. Sen mukaan hallituksen on
kiirehdittava keinojen valmistelua yksityishenkilon velkaongelmien korjaamiseksi ja selvitettava mahdollisuudet veloista ilman maksuohjelmaa vapauttavan henkilokohtaisen konkurssin seka velkaantumishistoriaa kuvaavien positiivisten luottotietojen kaytt66nottoon. (VNS 7/2000.)
Henkilokohtaisen konkurssin mahdollisuus tarkoittaisi valtion otteen
tiukentamista verrattuna enemman markkinoiden ehdoilla toimivaan nykyi-
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seen jarjestelmiiiin. Se ei silti merkitsisi jyrkkaa institutionaalista murrosta
vallitsevaan veloista vapauttamisen politiikkaan. Pikemminkin se edellyttaisi
velkajarjestelylain uudelleenmuotoilua siten, etta valit6n veloista vapautuminen tulisi rajatusti mahdolliseksi. Velkajarjestelylain uudistamista koskevissa lausunnoissa vuonna 2001 ei kuitenkaan ehdotettu maksuohjelman
keston rajaamista siten, etta valiton veloista vapautuminen tulisi mahdolliseksi (Lindfors 2001, 20-21).
Kirkko on kiirehtinyt keinoja, joilla Iaman aikana velkaongelmiin
joutuneita ja velallista suojaavien jarjestelmien ulkopuolelle jaaneita velallisia voitaisiin armahtaa veloistaan. Kirkkohallitus esitti Iaman uhriksi joutuneiden 20 000-30 000 velkasyrjaytyneen armahtamista kirjeessaan valtioneuvostolle syksylla 2000 (Kirkkohallitus 2000; ks. myos Velkasyrjaytyneiden kertomuksia 2000). Paaministerin vastauksessa ki1jeeseen todettiin tarkoituksenmukaiseksi kehittaa olemassa olevia velkojen perinta- ja selvittelyjarjestelmia (Paaministerin vastaus ... 2000).
Muuallakin on virinnyt velallisten armahdushankkeita. Niiden mahtipontiset nimikkeet - esimerkiksi ylivelkaantuneiden vapautusrintama tai
suomalaisen velkaorjuuden poistaminen- viittaavat vilpittomaan pyrkimykseen helpottaa ylitsepaasemattomiin maksuvaikeuksiin joutuneiden asemaa.
Toisaalta nama sisalloltaan epiise!vat hankkeet kuvastavat tarvetta julkisen
huomion ja poliittisen suosion hakemiseen. (Yiivelkaantuneiden vapautusrintama... 2000; Metsa-Ketela 1999.)
Pankkitukiselonteon toinen ehdotus luottotietotoiminnan uudistamisesta on vireilla seka kotimaassa etta Euroopan unionissa. Oikeusministeriossii on kaynnistetty luottotietolain valmistel u (Ylivelkaantuneiden ... 200 1).
Lisaksi aikaisemmin mainittiin, etta luottotietotoiminta on yhtena asiakokonaisuutena esilla kulutusluottodirektiivin kehittamisessa (Keskusteluasiakirja 2001 ). Molemmissa yhteyksissa joudutaan pohtimaan sita, minkalainen
velallista kuvaava informaatio katsotaan riittavaksi myonnettaessa luottoa
vapailla, kansainvalisilla ja kasvottomilla rahoitus- ja luottomarkkinoilla.
Naiden uudistushankkeiden kohteet osoittavat, etta uusia keinoja yritetaan hakea yhtaalta ongelmien torjuntaan ja korjaamiseen seka toisaalta
velkojille ja velallisille. Jos otetaan huomioon kaikki vireilla olevat velallisen suojan uudistukset, yhteiskuntapolitiikassa on edelleen pyrkimysta velallisen suojan vahvistamiseen ja velkavastuiden rajaamiseen. Keskustelu
velkaongelmista ja niiden ratkaisupyrkimyksista vahvistaa kasitysta aihealueen sosiaalipoliittisen merkityksen kasvusta. Sosiaalipolitiikan alalta ei
ole kuitenkaan ilmaantunut uusia ratkaisuja ongelmien hallintaan. Pikemminkin oikeuspoliittisilla keinoilla on nahty olevan yha enemman sosiaalipoliittista painoa.
Hyvana esimerkkina taman suuntaisesta kehityksesta voidaan pitaa
sita, etta ylivelkaantuneiden aseman parantaminen otettiin vastikaan osaksi
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hallituksen ki:iyhyyspakettia seka ki:iyhyyden ja sosiaalisen syrjaytymisen
vastaista kansallista toimintasuunnitelmaa (Ylivelkaantuneiden ... 2001; Ki:iyhyyden ... 2001). Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea vuorostaan laati
vuonna 2000 tiedonannon kotitalouksien ylivelkaantumisesta (Tiedonanto ... 2000). Useimmat naissa poliittisissa ohjelmanjulistuksissa mainitut velkaongelmien hallintakeinot sijoittuivat oikeuspolitiikan alueelle.
Toisin sanoen sosiaalipolitiikan alallakin tunnustetaan, etta velkaongelmia voidaan parhaiten torjua kuluttaja- ja oikeuspoliittisin keinoin seka
korjata maksukyvytti:imyysmenettelyjen, velkaneuvontapalvelujen ja velallisen asemaa luottosuhteissa ja velkojen perinnassa suojaavien keinojen avulla. Velkaongelmien hallintakeinovalikoiman koostumus osoittaa muutenkin,
etta sosiaaliturvajarjestelmien kehittaminen ei ole ollut tarkoituksenmukaisin
tapa Iievittaa kotitalouksien velkaongelmia. LeGrandia (1997) mukai lien sosiaalipoliittiset resurssien uudelleenjaon muodot ovat jaaneet oikeuspoliittisten keinojen varjoon.

6.4

Velkaongelmien hallinnan uusi "institutional
design"

Nykyisessa luottoyhteiskunnassa velkaongelmien hallinnan pelisaanni:it ovat
erilaiset kuin rahoitusmarkkinoiden saiinni:istelyn aikana. Neuvotteluratkaisut, velkajarjestely ja niita molempia tukevat velkaneuvontapalvelut muodostavat ongelmien hallinnan institutionaalisen ytimen. Sita taydentavat eri
velkalajeihin kohdennetut erityiskeinot, luotto- ja perintajarjestelman uudistukset, sosiaalinen takaus- ja luototustoiminta, sosiaaliturvan keinovalikoima, lainaturvavakuutukset ja muut markkinaratkaisut seka kolmannen
sektorin vaikuttamiskeinot. Ne muodostavat laajan ja monipmtaisen kokonaisuuden, jota voidaan kutsua sosiaaliturvajarjestelmaan rinnastaen velkaturvajarjestelmaksi. Kuvio 6.6 kuvaa velkaongelmien hallinnan uusia instituutioita vuosina 1986-2001. 62 Mukaan on otettu myi:is vuoden 2001 lopussa
vireilla olleita hankkeita.
Velkaongelmien hallintajarjestelman rakentuminen vapailla rahoitusmarkkinoilla voidaan jakaa karkeasti kolmeen jaksoon. Ensimmaista jaksoa vuosina 1987-1992 luonnehtii monien tarkeiden ja myi:ihemmin toteutu62
Kuvioon on koottu tiirkeimmiit nimenomaisesti velkaongelmien hallintaan tarkoitetut instituutiot.
Tarkastelu kaynnistyy vuodesta 1986, mutta maksuvaikeuksiin joutuneiden velallisten asemaa oli
helpotettu jo sitii ennen monin tavoin. Kuvio ei ole muutenkaan tyhjenUiva. Eri velkamuotoihin
kohdistuvista keinoista on otettu mukaan kulutus-, asunto-, yritys- ja takausvelkoihin vaikuttava
lainsaadanto ja muut tiirkeimm~lt keinot. Jako kohdennettuihin ja yleisiin keinoihin perustuu siihen,
etta yleiset keinot on suunnattu laajasti eri velkalajeihin ja kohdennetut keinot kapeammin joko
johonkin velkalajiin tai velallisryhmiiiin.
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neiden hallintakeinojen ideointi. Esimerkkeina voidaan matmta varhaiset
velkaneuvontakokeilut, Takuu-SaatiOn toiminnan kaynnistyminen ja velkajarjestelylakia koskevat aloitteet ja ehdotukset. Kaikki nama ideat syntyivat
jo ennen lamaa nousukaudella 1980-luvun lopulla. Jakson loppupuolella kehitettiin lisaksi uusia instituutioita, joilla pyrittiin lievittamaan ajankohtaisia
lama-ajan velkaongelmia. Toiselle jaksolle vuosina 1993-1996 on ominaista
luottoyhteiskunnan velkaturvajarjestelman perusrakenteiden syntyminen.
Edellisella jaksolla esitetyt ideat jalostuivat, kun maksukyvyttomyyslainsaiidanti:i tuli voimaan, velkaneuvontapalvelut vakiintuivat ja Takuu-Saation
toiminta laajeni. Lisaksi luottojen saantelya kuluttajansuojalaissa laajennettiin, asuntoveloille alettiin myontaa valtiontakauksia ja lainaturvavakuutukset otettiin kayttOon. Kolmannella jaksolla vuodesta 1997 eteenpain on ollut
keskeista velkaongelmien hallintakeinovalikoiman taydentaminen ja ensisijaisten suojakeinojen ulkopuolelle jaaneiden valiinputoajien asemaan vaikuttaminen.
Velkaneuvontakokeilut
Velkaneuvonnan sopimuspohjainen jarjestelma
Luottolaitostoiminnan saantely (velallisten informointi)
Velk'\iarjestelylaki
Yelkojen vapaaehtoisjarjestelyja koskeva sopimus
Lainaturvavakuutusten markkinoinnin kaynnistyminen
KulutusluottosMntelyn laajentaminen
Takuu-SMtion velkajarj estely rahasto
Ulosoton kehittaminen (vapaakuukausimalli ym.)
Toimeentulotuen uudet ohjeet
Perintalaki
Talous- ja velkaneuvontalaki
Kirkon akordirahasto
Velkajarjestelylain muulos•
Ulosoton keston rajaus•
Velkojen vanhentumisajat*
Korkolain valjentaminen*
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KOHDENNETUT KE!NOT
Sosiaaliluottojen saantely*
Kulutusluottodirektiivin muutos*
Takauslainsaadanto
Korkovahennys yritysvelan takaajalle
Kuntien sosiaalisen luototuksen kokeilu
Takuu-SMtiOn sosiaalisen luototuksen kokeilu
Omistusasuntojen valtiontakausjarjestelma
Kauppakaaren muutokset (takauksista informoinli)
Y ri tyssaneerauslaki
Maatalouden vapaaehtoinen velkajarjestely
Korkotuki ylivelkaantuneille asuntovelallisille
Asuntotuotantolain muutokset (kahden asunnon loukut)
Takuu-SMtiOn perusrahasto (laitoksista vapautuneet)
Veronmaksukyvyn alentumisvahennys (kahden asunnon loukut)
Kulutusluottosaantely (sosiaaliset suoritusesteet)
Kulutusluottodirektiivi

1

Kuvio 6.6 Velkaongelmien hallinnan uudet instituutio 1986-2001 (*=uudistus virei!Hi.)

242
Vireilla olevien uudistushankkeiden perusteella voidaan arvioida, etta keinovalikoima voi viela taydentya ja muuttua velallisen eduksi. Pidemmalla
aikavalilla painopisteena tulee pakostakin olemaan vallitsevan jarjestelman
uudelleenmuotoilu tarpeen mukaan. Tahan mennessa luottosaannostelyn jalkeinen hallintapoliittinen tyhjio on tayttynyt jo niin paljon, etta voidaan perustellusti puhua Wildavskyn (1987) tavoin saantelyn ahtaasta tilasta. Tama
tilanahtaus tulee esiin useammalla tavalla.
Ensiksi velkaongelmien hallinnan "institutional design" koostuu
kymmenista uusista innovaatioista ja lukuisista vallitseviin instituutioihin
velkaongelmien vuoksi tehdyista muutoksista. Toiseksi parhaillaan vireilla
olevien uudistusten sisaltO osoittaa, etta velallisen suojan uusia kehittamismahdollisuuksia on etsitty hallintajarjestelman aaripaista (luottotietotoiminta, veloista vapauttamisen laajentaminen). Kolmanneksi velkaongelmien
hallinnan instituutioiden kehittamistyon painopiste on siirtynyt ensisijaisista
suojamuodoista eri turvajarjestelmien valiin putoavien velallisten ongelmien
lievittamiseen. Neljanneksi velallisten auttamista varten on syntynyt yha erikoisempia kehittamisehdotuksia. Esimerkiksi Maaseutupolitiikan yhteistyoryhman nuorisoteemaryhma esitti kevaalla 2000 opintolainojen anteeksiantoa yhtena keinona houkutella nuoria asumaan maaseudulle (Opintolainat
anteeksi. .. 2000).
Velkaongelmien hallintapolitiikan muotoilussa on hyodynnetty aikaisemmin tassa paaluvussa esitetyn kartan mukaisesti laajasti erilaisia keinoja
luotonottajien tietopohjan vahvistamisesta vakavien velkaongelmien korjaamiseen. Niita on suunnattu niin velkaongelmiin joutuneille kuin myos
muille luotonkayttajille. Jotkut keinot ovat yleisia ja toiset taas ryhmakohtaisia. Syvyydeltaan erilaisten velkaongelmien lievittamiseen on syntynyt erilaisia ratkaisuja. Seka oikeuspoliittinen etta sosiaalipoliittinen keinovalikoima on ollut kaytossa, samoin yleiset raha- ja talouspolitiikan ohjauskeinot.
Velkaongelmien hallintaan on osallistunut lukuisia toimijoita markkinoilla,
kolmannella sektorilla ja julkisen vallan organisaatioissa. Julkishallinnossa
kotitalouksien velkaongelmia on hoidettu useilla hallinnonaloilla. Eri osapuolet ovat vaikuttaneet velkaongelmiin seka uusien instituutioiden avulla
etta sopeuttamalla toimintojaan velkaongelmatilanteisiin.
Velkaongelmien hallintakeinovalikoima muodostaa tayteen ahdetun,
hajanaisen ja vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Siita on silti mahdolJista tasmentaa muutamia painopistealueita. Oikeuspoliittiset hallintakeinot
ovat korostuneet velkaongelmien hallintapolitiikan toteuttamisessa. Nama
resurssien uudelleenjaon muodot ovat jattaneet varjoonsa sosiaalipoliittiset
uudelleenjakokeinot. Oikeuspoliittisista ratkaisuista veloista vapautumismahdollisuuden avaaminen yksityishenkilOille vuonna 1993 oli tarkein yksittainen keino. Velan perintajarjestelman uudistukset jaivat 1990-luvun
alussa uuden maksukyvyttOmyysoikeuden varjoon. Vuosikymmenen toisella
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puoliskolla velallisen suojaa on vahvistettu nimenomaan velkojen pakkoperinnassa.
Velkajarjestelylain vaikutusten tarkastelussa todettiin, etta laki on
kannustanut kehittiimaan taydentavia ratkaisuja velkaongelmien hallintaan.
Talta osin on syyta korostaa luotonantajien ja markkinoiden seka kolmannen
sektorin sosiaalipolitiikan sopeutumista velkaongelmiin. Luotonantajien kehittamat uudistukset ulottuvat luoton myontamisesta velkaongelmatilanteiden hallintaan. Maksukyvyn arviointi on tarkentunut, lainaturvavakuutukset
on otettu kaytt66n ja joustavuus velkaongelmatilanteissa on lisaantynyt.
Kolmannella sektorilla velkaongelmien hallintaan on syntynyt useita uusia
keinojaja ongelmia on hoidettu myos osana aikaisempia toimintamuotoja.
Luottoyhteiskunnan monimutkaisessa velkaturvajarjestelmassa on
samantyyppisia ongelmia kuin sosiaaliturvajarjestelmassa. Osa apuun oikeutetuista ei osaa tai halua hakea apua. Koska hallintakeinoja on paljon,
apua tarvitseva henkilo voi pyrkia korjaamaan velkaongelmiaan vaaran instituution avulla. Lisaksi vakavissa velkaongelmatilanteissa seka liian kevyet
etta liian myohaiset toimenpiteet edesauttavat ongelmien karjistymista. Apu
ei myoskaan kohdennu aina oikealla tavalla sita hakeneisiin.
Velkaongelmien korjaamiseen tarkoitetut jarjestelmat eivat tehoa
kaikkiin toimeentulo-ongelmiin. Tiima on tarjonnut hyvan verukkeen kaantaa sosiaalipolitiikan ongelmia velkaongelmien hallintapolitiikan toimimattomuudesta johtuviksi ongelmiksi. Velkavastuiden supistaminen tai poistaminen tuo kuitenkin velallisen taloudenpitoon pelivaraa ja parantaa toimeentulon edellytyksia. Tassa mielessa on merkittava ero nykyisen ja aikaisemman lahestymistavan kesken. Tosin vakaviin velkaongelmiin joutuneiden perustoimeentuloa on ennenkin suojattu. Toimeentulovaikeuksien perussyyt ovatjoka tapauksessa muualla kuin velallisen aseman parantamiseen
tahtaavissa j arj estelmissa.
Velallisen suojan vahvistumisesta huolimattajulkisessa keskustelussa
nakyy aika ajoin vaatimuksia, joiden mukaan velkaongelmille olisi tehtava
nopeasti jotakin. Nama reformipyrkimykset ovat kytkeytyneet yha enemman
ensisijaisten suojajarjestelmien ulkopuolelle jaaneiden valiinputoajavelallisten ongelmien ratkomiseen. Velkaongelmiin joutuneen velallisen turvaverkko on silti nykyisin olennaisesti tiheampi kuin luottosaannostelyn purkautumisen aikoihin 1980-luvun puolivalin jalkeen.
Yksityisvelalliset ovat olleet yhteiskuntapolitiikassa eraanlaisia lamaajan lemmikkeja ja he ovat sailyttaneet suosikkiasemansa talouslaman jalkeenkin. Esimerkiksi tiedotusvalineissa vakaviin velkaongelmiin joutunut
yrittaja on usein esitetty lamavuosien "ikonina". Rahoitusmarkkinoiden
saannostelyn aikana tallainen tunnusmerkki oli tallettajamummo, joka
"talutettiin nayttamolle" aina, kun tuli puhe talletusten muuttamisesta verollisiksi (Koivisto 1996). Velkojat ovat katsoneet velallisen suojan kehittyneen
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1990-luvulla niin paljon, etta uusien kehittamishankkeiden jaWimista sivuun
hallitusohjelmista seuraavien parin vuosikymmenen ajan on pidetty toivottavana (Suviala 1999).
Velkaongelmia ei voida torjua tai lievittaa minkaan yksittaisen instituution avulla. Niiden hallintaan tarvitaan monia toisiaan taydentavia keinoja yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilta. Reifnerin (1999a) mukaan velkaongelmiin joutuneiden yksityisvelallisten syrjaytymista voidaan ehkaista ja
velkaongelmia lievittaa parhaiten hyodyntamalla rinnakkain oikeuspoliittisia
ja sosiaalipoliittisia ohjauskeinoja seka niita tukevia neuvontapalveluja.
Nain on meneteltykin 1990-luvulla Suomessa ja muualla Euroopassa.
Velkaongelmien hallinnan politiikkavaihtoehtojen painotuksia eri
maissa voidaan arvioida yleisesti kuvaamalla rinnakkain koyhyysastetta ja
yksityisvelallisille tarkoitettujen oikeudellisten maksukyvyttomyysmenettelyjen kysyntaa. Kuviosta 6.7 selviaa koyhyysaste ja kuluttajakonkurssia hakeneiden vaestOosuus Suomessa ja kymmenessa muussa markkinatalousmaassa. Koyhyysaste tarkoittaa tulokoyhien vaestoosuutta ja se kuvaa yleisesti julkisen vallan harjoittaman sosiaalipolitiikan toimivuutta. Kuluttajakonkurssiaste taas merkitsee maksukyvyttomille tarkoitettua velkojen oikeudellista jarjestelya hakeneiden vaestOosuutta. Se ilmentaa markkinoiden oikeudelliseen saantelyyn perustuvan resurssien uudelleenjaon anteliaisuutta.
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Resurssien uudelleenjaon ja markkinoiden saantelyn amerikkalainen ja eurooppalainen perinne nakyvat selvasti sosiaali- ja kuluttajakonkurssipoliittisista linjauksista. Maat sijoittuvat kuvioon 6.7 malliodotusten (ks. kuvio 3.3)
mukaisesti siten, etta hyvinvointimalli ja kuluttajakonkurssimalli taydentavat
toisiaan. Toisin sanoen vahva sosiaalipolitiikka ja maltillinen kuluttajakonkurssipolitiikka seka heikko sosiaalipolitiikka ja vahva kuluttajakonkurssipolitiikka kulkevat yleensa kasi kadessa.
Heikkoa sosiaalipolitiikkaa ja vahvaa valtiollista kuluttajakonkurssipolitiikkaa edustavat Pohjois-Amerikan maat sijoittuvat kauaksi anteliaampaa sosiaalipolitiikkaa ja heikompaa kuluttajakonkurssipolitiikkaa harjoittavista Euroopan maista. Euroopan maat erottuvat omaksi ryhmakseen, vaikka
niiden kesken onkin eroja molemmilla ulottuvuuksilla. Suomi sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa vahvan sosiaalipolitiikan ja keskivahvan kuluttajakonkurssipolitiikan valtioihin. Kuviossa tarkastelluista Euroopan maista
Saksassa noudatetaan liberalistisinta eli vahiten markkinoiden toimintaa
haittaavaa kuluttajakonkurssipolitiikkaa. Vahvimmin luottomarkkinoita kahlitsevassa Yhdysvalloissa kuluttajakonkurssien vaestOon suhteutettu hakijamaara oli vuonna 2000 Saksaan verrattuna perati 40-kertainen.
Havainnot sosiaalipolitiikan ja kuluttajakonkurssipolitiikan keskinaisesta yhteydesta eri markkinatalousmaissa osoittavat, etta missaan maassa
valtio ei puutu markkinoiden toimintaan vahvasti molemmista suunnista. Jos
nain olisi, kyse olisi velkariskien julkisesta ylivakuuttamisesta (Huls 1992).
Ylivahvan velallissuojan on epailty lisaavan vaeston velanottohaluja ja vahentavan velallisen omaa maksukyvyn ja luotonoton riskien punnintaa. Velkojat voivat samasta syysta myontaa luottoja kiinnittamattii riittavaa huomiota luottokelpoisuuden arviointiin. Tarpeen vaatiessa velkaongelmien
hallinnan eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen malli voivat lahentya
useammalla tavalla. Euroopassa olisi joko avattava kuluttajakonkurssipolitiikkaa tai heikennettava sosiaalipolitiikkaa. Pohjois-Amerikassa olisi taas
vahvistettava sosiaalipolitiikkaa tai heikennettava kuluttajakonkurssipolitiikkaa.
Velkaongelmista kuntouttavan ja veloista vapauttavan velkaturvapolitiikan niveltyminen sosiaaliturvajarjestelmaan on kansalaisten toimeentuloongelmien lievittamista ajatellen olennainen asia. Tama johtuu siita, etta
velkaongelmat estavat sosiaaliturvajarjestelmaa toimimasta tarkoitetulla tavalla ja veloista vapautumisen mahdollisuus taas palauttaa sen toimintakyvyn. Avoimella velkaturvapolitiikalla saadaan heikostakin sosiaaliturvasta
paljon irti, mutta heikko velkaturvapolitiikka halvaannuttaa anteliaankin sosiaaliturvan.
Lopuksi on hyvii palauttaa mieleen sosiaaliturvajarjestelmien institutionaalisessa muotoilussa havaittu koyhyyden paradoksi, jonka mukaan tarkimmin koyhyyden poistamiseen tiihtaaviit jarjestelmiit ovat onnistuneet
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avarammin muotoiltlDa jarjestelmia heikommin pienentamaan koyhyysastetta (Korpi & Palme 1998). Siksi nykyista avokatisempi kuluttajakonkurssipolitiikka tusldn johtaisi Suomessa tai muualla Euroopassa kohtalokkaisiin
seurauksiin. Pikemminkin se voisi parantaa sosiaaliturvan ja rnuiden velallista suojaavien keinojen yhteisvaikutusta. Nain on ctcnkin nykyisen kaltaisessa luonoyhteiskunnassa, jossa luottojen kayttO on yleista ja runsasta, talouden ja tyoelaman riskit vaikuttavat arvaamattomasti kansalaisten taloudenpitoon ja velkaongelmat ovat arkipaivainen ja pysyvaluonteinen vitsaus.

7

JOHTOPAATOKSIA JA KESKUSTELUA

Tutkimustehtava
Kun Mercedes-Benz toi uuden aikaisemmasta poikkeavan A-mallin markkinoille vuoden 1997 lopulla, auto kaatui ylHittaen ruotsalaisen Teknikens
Varld -lehden ajotestissa suoritetussa vaistOkokeessa (Uusi pikkumersu ...
1997). Vuoden 2001 kevaalla yhtiO ilmoitti saman mallin uuden version
markkinoille tulosta. Nykyisin auto nayttaa ulkoisesti samanlaiselta kuin
kaatuileva edeltajansa, vaikka siihen on tehty yhteensa noin tuhat muutosta.
(A-mersua... 2001.)
Tassa tapahtumassa ja kansalaisten talous- ja velkaongelmia lievittamaan tarkoitettujen ja resursseja uudelleenjakavien instituutioiden kehittamisessa voidaan havaita monia yhteisia piirteita. Seka autovalmistajan mallisto etta yhteiskunnan pelisaantOjen "institutional design" koostuu eri ajankohtina, eri tarpeisiin ja eri kohderyhmille luoduista osista. Kumpikin uudistuu jatkuvasti, mutta muutosten laajuus ja nopeus vaihtelevat eri aikoina.
Havainnot epakohdista ja pyrkimys niiden poistamiseen ovat tarkeita syita
seka tuotteiden etta instituutioiden uudelleenmuotoiluun. Uudistukset voivat
toteutua myos nakymattomasti ilman selvasti havaittavia muutoksia. Hyvaa
tarkoittavat muutospyrkimykset eivat ainajohda toivottuun asiantilaan, vaan
tuloksena voi olla tavoiteltujen vaikutusten lisaksi kielteisia seurauksia.
Instituutioiden muutos ja uudelleenmuotoilu ovat aiheena myos tassa
tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu kotitalouksien velkaongelmia ja niiden
hallinnan muodonmuutosta luottojen saannostelysta velkojen jarjestelyyn
suomalaisessa luottoyhteiskunnassa 1980- ja 1990-luvulla. Tavoitteena on
ollut selvittaa, miten rahoitusmarkkinoiden uudistuminen muutti kotitalouksien asemaa ja toimintaa luottomarkkinoilla ja minkalaisten ratkaisujen
avulla velkaongelmiin on yritetty vaikuttaa yhteiskuntapolitiikassa.
Tutkimus kytkeytyy luottoyhteiskunnasta ja velkaongelmien hallinnasta kaytyyn tieteelliseen keskusteluun. Kaksi luottomarkkinoiden tarkeaa
institutionaalista murrosta - rahoitusmarkkinoiden muutokset 1980-luvulla
ja veloista vapautumismahdollisuuksien laajeneminen 1990-luvulla- jasentaa tutkimustehtavaa ajallisesti. Tutkimus kuvaa siirtymaa luottosaiinnostelysta "hallintapoliittiseen tyhjiOon" ja siita edelleen tuoreisiin ratkaisumalleihin tai uuteen "institutional designiin". Tutkimuksessa on tarkasteltu
vaihtoehtoisten resursseja uudelleenjakavien yhteiskuntapoliittisten ohjauskeinojen kayttoa velkaongelmien hallinnassa. Siina on hyodynnetty uuden
institutionalismin eraita peruskasitteita. Empiiriset osuudet pohjautuvat paaosin kyselytutkimusten, tilastotietojen ja erillistutkimusten muodostaman
monipuolisen sekundaariaineiston kuvailevaan uudelleenerittelyyn. Velka-
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ongelmien hallinnan arviointi perustuu seka uusia instituutioita etta jarjestelmien sopeutumista koskeviin tarkasteluihin.

Luottoyhteiskuntaja velkaongelmien hallinnan tarve
Luottojen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut toisen maailmansodan jalkeen seka Suomessa etta muissa markkinatalousmaissa. Velkaantuminen ja
velkaongelmat ovat tuttuja paitsi kotitalouksille, myos muille talousyksikoille. Kotitalouksissa luottojen kaytto on muuttunut moraalisesti paheksuttavasta arkipaivaiseksi asiaksi. Luotot ovat tarkea osa taloudenpitoa usein
lapi elinkaaren. Luottoa otetaan asuntojen, kulutushankintojen, opiskelun ja
jopa valttamattomyysmenojen rahoittamiseen. Elinkeinovelat laajentavat
velkaista aluetta yksityistalouden ja takausvelat oman kotitalouden ulkopuolelle.
Vuosina 1980-2000 kotitalouksien luottokanta reaalisesti yli kaksinkeitaistui ja velkojen hoitorasitus lisaantyi. Vuonna 2000 kotitalouksilla oli
maksamatonta velkaa lahes 40 miljardia euroa ja noin 30 000 euroa velallistaloutta kohden. Velkaantuneita kotitalouksia on kyselytutkimusten mukaan noin 1,2-1,3 miljoonaaja velkaantuneita luonnollisia henkiloita on verotilastojen mukaan jo Jahes kaksi miljoonaa. Velallistalouksien maara lisaantyi 1980-luvun Jopulle saakka, mutta on vahentynyt hieman senjalkeen.
Kulutusluottomarkkinat uudistuivat rahoitusmarkkinoiden vapautumisen yhteydessa. Kulutusluottojen suhteellinen merkitys lisaantyikin muihin velkamuotoihin verrattuna 1980- ja 1990-luvulla. Suomessa on siirrytty
kohti sen kaltaisia kulutusluottojen kyllastamia luottomarkkinoita, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa on nimitetty luottoyhteiskunnaksi. Laman aikana
velkamaariltaan pienet kulutusluotot jaivat muiden velkojen va~joon luottojen kayttoaja velkaongelmia koskevassa keskustelussa.
Luottojen kaytto sujuu useimmilta velallisilta ilman vaikeuksia ja
vain osa joutuu velkaongelmiin. Velkaongelmat lisaantyivat 1980-luvulla,
kasvoivat jyrkasti 1990-luvun alussa, vahenivat talouslaman jalkeen ja ovat
taas lisaiintyneet 1990-luvun lopulta lahtien. Ongelmat ovat seuranneet viiveella velkaantumisen muutoksia. Kyselytutkimusten mukaan velkaongelmia kokeneiden tai ongelmiensa vuoksi ulosotto- tai luottotietorekisteriin
kirjattujen velallisten osuus 18-74-vuotiaasta vaestOsta vaihteli 1990-luvulla
osapuilleen 5-15 prosentin valilla. Vuosikymmenen lopulla no in 100 000
taloudella tai 200 000-300 000 henki!Olla oli joko subjektiivisesti koettuja
tai maksuvaikeuksien vuoksi rekisteroityja velkaongelmia. Kotitalouksien
velkaongelmien maara on jaanyt 1990-luvun laman j alkeen toistaiseksi korkeammalle tasolle kuin rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana. Sama
arvio patee Iaman jalkeen vahentyneisiin ongelmaluottoihin. Vahintaan
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kolme kuukautta viivastyneiden jarjestamattomien luottojen osuus luottokannasta jai 1990-luvun lopulla alle yhteen prosenttiin ja luottotappioiden
osuus muutamaan promilleen luottokannasta.
Luottojen kaytto on ollut perinteisesti yleisinta ja runsainta hyvaosaisissa vaestOryhmissa (nun. keski-ikaiset, toimihenkilot, hyvatuloiset, korkeasti koulutetut, lapsiperheet). Velkaongelmia taas on syntynyt suhteellisesti
eniten taloudelliselta asemaltaan muita heikommassa asemassa oleville
(mm. tyottomat, yksinhuoltajat, pienituloiset, vahan koulutetut). Tama perusasetelma nakyy edelleen, mutta vapailla rahoitusmarkkinoilla luotonanto
on Jaajentunut ydinkohderyhmansa ulkopuolelle maksukyvyltaan epavarmempiin vaestOnosiin. Velkaongelmia taas esiintyy myos keskiluokalla ja
hyvaosaisilla. Lisaksi yha suurempi osa kotitalouksien luottokannasta on
subjektiivisesti ylivelkaantuneiden talouksien velkaa.
Useirrunat velkaongelmiin joutuneet selviytyvat vaikeuksistaan sopeuttamalla talouttaan tai neuvottelemalla velkojien kanssa. Neuvotteluratkaisulla velkojaan jarjestelleiden kotitalouksien maara vaihteli kyselytutkimuksissa 1990-luvulla noin 100 OOO:sta 200 OOO:een. Velkojaan jarjestelleiden talouksien maara lisaantyi 1990-luvulla ja on ylittanyt jatkuvasti subjektiivisesti ylivelkaantuneiden maaran. Velkoja jarjestellaan paitsi maksuvaikeuksien lievittamiseksi, myos ongelmien ehkaisemista tai taloudenpidon
suunnittelua varten.
Luottosuhteen ulkopuoliselle avulle on kysyntaa vain, jos velallinen
ei pysty maksamaan velkojaan sovitusti, eika kykene selviamaan ongelmistaan joko omin toimin tai luotonantajan kanssa neuvotellen. Vakavat ja pitkakestoiset velkaongelmat aiheuttavat velallisille taloudellisia ja sosiaalisia
haittoja. Niiden lievittaminen on ollut yleinen peruste kehittaa uusia instituutioita velkaongelmien hallintaa varten. Toinen tiirkea syy on ollut, etta
velkaongelmat johtuvat usearrunin toimeentuloa vaarantavasta yllattavasta
muutoksesta kuin maksujen tahallisesta Jaiminlyonnista. 1990-luvulla velallisten auttamisessa on korostettu sosiaalisten suoritusesteiden rinnalla yha
enemman tosiasiallista maksukykya.

Staattisesta dynaamiseen velkaongelmien hallintaan
Ennen rahoitusmarkkinoiden vapautumista velkaongelmien hallintapolitiikan ydin oli luottojen kayton voimakas kontrollointi luottojen keskikorkosaannostelyn avulla. Vakaa ja velallisille suotuisa toimintaymparistO (mm.
j atkuva talouskasvu, negatiiviset reaalikorot, alhainen tyottomyys) vahensi
velkaongelmiin joutumisen riskia. Luottosaannostely piti riskivelalliset tehokkaasti luottomarkkinoiden ulkopuolella, eivatka edes luotonottajien tai
luotonantajien vakavat virhearviot johtaneet velkaongelmiin yhta helposti
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kuin vapailla rahoitusmarkkinoilla. Siksi velallisten suojaamista ei koettu
yhteiskuntapoli ittisesti Uirkeaksi.
Vaikeuksiin joutuneiden velallisten turva oli staattista. Tosin velallista suojattiin kohtuuttomilta ehdoilta ja menettelytavoilta luotonannossa ja
velan perinnassa. Tarkein velallisen asemaa turvaava keino oli ulosottotoimien rajoittaminen. Julkinen valta ei tukenut velallisia aktiivisesti siten, etta
nama olisivat saaneet velkaongelmansa hoidettua. Jarjestelmaan ei myoskaan sisaltynyt sellaisia kannustinrakenteita, jotka olisivat edistaneet velkaongelmien selvittelya luottosuhteissa. Maksuvaikeuksiin joutuneet velalliset
olivat usein joko omien ja tuttaviensa taloudellisten resurssien tai velkojien
armeliaisuuden varassa.
Rahoitusmarkkinoiden uudistuminen 1980-luvulla muutti luotonannon pelisaant6ja ja teki tilaa hallitsemattomalle velkaantumiselle. Myos
luottotietorekisterin tietosisallon kaventaminen heikensi luottokontrollia.
Aikaisempaa epavakaampi toimintaymparist6 (mm. talouskasvun paattyminen, positiiviset reaalikorot, tyottomyyden lisaantyminen) lisasi velkaongelmiin joutumisen riskeja ja ongelmien hallinnan tarvetta. 1990-luvun a! ussa talouslama karjisti kotitalouksien velkaongelmia, mutta sen merkitysta ei
pida ylikorostaa. Velkaongelmista on tullut pysyva ja talouskriiseista riippumaton osa nykyaikaisia luottomarkkinoita.
Nama muutokset merkitsivat avoimempaa liiketta velattomuudesta
luottomarkkinoille ja luottojen tavanomaisesta kaytOsta velkaongelmiin.
Velkaongelmat tunnustettiin tarkeaksi ongelma-alueeksi, johon julkisen
vallan on tarpeellista puuttua. Kun kotitalouksien velkaonge1mat olivat rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana vaheksytty ja unohdettu yhteiskuntapolitiikan osa-alue, luottoyhteiskunnassa 1990-luvulla niista tuli tarkea
poliittisen vaikuttamisen kohde. Aiempi suhtautumistapa korvautui uudella
dynaamisella otteella. Kuvio 7.1 kuvaa velkaongelmien hallinnan muodonmuutosta 1980- ja 1990-luvulla.
Uuden hallintapolitiikan ydinajatus on helpottaa vaikeuksiin joutuneiden velallisten asemaa siten, etta nama voivat joko jatkaa normaalia veJallisen elamaa ilman maksuvaikeuksia tai vapautua veloistaan ja palata takaisin luottomarkkinoille. Tama kannustava nakokulma on ollut muutenkin
esilla yhteiskuntapolitiikassa talouslaman jalkeen.
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Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikainen muotoilu:
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Kuvio 7.1 Velkaongelmien hallinnan muodonmuutos

Luottojen kayton kontrollointiin, vahaisten velkaongelmien unohtamiseen ja
vakavien ongelmien hoitamatta jattamiseen perustuneen hallintapolitiikan
merkitys on kaventunut. Se on taydentynyt luottoyhteiskunnalle ominaisella,
monipuoliseen hallintakeinovalikoimaan perustuvalla aktiivisemmalla toimintatavalla. Uusi asetelma on merkinnyt valtion otteen muodollista tiukentumista luottomarkkinoilla. Rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana
hallintapolitiikan ydin oli markkinaratkaisuun pohjautunut pankkien keskinainen kork<?sopimus. Nykyisin se on valtiollinen ja lakisaateinen yksityishenkilon velkajarjestely.
Velkajarjestelylla on korjattu runsaasti vakavia velkaongelmiaja silla
on ollut huomattava taloudellinen merkitys jarjestelyn saaneille velallisille.
Vuosina 1993-2000 yhteensa noin 50 000 yksityishenkilOa sai velkajarjestelyn tuomioistuimesta. Jarjesteltavien velkojen ja niista maksettavan osuuden perusteella velalliset saivat samana aikana velkajarjestelyistaan laskennallista etua usean miljardin euron arvosta. Velkajarjestelylla on tarkea ase-
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ma velkaongelmien hallintapolitiikan ydininstituutiona ja keskeisena kannustinrakenteena nykyisessa luottoyhteiskunnassa. Se on kannustanut velallisia etsimaan ulospaasya vakavista velkaongelmista, velkojia muuttamaan
toimintatapojaan luotonannossa ja velkojen jarjestelyssa sekii muita toimijoita kehittelemaan uusia keinoja velkaongelmien hallintaa varten.
Vaikka tassa tutkimuksessa on tarkasteltu pai:i.osin kotitalouksien
asemaa suomalaisilla luottomarkkinoilla, samat rahoitus- ja luottomarkkinoiden muutokset ja ki:i.i:i.nnekohdat voidaan tunnistaa muuallakin Euroopassa. Niiti:i. ovat luottojen merkityksen kasvu, rahoitusolojen vapautuminen ja
velkaongelmien lisaantyminen seka maksukyvytt6myyslainsaadann6n, velkaneuvontapalvelujen ja muidenkin uudenlaisten hallintakeinojen lapimurto
1900-luvun lopulla.

Joustavan yhteiskuntapolitiikan paradoksi
Velkaongelmien hallinta vapailla rahoitusmarkkinoilla voidaan jakaa kolmeen jaksoon. Ensimmaistii jaksoa - vuodet 1987-1992 - voidaan pitaa
monien myohemmin toteutuneiden tarkeiden hallintakeinojen ideointivaiheena. Toiselle jaksolle vuosina 1993-1996 on ominaista uuden hallintapolitiikan tarkeimpien perusrakenteiden syntyminen ja laajeneminen. Kolmannella jaksolla vuodesta 1997 eteenpain on ollut keskeistii ensisijaisten suojajarjestelmien ulkopuolelle jaaneiden valiinputoajien asemaan vaikuttaminen ja keinovalikoiman taydentaminen. 2000-luvun alussa painopiste on
siiriynyt uusien instituutioiden kehittamisesta jarjestelman uudelleenmuotoiluun.
Velkaongelmien hallintajarjestelman kehityksessa voidaan nahda seka uuden institutionalismin perusperiaatteita tukevia etta niita vastaan puhuvia piirteita. Vuoden 1993 uudistuksia, joilla elinikaisen velkavastuun periaate murtui ja veloista vapautumisen mahdollisuus avautui yksityishenki16ille, voidaan pitaa hyvana esimerkkina akillisesta institutionaalisesta
muutoksesta. Se merkitsi velkojen jarjestelyn pelisaantojen nopeaa uudistumista, vaikka velallisia suojeltiin sosiaalisin perustein jo rahoitusmarkkinoiden saannostelyn aikana. Aikaisempien toimintatapojen itsepintainen sailyminen velkaongelmien jarjestelyssa 1990-luvulle saakka korostaa historian
merkitysta instituutioiden kehityksessa (polkuriippuvuus). Pitkaan samanlaisina sailyneet ja muusta yhteiskuntakehityksesta jalkeen jaaneet rakenteet
voivat kuitenkin olla joissakin tilanteissa tavanomaista alttiimpia muuttumaan.
Velkaongelmien hallintaa varten tarkoitettujen instituutioiden muotoilu on ollut tempoilevaa ja iikillisten muutospaineiden ohjaamaa. Hallintapoliittinen tyhjio tayttyi luottosaannostelyn purkamisen jalkeen eri tahoilla
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syntyneiden toisistaan riippumattomien keksintOjen ja toimien avulla. Kantavana ajatuksena on ollut helpottaa velkaongelmia seka uusilla ratkaisumalleilla etta sopeuttamalla toimintajarjestelmia velkaongelmatilanteisiin.
Toisaalta jarjestelman epakohtia on pyritty poistamaan tukkimalla kokonaisuudessa havaittuja aukkoja. Velkaongelmien hallinnan nykyiset muodot eivat syntyneet etukateen hahmotellun kokonaisohjelman tuloksena. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen toteutettiin samalla tavoin askel askeleelta
ilman etukateissuunnitelmaa.
Velkaongelmien hallintakeinovalikoima rakentui tempoilevasti pienista osista laajaksi kokonaisuudeksi. Kehitysta voidaan tulkita esimerkiksi
siten, etta osittaisratkaisuihin perustuva instituutioiden "spontaani" muotoilu
saattaa olla puutteistaan huolimatta tarkoituksenmukainen tapa kehittaa yhteiskuntapolitiikkaa (ks. myos Ankarloo 1999). Nain on etenkin, kun vastataan velkaongelmien kaltaisiin uusiin riskeihin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Yhteiskuntapolitiikka ei ole vaihtoehdotonta, vaan ongelmiin on
yleensa useita vaihtoehtoisia tai toisiaan taydentavia ratkaisuja. Etukateen
suunniteltujen laajojen politiikkaohjelmien laadintaa vaikeuttaa niiden hidasliikkeisyys ja ulottuminen monille yhteiskuntapolitiikan osa-alueille.
Laajasti eri yhteiskuntapolitiikan lohkoille upotettua velallista suojaavien instituutioiden mosaiikkimaista kokonaisuutta voi olla jopa vaikeampi muuttaa kuin aikaisempaa luottosaannostelyyn pohjautunutta ohjausmallia. Nain jarjestelman muuttamisen vuoksi sen kayttajiin kohdistuvan
poliittisen riskin mahdollisuus pienenee. Vain jarjestelman institutionaalisen
ytimen uudelleenmuotoilu ja veloista vapautumismahdollisuuden voimakas
kaventaminen voisi horj uttaa nykyisen toimintamallin perusteita. Uudenlainen ja velalliselle entista monimutkaisempi "institutional design" voi o\la
yllattavan vakaa kokonaisuus. Osajarjestelmissa tehdaan jatkuvasti pienia
muutoksia, mutta kokonaisuuteen vaikuttavien suurten muutosten toteuttaminen on vaikeaa. Tata ominaisuutta voidaan kutsua vaikkapa nimikkeeWi
"joustavan yhteiskuntapolitiikan paradoksi".

Velkaturvapolitiikka )a sosiaalipolitiikka
Velka-asioilla on paljon kytkentOja sosiaalipolitiikkaan. Ne liittyvat ennen
muuta velkaongelmiin, niiden aiheuttamiin haittoihin ja ongelmien lievittamispyrkimyksiin. Luottojen kayttO ilman velkaongelmiakin on sosiaalipoliittisesti tarkeaa. Luotot esimerkiksi tasaavat tuloja elinvaiheiden valilla tai
voivat auttaa muuten taloudenpidon hallinnassa. Taulukko 7.1 kuvaa luottojen, velkaongelmien ja ongelmien hallinnan merkitysta sosiaalipolitiikan
nakokulmasta j a yleisemminkin.
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Taulukko 7.1 Luottoyhteiskuntaja sosiaalipolitiikka
Yleiskuva

Sosiaalipoliittinen merk:itys

Vela!

- luottojen merkitys kotitalouksille kasvoi
1900-luvun toisella puoliskolla
- velkaantumisen paakohteet ovat asunto,
kulutus, elinkeino ja opiskelu
- "suuren muuton" aikana \960-luvulla
yleistynyt palkkatyo on Juottoyhteiskunnan perusta
- rahoitus- ja luottomarkkinat uudistuivat
hallitsemattomasti 1980-luvulla
- eritoten kulutusluottomarkkinat kehittyivatja laajenivat 1980- ja \990-luvulla
- luottojen kaytttl on laajentunut myos
taloudellisesti haavoittuviin vaestonosiin
- nykyisin puolella kotitalouksista tai 1874-v vaestOsta on velkaa

- luotot lisaavat talouden joustoa ja tasaavat
tuloja yli elinkaaren enemmistolla velallisista
luoton kytkenta saastoihin ja omaisuuteen on
heikentynytja tulot ovat use in ainoa vakuus
seka luottoyhteiskunnan etta hyvinvointivaltion rakentamista tuettiin pakkosaasUimisen
ja kasvuhakuisen talouspolitiikan avulla
- vapailla luottomarkkinoilla koyhat maksavat
luotoistaan muita enemman
- kulutusluottoa kaytetaan myos perustoimeentuloon j a talousongelmien hoitoon
- luottojen laajeneminen taloudellisesti epavakaisi in vaestoryhmiin on riskialtista
velanhoidon taloudellisen rasituksen kasvu
vaikuttaa kotitalouksien toimeentuloon

Ongelmat

- velkaongelmat ovat lisaantyneet pitkalla
velkaongelmat ovat olleet sosiaalipolitiikassa
aikavalillaja karjistyneet lamakausina
huonosti tunnettu toimeentulon osa-alue
- nykyisin ongelmavelallisia on 5-10% - velalliselle epaedullinen muutos on usein
aikuisvaestOsta ja velkaongelmia on
syyna velkaongelmiin (sairaus, tyottomyys,
enemman kuin luottosaannostelyn aikana
parisuhteen purkautuminen)
- yha suurempi osa kotitalouksien veloista - vakavista velkaongelmista voi syntya velallion ongelmavelallisten velkaa, mutta
selle monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia
luottoriskit oval pienempia kuin yrityksilla
haittoja
- kulutusvelkoj en
maksuongelmat oval
velkaongelmat eivat ol e enaa poikkeavia, vaan
korostuneet Iaman jalkeen
tavanomainen osa luottojen kayttoa
- taloudellisesti heikoilla vaestoryhmilla on
luottojen kaytOn ongelmat kytkeytyvat usein
eniten velkaongelmia, mutta ne oval laamuihin toimeentulovaikeuksiin ja apua tarvitsevia on entista vaikeampi paikantaa
jentuneet hyvaosaisillakin
- velkaongelmat oval usein lie via ja tilapai- - velkaongelmat estavat sosiaaliturvaa toimisia, mutta muuttuvat toisinaan pysyviksi
masta tarkoitetulla tavalla

Hallinta

- saannostelyn purkamisen jalkeen luottomarkkinoilla syntyi hallintapoliittinen
tyhjio; velkaongelmiin ei ollut varauduttu
- 1990-luvulla syntyi runsaasti uusia instituutioita ongelmien hallintaan ja avautui
mahdollisuus veloista vapautumiseen
- vanhoja toimintajarjestelmia sopeutettiin
velkaongelmiin ja eri velkamuotoja varten
kehitettiin erityiskeinoja
- ongelmat korjaantuvat usein luottosuhteessaja vaativat harvoin muuta apua
- uusi "institutional design" syntyi ilman
kokonaisohjelmaa markkinoiden, julkisen
sektorin ja kolmannen sektorin toimin
- yritys-, takaus- ja asuntovelallisten suoja
on kehittynyt eniten; kulutusvelkaongelmien hallinta on vaikeinta
- luottoyhteiskunta kattaa nykyisin luotot,
velkaongelmatja tehokkaat hallintakeinot
- Suomessa on kansainvalisesti vertaillen
hyva velallissuoja

-

-

-

-

sosiaaliturvaa ei ole kehitetty vastaamaan
velkaongelmiin; sosiaalipolitiikan keinot ovat
jaaneet sivuosaan velkaongelmien hallinnassa
velkaongelmien hallinta ali 1990-luvulla edistyksellinen yhteiskuntapolitiikan lohko ja
samana aikana sosiaaliturvaa leikattiin
velkavastuiden vahentaminen palauttaa sosiaaliturvan toimintakyvyn ja ongelmien poistuminen velallisen toimintakyvyn
sosiaaliturva ja markkinoiden saantely muodostavat uuden velkaturvapolitiikan
velkaongelmien hallinnassa on hyodynnetty
riskien yksityista (lainaturva) ja julkista
(velkajarjestely) vakuuttamista
velkaneuvontapalveluilla on yhta lailla tarkea
asema velkaongelmien jarjestelyssa kuin
sosiaalipalveluilla sosiaalipolitiikassa
ensisijaisten suojajarjestelmien ulkopuolelle
jaa aina "valiinputoajia"
Jiian hyva suoja voi johtaa siihen, etta pankit
maksattavat riskiluottojaan veronmaksajilla
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Valtiollinen sosiaaliturva on jiianyt velkaongelmien hallinnassa sivustakatsoj aksi. Sosiaaliturvan kaikkiin tarkeimpiin etuuksiin 1990-luvulla tehdyt
leikkaukset vahvistivat muiden jakomuotojen suhteellista asemaa. Yksityisoikeudellinen markkinoiden saantely, markkinaratkaisut ja myos kolmannen
sektorin sosiaalipolitiikka ovat korostuneet velkaongelmien hallinnassa.
Julkisoikeudelliset yhteiskuntapolitiikan instrumentit soveltuvat ylipaansa heikosti velkaongelmien hoitamiseen. Monet velkaongelmien korjaamiseen tarkoitetut instituutiot eivat taas sovellu muiden toimeentulovaikeuksien hallintaan. Ylisuuret velanhoitomenot voivat vaarantaa jopa palkkaa tai yrittajatuloa saavan velallisen toimeentulon. Parjaaminen sosiaaliturvaetuuksien varassa on viela vaikeampaa, ellei velanhoitomenoja kyeta vahentamaan.
Velallisen vakavat velkaongelmat estavat sosiaaliturvaa toimimasta
tarkoitetulla tavalla. Veloista vapauttaminen taas palauttaa sosiaaliturvan
toimintakyvyn, mutta ei tee sen enempaa muiden toimeentulo-ongelmien
helpottamiseksi. Velkaongelmien hallintajarjestelma on siis tarkoitettu torjumaan ja lievittamaan velkaongelmia ja sosiaaliturvajarjestelma muita toimeentulo-ongelmia. Yhdessa ne muodostavat toisiaan taydentaviin kokonaisuuden.
Naissa jarjestelmissa vaikeuksiin joutuneen kansalaisen auttamisen
perusstrategia on erilainen. Sosiaaliturvan tulontasausjarjestelmissa toimeentuloa turvataan usein rahamaaraisten etuuksien avulla, oli kysymys
sitten vakuutukseen pohjautuvista tai verovaroin rahoitetuista etuuksista. Ne
paikkaavat osaltaan velkaongelmiin joutuneiden ansionmenetyksia. Velkaongelmien korjaamisessa oikeuspoliittisin keinoin tarkein oivallus on ollut
"menojen vahentamisen politiikka". Sita voidaan toteuttaa maksuaikajarjestelyjen avulla, yhdistamalla kalliita luottoja yhdeksi normaalihintaiseksi
luotoksi tai poistamalla viivastysseuraamuksia. Vakavammissa ongelmatilanteissa korkojen sovittelu, velkamaaran alentaminen tai velallisen vapauttaminen kokonaan veloistaan keventavat velkataakkaa.
Uuden lahestymistavan innovatiivisuus tulee hyvin esiin, jos sita verrataan velkavastuiden jarjestelyyn velallisen tuloja lisaamalla. Velkojen
maksuaikataulun pidentamisen asemesta pitaisi tihentaa palkanmaksuvalia.
Vuosikorko ja sen alentaminen taas voitaisiin rinnastaa palkankorotuksiin.
Velkamaaran alentamisen vastikkeena olisi palkan maaran lisaaminen ja
veloista vapauttaminen rinnastuisi suureen kertaluonteiseen lisaansioon, joka
kaytettaisiin velkojen maksuun. Vakaviin velkaongelmiin olisi sovellettava
useita eri keinoja. Poliittisen yhteisymmarryksen lOytaminen tallaisesta jarjestelmasta voisi olla vaikeaa.
Hyvinvointivaltion syntymisen jalkeen ei ole kehitetty monia merkittavia sosiaalipoliittisia innovaatioita. Niita on saatettu kuitenkin etsia vaarasta suunnasta, koska monet tuoreet kansalaisten hyvinvointia lisaavat uu-
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distukset on toteutettu aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. 1990-luvun sosiaalipolitiikkaja siihen liittynyt keskustelu oli vahvasti lamanja leikkausten
savyttamaa. Samanaikaisesti kansalaisten toimeentulon yhdella ydinalueella
elettiin poikkeuksellisen reformistista aikaa. Velkaongelmien lievittamista
varten on syntynyt 1980-luvun puolivalin jalkeen niin runsaasti erilaisia keinoja, etta niista muodostuvaa kokonaisuutta voidaan kutsua jalkiviisaasti
velkaturvapolitiikaksi. Myos sosiaaliturvapolitiikka tai hyvinvointivaltio
ovat samalla tavoin jalkikateisesti muodostettuja kasitteita.
Luottojen merkityksen kasvu kansalaisten taloudenpidossa ja velkaongelmien hallinnan uusien muotojen keskittyminen sosiaalipolitiikan reuna-alueille voivat antaa varovaista aihetta sosiaalipolitiikan kasitteen uudelleenarviointiin. Sosiaalipolitiikan maaritelmissa ei ole yleensa korostettu yksityisoikeudellisia resurssien uudelleenjaon muotoja, vaikka oikeudellisiin
kysymyksiin onkin kiinnitetty entista enemman huomiota esimerkiksi sosiaalisista oikeuksista puhuttaessa (ks. myos Saari 2001 b). Oikeustieteissa
sosiaalista sopimusoikeutta, heikomman suojaa ja velallisen asemaa koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu useammin rinnakkain erilaisia resurssien
uudelleenjaon muotoja. Samoin sosiaalipolitiikassa olisi kiinnitettava
enemman huomiota resurssien uudelleenjakoon markkinoiden saantelyn
avulla. Nain sosiaalipolitiikka voidaan nahda osittain uudessa valossa. Esimerkiksi 1990-luvulla monien kotitalouksien toimeentulo heikkeni sosiaaliturvan leikkausten vuoksi, mutta osa talouksista hyotyi samana aikana runsaasti velallissuojan vahvistumisestaja velkojen anteeksiannosta.

Uusista innovaatioista uudelleenmuotoiluun
Velkaongelmien hallinnan uusi "institutional design" muuttuu koko ajan.
Jatkuva muutos- ja taydentamistarve osoittaa, etta monimutkaisiin toimeentulo-ongelmiin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Yhteiskuntapolitiikassa on samanaikaisesti sopeutettava aikaisempia jarjestelmia, lainattava
ideoita muilta yhteiskuntapolitiikan lohkoilta, etsittava uusia ratkaisumalleja
ulkomailta ja mahdollisuuksien mukaan pyrittava kehittamaan uusia innovaatioita. Ongelmiin on vastattava monien toimijoiden ja useiden keinojen
avulla. Lisaksi toimintapolitiikan eri tasot ja sen kohteiden erilaiset motiivit
hamartavat kokonaisuutta.
Nama kehityspiirteet kuvaavat hyvin yhteiskuntapolitiikan kykya ja
tapaa vastata uudenlaisiin taloudellisiin riskeihin. Velkaongelmien hallintapolitiikan tarkastelussa tallaisten havaintojen tekemiseen on ollut hyvat
mahdollisuudet, koska velkaturvajarjestelma rakentui kohtalaisen lyhyessa
ajassa hallintapoliittisesta tyhjiosta ongelmien lievittamiseen tarkoitettujen
instituutioiden tiheaksi joukoksi. Ahtaasti saannellyilla yhteiskuntapolitiikan
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lohkoilla kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa ja muutospyrkimykset
voivat johtaa helposti tarpeettomiin uudistuksiin, "institutionaaliseen vandalismiin".
Velkaongelmien hallinnan tarkeimmat perusratkaisut tehtiin 1990luvun ensimmaisella puoliskolla, jolloin velallisen suoja oli nykyiseen verrattuna kehittymatonta ja sen vahvistamiselle oli vahva sosiaalinen tilaus.
Myohempien uudistusten lisahyoty on jaanyt pienemmaksi. Melko kypsaksi
kehittyneessa velkaturvajarjestelmassa on silti edelleen kehittamismahdollisuuksia, kuten useat vireilla olevat reformipyrkimykset osoittavat. Vakaviin
velkaongelmiin joutuneiden velallisten suojaa on aikomus vahvistaa seka
velkojen jarjestelyssa etta niiden perinnassa.
Toisaalta velkaongelmiin vaikuttamista koskevassa keskustelussa korostetaan yha enemman ongelmien torjunnan ja kuluttajien valistamisen tarkeytta. Velkaongelmien torjuntaa varten syntyikin monia uusia keinoja
1990-luvulla. Niista tarkeimpana voidaan pitaa lainaturvavakuutusta, jonka
kayttajia on jo satojatuhansia. Myos asuntovelkojen valtiontakauksella on
laaja kayttajakunta.
Velallisten suojautumista velkaongelmilta olisi mahdollista kannustaa
verovahennysten avulla. Vastaavanlaista markkinaehtoista sosiaalipolitiikkaa tuetaan verovahennyksilla myos yksityisessa elaketurvassa. Lainaturvavakuutusten verotuki voitaisiin rahoittaa siirtamalla velallisille myonnettavien anteliaiden korkovahennysten painopistetta velkaantumisen edistamisesta velkaongelmilta suojautumiseen.
Luotonantajille tarjottava informaatio on toinen aukkokohta, jossa on
viela tilaa parantaa luottomarkkinoiden toimivuutta. Vaikka vapailla rahoitusmarkkinoilla on painotettu laajan ja laadukkaan informaation merkitystii
luottosuhteiden perustamisessa, tata tavoitetta on toteutettu epajohdonmukaisesti. Velallisten tietopohjaa ja tiedonsaantimahdollisuuksia on lisatty oikeussaantelylla ja muutenkin, kun taas velkojien kaytossa olevaa informaatiota on kavennettu tietosuojan saantelya kehitettaessa. Tehokasta luottotietotoimintaa voidaan pitaa vapailla rahoitusmarkkinoilla eraanlaisena luottosaannostelyn korvikkeena.

Luottoyhteiskunta }a vastuunjako luottomarkkinoilla
Luottoyhteiskunnan kasite on nahtava Suomessa ja muualla Euroopassa
osittain uudessa valossa. Toisen maailmansodan jalkeisina kasvun vuosikymmenina se kytkeytyi luottomarkkinoiden laajenemiseen ja luottojen
kayton lisaantymiseen. 1980-luvulta alkaen luottoyhteiskunta liitettiin myos
velkaongelmiin. 1990-luvulla velkaongelmista vapauttava uudenlainen hal-
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lintapolitiikka ja muut velallisen suojakeinot ovat kehittyneet olennaiseksi
osaksi toimivaa luottoyhteiskuntaa.
Velkaongelmien hallinnan muodonmuutosta voidaan piti:Hi osana pitkaaikaista kehitysta, jossa voimakkaaseen ja rajoittavaan saannostelyideologiaan perustuneen yhteiskuntapoliittisen ohjausmallin voima alkoi heiketa
talouden kansainvalistymisen ja markkinaliberalismin tiivistymisen vuoksi
1970-luvulta alkaen. 1980-luvulla usko puhdaspiirteisen liberalismin toimintakykyyn alkoi kuitenkin horjua ympari Euroopan. Samalla havaittiin,
etta vapaa markkinata1ous on luottosuhteissa "hyva renki mutta huono isanta". Suomessa tama on todettu jo kahteen kertaan. Rahoitusmarkkinat vapautettiin 1920- ja 1980-luvulla ja maamme taloushistorian syvimmat lamajaksot koettiin 1930- ja 1990-luvulla.
Suomessa ja monissa muissakin Euroopan maissa valtion asema velkaongelmien hallinnassa vahvistui markkinoiden kustannuksella 1990~
luvulla. Pohjois-Amerikassa valtio on puuttunut aina voimakkaasti luottomarkkinoiden toimintaan suojaten velallisen asemaa ja rajaten velkojien
toimintavapauksia anteliaan kuluttajakonkurssisaantelyn avulla. Siihen on
yhdistynyt liberalistinen sosiaalipolitiikka. Pyrkimys kahlita luottomarkkinoiden toimintaa amerikkalaiseen tapaan selittaa osittain sita, miksi Euroopassa luovuttiin 1990-luvulla aariliberalistisesta suhtautumisesta yksityisvelallisten velkaongelmiin. Vaesti:in koyhyysasteen ja yksityishenkiloiden
maksukyvytti:imyysmenettelyjen kii.yton perusteella Suomi on nykyisin vahvan sosiaalipolitiikanja keskivahvan kuluttajakonkurssipolitiikan maa.
Riskien vastuunjako luottomarkkinoilla on muuttunut luottosaannostelyn ajasta. Velkaongelmien hallintapolitiikan suunnanmuutos johti 1990luvulla luottojen kayti:in riskien jakamiseen aikaisempaa tasapuolisemmin
luottosuhteen osapuolten kesken siten, etta velkaongelmatilanteissa velallisten vastuuta vahennettiin ja velkojien vastuuta lisattiin. Uusi vastuunjako
pohjautuu uudenlaiseen kasitykseen toimintaymparisti:ista. Yhteiskunnassa
ei pideta enaa sopivana, etta velallinen yksin kantaa vastuun paaosin yllattavien muutosten aiheuttamista velkaongelmista seka niiden taloudellisista ja
sosiaalisista kustannuksista (ks. myos Lamassa ylivelkaantuneet. .. 2002).
Velallisen suojan vahvistamisen vaikutukset luottomarkkinoihin ja
velkojien toimintaan ovat olleet voittopuolisesti myonteisia ja tervehdyttavia. Edes veloista vapautumismahdollisuuden avautuminen ei rapauttanut
kansalaisten maksumoraalia, eika vaikeuttanut luotonsaantia. Nykyaikainen
luottotalous sietaa hyvin markkinoiden toimintaan vahvasti puuttuvaa velallisen suojaa. A varakatseista ja markkinaliberalismin vaaroilta suojaavaa velkaongelmien hallintapolitiikkaa voidaankin pitaa luottoyhteiskunnan perusominaisuutena.
Velallisen suojan vahvistuminen ja sosiaalisuuden lisaantyminen
luottomarkkinoilla ei kuitenkaan muuta luottotoiminnan perusolemusta.

259
Luotto on edelleen enimmakseen luotonantajan ja luotonottajan keskinainen
asia; se ei ole kansalaisen perusoikeus. Nykyaikaisessa luottoyhteiskunnassa
on mahdollista tulla toimeen myos velkaantumatta. Jos nain ei ole ja viihiivaraiset joutuvat ottamaan luottoa perustoimeentulon turvaamiseen, vika on
tulojen ensijaossa tyomarkkinoilla tai niiden uudelleenjaossa sosiaalipolitiikan avulla. Vaikka koyhien toimeentulo pystyttiiisiinkin turvaamaan muulla
tavoin kuin velaksi, velkaongelmia ei voida silti tiiysin viilttiiii. Ne ovat
luonnollinen osa luottomarkkinoita ja johonkin mittaan saakka terveen luotonannon merkki.
Terveiden luottomarkkinoiden perusominaisuutena voidaan pitiiii
myos sitii, etta luotonottajatja luotonantajat punnitsevat tarkasti velanhoidon
edellytyksiii etukiiteen. Silti yksittaisen velallisen tulevaa maksukykyii on liki mahdotonta ennustaa. Luottorahoituksen ja velkaongelmien ikuisesti
pulmallinen suhde kiteytyy hyvin kokkolalaisen autokorjaamon seiniitekstiin, joka on kirjattu vuonna 1998 julkaistuun "Yrittiijyyden sadat tarinat" teokseen (Eriiheimo & Lehtonen 1998, 169).
Minii ei anta sinulle luotto
Sinii tahto luotto,
minii ei suostu,
sinii hapan.
Sinii yhii tahto luotto,
minii suostu,
antaa sinulle luotto.
Sinii ei maksa,
minii hapan,
parempi sinii hapan.
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LIITTEET
Liite 1

Tutkimuksessa kaytetyt perustiedot

Hintojen muutos. Tutkimuksessa esiintyvat rahamaarat on deflatoitu elinkustannusindeksilla 1914=100 (Elinkustannusindeksi 1921-2000).
Valuutta. Tutkimuksen rahamaarat on muunnettu euroiksi kiintealla vaihtokurssilla, jossa
yksi euro on 5,94573 markkaa.
Bruttokansantuote. Bruttokansantuotteen maara perustuu kansantalouden tilinpidon aikasarjoihin. Neon ketjutettu kolmestajaksosta (1860-1960, 1960-1975 ja vuodesta 1975
eteenpain) seka paivitetty viimeiselta jaksolta Statfin-tilastojarjestelmasta (Bruttokansantuote 1860-2000).
Kaytettavissa olevat tulot, kulutus ja saastaminen. Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpidon aikasarjoihin. Ne on ketjutettu kolmesta jaksosta 1960-1985, 1975-1997 ja
1990--2000 (Tulot, kulutus ja saastaminen 1960-2000).
Kotitaloudet. Kotitalouksien maara perustuu Tilastokeskuksen tietoihin kotitalouksien
kaytettavissa olevista tuloista, keskikoosta ja lukumaarasta vuosilta 1966-2000 (Kotitaloudet 1966-2000).
VaestO. VaestOtiedot perustuvat Tilastokeskuksen vaestOtilastojen tietoihin vaestomaarasta
ikavuosittain vuosilta 1940-2000, ellei ole toisin mainittu (Vaest() 1940-2000).
Tyolliset ja tyottomat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tyovoimatutkimusten aikasarjoihin vuosilta 1959-1988 seka Statfin-tilastojarjestelmasta koottuihin uuden tilastointitavan mukaisiin tietoihin vuosilta 1989-2000 (Tyovoima 1959-2000).

Liitetaulukot
Liitetaulukko I
VELKAANTUMINEN
A. Korot
PerusPatlkkiluottojen
korko
keskikorkoja
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%

%
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Uihteet: Tiedot perustuvat Suomen Pankin tilastotoimiston tietoihin (Luottokorot 1962-2000; Peruskorko 1867-2000).
Peruskoron mlllirittely siirtyi vuoden 1999 alusta Suomen Pankilta valtiovarainministeriolle. Muut korot kuvaavat
luottojen nimelliskorkoja vuoden lopussa.
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VELKAANTUMINEN
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Uihteet: Tiedot perustuvat taloushistoria11isiin tilastoihin (Luottovolyymin .. .l983), Tilastokeskuksen kokoamiin
1uottokannan aikasarjoihin (Luottokannan pitkat aikasarjat 1975-1997; Luottokannan aikasarjat 1975-1988),
Barlundin (1976) kokoamiin kulutus- ja opintoluottotietoihin seka naita liihteita taydentaviin luottokannan
vuositilastojen tai niiden perusaineistojen lukuihin vuosilta 1998-2000 (Luottokanta 1998-2000).
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Uihteet: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kokoamiin luottokannan aikasarjoihin (Luottokannan pitkiit aikasarjat
1975-1997; Luottokannan aikasarjat 1975-1988) sekii niiHI tiiydentiiviin luottokannan vuositilastojen tai niiden
perusaineistojen lukuihin vuosilta 1998-2000 (Luottokanta 1998-2000). Luottojen kuoletukset on laskettu luottokannan
ja uusien luottojen perusteella, eikii niitl! ole kuvattu erikseen liitetaulukossa.
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1 862
1929
1 929

693

..

695

774
803
754
749
624
636
639

..
841
757
671
694
660
623
604
644
633

825
772
729
847
764
757
786
849
871

I 133
l 145
I 098
I 081
I 121
I 426
'I 577
I 406
I 416

..

1 559
1 682
1 832
2 040
2 044
2 080
I 842
1 961
1 847
1 909
2 300
2 542
2 397
2 420

Lahteet: Velkaantuneiden luonnollisten henki1oiden maliraa koskevat luvut perustuvat veroti1astoista
vuosilta 1988-2000 koottuihin tietoiliin (Verojen maksuunpano 1980-2000) ja suoraan Tilastokeskuksen
tu1o- ja varallisuustutkimuksen aineistoista saatuiliin vastaaviin tietoihin tata edeltavalta ajalta
(Velkaantuneet henkiliit 1976-1987). Tiedot velallistalouksien malirasta perustuvat Suomen
Pankkiyhdistyksen saastamis- ja 1uotonkayttotutkimuksiin (Kotitalouksien saastaminen ja luotonkaytto
1985-1998; Suomen Pankkiyhdistys 1983) ja Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksiin (Reijo 2000b;
Kotitaloustutkimus 1991-1999). Taulukon lyhenteet SPY ja TK viittaavat naihin tiedontuottajiin.
Luottokorttitilien malirat on koottu Tilastokeskuksen 1uottokorttitilastoista vuosilta 1987-2000
(Luottokortit 1987-2000).

Liitetaulukko 2
VELKAONGELMAT
A. Pitkili aikasarjoja velka-asioista alioikeuksista

vuosi
1922
1923
1924
1925
I926
1927
1928
1929
I930
1931
1932
1933
I934
I935
1936
1937
1938
I939
1940
I941
1942
1943
1944
I945
1946
1947
I948
I949
1950
1951
1952
I953
1954
I955
I956
1957
I958
1959
1960
1961

KonkurssiVelkojen Takausriidat
hakemukset massaEerinta
lkm
lkm,
lkm/miij.
tuhansia
asukasta
725
792
I 179
891
828
857
105
889
97
I 401
I22
I 945
183
2 417
243
254
I 9I5
I 251
237
804
158
724
I26
594
85
583
70
547
57
55
2I
26
14
13
6
79
12
108
8
liS
I3
II
142
379
I9
406
14
239
I5
429
II
6I2
17
I 010
23
20
849
9
973
24
I 057
33
918
38
791
28
892
24
32
I 005
31

..

vuosi
I962
1963
I964
I965
1966
1967
1968
I969
1970
I971
1972
I973
1974
I975
1976
1977
1978
I979
1980
198I
1982
1983
I984
1985
1986
I987
I988
I989
1990
I99I
I992
I993
1994
1995
I996
1997
1998
1999
2000

KonkurssiVelkojen Takausriidat
hakemukset massaEerinUi
lkm
lkm,
lkm /milj.
tuhansia
asukasta
843
40
I 047
40
946
42
..
1 011
39
42
47
972
48
54
I 186
44
56
54
1 335
52
I 374
52
1 361
52
66
I 460
57
69
I 263
50
60
I 063
50
44
970
55
60
1 027
56
65
I 055
58
36
I 435
62
41
I I78
63
49
892
59
38
70
3I
856
I 219
82
42
I 447
92
46
I 322
98
48
I 704
104
63
2 I22
1I3
68
129
66
2 503
2 844
135
98
2 583
127
100
2 749
I31
111
3 634
166
153
6 255
242
323
7 39I
243
605
240
6 861
67I
2I3
5 545
855
4 700
188
796
155
541
4 296
3 611
134
436
3 136
131
353
3 080
134
276
2 908
14I
238

Uhteet: Konkurssien maara perustuu Tilastokeskuksen keriUimiin konkurssitietoihin (Konkurssit 1922-2000).
Konkurssiasioiden vertailussa kaytettavat viiestotiedot vuotta 1940 edeltiiviiltii ajalta pohjautuvat lahteeseen
STV 1943. Velkojen massaperintaa koskevat tiedot perustuvat paaosin tuomioistuintilastojen tietoihin
maksamismaiiraysasioista vuosilta 1955-1993 riita-asioista vuosilta 1994-2000 (Riita- ja hakemusasiat 19942000; Maksamismaiiraysasiat 1955-1993). Luvut kuvaavat vuosina 1955-1981 aiioikeuksiin saapuneita ja sen
vuosina 1982-1993 loppuun kasiteltyja maksamismaaryksia. Riita-asioita koskevista tiedoista vuoden 1994 luku
kuvaa saapuneita suppeita riita-asioitaja senjalkeiset luvut kirjallisessa valmistelussa ratkaistuja asioita. Sarjan
kokoaminen useista tiedoista johtuu tilastoinnin puutteista ja alioikeusuudistuksesta. Takausriitojen maa.ra
perustuu Kivivuoren (1996) laskelmiin ajanjaksolta 1927-1993, joita on taydennetty vastaavilla tiedoilla
vuosilta 1994-2000 (Riita- ja hakemusasiat 1994-2000). Koko sarja on esitetty alkuperaisen sarjan tavoin
vaestoon suhteutettuna. Takausriitoihin sisaltyvat takausvastuutja takaajien takautumisoikeudet.

Liitetaulukko 2
VELKAONGELMAT
B. Kotitalouksien oogelmaluotot

vuosi
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Subjektiivisesti ylivelkaantuneiden
kotitalouksien velat keskimiUirin
tuhatta e (ka2 tuhatla e {mediaanQ

43
47
36
28

26
39
23
17

32
28
32
41

15
10
14
10

..

Jarjestiimattomat Luottotappiot
luotot
mili. e
milj. e
0,3
0,7
1,3
1,9
2,4
3,2
5,6
11,1
20,0
26,9
37,0
74,0
1 956
291,6
2 183
274,1
1197
329,5
1 045
181,1
755
217,8
549
140,8
110,8
501
317
25,7
274
37,2

Luottokorttien
luouota~eiot

milj. e

..
4,5
6,7
14,0
14,0
17,3
9,6
6,4
4,5
5,9
5,9
9.0

Uihteet: Y1ivelkaantuneiden velkamaiirli pohjautuu Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksiin (Kotitaloustutkimus 19911999). Jarjestiimattomien 1uottojen maiirii on koottu pankkikonsemien ongelma1uottoja ta1oussektoreittain kuvaavista
Rahoitustarkastuksen tiedoista (Ongelmaluotot 1992-2000). Luottotappiotiedot perustuvat Tilastokeskuksen
kansantalouden tilinpidonja luottokorttitilastojen tietoihin (Luottotappiot 1975-2000; Luottokortit 1987-2000).

Liitetaulukko 2
VELKAONGELMAT
C. Velkaongelmien yleisyys luottomuodoittain
ubjektiivisesti

Muita havaintoja eri luouomuotoih.inliittyvistii ongelmista

~Livclkaantuncet

vuosi

asuntovelallistaloudet

muut
luotto- ja peruutetut
velallis- maksukortti- korttitilit
taloudet
hairiot

tuhansia

tuhans ia

tuhansia

mhans in

osamak.suasuntotilitykset osakkeiden
pakkoIll nnit
lkm
lkm

konl--urssihakemukset
pienyk.sityisyrittiij!it
henkilot

)

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

24
26
25
26

12
21
27
34

48
46
40

71
80
66

..

..

130
124
191
282
218
229
110
89
103
77
84
86
81

27
28
58
85
72
59
48
37
31
29
29
36
35

12 022
12 331
12 757
13 177
14 043
13 267
11 277
II 610
14 002
18 739
18 044
12 045
6 573
3 234
2 101
1 696
1497
I 582
1 900

..
90
59
67
105
188
304
347
327
359
278
178
165
110
86

260
330
312
399
438
637
754
630
644
720
814
915
800
795
977
976
778
733
629
679

12
38
19
27
21
64
65
112
67
43
116
123
202
260
214
288
184
197
201
118

L!ihteet:
Ylivelkaantuneiden
asuntovelallistalouksien ja
muiden
ve1allistalouk.sien
m!i!ira
perustuu
kotitaloustutkimuksiin (Kotitaloustutkimus 1991-1999). Korttiluottohairi6tiedot on koottu luottokorttitilastosta
(Luottokortit 1987-2000). Osamak.sutilitysten ja asunto-osakkeiden pakkohuutokauppojen maariitiedot pohjautuvat
ulosottotilastoihin (Tilastot kertyviit ... tilastot kertovat 1980-2000). Alle viiden hengen pienyritysten ja
yksityishenkiloiden konkurssien m!i!ira on koottu konkurss~ja kuvaavista aikasarja- ja vuositilastoista (Konkurssit 1922
2000; Konkurssitiedote 1980-2000).

Liitetaulukko 2
VELKAONGELMAT

D. Tietoja ulosotosta
Velalllset Yksit:t:isoikeudelliset saatavat {ilman clatusu2uia~
Maksukiellot
maksetut
varattomat :t:ms.
luonnol - saa2uneet
ldlsitell:t:t
liset
saatavat asiat
saatavat
asi-at
saatavat as.iat
saatavat asia!
henkilot
(31.12)
(31.12
vuosi
tuhansia
mili. e tuhansin mllj. e tuhnnsia milj. e rultnnsia milj. e tuhansia
1980
1981
1982
20
24
1983
26
1984
22
1985
270
27
1986
100
157
27
232
1987
215
345
221
342
77
89
222
223
220
103
181
25
1988
412
386
72
98
1989
232
233
211
436
69
110
97
194
25
474
316
260
98
234
41
1990
661
213
524
60
105
1991
337
361
73
170
146
436
57
295
916
I 293
71
392
204
1992
430
2 367
365
1 714
210
854
61
410
217
I 176
68
1993
412
3 021
385
2 448
77
300
1994
457
350
331
2 822
51
277
184
I 366
3 059
77
408
I 316
215
1995
336
2 923
373
2 883
59
294
77
1996
396
304
2 016
327
52
250
182
I 118
2 539
76
224
178
1 859
301
2 172
50
I 036
79
1997
361
273
51
229
159
291
263
70
853
1998
1 582
276
1 786
275
291
51
173
806
73
1999
1 548
290
1 664
196
171
171
719
66
2000
298
312
1467
290
1499
53
Liihteet: Tiedot on koottu oikeusministerion ulosottotilastoista (Tilastot kertyvat ... tilastot kertovat 1980-2000).
Varattomat yms. -sarake sisaiU!a varattomuuden tai tuntemattomuudet vuoksi perimatta jaaneet asiat.
Maksukieltoihin sisaltyvat kaikki voimassa olevat maksukiellot riippumatta siita, mit!! tulonliihdetta maksukielto
koskee.

Liitetaulukko 3
VELKAONGELMIEN HALLINTA
A. Ve lknja•·jcstci~IISiat kiirajiioikeuksissa
aa~uncet as.iat
uudet

muutos·

hakemukset

hakemukset

1km
1 195
2 849
2 742
3 505
3 695
3 931
2 856
3 399
3 816
3 741
2 885
3 561
3 518
3 407
2 267
2 713
1 573
1 440
993
1244
1 106
1 162
861
1 076
990
1077
716
916
878
914
718
819

11..1U
2
2
15
63
160
239
314
664
947
758
829
1 307
1192
1 082
1 076
1 492
905
599
627
620
570
495
439
511
421
443
414
380
352
345
375
371

Uusi alku

Ratknistul asiat

raukeamishakemukset

maksu-

hylk~ys·

muutos-

ohjelmat

pliiitokset

piiiitokset

1km
I
I08
58 I
I 054
I 611
I 879
I 960
2 445
2406
2 642
2 638
3 160
3 325
3 041
2 773
2 829
2 209
2 030
1 372
1 490
1 189
1 045
920
989
910
856
757
811
823
762
665
697

lkm

lkm
I
0
2
7
26
74
147
196
452
600
556
824
I 018
1 061
837
1 191
I 025
663
471
595
527
408
388
413
398
332
293
342
306
317
257
306

rauettamispiiiitokset

ohjehnan
suorittaneet

henkilot

vuosi
1993 I nelj.
II
III
IV
1994 I nelj .
II
III
IV
1995 I nelj.

1996

1997

1998

1999

2000

II
lli
IV
I nelj.
II
III
IV
I nelj.
II
III
IV
I nelj.
II
Ill
IV
I ne1j.
II
!II
IV
I nelj.
II
III
IV

lkm
2
0
2
3
10
10
30
51
92

71
106
110
156
151
227
252
162
143
255
148
219
173
163
220
200
233
187
126
134
104
150
137

99
283
309
433
210
299
306
355
368
386
342
479
554
474
366
440
380
491
277
228
183
148
171
168
127
118
85
138
100
106
79
104

lkm

0
0
0
0
0
I
2
4

11
16
24
46
32
71
75
125
109
115
68
113
96
119
93
107
122

lOS
106
120
94
60
66
70

lkm
0
0
0
0
3
2
5
3
1
5
7
15
11
14
18
30
25
34
44
34
36
171
455
801
1 040
1225
1 305
1 116

Uihteet: Luvut perustuvat oikeusministerion ve1kajarjestelydiaarin tietoihin (Velkajarjestelytilastot 19932000), jotka Tilastokeskus kokoaa suoraan tuomioistuimista. Velkajarjestelyn suorittaneiden maara on saatu
oikeusrekisterikeskuksen
ve1kajilrjestelyrekisteristil
(Velkaj arjestelyn
suorittaneet
1993-1999).
Tilastoteknisista syistil tiltil tietoa ei ole saatavilla vuoden 1999 jalkeen.

Liitctaulukko 3
VELKAONGELM IEN IIALLINTA
D. Tietoja toimtentulotucn myont!imisestll velkaongchniin
Tucn hakenuscntl!rkein syy,
Kaikki vuodcn aikana
osuus kaikista asiakastalouksista, %
toimeentulotukca
saaneet tnloudct
vuosi
asuntovclnt muut vclnt
yhtccnsn
lkm
1989
1,7
4,2
165
5,9
1,8
5,5
182
1990
3,7
l991
1,9
2,9
4,8
223
2,0
1992
2,7
4,7
259
1,8
1993
2,7
4,5
293
1994
2,0
1,9
3,9
329
3,4
1995
1,6
1,8
339
1996
1,6
1.5
3,1
350
1997
1,4
1,4
2,8
345
1,2
1998
1,4
2,6
313
1999
1,3
1,3
2,6
292
1,4
1,2
2,6
272
2000
Ll!hdc: Ticdot penlstuvat Stakesin tilastorckistcrin tietojcn pcrusteella tchtyihin
laskclmiin. Tucn hakemisen t:lrkeimm!ln syyn prosenuiosuudet kuvaavot marraskuun
asiakastalouksia. Tucn kllyttO!I velkaongclmiin on arvioitu toimccntulotuklasiakkaiden
vuosima:lriln ja cri hnkusyidcn proscnuiosuuksicn avulla (Toimccntulotukiasiakkaat
1969-2000).

Liitetaulukko 4

KANSAINV ALISIA VERTAILUTIETOJA
A. Kotitalouksien velkaantumisen merkitys kansantaloudessa
kulutusluotot I bkt
asuntoluotot I bkt
%
%
Belgia
18,3
5, 1
Espanja
6,9
13,6
Iso-Britannia
9,6
55,5
Kreikka
4,9
1,3
30,2
Ranska
5,6
Ruotsi
14,8
32, I
Saksa
II
34,3
17,9
Suomi
5,7
Yhdysvallat
14,4
48.5

kaikki luotot I bkt
%
23,4
20,5
65,1
6,2
35,8
46,9
45,3
23,6
62,9

Uihde: Guardia (2000) . Tiedot oval keskiarvojajaksolta 1990-1997. Suomessa tarkaste1ujakso on 1993-1997
B. Kotitalouksien luottojen kiiyton seka maksu- ja velkaongelmien yleisyys
ve1kaantuneita
maksu- ja ve1kakaikista ta1ouksista
ongelmia kokeneita
(ei asuntovelat)
kaikista talouksista
Belgia
Espanja
lrlanti
Iso-Britannia
Ita1ia
Itavalta
Kreikka
Luxemburg
Portugali
Ranska
Saksa
Suomi
Tanska
Kaikki yhteensa

%

%

18
19
29
34

15
23
25
18

8

11

15

12
49
12
13
15

9
35
13
33
22
29
43
23

13
21
19
16

Uihde: Betti et al. (200 I). Maksuvaikeuksia kokeneiden kotita1ouksien osuus mittaa muitakin ta1ousvaikeuksia kuin luottojen
kayttoon 1iittyvia ongelmia. Se sisaltaa vuokran, asunto1uoton, va1ttamattiimyyspa1ve1ujen tai osamaksu1uoton maksuvaikeudet
kyselyii ede1taneen 12 kuukauden aikana.

C. Maksukyvyttomyyssaantelyn muotoilu ja kaytto
vuosi
Alankomaat
Australia
Wivalta
Kanada
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska
Yhdysvallat

1999
1999
2000
2000
1999
1997
1999
2000
2000
1997
2000

hakemukset
1km I tuhansia
7,5
23,3
3,4
99,8
1,7
95,7
3,2
9,5
3,3
6,4
1253,4

Maksuohjelman
kesto vuosina
3v
3v
7v
3-5 v tai konkurssi 9 kk + pakollinen neuvonta
5v
8v

5v
7v

5v
5v
3-5 v tai valitiin vapautumincn

Lahteet: Tiedot perustuvat seuraaviin lahteisiin taulukon maiden esiintymisjarjestyksessa: Jungmann et a!. 2001;
Admin istrations ... 2000; Schuldnerberatung 1995-2000; Office ... l999-2000; Gjeldsordningsloven - statistikk 1993-2000; Jude
1999; Kronofogdemyndighetemas verksamhet 1999 ; Rund ... 200 I; Velkajarjestelytilastot 1993-2000; Hvad er en
gaeldssanering? 200 I; Bankruptcy statistics 1980-2000; . Maksuohjelman kestoa koskevat tiedot perustuvat lahteissa Kumar et
a!. 1998; McGregor et al. 1998; Niemi-Kiesilainen 1999aja Jungmann et al. 2001 esitettyihin tietoihin. Laskelman vaestiitiedot
peru stu vat Suomea lukuun ottamatta USA:n vaestiitilastojarjestelmaan (Total. .. 1990-2000). Kuvion 3.3 esimerkit maista, joissa
ei ole nykyaikaista yksityishenkiliiille tarkoitettua maksukyvyttiimyys lainsiHidantoa (Espanja, Kreikka, Portugali), perustuvat
lahteiden Menaza 1998 ja Helesuo 1997 tictoihin.
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CREDIT SOCIETY
Changing governance of debt problems facing Finnish
households in the 1980s and 1990s - from regulated
credits to debt adjustment
The research task
In this research, debt problems encountered in Finnish households have been
investigated. Focus is placed on how the governance of debt problems has
changed during the 1980s and 1990s, from the regulation of credits in previous
savings society to debt adjustment in contemporary credit society. The goal has
been to investigate how changes in financial markets have influenced the
position and activities of households in credit markets, as well as the attempts
that have been made by the state, markets and the third sector, to remedy debt
problems.
Discussions about credit society and debt problems pursued in the
disciplines oflaw, economics and social sciences, form the theoretical basis for
this research. Credit society refers to a society where credits form an integral
part of a household's economy. It further refers to constellations in which debt
problems and their management have become part of everyday life for some
debtors. This makes debt problems an increasingly important target for public
policy. The governance of debt problems refers to basic solutions aimed at
securing the position of debtors, through efforts to counteract and correct debt
problems facing households.
There are two important facets of institutional change that mark a
temporal division of the research task - changes in financial markets in the
1980s and an extension of the possibility to be discharged of one's debts in the
1990s. The study pictures this change from the regulation of credits to a void
in the governance of debt problems in the 1980s, eventuating in fresh models
or a 'new institutional design' in the 1990s. 'Institutional design' refers to
established practices at a societal level and how they are reshaped.
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Changes and steering of credit markets in Finland in the 1980s and 1990s
Savings society

Credit society

1941-1986

1987-1992

1993-2001

Governance of
credits

regulation
of credits

free access to
credits

free access to
credits

Governance of
debt problems

lifelong responsibility for debts

lifelong responsibility for debts

limited responsibility for debts

Core content

restrictions on access to credis

a void in administrative policy

new institutional
design

Aim and content
of olic

In this study, also alternative steering mechanisms for the governance of debts
are assessed in a public policy perspective. On one hand, it is a question of
what kinds of risks the social welfare systems are designed to respond to, and
also how these systems have been able to respond to debt problems. On the
other hand, questions also arise about how economic risks can be spread when
debt problems occur and how such problems should be solved.
The empirical parts of this research are mainly based on secondary
material. National self-reporting population surveys, statistics and findings of
specific research projects have been drawn upon and evaluated in this study.
The assessment of the governance of debt problems is based on observations
of new solutions and of the way old systems have adapted to factual
conditions.

Debts and debt problems
Credits have assumed an increasing significance in society since World War II,
in Finland as well as in other market economies. Debts and debt problems have
become a familiar phenomenon to households as well as other economic
entities. In households, the use of credits has changed from something morally
objectionable to an everyday feature. Credits form an integral part of the
household economy, often throughout a person's lifespan. Credits are obtained
for housing, consumer purchases, studies, and even for paying one's
indispensable costs. Households are further burdened by business credits and
guaranteed loans.

297
During the years 1980-2000, the volume of household debts more than
doubled, and there was also an increase in the costs for the administration of
debts. In year 2000 households had outstanding credits amounting to almost
EUR 40 billion and the average share of individual households represented
some EUR 30 000. According to national population surveys, there are some
1,2-1 ,3 million indebted households, whereas taxation statistics show that
there are almost two million indebted physical persons (about SO % of all
households or persons aged 18-74). The number of indebted households grew
until the late 1980s, whereas there has been a slight decrease in their number
since then.
Associated with the deregulation of financial markets, big changes also
occurred in consumer credit markets. During the 1980s and 1990s, there was a
relative increase in the share of consumer credits, compared to other forms of
loans. In Finland there has been a move towards credit markets dominated by
consumer credits. This has made Finnish society move in the direction of what
Americans call a credit society. Small consumer credits did not receive much
attention in the discussions triggered by the depression of the 1990s, when
there was a lively debate about debts and debt problems.
For most debtors, credits do not result in problems and only a part of the
debtors end up with debt problems. There was an increase in debt problems in
the 1980s, and in the earlyl990s their number grew considerably. After the
economic depression there was a decrease, but in the late 1990s the number of
debt problems grew again. With some delay, problems have followed changes
in the volume of debts. At present some 100 000 households or 200 000
persons (about 5% of all households or persons aged 18-74) consider that they
have problems with their debts. Approximately 300 000 debtors are registered
by credit information companies or by debt enforcement authorities, because of
their debt problems.
Since the depression of the 1990s, the number of households facing debt
problems has so far remained at a higher level than during the time when
financial markets were regulated. The same holds true for the volume of
problematic credits which has, however, diminished since the depression. At
the end of the 1990s, the share of debts with a delay in payment of at least
three months was less than one per cent of the total debt volume. The share of
credit losses was only a few per mill out of the total credit stock.
Credits have traditionally been must common and most frequently used
among the affluent part of the population (such as middle-aged persons,
functionaries, persons with a high income, highly educated, families with
children). There have been proportionally more debt problems among persons
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with an economically weak position (such as unemployed, single parents,
persons with a low income and a low level of education). This basic pattern
can still be discerned, but in the free financial markets, credits have been
extended beyond the core group to parts of the population with a more
uncertain ability to pay. But also middle class persons and persons who
traditionally have been well off face debt problems. Also, a growing share of
all household debts derives from over-indebted households.
Most persons facing debt problems are able to solve these problems by
adjusting expenditure to their factual situation or by negotiating the conditions
of their debts with their creditors. According to national population surveys,
the number of households that have managed to adjust their debts through
negotiations varied between some 100 000 to 200 000 during the 1990s. The
number of households that had their debts adjusted in this way increased
during the 1990s and has continued to exceed the number of households
considering themselves over-indebted. Debts are not merely adjusted in order
to alleviate debt problems, but also for preventive purposes.
External assistance is required in a credit relationship only if a debtor is
unable to pay his or her debt as agreed, and is unable to solve the problem by
own means or through negotiations with the creditor. Severe debt problems
that extend over a long period cause both economic and social harm. To
alleviate such problems has been a general ground for developing new
institutions to govern debt problems. Another important reason is that debt
problems often are caused by unexpected changes that jeopardise a person's
income, rather than a deliberate neglect to pay.

The governance of debt problems
Before the deregulation of financial markets during the 1980s, the core of the
governance of debt problems consisted in a strict control of the use of credits.
A stable environment favoured debtors (such as continuous growth, negative
real interest-rates, a low level of unemployment), which reduced the risks of
getting into debt problems. The regulation of credits acted as an effective
deterrent, keeping risk debtors outside the credit markets. Neither did a severe
miscalculation by the debtor or the creditor as easily lead to problems in
managing one's debts as now is the case in the free financial markets. For this
reason, it was not earlier seen as an important policy objective to protect
debtors.
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The security of debtors facing problems was static. True, a debtor was
protected from onerous conditions and procedures in the issuing of loans and
debt enforcement. But public authorities did not give any active support to
debtors to facilitate a settlement of their debt problems. Neither did the system
provide any structures that would have assisted in sorting out debt problems in
a credit relationship. Persons facing debt problems were often dependent on
economic support from family or friends or they were at the mercy of the
creditor.
With the reform of financial markets during the 1980s credit practices
changed, paving way for an uncontrolled indebtedness. A more insecure
environment (such as an end to economic growth, positive real interest-rates,
increased unemployment) increased the risks of debt problems. This new
setting generated a need for handling debt problems. In the early 1990s, the
debt problems facing households were accentuated by the depression, but the
significance of the depression should not be exaggerated. Debt problems have
became a permanent part of present day credit markets, independently of
economic crisis.
These changes brought along a more open movement from a position
without debts to a position in the credit markets, and from an ordinary use of
credits to debt problems. Debt problems became recognised as an important
issue that required public intervention. Whereas over-indebtedness had been an
underrated and forgotten part of public policy during the time of regulated
financial markets, it had now became an important field for political influence
in the credit society of the 1990s.
Older attitudes were now substituted by a new dynamic approach. The
core of this new policy of governance was to assist persons facing debt
problems so that they either could continue a normal life as a debtor without
defaults in their payment, or be discharged of their debts and able to return to
the credit markets. In practice this is achieved through a legal system for the
adjustment of debts of private individuals (Act 57/1993).
In today's credit society the rules concerning the governance of debt
problems are in many respects different from those of the time of regulated
financial markets. The governance of debts principally takes the form of
negotiated settlements, debt adjustment and counselling services that support
these activities. Through debt adjustment a great number of severe debt
problems have been remedied. This has been of considerable economic
importance for those debtors that have obtained a debt adjustment. During
1993-2000 a total of some 50 000 private individuals received a debt
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adjustment through a court. During the past years an annual number of
somewhat more than 3 000 persons have obtained a debt adjustment.
The debt adjustment legislation also acts as an important incentive in
today's credit society. It has encouraged debtors to seek a way out of severe
debt problems, it has made creditors change their practices when issuing
credits and has made them more inclined to adjust debts. Moreover, this
legislation has had an impact on other agents to develop new ways of handling
debt problems.
The above mentioned systems and practices are supplemented by other
provisions, such as a reform of debt enforcement, specific provisions targeted
towards different kinds of debts, social credits provided by the Guarantee
Foundation, provisions available in social security, credit insurances and other
market-based solutions, as well as different means available in the third sector.
All these provision today constitute an extensive totality that offers a fairly
good support for debtors facing debt problems.
By the early 2000, the vacuum in the governance of debt problems that
ensued from the deregulation of the financial markets had been filled. Thanks
to the above-mentioned reforms a new "institutional design" has emerged for
the governance of debt problems. This development can be divided in three
phases. The first phase, 1987-1992, can be seen as a preliminary phase for
many subsequent arrangements for the governance of debts. The second phase,
1993-1996, is characterised by the introduction and expansion of basic
structures for the governance of debt problems. During the third phase, since
1997, efforts have been made to complement the primary structures with
measures targeted for those who are not eligible for the existing provisions.
Since early 2000 focus has shifted from the introduction of new structures to
an adjustment of the system.
The means for handling debt problems have emerged through a
combination of new procedures and the adaptation of old ones, eventuating in
new structures. This mosaic entity of structures aimed at protecting debtors
that has emerged, embedded in different sectors of society, may even be more
difficult to change than the former steering model, based on the regulation of
credits. This phenomenon can be called "the paradox of a flexible public
policy".
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Debt problems and social policy
Credits and debt problems are closely associated with social policy. Credits
constitute an important part of a household's income and they provide a means
of transferring funds from one stage of life to another. They also balance
temporary fluctuations in income. Debt problems, again, increasingly
constitute a risk to a person's income that can result in serious economic and
social harm. To secure an income in risk-prone situations has traditionally been
a basic function of social policy.
Since the 1980s it could be observed, in Finland as well as in other
market economy countries, that even an advanced social security system does
not always safeguard against over-indebtedness. Persons who have credits do
not always qualify for measures to which persons without debts are entitled.
The social security system has not been designed to take account of credits as
one important form of income.
The public social security system has become a bystander in the
governance of debt problems. Cuts that were made in the most important social
security entitlements during the 1990s, made other forms of distribution of
economic resources more important than public social security. The regulation
of markets in civil law, market solutions and social policies pursued by the
third sector, have gained a central position in the governance of debt problems.
The instruments available to the state for its social policy are, on the
whole, fairly inappropriate for handling debt problems. On the other hand,
many institutions tailored to remedy debt problems are not appropriate for
handling other problems associated with a person's income. Excessive costs
for handling debts may even put a salary or a business income of a debtor in
jeopardy. To subsist on social security entitlements is even harder, if one is not
successful in reducing the costs for the management of the debts.
In a situation where a person faces severe debt problems, social security
does not work as intended, whereas it becomes operative again once a person
is discharged of his or her debts. But a discharge of debts does not offer relief
for other income-related problems than debt problems. The systems that have
been designed to govern debt problems are thus tailored merely to counteract
and alleviate debt problems, whereas the social security system addresses other
economic problems facing a household. Together they complement one
another.
The basic strategy for assisting citizens facing economic problems
differs in these two systems. In social security, where income is redistributed,
an income is often secured through a money entitlement, be it a question of an
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insurance-based entitlement or one financed through taxation. These
entitlements may to some extent remedy a loss in income, that persons with
debt problems face. As to the alleviation of debt problems, an important legal
policy device is "the policy of reducing costs". This can be achieved by
rescheduling debts, by combining several expensive loans to one of a normal
price or by writing off unpaid credit costs. In more severe cases the interest
rate may be adjusted, the amount of the debts may be reduced or a person's
debts may be discharged altogether, alleviating thereby the debt burden.
There may be cautious reasons to re-evaluate the concept of social
policy, considering the increased significance of credits in household
economies, and because the new structures that have been devised to manage
debts problems, are located at the outskirts of social policy. In social policy,
more attention should be paid to the redistribution of resources through a
regulation of the credit markets for social purposes. In such a perspective,
social policy can partly be seen in a new light. For example, in the 1990s the
income weakened in many households because of cuts in social security, but
part of the households could simultaneously profit from a strengthened support
for the debtor and from the discharge of debts.

A redistribution of responsibilities in credit markets
The changing forms the governance of debt problems have assumed, can be
seen as a long-term development from strong and restrictive regulation to a
global economy and market liberalism. In this process the effectiveness of the
steering mechanisms of public policy started to weaken in the 1970s, but soon
a belief in the potentials of a pure liberalism equally weakened all over Europe,
during the 1980s. People became aware that a free market economy is "a good
servant but a bad master" in credit relationships. In Finland this has proved
itself twice. The financial markets were liberated in the 1920s and the 1980s,
and subsequently Finland experienced the deepest economic depressions in its
economic history, in the 1930s and the 1990s.
There has been a redistribution in the responsibility for debt problems
on the credit markets since the period of credit regulation. The changing trend
in the governance of debt problems has in the 1990s lead to a more even
distribution of responsibilities between the parties in a credit relationship.
Where debt problems occur, the responsibility of debtors has been reduced
whereas the responsibility of creditors has been increased. This new
distribution of responsibilities is based on a new approach to the operational
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environment. It is no longer seen as appropriate that the debtor alone should
bear the responsibility for debt problems and their economic and social
consequences, as these problems mostly have been caused by unexpected
changes.
In Finland, and also in many other European countries, the role of the
state was strengthened in the governance of debt problems during the 1990s. In
North America the state has always strongly intervened in the working of the
credit markets to protect the position of the debtor by restricting the freedom of
action of creditors. This is done through a generous legislation concerning
consumer bankruptcy. This "social democratic" policy for consumer
bankruptcy has been combined with a liberal social policy. In Europe there has
been a long tradition of a more generous social policy and a weaker protection
of debtors than in North America.
During the 1990s, a regulation for the adjustment of debts for private
persons was introduced in many European countries. At the same time, an
ultra-liberal attitude towards debt problems of individuals was abandoned in
Europe. Notwithstanding this, a strong social policy coupled by a moderate
policy for consumer bankruptcy, and a weak social policy coupled by a strong
policy for consumer bankruptcy still existed side by side. In no country does
the state forcefully intervene in the markets from either direction. Today
Finland is a country with a strong social policy and a semi-strong policy for
consumer bankruptcy.
In Finland as well as in other European countries, the effects that a more
secure position for debtors has had on the credit markets and the activities of
the creditors have mainly been positive and revitalising. The mere possibility
of being discharged of one's debts has not weakened peoples' morale to pay
their debts; neither has it made it more difficult to obtain credits.
Contemporary credit markets are well able to tolerate a strong intervention in
the market to protect debtors. An open-minded governance of debt problems
that protects people from the dangers of market liberalism can be seen as a
basic characteristic of credit society.
All in all, to intervene to protect the position of debtors in trouble can be
seen as a fairly progressive sector of public policy. One can even put the
question, whether the protection of debtors is already too strong. Misgivings
have been expressed that too strong a protection of debtors may be an equally
strong incentive for obtaining credits, reducing thereby the tendency to
calculate one's own ability to pay and the risks involved in credits. For this
same reason creditors may grant credits without due concern for an assessment
of the applicant's ability to pay.
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An improved status for debtors in credit markets does, however, not
change the basic constellation in a credit relationship. A credit is stil l basically
an internal business between the one who grants a credit and the one who
obtains it. All persons who need a credit do not get one. Simultaneously, it is
sti ll possible to manage in modern credit society without credits. lf this is not
the case and a person with little means is forced to use credits to complement
his or her basic income, this is above all a matter of insufficient income and
social security, rather than a sign of a weak protection of debtors.

