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ESIPUHE
Kansalaisten velkaongelmat nousivat 1990-luvulla politiikanja yhteiskuntakeskustelun pysyvasti tarkeaksi aiheeksi. Se on samalla merkinnyt
velkaongelmien ratkaisemiseen tai lieventamiseen tahtaavien oikeuspoliittistenja muiden keinojen laajenemista seka monipuolistumista, velkaongelmia koskevan tietamyksen ja kaytant6jen parantumista seka alan
tutkimustoiminnan vakiintumista.
Nyky-yhteiskunnan velkaongelmille tunnusomainen piiiTe on se,
etta julkinen valta, yksityiset toimijat ja naiden valimaastoon sijoittuvat
organisaatiot pyrkivat korjaamaan epakohtia kullekin ominaisilla toimintavalineilla. Viimeksi mainittuun ryhmaan kuuluu Takuu-Saatio, joka on
perustettu vuonna 1990 auttamaan velkaongelmiin joutuneita.
Saatio myontaa takauksia pankkilainoihin. Takaustoiminta perustuu
Raha-automaattiyhdistyksen myontamiin takausvaltuuksiin. Takauslainojen paatarkoituksena on velkojen jarjestely niin, etta takauslainalla
maksetaan pois velallisen entiset ja usein kalliimmat velat. Velallisen
maksettavaksi jaa siten vain yksi velka, josta hanen on maara suoriutua
oman maksuvaransa avulla.
Takuu-Saation toiminta kohdistuu paaasiassa velallisryhmaan,jolla
ei ole yhta vaikeita velkaongelmia kuin velkajarjestelyyn hakeutuvilla
muttajoka ei toisaalta ole kyennyt omatoimisesti neuvottelemaan vaikeuksiinsa tyydyttavaa ratkaisua. Takuu-Saation palvelut tarjoavat yhden
hyodyllisen lisavaihtoehdon velkaongelmien ratkaisukeinoksi.
Takuu-Saation toiminnan laajuutta kuvaa se, etta saatio on myontanyt vuosina 1991-2001 takauslainoja lahes 5 000 henkiiOlle. Lainojen
markkamaara on kokonaisuudessaan miltei 60 miljoonaa euroa.
Taman tutkimuksen lahestymistapana on saatiOn toiminnan arviointi. Pyrkimyksena on selvittaa muun muassa, keita saation takaustoiminta
palvelee jamiten velalliset ovat suoriutuneettakauslainojensa maksamisesta. Kiinnostavaa on erityisesti se, millaisia ovat olleet lainanhakijoiden
omat kokemukset seka se, miten saation myontama takaus on tosiasiassa
korjannut velallisen tilannetta.
Tutkimus on osa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen pitkaaikaista
tutkimushanketta, jossa on tutkittu kotitalouksien luotonkayttoa seka
velkaongelmia ja niiden jarjestelya. Toisaalta kasilla oleva hanke liittyy
laitoksen pysyvaan tutkimusintressiin tarkastella lakienja muiden oikeuspoliittisten ratkaisujen toimivuutta seka vaikutuksia. Tutkimuksen on
rahoittanut paaosin Raha-automaattiyhdistys.
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JOHDANTO

1.1

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Takuu-SiHitiO perustettiin talouslaman kynnykse!Hi vuoden 1990 lopulla.
Tuolloin vakaviin velkaongelmiin joutuneiden auttamista varten ei ollut
viela tehokkaita keinoja. On merkille pantavaa, etta saatiOn toiminta
kaynnistyi pari vuotta ennen velkajarjestelylain voimaantuloa. Saation
toiminnan alkuvaiheissa velkaongelmat karj istyiviit nopeasti ja velallisten
asemaan vaikuttaminen kohosi tarkeiiksi yhteiskuntapolitiikan alueeksi.
Saatio tarjosi aluksi apua melko suppealle kohderyhmalle, vankilasta tai muista laitoksista vapautuneille. Alkupaaoma Takuu-Saation
perusrahaston takaustoimintaan koottiin yhteisvastuukeriiyksella vuonna
1991. Kerayksen tuotto jai eri kerayskohteiden pitkan aikavalin vertailussa
alhaiseksi (Kangas & Saari 2000). Kansalaisten varauksellista suhtautumista velkaongelmiin joutuneiden auttamiseen voi selittaa se, etta velkaongelmat olivat viela kohtalaisen huonosti tunnettu ilmio.
Takuu-Saation toiminta laajeni 1990-luvun puolivalissa. Perusrahaston rinnalla ki:iynnistyi velkajarjestelyrahasto (Vera) vuonna 1995 ja
sosiaalisten luottojen takaustoiminta (Solu) vuonna 1998. Nykyisin saation
toiminta perustuu Raha-automaattiyhdistyksen myontamiin takausvaltuuksiin. Takuu-Si:ii:ition toiminta on vain pieni osa Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamasta yhteiskunnallisesta toiminnasta (ks . myos Myllymaki &
Tetri 2001 ). Saation piiiitehtavana on velkaongelmien jarjestely siten, etta
takauslainalla maksetaan pois velallisen aikaisemmat luotot. Muista
toimintamuodoista tarkeimpana voidaan pitaa asiakkaille puhelinneuvontaa antavaa velkalinjaa.
Tass a tutkimuksessa arvioidaan Takuu-Saation takaustoimintaa ja
sen merkitysta velkaongelmiin joutuneille velallisille. Tutkimus on osa
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen pitkaaikaista tutkimushanketta, jossa
on tutkittu kotitalouksien luottojen kayttoa seka velkaongelmiaja niiden
jarjestelya.
Tutkimus on luonteeltaan empiirinen. Se perustuu kvantitatiiviseen
ja kvalitatiiviseen aineistoon. Tutkimusaineistoina on kaytetty lorna-
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keseurantaa Takuu-Siiiition puhelinasiakkaista, asiakasrekisterin tietoja
takauksen hakijoista sekii asiakkaiden haastatteluja. Tarkastelujen painopiste on siiation takaustoiminnassa. Tutkimustehtiivii voidaan tiismentiiii
seuraavasti:
•

Velkalinjan lomakeseurannalla arvioidaan sitii, mitii palveluja siiiitiolta kysytaiin ja miten se kykenee vastaamaan asiakkaiden tarpei-

snn.
•

Rekisteriaineistosta tutkitaan takaustoiminnan laajuutta, ketii siiation
takaustoiminta palvelee, miten asiakasrakenne on muuttunut ajan
mittaan ja miten takauslainaohjelmien suorittaminen on sujunut.

•

Haastattelujen avulla selvitetiiiin asiakkaiden kokemuksia siiiition
toiminnasta, takauslainojen maksamisesta ja selviytymisestii lainaaikana sekii eriiistii takaustoiminnan erityispiirteistii.

Tutkimuksen tarvetta voidaan perustella useammalla tavalla. Ensiksi
siiiitiOon kohdistuneessa aiemmassa tutkimuksessa on aukkoja. TakuuSiiatiotii on tarkasteltu ansiokkaasti Stakesin julkaisemissa raporteissa,
jotka ovat koskeneet siiiition takaustoiminnan alkuvaiheita 1990-luvun
puolivalissii ja sosiaalista luototusta 2000-luvun alussa (Iivari, Piirainen &
Siltaniemi 2002; Iivari & Rastas 1996). SiiiitiOn tiirkein toimintamuoto,
Vera-velkajiitjestelyrahasto, on jaanyt niiiden tarkastelujen ulkopuolelle.
Toiseksi tutkimus on osa velkajarjestelylain toteutumisen seurantaa. Velkajarjestelylain yksi piiiitavoite on tukea luottosuhteen osapuolten
keskinaisia neuvotteluratkaisuja ja Takuu-Siiiition takauslainalla on niiden
laadinnassa usein ratkaiseva asema. Takauslainoja voidaan pitiiii myos
yhtenii vaihtoehtona niiden velallisten ongelmiin, jotka eivat eri syistii hae
tai saa velkajarjestelyii.
Kolmanneksi tutkimus kuvaa sita, miten velal\iset katsovat ti\anteensa muuttuneen, kun talous- ja velkaongelmat on saatu hallintaan.
VelkajarjestelysUi on koottu aiemmin valiaikatietoa siita, miten velalliset
ovat suoriutuneet maksuohjelmistaan (ks. esim. Tala, Laine, Lehtimaki &
Sunila 1995). Jiilkikateisarvioita velkaongelmien korjaamisen vaikutuksista velallisten asemaan ei ole kuitenkaan tehty.
Neljanneksi Takuu-Saation ja Raha-automaattiyhdistyksen huoli
takausten epiionnistumisesta ja takaustappioista oli alunperin yksi tutkimuksen kiiynnistamisen peruste. Siiiition hallituksen mukaan tutkimuksessa olisi pyrittava selvittamaan syita takauslainaohjelmien epaonnistumiseen ja muutoksiin, takausten hylkayspaatOksiin ja naiden asiakkaiden
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selviytymiseen, taloutensa takausratkaisulla kuntoon saattaneiden tilanteeseen seka asiakkaiden maksuvaran mitoitukseen.
Tutkimuksen lahestymistapana on vaikutusten arviointi. Arvioivaa
otetta on hyodynnetty esimerkiksi yhteiskuntapoliittisten ohjelmien,
hallinnon tai lainsaadannon vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa. Vaikutuksia voidaan arvioida lukuisten eri kriteerien avulla. Yksi yleinen tapa on
verrata tavoitteita niiden toteutumiseen. Arviointiperusteina voidaan
kayttaa muun muassa toiminnan kaytt6alaa, tehokkuutta ja toimeenpanokustannuksia, ennustettavuutta, ymmarrettavyytta, epakohtia, saantelyn kohteiden suhtautumista ja yhdenvertaisuutta seka myonteisia ja
kielteisia kannustinvaikutuksia. (Hilden, Mickwitz, Simila & Sjoblom
2001; Tala 2001.) Takuu-Saation takaustoiminnan arvioinnissa toiminnan
tavoitteet ja takausehdot ovat tarkastelun pohjana. Arviointitoiminnan
perusteita selostetaan tarkemmin luvussa 2.

1.2

Tutkimusaineistot ja tutkimuksen rakenne

Huono-osaisten kansalaisten asemaa koskevissa tutkimuksissa on kaytetty
viime vuosina usein rinnakkain kvantitatiivisiaja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa on sovellettu saman ilmion moniulotteisuutta kuvaavia mittareita (Ritakallio 2001; Reijo 2000). Nykyisin
tilastollisissa tutkimuksissa on mahdollista kayttaa yha useammin myos
dynaamisia asetelmia, joiden avulla kyetaan seuraamaan esimerkiksi
ongelmien pysyvyyttaja tilapaisyytta. Tama tutkimus perustuu monipuoliseen kvantitatiiviseenja kvalitatiiviseen aineistoon. Seuraavaksi esitellaan
tutkimuksen empiirisia aineistojaja niiden kokoamista.
Takuu-Saation palvelujen kysynnan arvioimista varten laadittiin
lomake, jolla koottiin tietoja saation puhelinneuvonnasta (ks. Liite 1). Lomakeseurannalla selvitettiin sita, mista asiakas sai tiedon Takuu-Saatiosta,
minka asian vuoksi han otti yhteytta saatioonja mitajatkotoimenpiteita
saation edustaja arvioi asian edellyttavan. Lisaksi koottiin perustietoa
asiakkaasta seka hanen talous- ja velkatilanteestaan. Lomake tehtiin yhteistyossa saatiOn ja tutkimuslaitoksen edustajien kanssa. Aineisto kuvaa
yleisesti saation toimintakenttaa ja pohjustaa takaustoiminnan arviointia.
Asiakasseuranta toteutettiin maalis-huhtikuussa 2001. Ajankohta
valittiin siten, etta aineisto kuvaisi mahdollisimman hyvin velkalinjan tavanomaista asiakaskuntaa. SaatiOssa on havaittu, etta esimerkiksi velkaasioita kasittelevat seminaarit j a niista annettavat mediatiedotteet j ohtavat
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yleensa kyselyjen maaran kasvuun velkalinjassa. Seurantajaksolla saation
toiminta ei ollut Hilla tavoin esillii j ulkisuudessa.
Velkalinjan puhelinneuvonnassa paivystanyt Takuu-Saation edustaja taytti lomakkeen puhelun aikana. Osassa tapauksia lomakkeen tietosisalto jai vajaaksi . Nain tapahtui, jos joku muu henkilo soitti velallisen
puolesta tai asiakas kysyi kaynnissa olevasta takauslainaohjelmasta. Kaikkia tietoja ei koottu myoskaan, jos asia edellytti vain pikaisia neuvoja tai
soittaja ei halunnut ilmoittaa kysyttyja tietoja. Velkalinjaan soitti seurannan aikana yhteensa 352 asiakasta. Puhelinaineistoa koskevissa tarkasteluissa ovat mukana kuitenkin vain ne 257 tapausta, joissa velallinen soitti
itse ja asia oli uusi .
Saation asiakasrekisterista koottiin aineisto, johon sisaltyvat kaikki
kasitellyt takaustapaukset vuosilta 1996 ja 2000. Vuoden 1996 tiedot
kuvaavat takaustoimintaa pian Vera-velkajarjestelyrahaston kaynnistymisen
jalkeen ja vuoden 2000 aineisto noin vii den vuoden kokemusten jalkeen.
Aineisto sisaltaa tietoa takauksen hakusyista, kasittelyajoista, eri
takausmuodoista, niiden asiakasmaaristaja rahamaarista, takausten myontamisestaja hylkaamisesta seka takausten maksamisesta. Rekisterin tietojen avulla luonnehditaan saation nykyista asiakaskuntaa ja arvioidaan
takaustoiminnan muutoksia 1990-luvun lopulla. Lisaksi tutkitaan vuonna
1996 takauslainan saaneiden velallisten suoriutumista takauslainaohjelmistaan vuoteen 2001 mennessa.
Rekisteriaineiston tarkastelussa keskitytaan Vera-rahastoon. Tama
johtuu siita, etta takaustoiminnan laajeneminen on muuttanut saation asiakasrakennetta. Lisaksi nain on helpompi arvioida saation toiminnan ja
asiakaskunnan muutoksia 1990-luvun lopulla. Tarkasteluissa on hyodynnetty vuosien 1996 (n=591) ja 2000 (n=787) Vera-aineistoja siten, etta
mukaan on otettu vain myonnetyt tai hylatyt asiat. Muita rahastoja kuin
Vera-velkajatjestelyrahastoa esitellaan yleisesti takausehtojen ve11ail un
seka eraiden tilastotietojen avulla.
Takuu-Saation asiakkaiden subjektiivisten kokemusten tutkimusta
varten koottiin laaja haastatteluaineisto takausta hakeneista ja sen saaneista
henkiloista (ks. Liite 2). Haastateltavien yhteystiedot saatiin Takuu-Saation
asiakasrekisterista. Yhteensa 160 henkiiOile lahetettiin kirje, jossa selostettiin tutkimuksen toteuttamistaja pyydettiin ilmoittamaan, jos henkiiO ei
suostu haastatteluun. Osa kieltaytyi haastattelusta, kun heille soitettiin
haastatteluajan sopimista vm1en. Yhteensa noin neljannes kirjeen saaneista
kieltaytyi haastattelusta. Jotkut ihmettelivat tietojen luovuttamista tutkimusta varten. Tutkimusaineisto koostuu 50 velallisen haastattelusta. Haas-
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tatteJuissa noudatettiin etukateen Jaadittua kyselyrunkoa. HaastatteJut
kestivat keskimaarin vajaat puoJi tuntia ja ne nauhoitettiin.
Haastatellut henki!Ot voidaan jakaa neljaan jokseenkin yhta suureen
asiakasryhmaan. Ensimmaisen ryhman muodostavat takausJainaohjelman
onnistuneesti loppuun suorittaneet veJaiJiset. Toiseen ryhmaan kuuJuvat ne,
joiden takausJainan maksaminen on keskenja ohjeJmaa onjouduttu muuttamaan. KoJmannessa ryhmassa takaus on myonnetty, mutta Jaina onjaanyt
saatiOn maksettavaksi. NeJjannen ryhman muodostavat asiakkaat, joiden
takauslainahakemus on hyJatty.
Myos vaikeimpaan asemaan joutuneista asiakasryhmista- hyJkayspaatOksen saaneet ja takauslainaohjeJmissaan epaonnistuneet- saatiin
yllattavan hyvin haastatteluja. Naihin ryhmiin kuuluvilla on voinut oJJa
erityinen tarve saada sanoa mielipiteensa saation toiminnastaja sen epakohdista. Myos haastateJtavien valikointitapa voi vaikuttaa asiaan. Suostumuksen pyytaminen kieltaytymisen asemesta olisi mahdollisesti johtanut
huonompaan tulokseen.
Haastattelujen sisalto muistuttaa asiakkaan veJkaongelmien ja
takauslainamenetteJyn kulkua (ks. Liite 3). Ne kuvaavat asiakkaan taustaa
ja tilannetta takausta haettaessa, asiakkaaksi hakeutumista ja takauksen
myontamista, takausJainan suorittamistaja siita seJviytymista seka tiJannetta takausJainan maksamisen jalkeen.
Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistot kuvaavat melko Jaajasti,
Juotettavasti ja monipuoJisesti Takuu-Saation asiakkaitaja takaustoimintaa.
Aineistoissa yhdistyy maaraiJinen ja JaaduJJinen seka objektiivinen ja
subjektiivinen tieto. Epavarmuustekijoina voidaan pitaa Jomakeseurannan
osin puutteellisia tietoja seka sita, etta haastatteJuista kieltaytyminen on
saattanut vaikuttaa haastatteJuaineiston sisaltaon. Heikoimmassa asemassa
oJevat henkiJot ovat saattaneet jaada aineiston uJkopuoJeJJe. Rekisteriaineiston puutteena voidaan pitaa muuttujien vaJmiita Juokituksia, jotka
rajoittavat osittain tarkasteJuja.
Tutkimusaineistot maaraavat empiiristen tarkasteJujen rakenteen.
Ennen empiirisia jaksoja esitellaan takaustoiminnan arvioinnin Jahtakohtia,
kuten Takuu-Saation takausJainojen myontamisehtoja, tiJastotietoja takaustoiminnasta seka vaikutusten arvioinnin mahdollisuuksia (Juku 2). Empiirinen osuus kaynnistyy puhelinasiakkaiden seurantaJomaketietojen raportoinnilla (Juku 3). Sen jaJkeen tarkastellaan saation takaustoimintaa asiakasrekisterin tietojen avulla (Juku 4). Empiirisen osan Jopuksi esitellaan eri
asiakasryhmien kokemuksia veJkaongeJmista ja niiden hoitamisesta takauslainoiJJa (Juku 5). Viimeiseen paajaksoon on koottu tutkimuksen tuJokset
j a j ohtopaatakset.

2
TAKAUSTOIMINNAN
ARVIOINNIN LAHTOKOHTIA

2.1

Takausmuodot ja niiden ehdot

Takuu-Saatio myontaa takauksia pankkilainoihin. Lain an tarkoituksena on
yleensa velkojen yhdistaminen yhdeksi jarjestelylainaksi. Hakijan velat
voivat olla hoidossa, rastissa, perinnassa tai ulosotossa. Kun velat yhdistetaan yhdeksi lainaksi, takauksen saajalle jaa useimmiten vain yksi laina
hoidettavaksi. Myos lainan maksuaikatauluja kulut ovat yleensii. kohtuullisemmat kuin aikaisemmin.
Takauslainat on tarkoitettu Suomessa asuville yksityishenkilOille.
Avio- tai avoliitossa olevien henkiloiden on yleensa haettava takausta
yhdessa. Takauksen hakemisesta paatetaan velkaneuvonnassa neuvojanja
velallisen kesken. Henkilokohtaisella kaynnilla neuvojan luona selvitetii.an
hakijan kokonaistilanne tulo-, meno- ja velkatositteiden perusteella seka
kaydaii.n lapi erilaiset ratkaisuvaihtoehdot taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Velkaneuvoja valmistelee takaushakemuksen ja toimittaa sen
Takuu-Sii.ati66n.
Hakemuksen saatuaan saatio ilmoittaa hakijalle kirjeitse kasittelijan nimenja arvioidun kasittelyajan. Kasittelyaikana velallisen onjatkettava velkojensa maksamista maksukykynsa mukaisesti tai saii.stettava vastaava rahamaara. Seka hakijalle etta velkaneuvojalle lahetetaan poytakirjanote paatoksesta perusteluineen. Myonteisen paat6ksen liitteena on
toimintaohjeet hakijalle. Paatoksesta ei voi valittaa, mutta hakemuksen voi
uudistaa tietyin edellytyksin. Uusi hakemus on mahdollinen,jos paii.Ws on
tehty virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella tai jos hakijan
olosuhteet muuttuvat riittavasti.
Takausta haettaessa on selvitettava kaikki seka hoidossa olevat etta
maksamattomat vel at, maksut ja takausvastuut. Toisinaan on perusteltua
jattaa osa lainoista yhdistamatta uuteen lainaan. Niita ovat esimerkiksi
opintolainat, asuntovelat tai muut vakuudelliset lainat. Takaus edellyttaa
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joko kaikkien velkojen maksamista pois Takuu-Saation takaamalla
jiiljestely- tai sosiaalilainalla tai erillisen maksusuunnitelman sopimisesta
suoraan velkojan tai perintatoimiston kanssa. Takauslaina ei saa heikentaa
aiempien velkojien ja muiden vastuullisten oikeuksia. Takaus ei vapauta
pois maksettavien velkojen kanssavelallisia, takaajia tai pantteja.
Takuu-Saatio miiarittelee velkajarjestelylain (5711993) periaatteiden mukaisesti summan, joka velallisen on kaytettavii kuukausittain
velkojen maksamiseen. Tama maksuvara tarkoittaa rahamaaraa, joka
velalliseltajaa velkojen maksamiseen valttamattomien menojenja asumiskustannusten vahentamisenjalkeen. Maksuvaran on riitettava sekii TakuuSiiation takaaman lainan etta muidenkin velkojen hoitamiseen takauslainaohjelman paiittymiseen saakka.
Jos velalliselle jaii hoidettavaksi Takuu-SiiiitiOn takaaman lainan
lisaksi myos muita velkoja, niiden kuukausieriit on viihennettiivii maksuvarasta. Ellei maksuvara ri ita kyseisen rahamaaran maksamiseen enimmaislaina-aikana, velallisen on pohdittava velkaneuvojan kanssa muita ratkaisuvaihtoehtoja velkaongelmiinsa. Mikali maksuvara todennakoisesti riittaa
velkavastuiden hoitamiseen ilman takausta, neuvotteluratkaisu suoraan
velkojien kanssa on ensisijainen vaihtoehto.
Ennen myonteisen takauspaatOksen antamista tai viimeistaiin ennen
lainan nostamista takauksen hakijan on osoitettava Takuu-Siiiitiolle taloudenpitonsa j a kulutustottumustensa vakiintuneen lainanhoidon edellyttiimiillii tavalla. Tiistii syysta hakijan on esitettiivii tositteet joko velkojen
maksamisesta maksuvaran mukaisesti tai ennakkosiiastiimisestii edeltiineen
kolmen-kuuden kuukauden ajalta.
Takauksen saadessaan asiakkaan on annettava kirjallinen sitoumus
siita, ettei han ota uutta luottoa tai anna takaussitoumusta Takuu-SiiatiOn
takaamaa lainaa maksaessaan. Takauksen saajan on yleensa luovuttava
takauksen ajaksi kaikista luotto- ja maksuaikakorteista. Takauksesta tulee
vapaaehtoinen velkajfujestelymerkinta Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin.
Takuu-Saation eri takausmuotojen ehdot poikkeavat toisistaan.
Takauksen keston ja maariin rajoitusten vuoksi takauslainat soveltuvat
ratkaisuksi vain osalle velkaongelmiin joutuneista velallisista. Samasta
syysta eri takausmuodot kohdentuvat osittain eri velallisryhmiin. Veratakauksissa on pisin maksuaika ja suurin takauksen enimmaismiiara.
Muissa takauslainoissa maksuaika jaa lyhyemmiiksi ja sallittu velkamaara
pienemmiiksi. Kuvio 1 kuvaa siiiition takausrahastoista myonnettyjen
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takausten enimmaismiiiiraa ja -kestoa. Tarkastelu pohjautuu vuoden 2000
takausehtoihin (Takausohjeistus 2000).
takausaika
vuotta

8
7

6
5

Sosiaali-

4
3
2

Perusrahasto

Yelkaj arj estelyrahasto
(Vera)

nen luotto
(Solu)
841

5 046

16 819
takauksen maara, euroa

33 638

Kuvio 1 Takauslainojen maksuaika ja enimmaismaara

Eri takausmuotojen ehtojen erotjohtuvat siita, etta niilla on erilainen kayttOtarkoitus. Perusrahaston ja Vera-rahaston takauksia kaytetaan velkaongelmien jarjestelyyn siten, etta saation myontamalla takauslainalla
maksetaan pois aikaisemmat kalliskorkoiset Iuotot. Solu-rahasto on tarkoitettu ennen muuta taloudellisiin vaikeuksiinja tavanomaisten luottolahteiden ulkopuolelle joutuneiden asiakkaiden pienhankintojen rahoittamiseen.
Tosin niita kaytetaan myos vanhojen velkojen jarjestelyyn.
Saation takausehdoissa maaritellaan tarkemmin tarkeimpien takausmuotojen, Vera- ja Solu-takausten tarkoitus, kohde ja luottoehdot.
Vera-takausten ehdot kuvaavat paapiirtein myos perusrahastoa. Takausehtoja voidaan luonnehtia tiivistetysti seuraavaan tapaan:

Velkajarjestelylainan takaus
•

Tarkoitus. Soveltuu tilanteisiin, joissa hakijan omien tai koko perbeen velkojen nykyiset hoitomenot ovat kohtuuttoman suuret suhteessa tuloihin. Hoitomenojen alentaminen ei kuitenkaan onnistu
ilman Takuu-Saation takausta esimerkiksi velkojen suuren lukumaaran, luottohairiomerkinnan taikka vakuudeksi kelpaavan tai myytavan omaisuuden puuttumisen vuoksi. Talouden tulojen on kuitenkin
riitettava seka kohtuullisiin elin- ja asumiskustannuksiin ettajarjestelylainan maksuun. Ennen takauksen saamista hakijan elamantilanteen taytyy olla vakiintunut. Ylivelkaantumiseenjohtaneet syyt eivat
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saa vaikuttaa taloudenhallintaan jatkossa. Tavoitteena on talouden
pysyva tasapainottuminen ja velkakierteen paattyminen.

•

Kohde. Maksettavat velat voivat olla esimerkiksi kulutusluottoja,
osamaksuja, takausvastuita, vuokravelkoja tai muita eraantyneita
laskuja, vero- tai elatusapuvelkoja tai vahingonkorvauksia.

•

Luottoehdot. Velkojen jarjestelyyn myonnettava takaus voi olla
enintaan 34 000 euroa ja takausaika enintaan kahdeksan vuotta.
Lainan korko on enintaan pankkikohtainen prime-viitekorko tai 12
kuukauden euribor lisattyna kahden prosentin marginaalilla. Lisaksi
pankki perii takauksista omia toimitusmaksujaan. Takuu-Saation
palvelu on maksutonta.

Sosiaalisen luoton takaus
•

Tarkoitus. Soveltuu perheelle tai yksin asuvalle henkilOlle, jolla on
tarve tehda tavanomaisia kodin hankintoja tai rahoittaa muita valttamattomia menoja, mutta ei ole mahdollisuutta rahoittaa niita kateisella esimerkiksi kohtuullisessa ajassa saastaen.

•

Kohde. Lainalla voidaan rahoittaa kodin hankintojaja muita vastaavia tavanomaisia tarpeita, kuten kodinkoneita ja -tarvikkeita, huonekaluja, terveyden- ja sairaudenhoitomenoja, vuokravakuus- jamuuttokuluja, liikennevalineita, remonttikuluja tai lasten harrastusvalineita.

•

Luottoehdot. Kodin hankintoihin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen myonnettava takaus voi olla 840-5 000 euroa ja takausaika
enintaan viisi vuotta. Lainan korko on enintaan pankkikohtainen
prime-viitekorko tai 12 kuukauden euribor lisattyna 1,75 prosentin
marginaalilla. Lisaksi pankki perii lainan nostamisesta omia toimitusmaksujaan. Takuu-Saation palvelu on maksutonta.

Takauslainan saaminen ei ole mahdollista muutamissa erityistapauksissa.
Sosiaalilainaa ei ole tarkoitettu paivitUiisten elinkustannusten tai toistuvien
laskujen rahoitukseen. Lainaa ei voi kayttaa myoskaan omistusasunnon,
asumisoikeusmaksun tai osaomistusasunnon rahoitukseen. Takausta ei
myonneta toimivan yrityksen velkojenjarjestelyyn, hankintoihin tai muihin
menoihin. Takauksen saaja voi ollayrittaja, muttajarjesteltavien velkojen
pitaa olla yksityistalouden velkoja. Lisaksi nykyisen yritystoiminnan on
oltava vakiintunutta ja kannattavaa. Jarjesteltavat velat voivat olla myos
paattyneen yritystoiminnan velkoja.
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2.2

Takaustoiminnan laajuus

Takaustoiminnan laajuuden perusteella Takuu-SiUition toiminta-aika
voidaan jakaa kolmeen ajanjaksoon. Toiminnan alkuvaiheissa vuosina
1991-1994 vanki lasta vapautuneille ja muille laitostaustaisille henkiloille
tarkoitettu perusrahasto oli ainoa takausmuoto. Vuonna 1995 takaustoiminta laajeni olennaisesti, kun Vera-velkajarjestelyrahasto otettiin kayttoon. Vuonna 1998 aloitettu sosiaalilainojen takaustoiminta taydensi
saation takausvalikoimaa. Taulukko 1 kuvaa Takuu-SiiiitiOn eri rahastoista
myonnettyjen takausten Juku- ja rahamaaraa vuosina 1991-2000.
Taulukko 1
Vuosi

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1991- 2001

Takuu-SiUiti6n takaustoiminta 1991-2001l
Perusrahasto
Vera-rahasto
Solu-rahasto
lkm
lkm
1000 e
1000 e
lkm
1000 e

9
37
21
20
7
14
12
43
17
2

57
342
188
177
50
95
74
331
189
11

-

-

182

I 515

317
484
536
700
714
727
692
4 170

5 591
7 059
8 030
8 298
9 651
9 217
9 095
56 940

126
153
149
102
530

237
585
518
384
1 728

Yhteensa
lkm
1000 e

9
57
37
342
21
188
20
177
324 5 641
498 7 153
548 8 104
869 8 867
884 10 424
878 9 746
794 9 479
4 882 60 182

Takuu-SaiitiO on myontanyt vuosina 1991-2001 lahes 5 000 takausta yli
60 miljoonan euron arvosta. Keskimaarainen takaus on ollut koko toiminta-aikana ja kaikki takausmuodot mukaan lukien vajaat 12 400 euroa.
Siiiition toiminta on laajentunut uusien takausmuotojen kayttoonoton
jalkeen. 1990-luvun ensimmaisina vuosina takausten lukumaara oli vain
muutamia kymmenia vuodessa. Vera-rahasto nosti takausten maaran
muutamaan sataan ja Solu-rahasto jo 900 tienoille.
Eri takausmuodoista Vera-velkajarjestelyrahasto on nykyisin sekii
asioiden lukumaaran etta niiden rahamiiiirien perusteella Takuu-Saiition
tarkein takauslaji. Esimerkiksi vuonna 2001 Vera-rahaston takaukset
muodostivat liihes yhdeksiin kymmenesta kaikista samana vuonna myonnetyistii takauksistaja 96 prosenttia takausten rahamaiiriistii. Solu-rahaston
perustamisen jalkeen eri takausmuotojen asiamiiiiriit ovat muuttuneet

t

Rahamaarat on esitetty vuoden 2000 hinnoin.

I1
lahinna siten, etta perusrahaston takaustoiminta on paattynyt. Tosin sama
asiakaskunta saa apua ongelmiinsa muista rahastoista.
Taulukko 1 kattaa vain myonnetyt takaukset, minka vuoksi sen
luvut aliarvioivat saation toiminnan laajuutta. Myonnettyjen takausten
lisaksi saatio tekee runsaasti kielteisia takauspaatOksia ja muuta nakymatonta tyota velallisten kanssa. Esimerkiksi Solu-rahaston hakemuksia
hylattiin vuonna 2001lahes yhta paljon kuin takauksia myonnettiin. Verarahastossa hylkaysaste on ollut noin 20-30 prosenttia. Asiaan palataan
rekisteriaineiston tarkastelussa.
Saation Vera-rahaston asiakasmaarien kehitysta voidaan verrata
velkajarjestelyasioiden kehitykseen. Onhan Vera-takaus usein Uirkea
vaihtoehto, kun luotonantaja ja velallinen pyrkivat neuvotteluratkaisuun
velkaongelmatilanteessa. Vera-takausten maara on lisaantynyt jatkuvasti
vuodesta 1995 lahtien, kun tuomioistuinten vahvistamien velkajarjestelyn
maksuohjelmien maara on pudonnut vajaasta 11 OOO:sta noin kolmeen
tuhanteen (Velkajarjestelytilastot 1993-2001 ). Nain ollen Takuu-Saation
takausten suhteellinen merkitys velkaongelmien jarj estelyssa on kasvanut.
Takauslainojen suosiota voi selittaa esimerkiksi se, etta takauslainat ovat myos luotonantajille kayttOkelpoinen keino saada ongelmiin
joutuneen velallisen asiat kuntoon. Takauslainoilla pyritaan korjaamaan
velallisen talous- ja velkatilanne puuttumatta olennaisesti velkasuhteen
ehtoihin. Siksi takaukset soveltuvat niille velallisille, jotka kykenevat
maksamaan velkojaan. Velallinen maksaa talla hetkella kevaalla 2002
takauslainalle alle kuuden prosentin korkoa. Tosin takauslainan korko on
yleensa pienempi kuin velallisen alkuperaisten luottojen korko. Tiimii
johtuu siita, etta Takuu-Saation takauksen hakijoiden velat koostuvat
paaosin kulutusluotoista,joiden normaali korkotaso on yleensii toistakymmenta prosenttia.
Vaikka eri takausrahastot on luotu palvelemaan eri kohderyhmia,
niiden raj at ovat hamartyneet kaytannon toiminnassa. SaatiOn toimintakertomusten tiedoista selviaa esimerkiksi, etta Solu-takaustakin haetaan
eniten aikaisemmin syntyneiden velkojenjarjestelya va1ten. Vera-takauksia taas on myonnetty perusrahaston asiakaskuntaan kuuluville laitostaustaisille henkilOille. Lisaksi osassa tapauksia paiidytiiiin eri takausmuotoon,
mita asiakas on hakenut. Voidaan jopa kysya, onko saiitiOn takaustoiminnan pilkkominen kolmeen eri takausmuotoon lainkaan tarpeellista.
Sosiaalisesti virittyneen luototus- ja takaustoiminnan markkinat
ovat rahamaaraisesti tarkastellen paaosin Takuu-Saation hallussa. Vuonna
2000 Takuu-Saatio myonsi takauksia kaikista rahastoistaan yhteensa lahes
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10 miljoonan euron arvosta. Kuntien sosiaalisen luototuksen kokeilussa
luottojen maara jai samana aikana 1,6 miljoonaan euroon. Luottojen
lukumaara oli jokseenkin yhta suuri, Takuu-Saatiossa no in 880 ja kunnissa
850. Nama vettailut ovat perusteltuja, koska molempien tahojen paatarkoitus on ollut velkaongelmien jarjestely. Asetelma voi muuttua, koska
kuntien sosiaalista luototusta on tarkoitus laajentaa kokeilukuntien ulkopuolelle (Toimintakertomukset 1991-200 I ; Kuntien sosiaalinen luototus
1999-2000).

2.3

Takaustoiminnan arviointikriteereja

Keskeinen valinta kaikenlaisessa arviointitoiminnassa on se, millaisilla
kriteereilla tarkastellaan sita informaatiota, jota on koottu arvioinnin
kohteesta (ks. Sinkkonen & Kinnunen 1994; Erasaari, Lindqvist, Mantysaari & Rajavaara 1999). Palvelujatjestelmien asiakkaiden tai tietyn
etuuden saajien asemaa arvioitaessa on vanhastaan menete1ty niin, etta
vertaillaan kahta toisiinsa tietyissa suhteissa rinnastuvaa ryhmaa, joista
toinen koostuu palveluksen kayttajista tai etuuden saajistaja toinen naiden
ulkopuolelle jaaneista henkiloista. Vertailun avulla voidaan tasmentaa
lahemmin, millainen vaikutus ja merkitys tietylla palvelulla tai etuudella
on ollut kohderyhman asemaan ja oloihin.
Tass a tutkimuksessa tata menettelytapaa on kaytetty kvalitatiivisen,
haastattelujen avulla kootun aineiston tarkastelussa. Mukaan on valittu
seka takauksen saaneita asiakkaita etta niita, joiden hakemus on hylatty.
Naita ryhmia vettaamalla on mahdo\lista valottaa Takuu-Saation tatjoaman tuen merkitysta velkaongelmien hoito- ja ratkaisukeinona. Myos
rekisteriaineisto kuvaa seka takauksen saaneita etta hylattyja velallisia.
Kehiteltaessa kriteereita Takuu-Saation takaustoiminnan arviointia
varten on osoittautunut tarpeelliseksi tarkastella tutkimuksella koottua
aineistoa kahdella eri tasolla. Ensiksi tarvitaan kriteereja, joilla voidaan
hahmottaa ja arvioida saation velkaantuneisiin henkiloihin kohdistuvaa
toimintaa kokonaisuutena , erityislaatuisena velkaongelmia lievittavana tai
ratkovana instituutiona. Takuu-Saation toimintaa voi tarkastella vastaavantyyppisena velkaongelmia kasittelevana instituutiona kuin vaikkapa velkajarjestelylakia, julkisia velkaneuvontapalveluja tai velanhoidon turvaksi
otettuja vakuutuksia. Toiseksi on hyodyllista tarkastella ve\kaongelmiin
joutuneiden henki!Oiden til annetta kriteereilla, jotka kuvaavat eri nakokulmista yksittaisen asiakkaan asemaa ja sen muutosta. Se, missa maarin
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Takuu-Saation takaukset ja muu toiminta kykenevat aidosti parantamaan
yksittaisen velallisen asemaa, lienee saation synty ja perustavoite huomioon ottaen keskeisimpia arviointikriteereja. Seuraavat luettelot kuvaavat
takaustoiminnan arviointikriteereita naista kahdesta nakokulmasta:
Takaustoimintaa kokonaisuutena valottavia arviointikriteereja:
I.

Takaustoiminnan osuvuus ja relevanssi: kohdistuuko takaustoiminta
tuen tarpeessa eniten oleviin asiakkaisiin ja onko takaus oikea keino
velkaongelmien ratkaisemiseen. Taman kriteerin toteutuminen palautuu
paaosin niihin maarayksiinja ehtoihin,joita takauksen saantiinja myontamiseen liittyy.

2.

Takaustoiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus: johtaako takauksen
myontaminen asiakkaan aseman korjaantumiseen. Tata koskevia kriteereja kehitellaan lahemmin jaljempana, kun kasitellaan yksittaisen asiakkaan aseman ja sen muutoksen arvioimista.

3.

Takaustoiminnan kustannustehokkuus: saadaanko saation kaytettavissa
olevilla voimavaroilla tuloksia aikaan tehokkaasti, mahdollisimman
vahilla hallinnollisilla ja kasittelykustannuksilla. Toiseksi kustannustehokkuutta voisi periaatteessa harkita myos silta kannalta, voitaisiinko
velkaongelmaisten asemaa parantaa samoilla voimavaroilla tehokkaammin jollain muulla menettelytavalla kuin myontamalla takauksia.

4.

Yhdenvertaisuus, tavoitettavuus: suhtaudutaanko eri asiakkaisiin takaushakemusten kasittelyssa ja muussa asiakaskohtelussa yhdenvertaisesti,
takausten myontamisen kriteerit ja ehdot huomioon ottaen, ja ovatko
saation tarjoamat etuudet maan eri osissa olevien velkaongelmaisten
henkiloiden tavoitettavissa yhtalaisesti.

5.

Saation toiminnan palveluhenkisyys: onko asioiden kasittely asiakkaita
neuvovaa, sujuvaa,joutuisaajajoustavaa seka miten kasitellaan syntyvat
kiistati lanteet.

6.

Haittakriteeri: edella olevat kriteerit kasittavat myos takaustoiminnan
mahdollisiakielteisia piirteita, mutta arvioinnin selkiyttamiseksi voi olla
hyodyllista koota kriittisiahavaintoja yhden kriteerin yhteyteen. Samail a
voisi kartoittaa myos sita, nahdaanko takaustoiminnallajoitakin kielteisia vaikutuksia jonkin muun velkaongelmia kasittelevan instituution
toiminnalle.
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YksitUiisen asiakkaan asemaaja sen muutosta kuvaavia kriteereja:
I. Taloudellis-sosiaalisia kriteereja:
•
•
•
•

takausasiakkaan suoriutuminen arkielamastaja -kulutuksesta: ravinto, terveys, vaatetus, liikkuminen, vapaa-aika
velka- ja taloustilanteen korjautuminen: tilanteen selkiintyminen,
velkaongelmien lieventyminen tai korjaantuminen
kannustin- ja oppimisvaikutukset talousasioiden hoitamiseen
vaikutusten kestavyys: onko taloudellisen tilanteen korjaantuminen
ja talousasioiden jarkeva hoito pysyvaa

2. Oikeudellispainotteisia kriteereja:
•
•
•
•

tehdaanko maksusuoritukset ajallaan, sovitaanko maksun lykkayksista, ilmeneeko maksun viivastymista
oikeudellisten perinUitoimien esiintyminen: velkomistuomiot, ulosotto
uuden velan ottaminen
paatyminen velkajarjestelyn hakemiseen

3. Subjektiivisia, velallisen kokemuksiin perustuvia kriteereja:
•
•

elamantilanteen selkiytyminen yleensa, tulevaisuudenuskon vahvistuminen
kokemuksetja tuntemukset niiden ehtojenjarajoitusten vuoksi,joita
saation asiakkuudesta koetaan aiheutuneen.

Naiden kriteerien on tassa tutkimuksessa otaksuttu valottavan melko
monipuolisesti Takuu-Saation puhelinneuvontaa ja takaustoimintaa.
Koottu aineisto mahdollistaa kuitenkin niihin vastaamisen vain osittain.

3
ASIAKASPUHELUT JA SAATION
PALVELUJENKYSYNTA

Merkittavan osan Takuu-Saation toiminnasta muodostaa valtakunnallinen
puhelinneuvonta. Vuonna 2001 velkalinjaan tuli yhteensa 2 864 puhelua eli
keskimaarin 238 puhelua kuukaudessa (Toimintakertomukset 1991-2001 ).
Velkalinja neuvoo asiakkaita maksuvaikeuksiin, velkajarjestelyyn ja
Takuu-Saation toimintaan liittyvissa kysymyksissa. Takuu-Si:ii:ition toiminnan laajuuttaja toimintaan kohdistuvia odotuksia arvioitiin velkalinjan
puhelinneuvonta-asiakkaista lomakeseurannalla koottujen tietojen avulla.
Velkalinjan asiakkaiden seuranta suoritettiin noin kahden kuukauden
aikana (maalis-huhtikuussa 2001). Lomakeseurannan avulla saatiin tietoa
yhteensa 352 asiakkaasta. Seurannan tavoitteena oli saada perustietoa
asiakkaiden velkatilanteesta ja avuntarpeesta. Palvelujen kysynti:ii:i kartoitettiin selvittamalla yhteydenoton syita. Seurannan avulla saatiin tietoa myos
si:ii:itiOn arvioimista toimenpiteista yhteydenotonjalkeen. Velkalinjan yhteydenotoista neljannes oli tapauksia, joissa velallisen puolesta soitti joku muu
henkilO tai puhelun sisalto jai muuten vajaaksi. Taman vuoksi puhelinaineistosta kasitellaan ne 257 tapausta, joissa velallinen soitti itse ja oli
ensimmaista kertaa yhteydessa saatiOon.

3.1

Takuu-Saation palvelujen kysynta

Velkalinj aan yhteytta ottaneista asiakkaista lahes 80 prosenttia soitti
omasta asiastaan ja oli ensimmaista kertaa yhteydessa saatioon. Naista
velallisista noin 40 prosenttia oli paakaupunkiseudultaja loput muualta
Suomesta. Viidennes soittajista oli muita kuin velallisia. Velkaneuvojat
tiedustelivat yleensa saatiOn takausmuodoista. Yhteydenottoja tuli myos
sosiaalityontekijoilta ja diakoneilta. Toisinaan velallisen puolesta soitti
sukulainen tai ystavi:i. Muiden kuin velallisten yhteydenoton tietosisalto jai
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kuitenkin usein ohueksi ja soittajalle annettiin vain neuvonta-apua. Velkalinjan asiakkaista nelja prosenttia oli saatiOn nykyisia takausasiakkaitaja
tiedustelut koskivat useimmiten kaynnissa olevaa takauslainaohjelmaa.
Enemmisto velkalinjaan soittaneista tiedusteli saatiOn takausmuodoista. Lahes 80 prosenttia yhteydenotoista oli tiedusteluja jarjestely- tai
sosiaaliseen luottoon. Velkalinjalta haettiin apua myos ongelmiin velan
vapaaehtoisjarjestelyissa seka vaikeuksiin perintatoimiston tai ulosoton
kanssa. Velkajarjestelysta tiedusteli noin 10 prosenttia velallisista. SaatiOn
puhelinpalvelusta kysyttiin neuvoa myos takaushakemuksen tayttamiseen
seka tietoa velkojen vanhenemisesta. Osalla velallisista oli virheellinen
kuva saation toiminnasta ja he tiedustelivat mahdollisuudesta ostaa as unto
tai auto saatiOn takauksen avulla.
Tutkimuksessa kartoitettiin myos velkalinjan asiakkaaksi hakeutumisen reitteja (kuvio 2). Ensimmainen tieto Takuu-SaatiOsta oli saatu
yleensajoko tiedotusvalineista tai viranomaiselta.
Tiedotusvalineet

Sosiaalitoimisto

Velkaneu1.0ja

Ulosotto

Luotonantaja

Muu tietolahde

0

10

20

30

40

prosenttia

Kuvio 2

Asiakkaan tietoHihde Takuu-S1Hition toiminnasta

Eri viranomaislahteista sosiaalitoimistot ovat olleet hieman yllattaen
yleisempi tietolahde kuin velkaneuvonta tai ulosotto. Tiedotusvalineista oli
saanut tiedon Takuu-SaatiOsta noin kolmannes ja luotonantajalta kymmenesosa soittajista. Muista lahteista, kuten saation Internet-sivuilta,
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Kuluttajavirastosta tai seurakunnan tyontekijoiltii, oli saanut tietoa noin 15
prosenttia soittajista.

3.2

Havaintoja asiakkaiden asemastaja
tal oustilanteesta

Seurannan avulla saatiin tietoja velallisten talous- ja perhetilanteesta sekii
piiiiasiallisesta toiminnasta. Kuviosta 3 selviiiii, etta enemmistollii velkalinjaan soittaneista velat olivat piiiiasiassa kulutusluottoja. Asuntovelallisia oli
kuudesosaja takausvelallisia aile neljii prosenttia soittajista. Velkoja yritystoiminnasta, verovelkoja tai muita velkoja oli joka viidennellii soittajalla. Velkalinjan asiakkaiden velkasummat vaihtelivat muutamasta sadasta
eurosta 250 000 euroon. Keskimiiiirin asiakkaalla oli velkaa 12 700 euroa
(mediaani).
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Kuvio 3

Paaosa velallisten velkamaarasta

Velkalinjan asiakkaista yli puolet oli naisia. Naisilla oli miehiii enemmiin
kulutusluottojaja miehillii oli vastaavasti enemmiin takaus- tai elinkeinovelkoja. Enemmisto soittajista oli 35-54-vuotiaita ja alle 35-vuotiaita oli
joka kolmas. Nuoremmilla velat koostuivat yleensii kulutusluotoista.
Vanhemmilla ikiiryhmillii oli kulutusluottojen lisiiksi toisinaan myos
as unto- tai takausvelkoja. Siviilisiiiidyn mukaan puolet velallisista oli avotai avioliitossa. Perheasemaltaan yksineliiviii oli kolmannes ja lapsiperheitii
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oli samoin Hihes 30 prosenttia. Yksinhuoltajia oli velallisistajoka kuudes.
Kulutusluottoja ja takausvelkaa oli yleisimmin yksinelavillii. Lapsiperheillii
oli kulutusluottojen lisaksi usein myos asunto- tai e1inkeinove1koja.
Velallisten nettotulot o1ivat keskimaarin 1 000 euroa kuukaudessa.
Palkkatulot olivat tiirkein tulonliihde yli puolelle velallisista. Kolmannes
velkalinjan yhteydenotoista tuli tyottomilta tai elakelaisilta. Yrittajia tai
maataloudenharjoittajia ali soittajista viisi prosenttiaja opiskelijoita aile
kaksi prosenttia. Palkansaajilla velat koostuivat yleensa kulutusluotoista.
Tyottomillii oli muita useammin takausvelkoja.

3.3

Saation takaus vai muu apu?

Velkalinjan asiakkaista koottujen tietojen perusteella Takuu-Saatiosta
kysytiiiin paljon muutakin, kuin mita siiiitiolla on tmjottavana. Vain osassa
tapauksia hakijalle on apua saation takauksestaja monesti hiinetjoudutaan
ohjaamaan muualle. Kuviosta 4 selviaa, etta Takuu-SaatiOn puhelinneuvonnan arvion mukaan saatiOn takaus soveltuujatkotoimenpiteeksi vain
runsaalle neljalle velalliselle kymmenesta. Yleensii siiatiOn arvio jatkotoimenpiteista oli hieman ylliittiien muu kuin siiatiOn oma takaus.
Saation takaus
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Kuvio 4

Takuu-Saation arvio jatkotoimenpiteista
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Kuten edella mainittiin, vela! listen tiedustelut koskivat yleensa saation
omia takausmuotoja. Velallisista yli 80 prosenttia tiedusteli mahdollisuudesta saadajarjestelylaina tai sosiaalista luottoa. SaatiOn takauksen arvioitiin soveltuvan toimenpiteeksi yli puolelle takausta tiedustelleista.
Velkojan kanssa tai velan vapaaehtoisjarjestelyissa ongelmia kokeneet velalliset saivat saatiosta usein vain neuvonta-apua. Muita neuvotteluratkaisuja kuin saatiOn omaa takausta suositeltiin yleensa myos ongelmiin
perinnan kanssa. Tavallisesti velallista kehotettiin hakemaan vapaakuukausia ulosotosta tai kaymaan neuvotteluja velkojien kanssa.
Tiedusteluissa velkajarjestelysta saatio arvioi jatkotoimenpiteeksi
poikkeuksetta muun ratkaisun kuin saation oman takauksen. Yleensa
velallista kehotettiin ottamaan yhteytta velkaneuvojaan tai hakemaan velkajarjestelya tuomioistuimesta. Toisinaan velallisella oli muita selkiytymattomia talousongelmia tai vaikeuksia toimeentulossa. Naissa tapauksissa
velallinen ohjattiin yleensa hakemaan avustusta esimerkiksi diakoniarahastosta tai sosiaalitoimistosta. Taulukosta 2 selviaa yhteydenoton syyt ja
saation velalliselle arvioimat toimenpiteet.
Taulukko 2

Patvclujen kysyntaja saation arvio jatkotoimcnpiteista%
Vai n
Muu
Saation Neuvottelu- Velkajarjestely neuvontaa toimenpide
taka us
ratkaisu
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Tiedustelu sosiaaliseen luottoon
Muu velkaongelma
Velkajiirjestelyasia
Yhteensa
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100
(154)
100
(40)
100
(30)
100
(19)
100
(243)

Yleensa ne velalliset, joille arvioitiin jatkotoimenpiteeksi saation oma
takaus, olivat ottaneet yhteytta velkalinjaan viranomaisen antaman tiedon
perusteella. Toisaalta yllattaviin moni oli saanut tietoa saatiostii myos
luotonantajalta. Saation takauksen arvioitiin soveltuvan yleensa velallisille,
jotka olivat palkkatyossa. Vain neljannes velallisista, joille arvioitiin
soveltuvan saation oma takaus, oli tyottOmia tai elakelaisia. Tyottomille
suositeltiinjatkotoimenpiteeksi yleensa vain neuvontaa. SaatiO oli kehottanut aloittamaan tyonhaun ja hakemaan takausta myohemmin. Myos opiskelijoille annettiin usein vain neuvonta-apua.
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Uihes 70 prosentilla velallisista, joille arvioitiin toimenpiteeksi
siiiition oma takaus, velat koostuivat paaasiassa kulutusluotoista. Saation
takauksen arvioitiin soveltuvan toimenpiteeksi yksittaisissa tapauksissa
myos velallisen asuntovelkojen tai muiden maksamattomien laskujen
jarjestelyyn. Takaus- ja elinkeinovelalliset ohjattiin yleensa hakemaan
muuta ratkaisua velkaongelmaan.
On merkille pantavaa, etta enemmisto velkalinjaan yhteytta ottaneistajaa saation arvion mukaan ilman takauslainaa. Velkalinjan seulonnan
perusteella saation takausta suositeltiin vain neljalle velalliselle kymmenesta. Tosin velkalinjalta kysytaan suhteellisen paljon apua myos muihin
velkaongelmiin . Kuviosta 5 selviaa asiakaspuheluiden maara vuonna 2001
seka velallisten valikoituminen saation arvioimien toimenpiteiden mukaan.
Vuositiedot on saatu suhteuttamalla velallisten ja puheluiden maara kevaalla 2000 toteutetun lomakeseurannan tietoihin.
Soittaja

Velallinen 2 380 kpl (100 %)

v
Tiedustelu

Tiedustelu saation
takaukseen l 900 kpl
(80 %)

Muu
tiedustelu 480 kpl
(20 %)

Saation arvio
toimenpiteista

Takauslaina 800 kpl
(42 %)

Muu toimenpide
I 100 kpl (58%)

Kuvio 5

Velkalinjan asiakaspuhelut vuonna 2001

Saation velkalinjalla paivystaa nelja tuntia paivassa yksi neuvoja, joka
tekee karkean arvion velallisen tilanteesta. Saation mukaan tilanteen
arvioiminen puhelimitse on toisinaan vaikeaa ja saattaa johtaa virhearvioihin. Velkatilanteen selvittaminen voi alia velalliselle vaikeaa tai joitakin
oleellisia tietoja saattaa jaada puuttumaan. Saation mukaan velkalinjan
tarkoitus onkin antaa ensiapua velkaongelmiinja vaihtoehtojen kartoittamiseen. Varsinaisen paataksen saiitiOn takauksen hakemisesta tekee
yleensii velallisen avustaja, kuten velkaneuvoja.
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3 .4

Yhteenvetoa

Velkalinjan seurannan avulla saatiin varsin kattava kuva Takuu-Saation
puhelinasiakkaista. Yhteydenotot tulivat yleensa velallisilta, jotka olivat
ensimmaista kertaa yhteydessa saati66n ja jotka tiedustelivat mahdollisuudesta saada takauslaina. Takaustiedustelut koskivat yleensa jarjestelyluottoa (VeRa) ja vain joka kuudes velallinen tiedusteli saation sosiaalisesta
luotosta (SoLu). Tieto Takuu-Saatiosta oli saatu useimmiten viranomaiselta tai tiedotusvalineista. Velkalinja ei palvele kuitenkaan vain taloudellisessa vaikeuksissa olevia, vaan tarjoaa apua myos muille tahoille. Yhteydenotoista viidennes tuli viranomaisilta tai muilta tahoilta. Velkalinjaan
otettiin yhteytta myos muissa velkaongelmissa. Saatiosta kysyttiin ylipaatansa paljon muutakin kuin mita saatiolla on tarjottavana. Velallisella
saattoi olla ongelmia esimerkiksi perinnan tai ulosoton kanssa. Toisinaan
tiedustelut koskivat velkajaJjestelya tai velan vapaaehtoisjarjestelya.
Nelja viidesta velallisesta tiedusteli saation takausta, mutta saation
arvion mukaan takaus soveltuu toimenpiteeksi vain neljalle kymmenesta.
Saation takaus arvioitiin jatkotoimenpiteeksi yleensa keski-ikaisille palkansaajille, joiden velat koostuivat kulutusluotoista. Vaikuttaa silta, etta
saation velkalinjalla tapahtuvan velallisten tilanteen arvioinnin perusteella
enemmist6 velallisistajaa saation takauksen ulkopuolelle. Yleensa velkaongelmaan suositeltiin muita ratkaisuja, kuten velan ja1jestelemista suoraan luotonantajan kanssa. Velkojan tai perinnan kanssa ongelmissa olevat
ohjattiin yleensa muualle tai heille annettiin vain neuvontaa. Velallisista
noin joka kuudes sai saatiosta ainoastaan neuvonta-apua, joten tilanne jai
enemman tai vahemman avoimeksi. Toisaalta pelkka neuvontakin saattaa
selkiyttaa velallisen tilannetta, vaikka varsinaista ratkaisua ongelmaan ei
loytyisikaan.
Saation edustajat painottivat jatkotoimenpiteiden arvioinnissa
erityisesti asiakkaan taustaaja velkojen koostumusta. Tyottomista lahes 80
prosentille arvioitiin toimenpiteeksi neuvotteluratkaisu velkojien kanssa tai
annettiin vain neuvontaa. Tilanne oli samankaltainen myos yrittajilla ja
opiskelijoilla. Velkojen koostumuksen perusteella vaikuttaa silta, etta
saation takauksien painopiste on auttaa kulutusluottojen vuoksi velkaongelmiin joutuneita velallisia. Takaus- ja yritysvelallisille arvioitiin soveltuvan yleensa muu toimenpide kuin saation takaus.
Takuu-Saation asiakkaaksi hakeutumisessa on kiinnostavaa, kuinka
moni asiakas ottaa yhteytta saati66n ensimmaisen kerran velkalinjan kautta
ja kuinka moni tulee ':'elkalinjan ohi esimerkiksi suoraan velkaneuvojalta.
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Asiasta ei ole tutkimustietoa, mutta saatiOn arvion mukaan noin puolet
takausta hakeneista tulisi saation asiakkaaksi velkalinjaltaja puolet muualta. Nain ollen velkalinjan asiakasmaara ei kuvaa saation toimintaa kokonaisuudessaan.

4
VERA-TAKAUKSET
ASIAKASREKISTERIN
VALOSSA

4.1

Asiakasrekisterin tietosisallosta

Takuu-Saation asiakasrekisterin tarkastelut rajoittuvat Vera-rahastoon.
Tamajohtuu siita, etta vain Vera-asioita on tarkoituksenmukaista vertailla
ajallisesti. Asiakkaiden taustan, talous- ja velkatilanteen seka takauslainoj en tarkastelussa kuvataan rinnakkain hylattyj a j a myonnettyj a takaustapauksia. Takauslainansa loppuun saattaneita ja lainojensa maksamisessa
epaonnistuneita velallisia tutkitaan erikseen. Nain saadaan tietoa kaikista
velallisryhmista, jotka ovat tutkimuksen tavoitteenasettelun kannalta
tarkeita.
Vera-asiat olivat aineistoa poimittaessa eri kasittelyvaiheessa.
Yleensa takaus oli joko myonnetty tai hylatty. Osassa tapauksia oli tehty
vasta ratkaisuesitys, mutta ei lopullista paatasta. Toisinaan asiakkaalta oli
pyydetty lisatietoja tai asia oli siirretty odottamaanjonkin ehdon tayttymista. Esimerkiksi saatiOn vaatima nayttO velkojen maksamisesta voi viivastyttaa takauksen myontamista. Asiakas oli voinut myos perua hakemuksen
ennen sen kasittelya. Lisaksi rekisterissa on tapauksia, joissa takaus on
myonnetty, mutta laina on jaanyt nostamatta.
Seuraavassa asetelmassa on rajattu rekisteriaineiston kohdealaa
hakemuksen ratkaisua ja asian nykytilaa koskevien muuttujien avulla.
Vertailtavuuden parantamiseksi saation takaustoiminnan tarkastelu kohdistuu niihin asioihin, joissa takauslaina on joko myonnetty tai hylatty ja
lisaksi laina on nostettu. Tarkasteltavat asiat on merkitty asetelmaan plusmerkillaja sivuunjaavat asiat miinusmerkilla.
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Hakemuksen ratkaisu
Vain ratkai suesitys (-)
Hakemus hylatty (+)
Takaus myonnetty (+)

Asian nykytila

takauslainaa ei ole nostettu (-)
voimassa, ei eraantyneita eria (+)
voimassa, saatio maksanut osan (+)
perinnassa, saatio maksanut paaoman (+)
perinta Iopetettu tuloksettomana (+)
asiakas maksanut takauslainan loppuun (+)

Asiakas perunut (-)
Pyydetty lisatietoja (-)
S iirretty odottamaan (-)
Nain rekisteriaineiston tarkastelut kohdistuvat 591 Vera-asiaan vuodelta
1996 ja 787 asiaan vuodelta 2000. Rajaukset johtuvat siita, etta kaikkien
asioiden tarkastelu ja vertailu eri vuosina voisi johtaa vaariin paatelmiin.
Esimerkiksi vuoden 2000 asioista monet olivat aineiston poimintahetkella
ratkaisematta, mutta vuoden 1996 aineistossa ratkaisemattomia asioita oli
vain vahan. Talla tavoin voidaan arvioida paremmin myos maksuhairioita
ja ohjelmien muutoksia takauslainojen maksuaikana.

4.2

Takauslainan hakuperusteet

Takuu-Saation asiakasrekisteri sisaltaa yksityiskohtaista tietoa siita, miksi
velallinen on hakenut takauslainaa. Rekisteriin kirjataan paaasiallinen syy
hakijan velkaongelmiin. Syyt kuvaavat eri kayttotarkoituksiin otettujen
velkojen, yllattavien olosuhdemuutosten seka muiden toimeentuloa maaraavien tekijoiden vaikutusta velkaongelmiin. Kuviosta 6 selviavat Veratakauslainan ens is ij aiset hakuperusteet vuosina 1996 j a 2000. Mukana ovat
seka myonnetyt etta hylatyt takaushakemukset.
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Kuvio 6

Takauslainan ensisij aiset hakuperusteet

Kulutusluottojen maksuongelmat ovat yleisin yksittainen syy Vera-takauksen hakemiseen. Niiden vuoksi takauslainaa hakeneiden velallisten osuus
yli kaksinkertaistui vuosina 1996-2000. Vera-rahaston toiminnan alkuvaiheissa vuonna 1996 kulutusluotot olivat vasta viidenneksi yleisin takauksen hakuperuste. Kulutusluotoista johtuvien velkaongelmien suureen
osuuteen j a osuuden kasvuun on ainakin kaksi syyta. Eri luottomuodoista
kulutusluottojen kayttO kasvoi 1980- ja 1990-luvulla nopeammin kuin
muiden luottojen kaytto (Luottokanta 1980-2000). Lisaksi kulutusluottoongelmat ovat tulleet nakyvarnmin esiin, kun Iaman karjistamat asunto-,
yritys- ja takausvelkaongelmat ovat vahentyneet.
Myos velalliselle epaedulliset elamantilanteen muutokset ovat
johtaneet usein velkaongelmiin ja takauslainan hakemiseen. Naista muutoksista parisuhteen purkautuminen, sairaus ja tyottOmyys on havaittu
tutkimuksissa usein tarkeiksi velkaongelmien taustatekijoiksi. Vuonna
2000 lahes neljii kymmenesta takauslainan hakijasta oli kokenut jonkin
naista kolmesta sosiaalisesta suoritusesteesta. Talta osin tilanne ei ole
muuttunut sanottavasti 1990-luvun lopulla.
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Takauslainan hakusyyt poikkeavat tuomioistuimesta haettavan
velkajaljestelyn hakuperusteista 1• Takuu-Saation asiakkaiden velkaongelmat johtuvat velkajarjestelyvelallisia useammin kulutusveloista ja edella
mainitun kaltaisista epaedullisista muutoksistaja harvemmin maksettavaksi jaaneista takausvastuista tai yritystoimintaan kytkeytyvista veloista.
Viela vuonna 1996 takausvastuu oli ti.i.rkein syy hakea Takuu-Saation
takausta, mutta sen osuus aleni selvasti vuoteen 2000 mennessa. Takaukset
voivat liittyajoko yritys- tai yksityisvelkoihin. Saation asiakasrekisterissa
ei ole eroteltu takausvastuun perustetta. Omien yritysvelkojen vuoksi
takauslainaa hakeneiden vela! listen osuus onjaanyt alhaiseksi molempina
ajankohtina.
Takuu-Saation Vera-takaukset ja velkajarjestely tuomioistuimessa
palvelevat osittain eri asiakaskuntaa. Yritys- ja takausvelkaongelmien
pieni osuus Takuu-Saation asiakkailla johtunee taka us ten velkamaararaj asta. Vaikka tallaista rajaa ei olisikaan, joko takauslainan avulla tai muulla
tavoin neuvotellen voisi olla mahdotonta ja1jestella huomattavan suuria
velkoja. Kahden asunnon loukun vuoksi velkaongelmi in j outuneiden osuus
on jaanyt pieneksi seka Takuu-Saatiossa etta velkajarjestelyssa.
Takauslainan hakuperusteita koskevien tietojen perusteel\a voidaan
arvioida, etta Vera-asiakkaat eivat ole maksuvaikeuksissa aina suurien
velkojensa vuoksi. Pikemminkin maksukyky ei ole riittanyt usein edes
kohtuullisista veloista selviytymiseen. Maksuvaikeuksia syntyy paitsi
olosuhdemuutosten vuoksi, myos ilman niita. Lisaksi kulutusluottojen
hoitamisen vaikeudet todennakoisesti kytkeytyvat muiden korottomien
maksujen hoitamiseen sekli muutenkin taloudenpidon ja toimeentulon
ongelmiin. Tlistli kertoo esimerkiksi se, etta eplimliliraiseen muiden syiden
ryhmalin luettavia hakijoita on varsin runsaasti. Siihen kuuluvat tapaukset,
joissa ongelmat johtuvat useammasta syystii, eikli yksittaista syytli void a
Uismentali.

1
Tassa paaluvussa esitettavat vertailut velkajarjestelyasioihin perustuvat lahteen
Muttilainen & Tala ( 1998) tietoihin.
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4.3

Takaushakemusten kasittely ja takauksen
myontaminen

Velkaongelmiin joutuneille olisi eduksi, jos he saisivat apua ongelmiinsa
mahdollisimman nopeasti. Vera-rahaston toiminnan alkuvaiheissa vuonna
1996 takauksen myontaminen kesti takaushakemuksen saapumisesta
takauksen myonUimiseen tai hylkaamiseen keskimaarin puolitoista kuukautta (44 vrk mediaani). Vuonna 2000 vastaava kasittelyaika oli liki
kolminkertainen vuoteen 1996 verrattuna (120 vrk). Hylatyissa asioissa
keskimaarainen kasittelyaika oli molempina vuosina pidempi kuin myonnetyissa. Kuvio 7 kuvaa takauslainojen kasittelyaikoja vuosina 1996 ja
2000.
%
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Kuvio 7

Takauslainahakemusten kasittelyaika

Vuonna 1996 Takuu-SaatiO kykeni kasittelemaan lahes kaksi kolmasosaa
takauslainahakemuksista aile kahdessa kuukaudessa, mutta vuonna 2000
nain nopeasti kasiteltyja hakemuksia oli enaa aile neljannes. Kasittelyaikojen pidentymiseen on useita syita. Vuonna 1996 Vera-takauksia haettiin
vahemman kuin vuonna 2000, joten asiat eivat ehtineet ruuhkautua. 1990luvun puolivalissa takaustoiminta oli muutoinkin pienimuotoisempaa kuin
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nykyisin. Vuosikymmenen lopulla sosiaalisten luottojen takaustoiminta toi
saatiolle lisatyotaja vaikutti nain myos Vera-asioiden kasittelyyn. Saation
toiminta on ylipaansa laajentunut nopeammin kuin sen kaytOssa olevat
resurssit.
Edella mainitut kasittelyajat kuvaavat vain asian kasittelya TakuuSaatiossa. Velallinenjoutuu odottamaan apua velkaongelmiinsa kuitenkin
kauemmin. Takaushakemusten valmistelu velkaneuvonnassa ja siina
yhteydessa kaytavat neuvottelut velkojien kanssa vievat oman aikansa.
Lisaksi velallinenjoutuu odottamaan paasya velkaneuvontaan paikkakunnasta riippuen yleensa kahdesta kolmeen kuukautta (Jokinen 2001).
Takauslainahakemuksista valtaosa on ratkaistu velallisen eduksi.
Vera-rahaston toiminnan alkuvaiheissa vuonna 1996 takaus myonnettiin
yli neljassa tapauksessa viidesta ja hylattiin vajaassa viidenneksessa
tapauksia. Vuonna 2000 myonnettyjen asioiden osuus oli vahan pienempi.
Hakijakunnan rakenteen muuttuminen tai myonHimis- ja hylkaysperusteiden tasmentyminen ajan mittaan ovat voineet vaikuttaa asiaan.
Taulukossa 3 tarkastellaan takauslainahakemusten ratkaisemista.
Siina on kuvattu takauslainojen myontamisastetta laskemalla myonnettyjen
takausten osuus myonnettyjenja hylattyjen yhteismaarasta. Naista tiedoista
selviaa myos hylattyjen takauslainojen osuus. Edelleen taulukon tietojen
avulla voidaan luonnehtia eri velallisryhmien rakennettaja sen muutosta
1990-luvun lopulla2 •

2
Hakij an koulutuksen mukaisista ryhmista peruskoulutettuihin on luettu kansa-, perusja keskikoulun kayneet seka ylioppilaat. Toiminnan mukaan tyossakayviin kuuluvat
palkansaajat ja yrittajat. Muuta toimintaa harjoittavia oval tyott<imat, opiskelijat ja
muut henkilot. Asumismuodon perusteella muuhun asumismuotoon on luokiteltu paaja alivuokralaiset, tyosuhdeasunnossaasuvat sekamuussa asunnossa asuvat. Aluej aottelu on seuraava: Uusimaa, muu Etela-Suomi (Ita-Uusimaa, Kymenlaakso, Etela-Karj ala,
Kanta-Hame ja Paijat-Hame), Lansi-Suomi (Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta,
Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etela-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)ja Ita- jaPohjois-Suomi
(Etela-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi).
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Taulukko 3 Takauslainan myl:lnUlminen eri vc la lli sryhmissil
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25
17
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8
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Vera-takausta hakeneiden velallisten rakenne pysyi vakaana 1990-luvun
lopulla. Yli puolet hakijoista oli naisia molempina ajankohtina. Keski-ika
oli 42 vuotta seka vuonna 1996 etta 2000. Eri ikaryhmista nuorten aile 3 5vuotiaiden velallisten osuus kasvoi hieman. Aile 25-vuotiaiden osuus jai
neljaan prosenttiin. Takaustoiminta palveleekin ennen muuta keski-ikaisia
vaest6ryhmia. Tama ei ole yllattavaa, koska naissa ryhmissa seka luottojen
kaytto etta velkaongelmat ovat yleisimpia.
Perheaseman mukaan Vera-takauksen hakijat ovat usein yksinasuvia. Talta osin velallisrakenne on muuttunut melko vahan. Lapsiperheiden osuus on kuitenkin supistunut. Velallisen koulutuksen ja nykyisen
toiminnan perusteella vahan koulutetut ja tyossakayvat muodostavat
valtaosan saation takauksen hakijoista. Nailta osin asiakasrakenne on
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muuttunut siten, etta ammattikoulun kayneiden ja elakelaisten osuus on
kasvanut.
Takauksen hakijat asuvat yleensa vuokra-asunnossa. Omistusasuj ien osuus puolittui 1990-luvun lopulla ja oli enaa kahdeksan prosenttia
vuonna 2000. Asuinpaikan mukaan takaustoiminta painottuu vahvasti
Etela- ja Lansi-Suomeen. Vuonna 2000 puolet Vera-hakemuksista tuli
Uudeltamaalta. Ita- ja Pohjois-Suomen asukkaita on melko harvoin hakijoiden joukossa. Alue-erot voivat johtua esimerkiksi hakijoiden taloustilanteen tai velkaneuvontapalvelujen eroista.
Myonnettyjen takauslainojen osuus alentui 1990-luvun toisella
puoliskolla kaikissa taulukon vaestOryhmissa. Nykyisin takaus myonnetai:in herkimmin naisille, 45-54-vuotiaille, yksinaisille, vahan koulutetuille,
toimintansa puolesta keskimaarii.istii. vakaammassa taloudellisessa asemassa oleville, vuokralla asujille ja etelasuomalaisille. Sita vastoin miehille,
35-44-vuotiaille, lapsettomille pareille ja lapsiperheille, hyvin koulutetuille, toimintansa perusteella epavakaassa tilanteessa oleville, omistusasujille
ja muualla kuin Etela-Suomessa asuville takauksen saaminen on vaikeinta.
Nama havainnot vaikuttavat osin odottamattomiltajajopa epajohdonmukaisilta. Tahan on syyna se, etta takauksia hylii.taan seka hyvan etta
huonon taloudellisen aseman perusteella. Selvimmin tama nakyy yleensa
runsaasti varallisuutta omistavien omistusasujienja toimintansa perusteella
vakiintumattomassa tilanteessa olevien muiden kuin tyossii.kayvien ja
elakelaisten ryhmaan kuuluvien kohtelusta. Asiaan saadaan lisii.valaistusta
myohemmin hakijoiden taloudellista asemaa koskevissa tarkasteluissa.
Vera-rahaston myontamisehtoja voitaisiin arvostella siita, etta
kaikkein huono-osaisimmat velallisetjaavatjarjestelman ulkopuolelle (ks.
myos Sunila 1999). Peruslinjausten tueksi on kuitenkin kolme vahvaa
vaitetta.
Ensinnakin saation takaustoiminnan ehdoista voidaan paatella, etta
toimintaa ei ole edes tarkoitettu maksukyvyttOmille. Velallisella on oltava
maksukykya,jonka turvin han voi maksaa saation takaaman lainan takaisin
pankille. Takauslainat eivat j uuri poikkea ehdoiltaan tavanomaisista
pankkilainoista. Maksukyvyttomia velallisia varten on velkajarjestelymenettely, j ossa on laajat mahdollisuudet maksuvelvoitteidenjarj estelyyn.
Toiseksi siiiitio toimii vaikeilla markkinoilla ja kantaa luottoriskin
asiakkaidensa maksuvaikeuksista. Jos sen asiakaskuntaan kuuluvien
henkiloiden luotottaminen olisi kovin tuottoisaa toimintaa, pan kit todennakoisesti rahoittaisivat heita suoraan ilman Takuu-SaatiOta. Voisi otaksua,
etta normaaleilla pankkiluottomarkkinoilla ainakin osa saatiOn asiakaista
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saisi luottoa, mutta ei yhta edullisesti kuin takauslainojen avulla. Takauslainat ovat eduksi etenkin kulutusluotoista velkaantuneille velallisille,
koska kulutusluottoj en markkinahinta on takauslainoihin verrattuna selvasti korkeampi. Kevaalla 2002 takauslainojen korko jai aile kuuteen prosenttiin.
Kolmanneksi takausten myontamisehdoista ei selvia, etta monissa
tapauksissa velallisten velkojajarjestellaan voimaperaisesti. Tama tapahtuu kaytannossa siten, etta velkaneuvojaja pankki neuvottelevat velkavastuiden ja1jestelysta saadakseen velallisen mahtumaan Takuu-Saation
edellyttamiin maksuajan ja enimmaisvelkamaaran rajoihin (ks. myos
Muttilainen 1996). Pankki esimerkiksi voi suostua leikkaamaan 37 000
euron enimmaisvelkamaaran ylittavan osan velkapaaomasta, kun se saa
vastikkeeksi saatiOn takauksen ja valittOman maksusuorituksen paaosasta
velkamaaraa. Pankkien suopeus mahdollistaa sen, ettajarjestelman piiriin
paasee enemman niita velallisia, jotka muutenjaisivat takausten ulkopuolelle.
Tallaisten velan anteeksiantojen lukumaarasta ja rahamaarasta ei
ole tarkkaa tietoa. Takuu-Saatiosta esitettyjen arvioiden mukaan velkoja
leikataan edella mainitulla tavalla vahintaan joka neljannelta velalliselta.
SaatiO tilastoi anteeksiannetun velan yhteismaaraa useita vuosia Verarahaston toiminnan alusta lahtien. Taman seurannan perusteella voidaan
arvioida varovasti, etta Vera-rahaston asiakkaat on vapautettu takauslainaneuvottel uissa j opa 10 milj oonaa euron veloista. 3

4.4 Hakijoiden taloudellinen asema
Takuu-Saation takausten ensisijaisena tavoitteena on yhdistaa asiakkaan
kaikki luotot yhdeksi lainaksi. Tiima tarkoittaa myos sita, etta yleensa
takauslainat eivat sovellu vain yhden velan jarjestelyyn. Velkasuhteiden
lukumaaratietojen avulla on mahdollista arvioida, kaytetaanko takauksia
vain luottojen yhdistelyyn yhdeksi lainaksi vai myos yhden velanjarjestelyihin.
Takauslainan hakijoilla on ollut runsaasti velkasuhteita molempina
tarkasteluvuosina. Keskimaarin velallisilla oli seitseman velkaa vuonna
1996 ja kahdeksan velkaa vuonna 2000. Vuonna 2000 neljalla prosentilla

3

Tassa yhteydessa esitetyt tiedot perustuvat suoraan Takuu-SaatiOsta saatuihin arvioihin.
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velallisista oli vahintiUin 20 velkaa. Yhdella velallisella oli enimmillaan 65
velkaa. Useita kymmenia luottoja ottaneiden velallisten osuus on kasvanut
vahan 1990-luvun lopulla. Myonnetyissa tapauksissa velkoja oli keskimaarin kahdeksan ja hylatyissa seitseman.
Niiden velallisten maara, joilla oli vain yksi velka takauslainaa
hakiessaan, jai molempina vuosina kolmen ja neljan prosentin valiin.
Taman perusteella voidaan paatella, etta yhden velan velalliset jaavat
paaosin takauslainoituksen ulkopuolelle. Naissa tapauksissa velanjarjestelysta on yleensa helppo sopia suoraan velkasuhteen osapuolten kesken,
ellei velkamaara ole huomattavan suuri. Yhden velanjarjestelyjen voidaan
katsoa kuuluvan osaksi pankkien tai muiden luotonantajien normaalia
toimintaa.
Jos hakijalla on vain yksi velka, hakemus hylataan tavanomaista
herkemmin. Kuvio 8 kuvaa Vera-takausten myontamisastetta velkojen
lukumaaran mukaan. Siina yhden ja kahden velan tapaukset on jouduttu
yhdistamaan samaan luokkaan, koska yhden velan vuoksi takausta hakeneiden maara on liian pieni.
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Kuvio 8

Takauslainojen myontamisaste velkojen lukumaaran mukaan

Velkojen lukumaara vaikuttaa takauksen myontamiseen kahdella tavoin:
velkoja on oltava riittavasti, mutta niita ei saa olla liikaa. Takaus myonne-
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taii.n herkimmin, jos hakijalla on enemman kuin kaksi ja vahemman kuin
20 velkaa. Ensimmaisessa tapauksessa myonnettyjen takausten osuus jaa
alle puoleen ja jalkimmaisessa vahiin yli puoleen. Vuosina 1996-2000
myonnettyjen takausten osuus supistui jarjestelmallisesti riippumatta
velkojen lukumaarasta. Etenkin vahan velkaantuneille myonnetaan takauslaina entista harvemmin.
Nykyisilla maksuvaikeusmarkkinoilla Takuu-Saation takaustoiminta sijoittuu luotonant~ienja velallisten keskinaisten neuvotteluratkaisujen
ja tuomioistuimessa kasiteltavien velkajarjestelyasioiden valimaastoon.
Vera-asiakkailla on velkasuhteita kuitenkin lahes yhta paljon kuin velkajarjestelyn maksuohjelman saaneilla. Tama johtuu siita, etta saation takaustoiminta kohdistuu nimenomaan monista velkasuhteista johtuvien
velkaongelmienjarjestelyyn. Takuu-SaatiOn asiakkaiden talous- ja velkatilanne on silti kokonaisuudessaan parempi kuin velk~arjestelyvelallisilla.
Vaikka useimmilla Takuu-Saation asiakkailla on runsaasti velkasuhteita, velkojen rahamaara ei silti kohoa ylettoman suureksi. Takausehdot eivat salli takauksen myontamista,jos velallisen velkojen maara
ylittaa takausehdoissa maaratyn enimmaisrajan ja pyrkimyksena on saada
kaikki velatjarjesteltya. Naista velallisista monet hakeutuvat todennakoisesti velkajarjestelyyn tai selvittelevat ongelmiaan muulla tavoin. Velallisen asiat on mahdollista hoitaa kuntoon myos takauslainalla siten, etta osa
veloista jaa takauslainan ulkopuolelle.
Taulukosta 4 selviaa Vera-rahaston asiakkaiden velkamaara ja
maksukyky seka myonnetyissa etta hylatyissa tapauksissa vuosina
1996-2000. 4 Maksukykya on arvioitu hakijan varallisuuden, tulojen,
menojen ja maksuvaran avulla. Naissa luvuissa ei ole otettu huomioon
hakijan puolison velkojaja maksukykya koskevia tietoja.

4

Kaikki rekisteriaineiston rahamiHirat on esitetty vuoden 2000 hinnoin.
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Velkojen yhteismi:iiira oli myonnetyissa takauksissa vajaat 14 000 euroa
vuonna 2000. Molempina tarkasteluvuosina velkamaara oli suurempi
hylatyissa kuin myonnetyissa asioissa. Tama ero tasoittui 1990-luvun
lopulla. Velkojen rahamaara alentui seka myonnetyissa etta hylatyissa
tapauksissa.
Velkojen yhteismaaralla on merkitysta takauksen myontamisessa.
Vuonna 2000 velat ylittivat enimmaisrajan (33 638 euroa/200 000 markkaa) yli viidenneksessa myonnettyja ja perati seitsemassi:i kymmenesti:i
hylattyja asioita. Vera-asiakkaiden velkojen yhteismaara jaa keskimaarin
alle neljannekseen velkajarjestelyvelallisten velkamaarasta. Koska taka usten enimmaisraja pysyi nimellisesti samana, sen reaalimaara alentui lahes
2 500 euroa neljassa vuodessa.
Takauksen hakijoiden varallisuusasema on heikko ja se heikentyi
1990-luvun lopulla. Vuonna 1996 vahan yli puolella velallisista oli varallisuutta, mutta vuonna 2000 enaa kolmanneksella. Varallisuuden vaheneminen voi johtua siita, etta 1990-luvun lopulla asunnon myyminen vapaaehtoisesti ennen takauksen hakemista oli helpompaa kuin vuosikymmenen
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puolivalissa. Takauksen myontaminen edellyttaa perusturvaan kuuluvan
omaisuuden myyntia. Niissa tapauksissa,joissahakijallaonjotakin varallisuutta, varallisuuden arvo kasvoi myonnetyissa ja alentui hylatyissa tapauksissa vuosina 1996-2000. Molempina tarkasteluvuosina hylatyissa
tapauksissa velallisella oli enemman varallisuutta kuin myonnetyissa.
Asiakkaiden tulojen maara o\i 1 100 euron ti enoilla seka vuonna
1996 etta 2000. Tulot eivat eroa pa\jon myonnetyissaja hylatyissa tapauksissa. Myonnetyissa asioissa tulot kasvoivat hieman enemman. Velallisen
menot olivat vuonna 2000 keskimaarin runsaat 800 euroa seka myonnetyissa etta hylatyissa asioissa. Etenkin hylatyissa tapauksissa menot lisaantyivat vuosina 1996-2000.
Tulojen ja velkojen suhdetta kuvataan usein velkaantumisasteen
avulla. Silla tarkoitetaan kaikkien velkojen osuutta kaytettavissa olevista
vuosituloista. Nain mitaten velallisten velanmaksukyky on parantunut seka
hylatyissa etta myonnetyissa tapauksissa. Takauksen saaneiden velkaantumisaste oli vuonna 2000 keskimaarin hieman yli 100 prosenttia. Hylkayspaataksen saaneilla se oli neljanneksen suurempi. Tulojen ja velkojen
epaedullinen suhde heikentaa mahdollisuuksia saada Vera-takaus.
Velallisen henki!Okohtainen maksuvara lasketaan vahentamalla
tuloista valttamattomat elinkustannukset ja asumiskustannukset. Takausohjeiden mukaan maksuvara on kaytettava kokonaan velkoj en maksamiseen. Myonnettyjen takausten maksuvara pysyi suurin piirtein samalla
tasolla vuosina 1996-2000. Sita vastoin hylatyissa asioissa maksuvara
alentuijyrkasti. Vuonna 1996 maksuvara oli suurempi hylatyissaja vuonna 2000 myonnetyissa asioissa. Maksuvarajai nollaan tai sen aile molempina tarkasteluvuosina kuudesta seitsemaan prosentilla takauksen hakijoista. Vera-asiakkaiden maksuvara on kaksinke1tainen verrattuna velkajarjestelyvelallisiin. Ilman maksuvaraa olevia on noin viidesosa velkajarjestelyn
nollamaksuohjelmien maarasta. Kuvion 9 mukaan takauksen hakijan
maksuvaran suuruus vaikuttaa takauksen myontamiseen.
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Kuvio 9

Takausten myontamisaste hakijan maksuvaran mukaan

Myonnettyjenja hylattyjen takaushakemusten osuuksien vertailu osoittaa,
etta alhainen maks uvara j ohtaa nykyisin entista useammi n takaushakemuksen hylkaamiseen. Takaus myonnetaan alle viidennekselle niista hakijoista, joiden maksuvarajaa miinukselle tai nollaan. Jos velallisella on maksuvaraa, seka alhainen etta korkea maksuvara vaikeuttaa takauslainan saamista.
Talta osin Takuu-Siiiition toimintalinja on muuttunut Vera-rahaston
alkuvaiheiden jalkeen. Vaikka takausten myontamisaste onkin alentunut
johdonmukaisesti kaikissa kuvion ryhmissii vuosina 1996-2000, muutos
on kohdistunut eniten heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleviin
hakijoihin. Takausten onnistumista ajatellen tamii onjiirkeva linjaus.
Eri asia on, miten se palvelee vakavimpiin vaikeuksiin joutuneita
velallisia. Tosin tama ei ole saation toiminnan tarkoituskaan. Takausehtojen ja velallisten talous- ja velkatilanteen perusteella voidaan paatella, etta
toiminta ei sovellu kaikkein vakavimman lajin velkaongelmien jarjestelyyn, vaan pikemminkin velkasuhteen osapuolten keskinaisten neuvotteluratkaisujen tuki-instituutioksi.
Hakemuksia hyliitiiiin maksuvaran puuttumisen tai alhaisuuden
vuoksi siksi, etta velallinen ei kykene maksamaan takauslainansa kuukausieria takauksen enimmaiskeston aikana. Takauksen myontaminen
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edellyttaisi joko mahdollisuutta alentaa velkojen maaraa velkajarjestelyn
tavoin tai pidentaa takauslainan kokonaiskestoa. Edella mainittiin jo, etta
toisinaan velkojat luopuvat saamisistaan, jotta velallinen paasisi saation
takauksen piiriin. Takauslainaa maksettaessa maksuajanjousto taas toimii
siten, etta kaynnissa olevia ohjelmia voidaan muuttaa velallisen tilanteen
muuttuessa. Jos velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt, ohjelman
muuttaminen yleensajatkaa laina-aikaa.

4.5 Takauslainojen ominaispiirteita
Takuu-Saation Vera-rahastosta voidaan myontaa asiakkaalle takaus pankkilainaan, j onka maar a on enintaan 33 63 8 euroa j a maksuaika korkeintaan
kahdeksan vuotta. Hakijan velkojen yhteismaara ylittaa use in taman raj an,
kuten edella havaittiin. Myos saatiosta haetun takauksen maara kohoaa
toisinaan mainitun raj an yli. Taulukosta 5 selviaa haetun takauksen maara
myonnetyissa ja hylatyissa asioissa vuosina 1996 ja 2000 .
Taulukko 5

1 tssa aswtssa
Haetun takau ksen maara myonlletytssa .a htyHHy
2000
1996
hylatyt
myonnetyt
hylatyt
myonnetyt

euroa
-5 000
5 001- 10 000
10 001- 15 000
15 001-20 000
20 001-25 000
25 001-33 638
33 639Yhteensa
N
keskiarvo
mediaani

%

%

%

%

5
22
24
18
13
12
6
100
484
16 814 e
14 985 e

4
12
17
19
9
19
20
100
104
22 489 e
18 957 e

12
30
25
14
9
10
0
100
550
13 240 e
11 294 e

12
25
24
14
8
13
5
100
237
14 846 e
12 614 e

Takuu-Saatiosta haettavien lainojen rahamaara vaheni vuosina 1996-2000.
Haettava takaus onjaanyt keskimaarin pienemmaksi kuin hakijan velkojen
maara, koska takausta ei haeta aina kattamaan kaikkia velkoja. Takauslainaa on haettu keskimaarin enemman niissa tapauksissa, joissa hakemus on
hylatty. Myonnettyjen ja hylattyjen asioiden ero kuitenkin kaventui talta
osin 1990-luvun lopulla.
Viela vuonna 1996 Vera-takausten enimmaisrahamaaran ylittaneita
takaushakemuksia oli runsaasti etenkin hylatyissa, mutta jonkin verran
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myos myonnetyissa asioissa. Vuoteen 2000 mennessa ylisuuret takauspyynnot olivat miltei kadonneet myonnettyjen ryhmasta. Tama voi johtua
asioiden valmistelun ja sita koskevan informaation parantumisesta.
Takaushakemuksen valmistelee yleensa velkaneuvoja tai jakin muu velallisen avustaja. Nykyisin avustajilla on enemman tietoa takausten ehdoista
ja saation menettelytavoista kuin toiminnan kaynnistyessa. Lisiiksi 1990luvun puolivalissa Iaman karjistamat velkaongelmat olivat pahimmillaan
ja tuomioistuinten velkajarjestelyruuhkat ajoivat ehka myos velkajarjestelya tarvinneita suurvelallisia takauslainan hakemiseen.
Hieman yllattavana voidaan pitaa sita, etta korkeintaan 5 000 euron
suuruisten Vera-takausten osuus yli kaksinkertaistui vuosina 1996-2000.
Vuonna 1998 kayttoon otetut sosiaalisen luoton takaukset on nimittain
tarkoitettu tallaisiin pienehkoihin rahantarpeisiin. Vera-rahastosta haettujen takausten rahamaaran aleneminen johtuu todennakoisesti siitii, etta
1990-luvun lopulla takauslainoilla jarjesteltiin yha enemmiin kulutusluottojaja muita pienvelkoja.
Vuonna 2000 takausta haettiin keskimiiarin 97 prosenttia velkojen
yhteismaarasta niissa tapauksissa, joissa takaus myonnettiin. Hylatyissa
asioissa vastaava osuus oli lahes yhtii suuri, noin 93 prosenttia. Vuoden
1996 jalkeen ero myonnettyjen ja hylattyjen asioiden kesken kaventui.
Haetun takauksen osuus veloista alentui hieman myonnetyissa ja kasvoi
selvasti hylatyissii tapauksissa.
Takuu-Saatio ei valttamatta myonna takausta koko haetulle maaralle. Siksi takauslainat ovat keskimaarin pienempia kuin saatiosta haetut
takaukset. Takauslainojen maarii oli vuonna 2000 keskimaiirin vajaat
10 800 euroa velallista kohden. Maara alentui kuudenneksen vuodesta
1996. Taulukko 6 kuvaa takauslainojen rahamaiiraaja sen muutosta vuosina 1996-2000.
Taulukko 6

Takauslainan rahamaara

euroa
-5 000
5 001- 10 000
10 001- 15 000
15 001 -20 000
20 001 - 25 000
25 001-33 638
33 639Yhteensa
N

keskiarvo
mediaani

1996
%
8
25
25
20
13
7
3
100
485
14 666 e
13 180 e

2000
%
14
32
23
15
8
9

100
550
12 496 e
10 764 e
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Takauslainojen rahamaara on kehittynyt 1990-luvun lopulla paapiirtein
samalla tavoin kuin hakijoiden velkojen ja haettujen takausten maara.
Toisin sanoen vuonna 2000 myonnettiin aikaisempaa enemman pienia
takauslainoja. Lisaksi takausehdoissa mainitun enimmaisrajan ylittavia
takauksia ei annettu enaa lainkaan. Tata voidaan pitaa yhtena merkkina
takauslainojen myontamiskaytannon vakiintumisesta.
Vera-velkajarjestelyrahaston takausten avulla pyritaan yleensa
jarjestelemaan useista veloista johtuvia velkaongelmia seka korjaamaan
muutenkin velallisen taloudenpitoa. Velalliselle on todennakoisesti eduksi,
jos takauslaina kattaa kaikki velkasuhteet. Siksi on tarkeaa arvioida sita,
peittaako takaus velallisen velat kokonaan vai osittain.
Takausten peittavyytta voidaan pitaa melko hyvana. Vuonna 2000
takauslainan osuus velkojen yhteismaarasta oli keskimaarin 91 prosenttia.
Vaikka takauslainojen rahamaara onkin alentunut, takaus kattaa nykyisin
keskimaarin suuremman osan velkojen yhteismaarasta kuin vuonna 1996.
Runsaassa neljassa asiassa kymmenesta takaus kattaa velallisen kaikki
velat, eika tilanne ei ole juurikaan muuttunut 1990-luvun lopulla. Laheskaan aina ei nayta olevan tarvetta kaikkien velkojen jarjestelyyn takauslainalla.
Vera-takauslainojen enimmaiskesto on kahdeksan vuotta. Vuonna
2000 myonnettyja takauslainoja maksetaan keskimaarin vain viisi ja puoli
vuotta. Runsaalla viidenneksella velallisista laina-aika on tasmalleen
kahdeksan vuotta. Vain kolmessa poikkeustapauksessa takausaika ylittaa
takausohjeistuksessa maaritellyn enimmaiskeston. Kuvio 10 kuvaa takauslainaohjelmien kestoa vuosina 1996 ja 2000.
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Kuvio 10 Takauslainaohjelmien kesto 5

Takauslainaohjelmat ovat lyhentyneet vuosina 1996-2000 keskimaarin
yhdella vuodella. Aile neljan vuoden ohjelmien osuus on lahes kaksinkertaistunut vajaasta viidenneksesta yli kolmannekseen. Takausohjeiden
vastaiset yli kahdeksan vuoden takauslainat katosivat lahes kokonaan
1990-luvun lopulla. Viela vuonna 1996 joka kahdeksannen takauslainan
ennakoitu maksuaika oli enemman kuin sallitut kahdeksan vuotta.
Nykyisin takauslainat kestavat keskimaarin vain vahan kauemmin
kuin velkajarjestelyn maksuohjelmat. Tosin molemmissa jarjestelmissa
maksusuunnitelmien muuttaminen pidentaajonkin verran todellista maksuaikaa. Takauslainojen maksuohjelmat ovat lyhentyneet siksi, etta vuosituhannen vaihteessa takauslainan saaneiden velallisten velkojen ja maksukyvyn suhde oli parempi kuin 1990-luvun puolivalissa.
Takuu-Saation toimintapolitiikka on nykyisin aikaisempaa enemman takausehtojen mukaista. Takauksia ei juurikaan myonneta tapauksissa, joissa takausten rahamaara tai takausaika ylittavat takausehdoissa

5

Takausaika on merkitty selvyyden vuoksi vuosina. Luokat eivat ole paallekkaisHi,
vaikka voivatkin nayttaa silta. Esimerkiksi tasan kolme vuotta kestavat takauslainat
kuuluvat 3-4 vuoden ryhmaan. Muut luokat on maaritelty samalla tavoin.
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miUiratyt rajat. Myoskaan maksuvarasta ei ole mahdollisuuksia tinkia.
Vera-rahaston alkuvaiheissa vuonna 1996 takauspaat6kset olivat nailta
osin epajohdonmukaisempia.
Takauslainojen ominaispiirteet vaihtelevat eri velallisryhmissa.
Taulukko 7 kuvaa tata vaihtelua ja sen muutosta vuosina 1996-2000
kolmen mittarin avulla. Ne ovat takauslainojen rahamaara, takauksen
osuus veloista seka takauslainaohjelman kesto. Kaksi ensimmaista osoitinta ilmen@i takauksen suuruuttaja sen peittavyytta velkojen yhteismaarasta. Ohjelman kesto taas havainnollistaa paitsi takauksen maksuaikaa, myos
velallisen maksukyvyn ja velkojen suhdetta.
'
T au Iu kk 0 7 T akaus Iaman
.
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maar a
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%
kk
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84
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83
84
elakkeella
103
9 027
72
muu toiminta
7 222
68
72
Asumismuoto
16 023
28
omistusasunto
96
12 908
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%
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Takauslainojen rahamiHlra on alentunut saannonmukaisesti kaikissa taulukon velallisryhmissa lukuun ottamatta 55 vuotta tayttaneitaja paaasiallisen
toimintansa mukaan muiden kuin tyossakayvien ja elakelaisten ryhmiin
kuuluvia. Takausmaarien erot ovattasoittuneet 1990-luvun lopulla. Lainamaara jaa aile I 0 000 euron ainoastaan yksinasuvilla, elakelaisilla ja
muualla Etela-Suomessa kuin Uudellamaalla asuvilla. Se ylittaa 12 000
euroa vain parisuhteessa e) avilla ja omistusasunnossa asuvilla.
Vaikka takauslainan osuus velkojen yhteismaarasta on kasvanut
vuosina 1996-2000, kasvu ei ole kohdentunut tasaisesti eri velallisryhmiin. Keski-ikaisilla, lapsiperheilla ja toimintansa perusteella ryhmaan
"muu toiminta" kuuluvilla seka muualla kuin Etela-Suomessa asuvilla
takausten peittavyys on laajentunut eniten. Vuonna 2000 takaukset kattoivat parhaiten velkojen yhteismaaran keski-ian ylittaneilla, yksinaisilla ja
yksinhuoltajilla, vuokralla asujilla, vahan koulutetuilla ja tyoelaman
ulkopuolisilla velallisilla. Useimpia naista ryhmista yhdistaa seka takauslainan etta alkuperaisten velkojen pieni maara. Omistusasunnossa asuvien
takaukset peittavat huomattavan pienen osan alkuperaisista veloista.
Takausten kesto on lyhentynyt kaikilla ryhmilla paitsi iakkailla ja
"muu toiminta" -ryhmaan kuuluvilla. Iakkailla, yksinhuoltajilla, omistusasujilla ja "muuta toimintaa" harjoittavilla takauslainan kesto on selvimmin keskimaaraista pidempi. Naissa velallisryhmissa velkojen ja
maksukyvyn suhde on epaedullisin, koska velkojen maksamiseen tarvitaan
muita pidempi aika.
Viela heikompi tilanne on velallisilla, jotka eivat kykene maksamaan velkojaan enimmaismaksuaikana. Jos velkoja ei naissa tilanteissa
luovu saamisistaan, saatio ei yleensa voi myontaa velalliselle takauslainaa.
Tosin velkamaara ja maksuaikakattoja on mahdollista kiertaa jattamalla
osa veloista takauksen ulkopuolelle.

4.6

Takauslainoista suoriutuminen

Velallisten selviytymista takauslainaohjelmista voidaan arvioida useammalla tavalla. Takuu-Saation asiakasrekisterissa on tietoa maksunviivastyksista lainan maksuaikana. Niin ikaan ohjelmien muutokset kitjataan
asiakasrekisteriin. Lisaksi takauslainojen maksamista voidaan havainnollistaa sen mukaan, missa vaiheessa vuonna 1996 myonnetyt takauslainat
olivat kesalla 2001. Ne kuvaavat velallisten maksukayttaytymista keskimaarin lahes viiden vuoden ajalta.

43
Vuonna 1996 myi:innetyista maksuohjelmista kuusi kymmenesta on
sujunut ilman maksuhairioita ja hairioita on ollut 40 prosentissa asioista.
Hairiollisissa takauslainaohjelmissa on ollut keskimaarin nelja hairii:ita
runsaan viiden vuoden aikana. Maksuhairii:it kasaantuvat voimakkaasti
samoille velallisille. Kymmenen velallista oli saanut vahintaan 25 maksuhairiota. Naiden velallisten hiiiriot kattoivat yli viidenneksen kaikista
maksuhairioista.
Maksuhairii:it eivatjohda aina takauslainaohjelman muuttamiseen.
Toisaalta maksuohjelmaa saatetaan muuttaa, vaikka maksuhairii:iita ei
olisikaan. Maksuohjelman muutokset ovat olleet hieman yllattaen yleisempia kuin maksuhiiirii:it. Vuoden 1996 takauslainaohjelmista vahan yli
puolet oli muutettu vuoden 2001 kesaan mennessa. Samaa ohjelmaa oli
tarkistettu enimmillaan kahdeksan kertaa viidessa vuodessa. Taulukko 8
kuvaa vuoden 1996 takauslainojen maksuhairioita ja muutoksia kesaan
2001 mennessa.
Taulukko 8

Vuonna 1996 myonnettyjen takauslainojen maksuhiiiriot ja muutokset
kesiiiin 2001 mcnness!l %
Takauslainaohjelmaa on muutettu
kyllii
yhteensii
N
ei
Maksuhiiirioita
ei
25
293
35
60
kyllii
11
29
192
40
54
100
485
yhteensa
46
262
N
223
485

Kolmannes takauslainaohj elmista oli sujunut ensimmaisten vii den vuoden
ajan ilman maksuhairioitaja ohjelman muuttamista. Lahes yhta yleista on,
etta hairioita on ollutja ohjelmaa onjouduttu muuttamaan. Takauslainaohjelmaa on muutettu yllattavan usein myi:is ilman maksuhairioiHi.
Ohjelmien muuttamisen yleisyytta selittaa se, etta velallisen on
ilmoitettava seka Takuu-Saatii:ii:in etta pankkiin taloutensa olennaisista
muutoksista. Lisaksi velallista informoidaan etukateen takauslainojen
ehdoista. Velallinen saa neuvoja velkaneuvonnasta, Takuu-Saatii:ista ja
pankista. Myi:is luoton maksamista seurataan laajemmin kuin tavanomaisessa luotonannossa, koska asiakas on seka pankin etta saation asiakas.
Takausasiakas saa sopia koko takauslainan maksuaikana enintaan
kolmen kuukauden lyhennysvapaista jaksoista suoraan pankin kanssa.
Tama ei tarkoita kuitenkaan sita, etta maksuohjelmien muuttaminen
rajoittuisi kolmeen kuukauteen. Saatii:i voi joustaa takauksissaan esimerkiksi jatkamalla velan maksuaikaa. Tama on seka saation etta velallisen
etu. Velallinen saa ongelmansa hoidettuaja saatio valttyy luottotappioilta.

44
Vuoden 1996 takauksista ei nakynyt viela vuonna 2001 sita, missa
maarin maksuhairioita syntyy ja maksuohjelmia muutetaan koko takausaikana. Tama johtuu siita, etta osa ohjelmista oli edelleen kesken. Maksuhairioiden ja maksuohjelman muutosten maara vaihtelee melko vahan
takauslainan keston mukaan. Kuitenkin seka maksuhairiot etta maksuohjelmien muutokset ovat olleet yleisempia kahdeksan vuoden enimmaisajaksi vahvistetuissa kuin lyhyimmissa muutaman vuoden takauslainoissa.
Hairioiden vahaista maaraa lyhyissa maksuohjelmissa voi selittaa se,
etta ainakin osa niista oli paattynytjo ennen kesaa 2001. Lisaksi on luonnollista, etta esimerkiksi taloudenpitoon vaikuttavien elamantilanteen
muutosten riski kasvaa pitkissa ohjelmissa. Eri pituisten takauslainaohjelmien hairiOllisyydesta tai muuttamisesta ei voida tehda kovin vahvoja
paatelmia. Vain osasta tapauksia on tietoa koko laina-ajalta.
Takausten laina-ajoista ei saada suoraan tietoa paattyneiden takauslainaohjelmien maarasta. Vuonna 1996 myonnetyista takauslainoista vajaa
kolmannes oli korkeintaan viiden vuoden mittaisia. Toisin sanoen parhaassa tapauksessa nama ohjelmat olisivat voineet paattya onnistuneesti vueden 2001 kesaan mennessa. Kuviosta 11 selviaa, etta neljannes vuoden
1996 takauslainaohjelmista oli paattynyt vuoden 2001 kesaan mennessa ja
kolme ohjelmaa neljasta oli edelleen vireilla.
Kaikki takauslainat 485 kpl I 100%
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5 kpl I l%

Vuoden 1996 takauslainaohjelmien tila kesalla 2001

Loppuun asti onnistuneesti suoritettujen takauslainojen osuus kaikista
vuonna 1996 myonnetyista lainoista jai vii den vuoden maksuajan jalkeen
noin viidennekseen. Toisaaltajos verrataanjoko onnistuneiden tai edelleen
vireilla olevien takauslainojen maaraa epaonnistuneiden takausten maa-
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ri:Uin, yli yhdeksan takausta kymmenesta on joko onnistunut tai onnistumassa. Ensimmainen vertailu kuitenkin aliarvioi jajalkimmainen yliarvioi
takausten onnistumista.
Todenmukaisin arvio saadaan vertaamalla onnistuneiden ja epaonnistuneiden asioiden suhdetta paattyneissa tapauksissa. Naiden tietojen
mukaan kolme takausta neljasta onnistuuja neljannes epaonnistuu. Onnistuneiden takausten osuus voi lopulta hieman supistua, koska esitetyt tiedot
eivat sisalla pitkakestoisista maksuohjelmista suoriutumista. Takausten
onnistumisprosenttia voidaan pitaajoka tapauksessa kohtalaisen hyvana.
Onhan kyse taloudellisessa ahdingossa kamppailevista henkilOista, joilla
on ollut aiemmin taipumuksena velkaantua laajasti eri puolille.
Onnistuneita ja epaonnistuneita takauksia voidaan tutkia tarkemmin.
Asetelma on monimutkaisempi kuin mita takauslainan kestoa koskevien
tietojen perusteella voidaan paatella. Toisin sanoen edelleen on vireilla
sellaisia takauslainaohjelmia, joiden olisi pitanyt j o paattya rekisteriin
kirjatun takausajan perusteella. Loppuun suoritetuista takauslainoista osan
taas pitaisi jatkua, mutta laina on maksettu pois etuajassa.
Koska etenkin epaonnistuneiden takausten maara on niin pieni,
onnistuneidenja epaonnistuneiden asioiden seikkaperainen vertailu ei ole
mahdollista. Eroja voidaan kuitenkin havainnollistaa tarkastelemalla sita,
miten eraat velallisten taloutta ja takauslainoja koskevat tunnusluvut
poikkeavat naissa ryhmissa. Taulukossa 9 on verrattu onnistuneita ja
epaonnistuneita takauksia yleisesti kuuden tunnusluvun avulla.
Taulukko 9

Onnistuneiden j a ep!!onnistune iden takausten ominaisuuksia
Onnistuneet
Epaonnistuneet
(n=3I)
(n=95)
Eraita keskimaaralukuia (mediaani)
Velkasuhteita, lkm
7
8
I7579
I7895
Velkojen yhteismaara, e
340
273
Hakijan maksuvara, e
Takauslainan maara, e
II 735
15 707
Takausaika, kk
60
90
7I
91
Takauksen osuus veloista %

Takauksensa maksaneiden ja maksamattajattaneiden velkaantumisessa ei
ole mainittavia eroja. Takauksen maksamisessa epaonnistuneilla on keskimaarin vain vahan enemman velkasuhteita ja velkaa kuin takauslainan
loppuun suorittaneilla. Sita vastoin hakijan henkili:ikohtainen maksuvara
on keskeytyneissa asioissa noin viidenneksen pienempi kuin loppuun
maksetuissa takauksissa. Myonnetyn takauslainan maara on takauksensa
maksamattajattaneilla noin kolmanneksen suurempi ja maksuaika puolta
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pidempi kuin lainan maksussa onnistuneilla. Naiden havaintojen perusteella takauslainan maksamisen keskeyttaneiden henkilOiden taloudellinen
asema on ollut vaikeampi kuin takauslainan loppuun maksaneiden.
Epaonnistuneiden velallisten ryhmassa takaus kattaa hieman yllattaen suuremman osan veloista kuin onnistuneiden ryhmassa. Takauksen
ulkopuoliset velat eivat siis nayta vaarantavan takauksen onnistumista.
Takauslainojen korkea peittoprosentti epaonnistuneissa tapauksissa voi
johtua siita, etta velallisen heikko maksukyky edellyttaa velkojen huomioon ottamista mahdollisimman kattavasti. Siksi takauslainojen peittavyyden alentamista ei voi yksioikoisesti suositella keinoksi, joka pienentaa
takausten epaonnistumisen riskiaja vahentaa Takuu-Saation luottotappioita.
Takauslainoista suoriutumista voidaan luonnehtia myos eri velallisryhmissa. Taulukossa 10 tarkastellaan asiaa useammasta nakokulmasta.
Siita selviaa maksuhairioiden esiintymistiheys, takauslainaohjelmien
muuttamisalttius seka onnistuneidenja epaonnistuneiden takausten osuus
kaikista vuonna 1996 myonnetyista takauksista. Tiedot kuvaavat takauslainojen tilaa kesalla 2001.
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Taulukko 10 Takauslainasta suoriutuminen eri velallisryhmiss!!
Maksuhairiot Muutokset Onnistuneita Epaonnistuneita
myonnetyista myonnetyista
%
%
%
%
40
20
Yhteensa
54
6
Sukupuoli
nainen
mies
lkdryhmii
aile 35

35--44
45-54
55 tai yli
Perheasema
lapseton pari
lapsiperhe
yksinhuoltaj a
yksinainen
Koulutus
peruskoulutus
ammattikoulu
vahintaan opisto
Toiminta
tyossa
elakkeella
muu toiminta
Asumismuoto
omistusasunto
muu asumismuoto
Alue
Uusimaa
Muu Etela-Suomi
Lansi-Suomi
Ita- ja Pohjois-Suomi

35
46

52
57

17
23

7
6

43
49
31
25

54
55
58
44

21
18
21
21

4
9
6
3

35
39
38
43

53
53
59
53

30
22
14
17

3
3
8
9

38
41
44

54
54
58

18
21
19

7
5
7

41
28
29

56
46
29

19
26
24

7
2
0

26
42

53
54

40
17

5
7

43
49
26
36

54
51
56
55

15
35
25
18

7
7
5
7

Tavanomaisissa luottosuhteissa velkaongelmilla on taipumus kasaantua
taloudellisten resurssiensaja muidenkin ominaisuuksien puolesta keskimaaraista huono-osaisempiin asiakasryhmiin. Nama havainnot patevat
osin myos Takuu-Saation asiakaskuntaan. Taulukkoon sisaltyy myos
joitakin odottamattomia tietoja.
Kaikkein yllattavimpana voidaan pitaa sita, etta tyossakayvat ovat
suoriutuneet takauslainaohjelmistaan tyoelaman ulkopuolisia ryhmia
heikommin. Tyossakayvilla on myos enemman maksuhairiOitaja maksuohjelman muutoksia kuin muilla velallisilla. Muiden tyoelaman ulkopuolisten kuin elakelaisten takauslainaohjelmista yksikaan ei epaonnistunut ensimmaisten viiden vuoden aikana. Naita lainoja oli yhteensa 17 jane
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oli myonnetty paaosin tyottOmille. Epaonnistuneet takaukset oli myonnetty
yhta elakelaista lukuun ottamatta tyossakayville henkiloille.
Toinen niin ikaan hieman odottamaton tieto on, etta miehet ovat
onnistuneet takauslainojensa maksamisessa naisia paremmin. Nain on ollut
siitakin huolimatta, etta miehilla on ollut useammin vaikeuksia lainaerien
maksamisessa ja heidan lainasuunnitelmiaan on myos jouduttu muuttamaan useammin kuin naisten takauslainaohjelmia. Yksi selitys naihin
eroihin voi olla, etta yksinhuoltajien huomattavan heikko maksukyky
alentaa naisten takauslainojen onnistumisprosenttia.
Eri ikaryhrnista 35-44-vuotiailla on ollut eniten vaikeuksia takauslainan maksamisessa. Heilla myos epaonnistuneiden asioiden osuus kaikista
myonnetyista takauslainoista on suurin. Iakkaimpien velallisten vahainen
maksuhairioalttius ei ole kuitenkaan lisannyt onnistuneiden takausten
osuutta.
Velallisen asumismuodon mukaan maksuhairiollisten ja takauksista
suoriutuneiden osuus ovat odotusten mukaisia. Toisin sanoen omistusasujilla on vuokralla asujiin verrattuna vahemman maksuhairioita ja
heidan lainojensa maksaminen onnistuu paremmin. Velallisen asuinpaikan
mukaan maksuhairiot ja takauksista suoriutuminen ei ole ollut yhta johdonmukaista. Maksuhairioiden osuus on korkein Uudellamaalla ja muualla
Etela-Suomessa. Takauslainoista taas selviydytaan parhaiten Uudellamaalla seka Ita- ja Pohjois-Suomessa.
Takauslainoista suoriutuminen selviaa ehka parhaiten, kun tarkastellaan rinnakkain epaonnistuneita ja onnistuneita takauksia. Niiden osuudet
eivat kulje saannonmukaisesti kasi kadessa siten, etta epaonnistuneiden
takausten alhainen osuus tarkoittaisi valttamatta onnistuneiden takausten
korkeaa osuutta. Tama johtuu siita, etta vireilla olevien takausten maara
vaihtelee eri velallisryhmissa. Esimerkiksi 55 vuotta tayttaneilla takaus
epaonnistuu melko harvoin, mutta onnistuneita takauksia ei silti ole muita
enemman. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, etta tassa ryhmassa takausten
laina-ajat ovat pitkia.
Onnistuneiden ja epaonnistuneiden takausten suhde on kaikkein
edullisin lapsettomilla pareilla ja lapsiperheilla, omistusasunnossa asuvilla
seka elakelaisillaja tyottomilla. Naissa ryhmissa korkeintaan yksi takaus
kahdeksasta on epaonnistunut. Sitii vastoin 35-44-vuotiaiden, yksinhuoltajien ja yksinaisten takauksista on epaonnistunut vahintiiiin kolmannes.
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4. 7

Yhteenvetoa

Takuu-Saatio on toiminut vuodesta 1991 alkaen. Saation toiminta laajentui
tuntuvasti, kun perusrahaston rinnalle tuli Vera-velkajarjestelyrahasto
vuonna 1995 ja sosiaaliluottojen takaamiseen tarkoitettu Solu-rahasto
vuonna 1998. Vera-velkajarjestelyrahastosta myonnettavat takaukset ovat
Takuu-SaatiOn tarkein toimintamuoto. Vuoden 2001 loppuun mennessa
niiden osuus ali 85 prosenttia myonnetyista takauksista ja 96 prosenttia
takausten rahamaarasta. Vuosina 1991-2001 Takuu-Saatio myonsi yhteensa noin 4 900 takausta, joiden rahamaara ali yli 60 miljoonaa euroa.
Takausten lukumaara ei kuitenkaan kuvaa saatiOn takauslainatoimintaa
kokonaisuudessaan, koska osa hakemuksista hylataan.
Takaustoiminnan paatarkoitus on velkaongelmien jarjestely siten,
etta takauslainalla maksetaan pais ehdoiltaan velalliselle epaedullisia
luottoja. Kevaalla 2002 takauslainan korko jai alle kuuteen prosenttiin. Eri
takausmuodot on tarkoitettu osin eri asiakasryhmille. Voidaan kuitenkin
kysya, onko saation takaustoiminnan pilkkominen kolmeen eri takausmuotoon lainkaan tarpeellista.
Saation asiakasrekisterin tietojen mukaan Vera-takausta haetaan
eniten kulutusluotoista aiheutuneiden velkaongelmien jarjestelyyn. Myos
sosiaaliset suoritusesteet ovat yleisia hakuperusteita. Vuosina 1996-2000
hakuperusteet ovat muuttuneet siten, etta kulutusvelkaongelmien osuus on
kasvanut ja takausvastuiden osuus on supistunut.
Takaushakemusten keskimaarainen kasittelyaika on pidentynyt
puolestatoista neljaan kuukauteen vuosina 1996- 2000. Takausten kysynta
on kasvanut nopeammin kuin saation toimintaresurssit. Takaus myonnettiin yli neljalle viidesosalle hakijoista vuonna 1996 ja seitsemalle hakijalle
kymmenesta vuonna 2000. Nykyisin Vera-takaus myonnetaan herkimmin
naisille, keski-ian ylittaneille, yksinaisille, vahan koulutetuille, paaasiallisen toimintansa perusteella vakaassa taloudellisessa asemassa oleville,
vuokralla asujille ja etelasuomalaisille.
Vera-takauksen hakijoilla oli keskimaarin kahdeksan velkaa vuonna
2000 ja seitseman velkaa vuonna 1996. Vain muutamalla prosentilla
velallisista on ollut vain yksi velka tai vahintaan 20 velkaa. Naissa molemmissa ryhmissa takauslainan saaminen on keskimaaraista vaikeampaa.
Takaus myonnetaan herkimmin, jos velkoja on riittavasti mutta ei liikaa.
Velkasuhteiden lukumaara ei juuri eroa myonnetyissaja hylatyissa tapauksissa.
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Hakijan velkojen yhteismaara jai vuonna 2000 noin puoleen takausehdoissa mainitusta enimmaismaarasta. Myonnetyissii. asioissa se oli
vajaat 14 000 euroa ja hylii.tyissa vii.han korkeampi . Etenkin hylii.tyissii.
tapauksissa velkojen mii.ii.rii. on alentunut. Viela vuonna 1996 hylii.ttyjen
hakijoiden velat olivat keskimaii.rin takausehtojen mukaisen enimmii.ismaiirii.n suuruisia. Lahes puolella velallisista oli takausehtoihin nii.hden liikaa
velkaa. Takauslainaa haettiin todenniikoisesti myos tilanteissa, joissa olisi
pitanyt hakea velkajaijestelyi:i.
Takauslainan saaminen edellytti:ii:i, etta velallinen kykenee maksamaan velkansa. Velallisen varallisuuden realisointi ei yleensi:i vi:ihenti:iisi
paljon velkataakkaa. Takauslainan saaneilla velallisilla on varallisuutta
keskimi:ii:irin noin 2 500 euroa. Hyli:ityissi:i tapauksissa varallisuuden maari:i
on hieman ylli:ittaen selvi:isti suurempi kuin myonnetyissa asioissa. Hakijoiden varallisuusasema heikkeni 1990-luvun toisella puoliskolla.
Tuloista valtti:imi:ittomien menoerien vi:ihenti:imiseenjalkeen velkojen
maksamiseen jaavi:i rahami:iara on keskimi:ii:irin runsaat 260 euroa. Maksuvara on suurempi myonnetyissi:i kuin hyli:ityissi:i takauslainoissa. Myonnetyissi:i asioissa maksuvara pysyi li:ihes ennallaan vuosina 1996-2000, mutta
hyli:ityissi:i se vaheni jyrkasti. Maksuvara jai nollaan tai sen alle molempina
vuosina kuudesta seitsemaii.n prosentilla hakijoista. Alhainen maksuvara
johtaa entista useammin takaushakemuksen hylkai:imiseen. Myos liian
korkea maksuvara vaikeuttaa takauslainan saamista.
Myonnetyissa tapauksissa takausta on haettu keskimai:irin 11 300
euroa. Haettu takausmi:ii:iri:i on alentunut 1990-luvun toisella puoliskolla.
Hylatyissi:i tapauksissa takausta on haettu enemman kuin myonnetyissa.
Takausehtojen mukaisen enimmaisrajan ylitti:ivat takauspyynnot ovat
miltei kadonneet myonnettyjen ryhmasta. Pienii:i aile 5 000 euron Veratakauksia on haettu 1990-luvun lopulla entisti:i enemman, vaikka tallaisiin
rahantarpeisiin tarkoitettu Solu-rahasto otettiin ki:iyttoon.
Takauslainaa myonnettiin keskimi:iarin 10 800 euroa vuonna 2000.
Takaus peittaa keskimaarin 91 prosenttia velallisten veloista. Vaikka
takauslainojen rahami:ii:iri:i onkin alentunut, takaus kattaa nykyisin keskimai:irin suuremman osan velkojen yhteismi:iari:ista kuin vuonna 1996. Yli
nelji:issa asiassa kymmenesta takaus kattaa velallisen kaikki velat.
Vera-takauslainojen enimmi:iiskesto on kahdeksan vuotta. Toisin
sanoen velallisen on kyetti:ivi:i maksamaan kaikki velkansa tassi:i ajassa. Jos
ti:ima ei onnistu tai velkami:iii.rii. ylittaa enimmi:iismi:ii:irii.n, ei velallinen silti
vi:iltti:imatti:iji:ii:i takausten ulkopuolelle. Velkaneuvojat nimittain neuvotte-
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levat luotonantajien kanssa sopimuksia, joissa takauskaton ylittavien
velkojen mai:iri:ii:i voidaan alentaa.
Vuonna 2000 myonnettyji:i takauslainoja maksetaan keskimai:irin vain
viisi ja puoli vuotta. Runsaalla viidenneksella velallisista laina-aika on
tasmalleen kahdeksan vuotta. Takauslainaohjelmat ovat lyhentyneet
vuosina 1996-2000 keskimai:irin vuodella. Takausohjeiden vastaiset yl i
kahdeksan vuoden takauslainat ovat kadonneet li:ihes kokonaan 1990luvun lopulla. Vuosituhannen vaihteessa takauslainan saaneiden velallisten
velkojen ja maksukyvyn suhde oli parempi kuin 1990-luvun puolivi:ilissi:i.
Ii:ikkai!Hi, yksinhuoltajilla, omistusasuj ill a ja paaasiallisen toimintansa
mukaan muilla kuin tyossi:i ki:iyvilHija eli:ikelaisilla takauslainan kesto on
selvimmin keskimai:iri:iisti:i pidempi.
Vuonna 1996 myonnetyissa takauksista 40 prosentissa on ilmennyt
maksuhiiirioiti:i kesaan 2001 mennessa. Niita oli keskimaarin nelja kappaletta hi:iiriOllisti:i ohjelmaa kohden. Vuoden 1996 takauslainaohjelmista
vahan yli puolet muutettiin ensimmi:iisten vii den vuoden aikana. MaksuhairiOt eivatjohda aina takauslainaohjelman muuttamiseen. Toisaalta
maksuohjelmaa saatetaan muuttaa, vaikka maksuhairioiti:i ei olisikaan.
Kolmannes takauslainaohjelrnista oli sujunut ensirnmaisten viiden vuoden
ajan seki:i ilman maksuhi:iiriOiti:i etta ohjelman muuttamista.
Vuonna 1996 myonnetyisti:i takauslainoista runsas neljannes oli
pi:ii:ittynyt ja kolme nelji:isti:i oli edelleen vireilla kesi:illi:i 2001. Viidenneksessa kaikista takauksista velallinen oli jo maksanut lainansa loppuun.
Takaus oli epi:ionnistunut kuudessa prosentissa myonnetyista asioista.
Paras arvio takausten onnistumisesta saadaan, kun verrataan onnistuneiden
ja epi:ionnistuneiden asioiden suhdetta pi:ii:ittyneissi:i tapauksissa. Ni:iin
Iaski en kolme takausta neljasta onnistuu ja neljannes epaonnistuu.
Takauksensa maksamisessa epaonnistuneilla on keskimaarin vahi:in
enernmi:in velkasuhteitaja velkaa kuin takauslainan loppuun suorittaneilla.
Lisi:iksi takauksensa maksamatta ji:itti:ineiden velallisten henki!Okohtainen
maksuvara on pienempi, myonnetyn takauslainan mi:ii:iri:i on suurempi ja
takauksen maksuaika pidempi kuin lainan maksussa onnistuneilla. Epaonnistuneiden velallisten ryhmassa takaus kattaa hieman yllattaen suuremman osan veloista kuin onnistuneiden ryhmassa. Takauslainan keskeyttaneiden taloudellinen asema on ollut huonompi kuin takauslainan maksaneiden.
Velkaongelmilla on taipumus kasaantua taloudellisten resurssiensaja
muidenkin ominaisuuksiensa puolesta keskimaaraista huono-osaisempiin
asiakasryhmiin. Nama havainnot patevat osin myos Takuu-SaatiOn asia-
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kaskuntaan. Yllattavimpana voidaan pitaa sita, etta tyossakayvat ovat
suoriutuneet takauslainaohjelmistaan tyoelaman ulkopuolisia ryhmia
heikommin. Muiden tyoelaman ulkopuolisten kuin elakelaisten takauslainaohjelmista yksikaan ei ollut epaonnistunut ensimmaisten viiden
vuoden aikana.
Muista velallisryhmista miehet ovat onnistuneet takauslainojensa
maksamisessa naisia paremmin, vaikka miehilla on ollut useammin maksuhairioita. Eri ikaryhmista 35-44-vuotiailla on ollut eniten vaikeuksia
takauslainan maksamisessa. Velallisen asumismuodon mukaan vuokralla
asujilla on ollut enemman maksuhairioitaja he suoriutuvat heikommin
takauslainoistaan kuin omistusasunnossa asuvat. Alueellisesti takauslainoista selviydytaan parhaiten Uudellamaalla seka Ita- ja Pohjois-Suomessa.
Takauslainoista suoriutuminen selviaa parhaiten, kun tarkastellaan
rinnakkain epaonnistuneita ja onnistuneita takauksia. Onnistuneiden ja
epaonnistuneiden takausten suhde on kaikkein edullisin lapsettomilla
pareillaja lapsiperheilla, omistusasunnossa asuvilla seka elakelaisillaja
tyottomilla. Naissa ryhmissa korkeintaan yksi takaus kahdeksasta on
epaonnistunut. Vuorostaan 35-44-vuotiaiden, yksinhuoltajienja yksinaisten takauksista on epaonnistunut vahintaan kolmannes.

5
HAASTATTELUTIETOJA
ASIAKKAIDEN KOKEMUKSISTA

Tutkimuksen haastatteluaineisto kuvaa velallisten kokemuksia TakuuSaatii:in toiminnan ydinalueista. Tietoja koottiin myos velkaantumishistoriastaja Takuu-Saation asiakkaaksi hakeutumisesta seka kokemuksista saation toiminnasta. Haastatteluaineistoon pyrittiin saamaan velallisia,
joilla olisi kokemuksia Takuu-Saation takauslainaohjelman toteuttamisesta
seka velallisia, jotka ovat saaneet takaushakemukselleen kielteisen paatOksen. Velallishaastatteluja tehtiin yhteensa 50 kpl. Haastateltavatjakautuivat neljaan asiakasryhmaan: a) maksuohjelman loppuun suorittaneet (14
kpl), b) velalliset, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia (12 kpl),
c) maksuohjelmassa epaonnistuneet (12 kpl) ja d) takaushakemukselleen
kielteisen paatOksen saaneet velalliset (12 kpl). Rekisteritietoihin verrattuna maksuohjelmassa onnistuneet ovat haastatteluaineistossa aliedustettuina
ja muut asiakasryhmat ovat yliedustettuina.
Takauslainaohjelman onnistuneesti loppuunsaattaneiden ryhmasta
hahmoteltiin yleiskuvaa ohjelman suorittamisesta ja selviytymisesta
jokapaivaisessa elamassa. Lisaksi tutkittiin, kuinka taloudellinen tilanne
on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen takauksen hakemista. Onko
esimerkiksi velkatilanne selkiintynyt Takuu-Saation takauslainaohjelmalla? Kuinka velkaantumisprosessi on vaikuttanut maksumoraaliin tai
taloudenhoitotapaan?
Toiseksi haastatteluaineisto kuvaa niiden Takuu-Saation asiakkaiden
kokemuksia, joiden maksuohjelmaa on muutettu tai velanhoito on keskeytynyt pysyvasti. Tavoitteena oli kartoittaa syita, jotka ovat vaikeuttaneet
maksuohjelmasta selviytymista, kuten esimerkiksi muutoksia elamantilanteessa maksuohjelman aikana seka selviytymiskeinoja muuttuneessa
tilanteessa.
Takaushakemukselleen kielteisen paatoksen saaneiden velallisten
tarkastelussa kiinnostus kohdistui hylkayspaatoksen perusteluihin ja
velallisten nykyiseen elamantilanteeseen. Haastateltavilta kysyttiin, mita
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seurauksia kielteisella paatOksella oli ollut heille. Lisaksi tiedusteltiin
keinoja, joilla velkaongelma oli pyritty ratkaisemaan kielteisen paatOksen
jalkeen.
Haastatteluissa oltiin kiinnostuneita myos kokemuksista velkaongelmissa elamjsesta, kuten taloudellisten ongelmien vaikutuksista sosiaaliseen
elamaan ja henkiseen jaksamiseen. Velkaongelmaa ja sen ratkaisuyrityksia
tarkastellaan aikajarjestyksessa. Velallisen elamaa kuvataan velkaongelman syntymisesta haastatteluajankohtaan.

5.1

Velkaantumishistoria j a tilanne takausta
haettaessa

Takuu-SaatiOn takausta haettaessa hakija antaa vapaamuotoisen selostuksen velkaantumishistoriastaan. Selostuksessa kaydaan lapi velan ottamisen
ajankohdat, velan alkuperainen kayttotarkoitus, maksuvaikeuksien alkamisajankohtaja syyt maksuvaikeuksiin (Takausohjeistus 2000). Velkaantumishistoria laaditaan yleensa velkaneuvojan tai muun yhdyshenkilon
avustuksella. Selvityksen perusteella arvioidaan velkakriisiin johtaneita
syitaja hakijan avuntarvetta velkaongelman ratkaisemiseen saation takauslainalla.
Haastateltavat olivat laatineet velkahistorian useimmiten velkaneuvojan avustuksella. Muutama oli kirjoittanut selvityksen velkaantumisestaan
itse ja kuvaili prosessia henkisesti raskaaksi (ks. esim. Iivari & Rastas
1996, 90). Vaikuttaakin silta, etta asiakkaan kokonaistilanteen selvittamisessa ja hakemuksen laadinnassa yhdyshenkilOn apu ja asiantuntemus ovat
olleet merkittavia.
Yleensa velkaongelma oli kestanyt kolmesta viiteen vuotta ennen
takauksen hakemista. Vainjoka viidennella haastateltavalla velkaantuminen oli kestanyt aile kaksi vuotta. Velkaongelmien kestossa oli eroja eri
velallisryhmien kesken. Kielteisen takauspaat6ksen saaneilla maksuvaikeudet olivat kestaneet pisimpaan, toisinaan jopa kymmenen vuotta.
Velkamaarat vaihtelivat sadoista euroista kymmeniin tuhansiin.
Keskimaaraisesti haastateltavilla oli velkaa ennen takauksen hakemista
noin 25 000 euroa. Velat koostuivat yleensa kulutusluotoista, luottokorttilaskuista ja muista maksamattomista laskuista. Lainoja oli otettu pienia
maaria eri paikoista, esimerkiksi kodinkoneen hankkimiseen tai matkustamiseen. Kulutusluottoja oli kaytetty myos entisten velkojen maksuun, mika
usein oli vain pahentanut velkakierretta.
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Lapsiperheilla ja ikaryhmista nuorimmilla, aile 35-vuotiailla velat
olivat paaasiassa kulutusluottoja. Takausvelkaa oli suhteessa eniten kielteisen takauspaatOksen saaneilla, joista yli puolella paaosa veloista oli takausvelkoja. Velallisilla, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia oli
muita ryhmia useammin asunto- tai elinkeinovelkoja. Maksuohjelman
onnistuneesti loppuun suorittaneilla velat koostuivat ennen takauksen
hakemista yleensa kulutusluotoista ja maksamattomista laskuista.

Syitd velkaongelmiin. Lahes puolella haastateltavista velkaongelma oli
syntynyt taloudenpitoa vaikeuttaneesta akillisesta muutoksesta elamantilanteessa. Toisinaan tyott6myys tai sairastuminen olivat pienentaneet
tuloja ratkaisevasti, eika velanhoidosta kyetty enaa selviytymaan. Esimerkiksi sairastumisen vuoksi tulotaso oli pienentynyt huomattavasti ja vastaavasti terveysmenot olivat lisaantyneet. Usein taloudenpito oli ollut
tiukkaajo ennen varsinaisia velkaongelmiaja muutos elamantilanteessa oli
ollut ratkaiseva tekija talouden ajautumisessa velkakriisiin. Taloudenpitoa
saattoivat vaikeuttaa myos perhesuhteiden muutokset, kuten parisuhteen
purkautuminen, puolison kuolema tai lasten syntyma.
Yelkaongelman syntymista Iuonnehdittiin toisinaan taloudellisen
Iaman seuraukseksi (ks. myos Kiander 2001). Esimerkiksi yrityslainaa oli
otettu 1980-luvun lopun suotuisissa olosuhteissa, mutta 1990-luvun taloudellisen taantuman takia yritys oli ajautunut konkurssiin ja velalliselle
oli jaanyt yritysvelkaa. Seuraavan yksinhuoltajaaidin tilanteessa lama oli
ajanut yrityksen vaikeuksiinja selviytymista oli Iisaksi vaikeuttanut kahden Iapsen yksinhuoltajuus.
"Yritysvelkaa tuli. Lama vaikutti. Minun taimiala ali sellainen, etta
se katkesi kuin seiniHin. Minulla ali mainastaimisto 1990-luvun
alkuvuosina. Olin yrittajanaja minulla oli samaan aikaan rasitteena
se, etta olin kahden lapsen yksinhuoltajana. Jouduin alusta asti
nostamaan yrityksesta liian paljon palkkaa. Se ei olisi kestanyt niin
paljon." (nainen B4.)
Takauslainan lankeaminen maksettavaksi oli syyna velkaongelmiin joka
neljannella haastateltavalla. Velkakierre oli yleensa alkanut siita, etta
takausvelan vuoksi olivat omat velat jaaneet maksamatta. Toisinaan
ylivelkaantumiseen vaikuttaneiden tekijoiden luonnehtiminen aiheutti
velalliselle vaikeuksia. Yleensa naissa tapauksissa velanotto oli riistaytynyt kasista. Elamantilanne ei ollut muuttunut merkittavasti, eika toimeentulokaan ollut erityisen niukkaa, vaan velkaongelmat olivat syntyneet
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jalkikateen arvioiden liiallisesta riskinotosta luottojen kaytossa. Velkaantumisen taustalla saattoi olla esimerkiksi taitamattomuus oman talouden
hallinnassa tai liian suuri kulutus suhteessa tulaihin. Velkakierre oli
syntynyt usein korkeakorkoisten kulutusluottojen takia.
"Otettiin entisen aviomiehen kanssa aika holtittomasti kulutusluottoja. Siihen aikaan luottokortin sai ihan tuosta vain, vaikka ei ollut
maksukykya. Kortteja oli useampia, siita se kierre alkoi. Sitten
erotti in miehen kanssa ja laskujen maksusta tuli epaselvyyksia.
Laskuja alkoi kasaantua, eika kummankaan tulot riittaneet enaa
laskujen maksuun." (nainen Bl2.)

Syyt velkaongelman taustalla vaihtelivatjonkin verran eri velallisryhmien
kesken. Maksuohjelman loppuun suorittaneilla velkaongelma oli yleensa
alkanut taloudenpitoa kohdanneesta akillisesta kriisista, kuten tyottomyydesta tai sairastumisesta. Velallisilla, joilla oli ollut maksuhairioita velanhoidossa maksuohjelman aikana, lahes puolella taloudelliset vaikeudet
olivat alkaneet liiallisesta riskinotosta luottojen kaytassa. Hylkaavan
paatOksen saaneilla velkaongelma oli syntynyt muita velallisryhmia
useammin takauslainan lankeamisesta maksettavaksi.
Haastatteluista syntyi kuitenkin yleiskuva, etta lahes puolella haastateltavista velkaongelman taustalla oli yksi!Oity syy. Taloudelliset vaikeudet
olivat alkaneet yleensa akillisesta muutoksesta elamantilanteessa. Toisaalta
monet kokivat, ettei velkaongelman taustalla ollut yhta ainoaa tekijaa,
vaan mania yhtaaikaisesti vaikuttavia syita. Talous oli ajautunut velkaantumiskierteeseen, jota ei saatu enaa hallintaan. Taloutta oli pyritty tasapainattamaan ottamalla lisaa velkaa lainojen maksuun tai korttiluottoja
elamiseen. Kulutusluottajen takia velkaangelmiin jautuneille velallisi lie
o\i toisinaan vaikeaa maaritella miksi ja mihin tarkoitukseen velkaa ali
atettu. Taloudellinen tilanne ali "riistaytynyt kasista" ilman selvaa syyta.
Arviot velkaangelman taustasyista ovat varsin subjektiivisia. Toisinaan syyn velkaantumiseen nahtiin tulleen ulkopuolelta, eli velkaangelma
oli syntynyt ilman omaa syyta. Nain kuvailivat tilannettaan esimerkiksi
takausvelalliset. Tiivistaen voidaan kuitenkin todeta, etta syyt velkaongelman taustalla olivat seka yksilollisia etta rakenteellisia. Velkaongelman
syntyyn olivat vaikuttaneet niin sasiaaliset, taloudelliset kuin luototuspolitiikkaankin liittyvat tekijat.

Velkojen perinta takauksen hakuhetkelld. Haastattelujen perustee!La velalliset katsoivat olevansa ylivelkaantuneita siina vaiheessa, kun saatavat
etenivat perittavaksi ulasotan tai perintataimistan kautta. Yli puolet haas-
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tateltavista oli joutunut tekemisiin ulosoton kanssa. Yleensa takausvelat ja
velat yritystoiminnasta olivat edenneet perittavaksi. Asuntovelalliset olivat
useimmiten saaneet neuvoteltua velan uudelleenjarjestelysta pankissa.
Kulutusluotoista yli kolmasosa oli edennyt perittavaksi ulosoton kautta.
Haastateltavilla, joiden velat koostuivat useista eri tyyppisista veloista,
velkoja oli yleensa seka ulosotossa etta vapaaehtoisessa perinnlissa. Keskimaaraisesti velkoja oli peritty muutamia vuosia, mutta pisimmillaan
ulosotto oli kestanyt yli kymmenen vuotta. Monet toivat esille ulosotonja
perintatoimistojen huomattavat kulut; velan paaoma pieneni hitaasti, kun
suurin osa palkasta meni korkojen ja kulujen maksamiseen (ks. esim.
Niemi-Kiesilainen & Varis 1996, 52).
Kuten edella tuli esille, velkojen koostumus oli vaikuttanut jonkin
verran velkojen perintatoimiin. Perintatoimissa oli eroja myos velallisryhmien kesken. Ennen takauksen hakemista ulosottovelallisia oli yli puolet
maksuohjelman keskeyttaneista seka velallisista, joiden maksuohjelmaan
oli tehty muutoksia. Maksuohjelman loppuun suorittaneista vajaan kolmanneksen velkoja oli ulosmitattu ennen takauksen hakemista. Toisessa
aaripaassa olivat kielteisen takauspaat6ksen saaneet: heista yli seitsemalla
kymmenesta velat olivat ulosotossa ennen takauksen hakemista. Tahan on
saattanut vaikuttaa perintatoimien todennakoisyys pidemmalla aikavalilla,
koska myos velkaongelmien kesto oli pisin hylkaavlin paat6ksen saaneilla.
Maksamaton lasku tai eralintynyt laina oli johtanut nopeasti maksuhairiomerkintlilin. Yli puolella saation takauksen saaneista ja llihes kahdeksalla kymmenesta hylkayspaatoksen saaneesta, oli luottotietomerkinta
ennen takauksen hakemista. Luottotiedot olivat puhtaat ennen saati6n
takauksen hakemista vainjoka viidennella.
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa silta, etta enemmist6 velallisista oli
elanyt ulosoton asiakkaina ennen saati6n takauksen hakemista. Yhteisena
piirteena kaikilla ulosoton asiakkailla oli vel an kokonaissumman j atkuva
kasvaminen ulosotosta huolimatta. Kolmasosa haastateltavista oli pystynyt
sopimaan velan vapaaehtoisjarjestelyista ennen takauksen hakemista.
Naissa tapauksissa velkasummat olivat suhteellisen pienia ja ylivelkaantumisen kesto oli varsin lyhyt. Haastateltavat eivat varsinaisesti tuoneet
esille maksuhairiomerkintaan liittyvia ongelmia, mutta toisinaan maksuhliiriomerkinta oli vaikeuttanut tyopaikan tai asunnon saantia (ks. esim.
Erola 1997, 51).

Velkaongelman ratkaisuyrityksia ennen takauksen hakemista. Pitkaan
jatkuneita velkaongelmia oli yritetty ratkoa monien selviytymiskeinojen
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avulla. Velkoja ja taloutta oli jarjestelty yleensa omin keinoin jo ennen
velan perinnan kaynnistymista. Laskuja oli maksettu kiireellisyysjaijestyksessaja taloutta oli tiukennettu. Velkaongelma oli pyritty ratkaisemaan
myos myymalla omaisuutta. Yksi haastateltavista kertoi myyneensa kaiken
ylimaaraisen tavaran kirpputorilla. Kaksi haastateltavaa oli myynyt asunnon ja asunnonmyynnista saadut rahat oli kaytetty Iainan lyhennykseen,
mutta siita huolimatta velkakierretta ei saatu hallintaan. Lisatuloja oli
hankittu myos tekemalla mahdollisimman paljon ylimaaraisia tOita.
"Velkoja jarjesteltiin, mutta tilanne ryostaytyi kuitenkin kasista.
Stressaannuin kovasti ja yritin tehda ylimaaraista tyotakin siina
matkan varrella, jotta olisin selviytynyt velanmaksusta. Mutta velkaa
oli kertynyt niin paljon, ettei siita tullut mitaan. Se tilanne oli ihan
umpisolmussa." (nainen C7.)
Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa haastateltavat olivat saaneet myos
ulkopuolista apua, kuten toimeentulotukea tai raha-apua sukulaisilta.
Tavallista oli, etta sukulaisilta tai tuttavilta oli saatu viime kadessa "vippilainoja" lainan lyhennyksiin tai elamiseen . Toimeentulotukea tai muuta
viranomaisapua ennen takauksen hakemista oli saanut vain harva velallinen. Toimeentulotuen saaminen oli koettu vaikeaksi, koska moni arvioi
korkean tulotasonsa estavan avun saamisen. Lisaksi arvioitiin, etta toimeentulolaskelmissa ei katsota velkojen hoitoa menoiksi. Toisaalta myos
kynnys menna "sosiaaliluukulle" koettiin korkeaksi. Viime hetken kriisiapua sosiaalitoimistosta oli saatu yleensa siina vaiheessa, kun asunnosta
oli uhattu katkaista sahkot tai rahaa ei ollut enaa ruokaan. Toimeentulotuesta ei koettu kuitenkaan olevan apua varsinaisen velkakriisin ratkaisemiseksi.
"Til anne oli aarimmainen. Mitaan ylimaaraista ei pystytty tekemaan
talouden puolesta. Jotain aivan pienia summia saatiin toimeentulotukea. Mutta ne olivat aika mitattOmia summia. Ei niilla ollut mitaan
merkitysta taman kokonaisuuden kannalta." (mies A9 .)
Yleensa siina vaiheessa, kun omat selviytymiskeinot velanhoidossa oli
kaytetty, alkoivat neuvottelut velkojien kanssa. Usein huolta aiheutti se,
etta lainan takaajatjoutuvat vastuuseen velanhoidosta. Velkoja pyrittiin
jarjestelemaan esimerkiksi muuttamalla maksuohjelmaa tai maksamalla
vain korkoja. Velkojen joutumista ulosottoon yritettiin valttaa ottamalla
lainaa pankista eraantyvien Iaskujen maksuun. Erityisesti kulutusluottojen
kasaantumista yritettiin hal !ita ottamalla korttiluottoa laskujen maksuun ja
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elamiseen. Kuitenkin yritykset paikata talautta lainarahalla alivat usein
vain pahentaneet velkaantumiskierretta.
"Maksain korkojaja otin lisaa lainaa. Lainaa lainan maksuun suorapankista. Silloin ajattelin, etta maksan kaikki muut luotot pois.
Mutta sitten huomasin, etta en pystynyt maksamaan suorapankkiin ja
jouduin kamalaan velkakierteeseen. Oli niin isot korot, etta en pystynyt maksamaan. Suorapankki oli kaikista pahin, se oli minun surmanloukku. Lopulta olin velkaa Meritaan, sitten oli kansalliskortti,
luotollinen tili, suorapankki ja tilirahoitus ... ainakin viiteen eri
paikkaan oli velkaa." (nainen AS.)
Toisinaan velkaongelmaa ei ollut pyritty merkittavasti ratkaisemaan.
Neuvottelut pankin kanssa koettiin vaikeiksi tai velanhoitaon ei allut
mitaan mahdollisuuksia varattomuuden takia. Seuraavan perheen ratkaisu
takauslainan lankeamisen jalkeen oli ollut velan jattaminen hoitamatta,
jonkajalkeen laina oli edennyt perittavaksi ulosoton kautta. Ulosotto oli
kuitenkin keskeytynyt toistaiseksi perheen varattomuuden takia.
"Velkaa ei yritetty lyhentaa millaan lailla. Eika sita siina vaiheessa
edes yritetty peria. Meilla ei olisi ollut mitaan mahdollisuuksia
maksaa velkaa siina vaiheessa, koska mina olin tyi:itti:imana. Meidan
tulot eivat riittaneet siihen, etta meilta olisi edes voitu neljan lapsen
huoltajina periakaan mitaan. Oltiin hiljaa, kun kukaan ei kysynyt.
Ajateltiin, etta yritetaan maksaa lainaa vasta sitten, kun saadaan
lap set koulutettua. Oltiin vaan ja odotettiin. Mika ei ollut ky!U:i
fiksuin tapa. Lopulta velka meni ulosottoon." (nainen D8.)
Enemmisto haastateltavista oli ennen ulosottoaja maksuhiiiriomerkintojii
pitkiiiin yrittiinyt jiirjestella velkoja omin keinoin (ks. myos Iivari & Rastas
1996, 96-98). Eri velallisryhmistii maksuohjelman loppuun suarittaneet
olivat helpattaneet talaudellista tilannettaan piiiiasiassa tiukentamalla
talouttaja tinkimiillii elinkustannuksista. Neuvatteluja velkojien kanssa
ennen takauksen hakemista ali vat kiiyttiineet eniten velalliset, jaiden
maksuohjelmaa ali muutettu tai jaiden velanhaita ali keskeytynyt pysyviisti. Myos viranamaisapuun ali turvauduttu tassii ryhmiissii muita velallisryhmiii useammin.
Kun kaikki yritykset jiirjestellii velkaja ali kiiytetty, velallinen atti
yhteyttii paikalliseen velkaneuvajaan talauden saamiseksi'hallintaan.
Velkajiirjestelyii ei allut tassii vaiheessa hakenut kukaan haastateltavista.
Muutama takausvelallinen ali tasin tiedustellut mahdal\isuutta saada
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velkajarjestely, mutta velkaneuvojan arvion mukaan hakijalla oli paremmat edellytykset saada saatiOn takaus kuin velkajarjestely.

5.2

Takauksen hakeminen ja asiointi
Takuu-Saation kanssa

Takauksen ensimmaisessa hakuvaiheessa velallinen varaa ajan velkaneuvojalta tai vastaavalta ammattilaiseltaja keraa tarvittavat taustatiedot.
Henkilokohtaisella kaynnilla neuvojan luona selvitetaan velallisen kokonaistilanne tulo-, meno- ja velkatositteiden perusteella ja arvioidaan
erilaiset ratkaisuvaihtoehdot taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi. Jos
paatetaan hakea takausta, yhdyshenki!O opastaa hakemuksen laatimisessa
(Takausohjeistus 2000).
Saation asiakkaaksi hakeutuminen oli edennyt paasaantOisesti velkaneuvonnan kautta. Takaushakemuksia oli tehty myos sosiaalitoimistossa,
pankissa ja oikeusaputoimistossa. Yhdyshenki!On tuki ja asiantuntemus
koettiin ensiarvoisen tarkeaksi. Haastateltavat kuvailivat, etta ilman yhdyshenkilon apua olisi hakemus saattanut jaada tekematta. Toisaalta eras
myonteisen takauspaatOksen saanut nainen oli tehnyt takaushakemuksen
itse ja vienyt sen henkili:ikohtaisesti Takuu-Saatioon. Nayttaa silta, etta
velallisen oma aloitteellisuus ja tietamys velkojen jarjestelemisesta vaikuttivat siihen, kuinka tarkeaksi yhdyshenkilon asema hakuprosessin aikana
koettiin. Toisinaan arvioitiin kuitenkin, ettei velkaneuvojalla ollut tarpeeksi tietoa Takuu-Saation takausmahdollisuuksista. Erityisesti kielteisen
takauspaat6ksen saaneet toivat esille velkaneuvojien tietamattomyyden
saation takausehdoista.
Takuu-Saatiossa on kolme eri takausmuotoa: perusrahastotakaus,
VeRa- eli velkajarjestely rahastotakaus ja SoLu eli sosiaalilainatakaus (ks.
tarkemmi n j akso 2.1 ). Jarjestely- j a sosiaal ilainoj en kohderyhmat, lainan
kayttOtarkoitus, tavoite ja lainaehdot maarittavat velalliselle myonnettavan
takausmuodon. Haastateltavat eivat nayttaneet erottavan saation eri takausmuotoja toisistaan. Tiedusteltaessa takausmuodosta, haastateltavat puhuivat "vapaaehtoisesta velkajarjestelysta" tai "velkajarjestelyrahastosta".
Kolme neljasta haastateltavasta ei tiennyt tai ei ollut kiinnittanyt huomiota
takausmuotoon. Epatietoisuutta takausmuodosta oli kaikkien velallisryhmien kesken yhta paljon.
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Takaushakemuksen kasittelyprosessi. Takaushakemuksen kasittelyyn
liittyvat myonteiset ja kielteiset kokemukset vaihtelivat velallisryhmien
valilla suhteellisen paljon. Maksuohjelman loppuun suorittaneet kuvailivat
hakuprosessia myonteisimmin ja toisaalta kielteisimpia kokemuksia oli
velallisilla, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia tai joiden takaushakemus oli hylatty. Maksuohjelman loppuun suorittaneet olivat kokeneet,
etta hakemuksen kasittely oli sujunutjoustavasti. Myonteinen takauspaatOs
oli tullut usein parissa viikossa, eika takaushakemuksen tayttaminen ja
liitteiden hankkiminen ollut tuottanut ongelmia.
"Minusta siella oli ihan hyva palvelu. Kaikin puolin kun koko prosessi kaytiin. Velkasaneeraajalla oli paljon asiakkaita, jouduin varmaan kaksi-kolme kertaa hakemaan ne paperit voudilta, etta mika
oli sitten se lopullinen summa. Mutta ei se minua hairinnyt mitenkaan. Mina tiedan, etta nama prosessit ovat pitkaaikaisia, on paperisotaaja kaikkea." (nainen A4.)
Kielteiset kokemukset liittyivat hakemuksen pitkaan kasittelyaikaan ja
prosessin byrokraattisuuteen. Takauksen hakemista saatiosta ei pidetty
kovinkaan "helppona" prosessina. Haastateltavat olivat kokeneet takaushakemuksen valmistelemisen aikaa vievana ja uuvuttavana. Erityisesti
tarvittavien liitteiden hankkiminen vuosien takaa koettiin vaikeaksi.
"Siina meni to della kauan aikaa, lahes vuosi. Se oli rankka, hidas ja
uskomattoman vanhoillinen prosessi. Velkaneuvojakin kimpaantui
matkan varrella ja soitti Takuu-Saatioon. Min a tein kaikki paperit
itse ja otin vastuun tapahtuneesta. Tein monisivuiset, perusteelliset
selvitykset Takuu-Saatioon. Paperit olivat lahteneet saatioon, mutta
ei kestanyt kauaakaan kun tuli taas selvityspyyntoja samasta asiasta.
Samaa asiaa piti selvittaa moneen kertaan. Ihan kuin selvitykset
eivat olisi menneet perille Takuu-Saatioon, kuin olisi ollut manta
hakemuksen kasittelijaa tai jakin informaatiokatkos. Se oli taysin
kasittamatOnta." (nainen C7.)
Kielteisen takauspaatoksen saaneet olivat kayneet paapiirteissaan saman
hakuprosessin lapi kuin myonteisen takauspaatOksen saaneet. Takaushakemus oli tehty velkaneuvojalla, mista myos tieto Takuu-Saatiosta oli usein
saatu. Hakemuksen kasittelyprosessin oli enemmistO haastateltavista
kokenut pitkaksi ja byrokraattiseksi. Tarvittavien asiakirjojen hankkimiseenja hakemuksen valmisteluun oli kaytetty paljon aikaa velkaneuvojalla, toisinaan tahan oli mennyt aikaa yli vuosi. Haastateltavat kokivat
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turhauttavana sen, etta kaiken tyomaaran jalkeen he saivat kuitenkin
kielteisen takauspaatoksen.
"Se oli hyvin hankalaa. Papereita tarvittiin aivan tuhottomasti.
Minulla kesti vuoden verran, ennen kuin sain kaikki tarvittavat
paperit kasaan. Kun ihminen on siina tilanteessa, ettiijoutuu hakemaan takausta, on prosessi suhteettoman vaikea. Paljon tarvittiin
liitteita ja tositteita. Om a velkahistoria ja laskelmat piti selvittaa.
Niita ei olisi millaan jaksanut tehda silloin. Paperisotaa ja byrokratiaa oli aivan liikaa. Mutta saatiin hakemukselle kuitenkin kielteinen
paattis, se oli todella turhauttavaa." (nainen D3.)
Yleisesti vaikuttaa silta, etta eniten tyytymattomyytta hakuprosessissa oli
aiheuttanut kasittelyajan pituus ja tarvittavien liitteiden hankkiminen
vuosien takaa. "Luukulta luukulle juokseminen" oli ollut aikaa vievaaja
raskasta. Kielteisimmin asian kokivat haastatellut, jotka olivat joutuneet
selvittamaan velkaantumishistoriansa useampaan kertaan tai joutuneet
hakuprosessin aikana taydentamaan hakemusta puuttuvilla asiakirjoilla.
Liitteiden hankkiminen oli kasvattanut menojajo entuudestaan tiukassa
taloudellisessa tilanteessa. Rahaa oli kulunut esimerkiksi verotustodistusten hankkimiseen ja puhelinkuluihin. Monet olivat sita mielta, etta hakemuksen kasittely olisi sujunutjoustavammin, jos Takuu-Saatiolla olisi
toimipisteita myos muualla kuin Helsingissa. Toisinaan tyytymattomyytta
aiheutti asiakkaan ja saation viilinen tiedonkulku.
"Ei minulla muuta ole, kuin se kasittelyajan pituus ja se, etta jos
vaaditaan jotain lisaselvityksia, olisi parempi etta niista informoitaisiin heti, eika kahden kuukauden paasta. Yllattaen soitetaan, etta
selvityksia tarvitaankin lisaa ja paat6s taas siirtyy. Kun ihminen on
muutenkin tiukassa tilanteessa, niin ei ole varaa sellaiseen, niin
pitkilla aikaviileilla toimimiseen. Tietysti sita on hirvean noyriinii
siina tilanteessa, eika osaa itse puuttua jamerasti siihen tilanteeseen.
Koska sita on viihiin silleen anteeksipyytava. Silloin on helppo
muiden sanella asioita." (mies A9.)
Takaushakemuksen kasittelyaika vaihteli velallisilla suhteellisen paljon.
Toisinaan hakuprosessin laskettiin alkaneen siitii ajankohdasta, kun velallinen otti ensimmaisen kerran yhteytta velkaneuvontaan. Enemmisto kasitti
asian kuitenkin niin, etta hakemuksen kasittelyaika alkoi varsinaisesti siina
vaiheessa, kun takaushakemus oli Jahetetty Takuu-Saiiti55n. Keskimaiirin
hakemuksen kasittely saatiOssii oli kestanyt aile puoli vuotta, mutta toisinaan velkojen selvittelyn aloittamisesta takauksen saamiseen oli kulunut
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yli vuosi. Todennakoisesti valmisteluaikaan on vaikuttanut hakijan oma
aktiivisuus ja toisaalta yhdyshenkiiOn ammattitaito. Prosessi oli koettu
kielteisimmin, jos neuvoa ja tukea ei oltu saatu riittavasti.
Monille hakijoille paatOksen odotteluaika oli tuntunut pitkalta ja
stressaavalta. Taloudellisessa kriisitilanteessa, kun ihminen on jo muutenkin aivan "lopussa", kuten eras haastateltava kuvaili, takauspaatoksen
odottelu ja epatietoisuus tulevasta oli ollut vaikeaa. Usein jo muutaman
kuukauden kasittelyaika oli koettu liian pitkaksi velkakriisissa. Hakuprosessia oli hidastanut myos hakemusten puutteellisuus, jolloin TakuuSaatio oli pyytanyt hakemukseen lisaselvityksia. Toisinaan hakemuksen
kasittelya oli hidastanut takauskasittelijan vaihtuminen kesken kasittelyn.
"Minulla vaihtui hakemuksen kasittelija kesken kaiken. Se oli ikava
juttu. Olin lahettanyt Takuu-Saatioon kaikki tarvittavat paperit, mita
hakemuksen ensimmainen kasittelija halusi. Mutta sitten minulle tuli
kirje, etta he haluavat lisaa tiliotteita yms., koska hakemuksen kasittelija oli vaihtunut. Tama uusi, nuori kasittelija halusi kaikki mahdoll iset paper it. Tam a oli uutta hanelle ja han halusi hoitaa asian
hirvean tarkkaan. Se oli kurjaa, kun odotti paatasta ja sitten tuli
vastaus ettei paperit riita mihinkaan. Siita tuli huono maku. Kaiken
kaikkiaan prosessi kesti kaksi kuukautta, siita ajankohdasta kun
paperit lahetettiin velkaneuvojalta Takuu-Saatioon. Siina valissa
lahetin viela lisapapereita." (nainen D4.)

Suhde Takuu-Sdatiddn. Takauksen hakeminen tapahtuu yleensa yhdyshenkilon avustuksella, mutta enemmistO haastateltavista oli ollut myos henkiIokohtaisesti yhteydessa saatioon. Yleensa tiedustelut olivat koskeneet
takaushakemuksen kasittelyaikaa tai takausehtoja. Haastatelluista kolmasosalla ei ollut henkiiOkohtaista suhdetta Takuu-Saatioon, vaan asioita
oli hoidettu yhdyshenkiiOn kautta. Suhdetta saatioon kuvailtiin naissa
tapauksissa etaiseksi ja muodolliseksi. Tiiviimpi asiakassuhde TakuuSaatioon oli muodostunut haastateltavilla, joiden maksuohjelmaan oli tehty
muutoksia. HenkilOkohtainen suhde saatioon oli koettu tarkeaksi ja toisinaan maksuongelmista selviytymiseen oli saatu myos henkista tukea.
Takuu-SaatiOn asiakaspalveluun oltiin yleisesti tyytyvaisia ja palvelua
kuvailtiin ystavalliseksi ja asialliseksi.
"Ei ole harmittanut mikaan. Ihan tyytyvainen olen. Olin aika vahan
tekemisissa Takuu-Saatioon, mutta sen minka olin, oltiin asiallisiaja
ystavallisia. Ymmarrettiin asiat. Niiden kanssa ei ollut vaikeuksia
koskaan. Pystyi ihan puhelimessa asiat sumplimaan. Ei tarvinnut
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runoja alkaa tekem1Hin, mika on sellaista kypsaa touhua." (mies
AlO.)

Kielteisen takauspaatoksen saaneilla oli enimmakseen negatiivisia kokemuksia saation asiakaspalvelusta. Palvelu oli ollut kiireistaja epaystavallista. Monet olivat soittaneet saatioon ja tiedustelleet hakemuksen etenemisesta, mutta tietoa oli saatu niukasti tai kysymykseen hakemuksen kasittelyajasta oli vastattu epamaaraisesti.
"Kun soitin yhden kerran Takuu-Saatioon, niin jai mieleen yksi asia.
Ymmarran, etta heilla on mielettoman kava tyotaakka, mutta TakuuSaation henkilo ali hirvean lyhytsanainen ja tyly. Siina tilanteessa,
kun mina epatoivoisena soitan ja kysyn, milloin me saadaan paatos.
Tallaisessa tilanteessa voi tullajopa itsemurha-ajatuksia, kun saa
nain tylyn vastaanoton. Palvelu ali epaystavallista ja sain vaikutelman, ettei Takuu-Saatioon tarvitse soitella." (nainen D3.)
Tiivistaen voidaan todeta, etta henkilokohtaisin suhde saatioon oli muodostunut haastateltavi I! a, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia.
Kokemukset saation asiakaspalvelusta olivat niin myonteisia kuin kielteisiakin. Muodoll is in suhde saatioon ja kielteisimpia kokemuksia saation
asiakaspalvelusta oli hylkaavan takauspaataksen saaneilla.

Takausehdot. Takuu-Saation takauksen saamiseksi hakijan tulee tayttaa
saation hallituksen vahvistamat yleiset periaatteet j a takauksen saamisen
ehdot (ks. tarkemminjakso 2.1). Takauskaytannon tarkeimpia ehtoja on,
etta hakijalla on niin sanottua laskennallista maksuvaraa. Laskennallinen
maksuvara maaritellaan aina hakijan koko talouden kaytettavissa olevien
tulojen ja valttamattamien menojen mukaan. Takuu-Saatio edellyttaa
myos, etta hakijalla on nayttoa siita, etta hanen taloutensa on sopeutunut
jarjestely- tai sosiaalilainan hoitoon seka siita, etta hakijan olosuhteet ovat
vakiintuneet.
Haastateltavilta tiedusteltiin, olivatko takausehdot aiheuttaneet heille
ongelmia takauksen saamisessa. Yli 80 prosenttia haastateltavista, jotka
olivat saaneet saation takauksen, oli tyytyvaisia takausehtoihin. Luonnollisesti tyytymattomimpia ehtoihin olivat kielteisen takauspaatOksen saaneet,
joista lahes jokainen kritisoi saation takausehtoja liian tiukoiksi. Takauksen saamisen edellytyksena oli ollut esimerkiksi omaisuuden realisoiminen, kuten asunnon myyminen tai auton vaihtaminen halvempaan. Toisinaan ongelmia oli aiheuttanut hakijan elamantilanteen epavakaus. Seuraavalla haastateltavalla oli ollut vaikeuksia saada takaus, koska Takuu-
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Saation tulkinnan mukaan han oli velkaantunut tahallisesti hakuprosessin
aikana.
"Sielta pyydettiin lisaselvitysten paalle lisaselvityksia. Takuu-Saatiosta tuli kyselyja esimerkiksi siita, etta miksi on tallainen lainaja
miksi se on otettu jne. Tamakin oli selvitetty jo moneen kertaan,
mutta tuli kyselyja siita, miksi velka oli nyt suurempi kuin laht6hetkella. Olin hoitanut velkojen korkoja, mutta sita kertymaa tuli kokoajan lisaa. He vaittivat, etta mina olin tahallisesti tehnyt lisaa velkaa,
koska velkasumma oli noussut niin paljon. Siina oli manta tuskastumista ja unetonta yota. Siina loppusuoralla meinasin jo luovuttaa,
ajattelin ettei tasta tule mitaan. Kavin neuvottelemassa yksin pankin
kanssa rahamaarasta, mutta se jai taas kiinni korkoihin. Oli hyvin
raskas prosessi. Vaikka oli yhdyshenkilo olemassa, asia siirtyi aina
henkilO!ta toiselle." (nainen C7.)
Takuu-Saatio edellyttaa, etta hakijalla on esittaa kitjalliset tositteet taloutensa sopeutumisesta maksuvaransa mukaiseen saannolliseen velan
hoitoon vahinUian 3-6 kuukauden ajalta ennen taattavan lainan nostamista.
Monet haastatellut pitivat saation ehtoa ennakkosaastamisesta tai velkojen
saannollisesta maksamisesta kohtuuttomana vaatimuksena, koska taloudellisessa kriisitilanteessa saastaminen tai velanhoito koettiin usein mahdottomaksi.
"Takuu-SaatiO vaatii kahden kuukauden ennakkosaast6n. Ihmisilla,
jotka hakevat Takuu-Saation takausta, on akuutti rahan tarve. Eivat
he pysty saastamaan rahaa. Rahaa haetaan aina tarpeeseen, joten
Takuu-Saation tulisi luottaa siihen, etta ihminen maksaa velkansa.
los kuukausilyhennys on esimerkiksi 68 euroa, sinun pitaa saastaa
ennakkoon 136 euroa. Kun on tiukka taloudellinen tilanne muutenkin, ottaa lujille saastaa tama summa tilille." (nainen C6.)

Syita takaushakemuksen hylkiiamiseen. Kuten edella tuli esille, tyytymattomimpia takausehtoihin olivat kielteisen takauspaati:iksen saaneet, jotka
kuvailivat ehtoja tiukoiksi ja joustamattomiksi. Monet olivat sita mielta,
etta saatio on tarkoitettu "parempiosaisille" velallisille, eivatka todellisessa
taloudellisessa kriisitilanteessa olevat ihmiset saa saation takausta. Tieto
hylkayspaatoksesta oli tullut kaikille kirjallisena, mutta toisinaan takaushakemuksen hylkaysperusteet olivatjaa~eet epaselviksi.
"Luin paperin pariin kertaan, mutta en ymmartanyt vastausta. Siina
oli perusteena ensinnakin se, etta me selvitaan naista veloista ihan
itsekin, eika tarvita siihen apua. Mutta toisaalta siina oli perusteluina
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se, eWi meilla on liian vahan tuloja, eika pystyta maksamaan sita
velkaa eli meilla oli liian alhainen maksuvara. Se oli ristiriitaista."
(nainen 03.)
Takauskaytannon mukaan hakijalla tulee olla laskennallista maksuvaraa.
Takuu-Saatio edellyttaa, etta maksuvaran on riitettava kaikkien velkojen
hoitamiseen eli saation takaaman lainan lisaksi myos mahdollisesti ulkopuolelle jaavien lainojen saannolliseen hoitamiseen. Liian alhainen maksuvara oli kielteisen paatOksen perusteluna viidella haastateltavalla. Tyottoman hakijan takaushakemus oli yleensa hylatty. Toiveet velkaongelman
ratkaisemisesta yhdistyivat tyollistymiseenja sita kautta riittavan maksuvaran saavuttamiseen. Seuraava lapsia kotona hoitanut nainen oli kokenut,
etta Takuu-Saatio oli "painostanut" hanta menemaan toihin. Hakijan
mukaan heilla olisi ollut tarpeeksi maksuvaraa nykyisillakin tuloilla.
"Perusteluina oli, etta en ollut ilmoittanut, koska menen takaisin
ti:iihin. Olin silloin viela aitiyslomalla, mutta olimme laskeneet etta
minunja miehen tulot riittavat. Mutta se ei riittanyt Takuu-SaatiOlle,
minun olisi pitanyt palata heti ti:iihin. Se oli sellainen kiristysjuttu,
tavallaan. Minun mielesta se ei ollut eettisesti oikein, mutta ymmarran kylla etta Takuu-Saatiolla on siina riskinsa. Mutta paatos oli
siina mie\essa positiivinen, etta siina kehotettiin ottamaan yhteytta
Takuu-Saatioon uudestaan, kun palaan ti:iihin." (nainen D4.)
Ennen takauksen saamista hakijalla taytyy olla nayttoa siita, etta hanen
taloudenpitonsa on vakiintunutjarjestely- tai sosiaalilainan hoitoon. Jos
hakijalla ei ollut nayttoa taloudenpidon- ja kulutustottumusten vakiintumisesta, sai ban yleensa hylkaavan paatOksen. Seuraavalla neljan lapsen
aidilla ei o11ut nayttoa velkojenmaksamisesta, koska han koki turhauttavana korkeiden korkojen maksamisen.
"Sielta tuli sellainen vastaus, etta en ole puoleen vuoteen kyennyt
maksamaan velkaa, joten minun pitaisi ottaa uudelleen yhteys perintaan. Mina kirjoitin sinne, etta en ole lyhentanyt. On turhauttavaa
lyhentaa velkaa perintaan, lyhennat vain korkoja. Nyt pitaisi yrittaa
maksaa puoli vuotta velkaa, minka jalkeen Takuu-Saatio kasittelisi
hakemuksen uudelleen." (nainen D2.)
Toisinaan Takuu-Saatio oli antanut hylkaavan paatOksen, koska takauksen
tarve ei ollut saation arvion mukaan perusteltua. Saatio oli laskenut, etta
hakijan laskennallinen maksuvara riittaa velkojen maksuun ilman takausta-
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kin ja velkojen hoito on mahdollistajarjestaii neuvottelemalla suoraan
velkojien kanssa.
"Takuu-Saation kielteinen paattis oli yllatys. Rivien valista luin, etta
oltiin liian kunnollisia tyyppeja, kun ei oltu otettu luottoa sielta sun
taalta. Sitten oli viela liian vahan velkaa! Tuntui se vahan katkeralta.
Perusteluina oli myos se, etta meilla on vain yksi velkoja. TakuuSaatio on sita varten, ettajos on useita velkoja, he pyrkivat velkojen
jarjestelemiseen. Nain mina sen paperin tulkitsin. Lisaksi paattiksessa mainittiin, etta velkamaara on pieni . Minun mielestani he lahtivat
siita, etta meidan tuloilla me pystytaan maksamaan laina ilman
Takuu-Saation takaustakin. Yksi perustelu oli myos, etta me emme
olleet hoitaneet velkaa maksuvaramme mukaisesti kuukausittain. He
tarkoittivat sita, etta oltiin hoidettu taloudelliset asiat huonosti ."
(nainen 08.)

Tiivistaen voidaan todeta, etta enemmistOlla kielteisen takauspaatOksen
saaneista alhainen maksuvara oli johtanut hakemuksen hylkaamiseen.
Toisinaan velallisilla ei ollut tarpeeksi nayttOa talouden hallinnasta tai
elamantilanne ei ollut riittavan vakiintunut. Vaikuttaa silta, etta hylkayspaatoksissa korostuvat arviointikriteereina myos velallisen taustaja velkojen maara. Esimerkiksi tyottOman hakijan takaushakemus oli yleensa
hylatty puuttuvan maksuvaran vuoksi. SaatiOn takausehtoihin toivottiin
yleisesti enemman tapauskohtaista harkintaa ja joustoa.

5.3

Maksuohjelmasta selviytyminen

Maksuohjelman aikana enemmisto haastateltavista oli ollut palkkatyossa.
Tyottomia oli eniten haastatelluissa, joiden maksuohjelmaan oli tehty
muutoksia tai jotka olivat saaneet takaushakemukselleen kielteisen paatOksen. Elakelaisia oli kaikissa ryhmissa yhta paljon, kaikkiaan 15 prosenttia
haastateltavista.
Lahes jokainen haastateltava oli kayttanyt ennen Takuu-Saation
takauksen hakemista saannonmukaisesti suuremman rahamaaran velkojen
maksamiseen kuin saation maksuohjelmassa. Maksuohjelmaan paaseminen oli selkiyttanyt velanhoitoa huomattavasti, kun esimerkiksi pienemrnat
korkeakorkoiset kulutusluotot oli saatu yhdistettya yhdeksi lainaksi .
Velkojen maksamiseen kaytettava kuukausiera oli pienentynyt ja velanhoitomenojen maara kuukaudessa oli helpompi hahmottaa.
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"Talous oli ihan hyvassa mallissa siita hetkesta lahtien, kun se maksuohjelma Iahti pyorimaan. Ei tarvinnut varsinaisesti tinkia elinkustannuksista. Ei vetanyt liian tiukalle. Pystyttiin hieman ylimaaraistakin ostamaan. Olisi jo aikaisemm in kannattanut kysella tata TakuuSaation takausta, niin olisi parjatty viela paremmin." (nainen A4.)

Yleisarvio toimeentulosta maksuohjelman aikana. Haastateltavilta tiedusteltiin seka yleisarviota heidan toimeentulostaan maksuohjelman aikana,
etta yksityiskohtaisia taloudenpitoon ja toimeentuloon liittyvia kysymyksia. Enemmist6lla haastateltavista maksuohjelma oli kohtalaisen hyvin
hallinnassa, mutta toisinaan toimeentulo oli niukkaa tai jopa heikkoa.
Toisaalta haastateltavien arviot toimeentulosta maksuohjelman aikana ovat
varsin subjektiivisia kasityksia. Siksi esimerkiksi samantyyppinen, vaikea
taloudellinen tilanne on saatettu tulkita vastaajan mukaan eri tavalla.
Vaikuttaa silta, etta taloudellinen selviytyminen on ollut hyvin yksilollista,
velkojen maaran ja lajin sekii elamantilanteen mukaan.
Haastatteluista syntyi kuitenkin yleiskuva, ettei maksuohjelmasta
selviytyminen ollut helppoa, vaan oli vaatinut tiukkaa taloudenpitoaja
menojen karsintaa (ks. esim. Tala, Laine, Lehtimaki & Sunila 1995).
Puolet haastateltavista arvioi toimeentulonsa maksuohjelman aikana
kohtalaiseksi ja neUa kymmenesta heikoksi. Maksuohjelman loppuun
suorittaneet olivat tulleet yleensa kohtalaisen hyvin toimeen maksuohjelman aikana. Maksuohjelmasta suoriutuminen ei ollut tuottanut erityisemmin vaikeuksia myoskiian niille, joiden velkamaara oli ollut suhteellisen
pieni. Toimeentulo oli heikointa velallisilla, joiden maksuohjelmaan oli
tehty muutoksia sekii velanhoidon pysyvasti keskeyttiineilla, joista liihes
nelja kymmenestii arvioi toimeentulonsa heikoksi. Selviytymistii olivat
vaikeuttaneet yleensa perhesuhteiden tai toimeentulon muutokset maksuohjelman aikana.
Elinkustannuksista tinkiminen. Liihes kaikki haastateltavat olivat joutuneet
maksuohjelman aikana tinkimaan paivittaisista elinkustannuksiin liittyvistii
menoista. Ruoan hankintaan kiinnitettiin paljon huomiota kayttiimalla
esimerkiksi erikoistarjouksia. Haastateltavissa oli tosin myos henkilOita,
jotka olivat kokemuksensa mukaan nahneet jopa nalkiia. Terveys- tai
laakemenoista oli suoriutunut enemmist6 haastateltavista, mutta huolta
aiheutti mahdollinen sairastuminen maksuohjelman aikana ja sairauteen
liittyvat menoerat. Myos muut ennakoimattomat menoerat, kuten auton tai
kodinkoneen hajoaminen, olivat aiheuttaneet monelle taloudelle lisiikuluja.
Seuraavan haastateltavan oikeudenkayntikulut olivat langenneet maksetta-
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vaksi maksuohjelman aikanaja taloutta olivat lisaksi rasittaneet perheen
sairauskulut.
"On ollut oikeudenkayntikuluja, jotka tulivat kiinteistOkaupasta.
Katsottiin, etta meidan tuli maksaa oikeudenkayntikulut, 14 000
euroa. Ainakin kolme kertaa on haettu muutosta maksuohjelmaan.
Kyllahan se aluksi oli helpompaa, kun vertaa sita edeltaneeseen
tilanteeseen. Mutta nyt ovat rassanneet nama terveydenhoitomenot ja
oikeudenkayntikulut. Terveysmenojakin on ollut paljon, sairaala- ja
laitoshoitoa. Mielenterveyskuntoutusta." (mies B6.)
Rahan puutteen koettiin vaikuttavan merkittavalla tavalla elamantapaanja
kulutustottumuksiin. Tinkiminen kohdistettiin yleensa niin sanottuihin
ylimaaraisiin menoihin. Monet olivatjoutuneet tinkimaan vaatteista, kodin
sisustamisesta, matkustelustaja harrastamisesta. Toisinaan vaatteita oli
hankittu kirpputorilta tai alettu itse ommella. Vaateostoksissa oltiinkin
hyvin tarkkojaja taloudellisia. Kodin hankintoihin liittyvat menot koettiin
myos ylimaaraisina menoerina, joihin ei maksuohjelman aikana ollut
varaa.
"Ruoasta ollaan jouduttu vahan tinkimaan. Kaikesta eniten sellaisesta, etta kotia ei pysty laittamaan. Lomamatkat ja matkustaminenkaan
eivat enaa onnistu. Niihin ei raha enaa riita." (nainen B4.)
"Kalustuksesta, vaatteista ja harrastuksista ollaan jouduttu tinkimaan. Eivat ole lapset paasseet hiihtelemaan tai pyorailemaan, kun
ei ole varaa hankkia varusteita." (mies B6.)
Talouden tiukkuus oli vaikuttanut myos sosiaalisiin suhteisiin. Rahapulan
takia oli rajoitettu auton kayttoa tai liikkumista julkisilla liikennevalineilla.
Tavallisin ongelma oli, etta rahat eivat riittaneet matkustamiseen sukulaisten tai tuttavien luokse. Monet olivat myos kokeneet alemmuudentunnetta
rahapulan takiaja alkaneet valttaa sosiaalista kanssakaymista. Eras haastateltavista oli jattanyt menematta syntymapaiville, koska rahaa ei riittanyt
lahjan ostamiseen. Toinen haastateltava kertoi kokeneensa rahakeraykset
tyopaikalla kiusallisina, koska hanella ei ollut varaa osallistua kerayksiin.
"Jotkut katselevat nenanvartta pitkin, jos on joitakin kerayksia, eika
ole varaa osallistua. Eivat ne valttamatta ymmarra tata tilannetta.
Eika ole mahdollisuutta menna ja tulia, tavata ystavia ja sukulaisia."
(mies B6.)
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Vapaa-ajan vietossa monet olivat IOyHineet maksuttomia harrastuksia,
kuten ulkona liikkumisen. Talouden tiukkuudesta huolimatta perheen
yhteisista harrastuksista ja elaman pienista nautinnoista pidettiin kiinni,
kuten kolmen lapsen yksinhuoltajaaiti kuvailee tilannetta.
"Tana kesana ei olla pystytty tekemaan mitaan, koska autoon on
mennyt normaalia enemman rahaa. Meilla on lasten kanssa saastopossu, johon saastetaan rahaa. Niilla rahoilla tehdaan sitten ensi
kesana reissu . Mina olenkin lapsille sanonut, etta kun on totuttu
pennia venyttamaan, niin miten sita osataan sitten olla, kun molemmat lainan lyh ennykset loppuvat. Sitten ei tieda mihin rahan laittaisi.
Lapset ovat ainakin oppineet arvostamaan rahaa. Niilla ei ole kohtuuttomia vaatimuksia, aika vahaan ne tyytyvat molemmat. Mutta on
me ilia yksi yhteinen harrastus, ratsastus. Jotain pitaa kuitenkin olla.
Ei voi vetaa niin kirealle, ettei mitaan ole. Minun nautintoni on, etta
perjantai-iltana otan yhden siideripullon ja syon sipseja. Eisen kummoisempia."(nainen C6.)

Moni oli kuitenkin sopeutunut niukkaan elamantapaan; tulojen pienentyessa myos tarpeet olivat vahentyneet. Tiukka taloudenpito koettiin osaksi
jokapaivaista elamaa. Kun rahaa oli vahiin, sita oli ajateltava jatkuvasti
(ks. esim. Lehtonen 1999, 241 ). Rahan miettiminen ja budjetin suhteuttaminen kulutukseen oli vaikuttanut myos uusien kulutustapojen oppimiseen.
"Kuusi vuotta on ollut erittain tiukkaa, mutta on parjatty. Se on aina
ollut sellaista kepluttelemista. Miten mennaan huomiseen . .. joka
paiva laskemista, etta miten ja miten. Onneksi me tehdaan kaikki
itse. Me ei osteta valmista kaupasta, ei vaatteita eika mitaan. Vaan
eletaan niilla mita on. Se on tavallaan meidan elintapa. Ollaan eletty
vaan nuukemmin. Jarjestelykysymys." (mies A6 .)

Maksuvaran riittavyys. Maksuohjelman loppuun suorittaneet olivat sita
mielta, etta maksuvara oli ollutjokseenkin sopivasti mitoitettu. Jokapaivainen elama oli ollut taloudellisesti tiukkaa, mutta velan kuukausierat oli
pystytty lyhentamaan. Maksuohjelmasta suoriutuminen ja lain an maksaminen nahtiin usein tarkeaksi asiaksi, jonka vuoksi oltiin va!miita tinkimaan
elinkustannuksista.
" Kylla tiukkaa oli. En mina pystynyt ostelemaan mitaan isompia. Ei
siina jaanyt rahaa paljon ja silloin palkkakin oli pienempi. Maksuvara oli sopivasti mitoitettu. Olisinhan mina voinut pienemmankin
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maksuvaran ottaa, mutta Hilla lailla sen sai nopeammin jarjestettya
pois. Vaikka olikin vahan tiukalla." (nainen A3.)
Merkille pantavaa on, etta maksuohjelman loppuun suorittaneista vain
harvan perhesuhteet tai toimentulo olivat muuttuneet ohjelman aikana.
Tama saattaa selittaa sita, etta maksuohjelmasta suoriutuminen on ollut
helpompaa muihin velallisryhmiin verrattuna. Vaikuttaa myos si!Ui., etta
maksuvara on ollut riittava yksinelaville, mutta liian tiukaksi mitoitettu
lapsiperheille ja yksinhuoltajille. Yksin asuvien on saattanut olla helpompi
jarjestella elamaa tiukassakin taloudellisessa tilanteessa. Toisaalta perheellisilla vastuu perheen toimeentulosta on tuonut ehka lisapontta velkaongelmien ratkaisemiseen.
Elamiseen oli jaanyt vahiten rahaa velallisilla, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia seka velanhoidon pysyvasti keskeyttaneilla.
Monet olivat sita mielta, etta elinkustannusten maara oli liian tiukaksi
mitoitettu ja elamiseen jai vahemman rahaa kuin maksuvaralaskelmien
mukaan olisi pitanyt jaada. Haastateltavien mukaan maksuvaralaskelmissa
ei otettu tarpeeksi huomioon Takuu-Saation takauksen ulkopuolisten
lainojen lyhennyksia tai muita menoja, kuten esimerkiksi elatusmaksuja.
"Maksuvara on liian tiukka. Pitaisi pikkusen enemman joustaa ja
tulia vastaan. Voisi enemman olla vapaakuukausia. Muutenkin kun
on jo tiukkaa, niin Takuu-Saatiossa pitaisi katsoa tarkemmin myos
muut menot, kuten elatusmaksut. Etta jaisi edes pikkuisen rahaa,
ettei olisi niin taloudellisesti tiukkaa tama elama. Tuntuu joskus, etta
ei ole varaa edes ruokaa ostaa. Ennen tilipaivaa mietitaan, etta mita
tassa syotaisi." (nainen BS.)
Elinkustannuksiin varatun rahamaaran riittamattOmyytta kuvaa myos se,
etta kolmasosa haastateltavista oli joutunut turvautumaan toimeentulotukeen maksuohjelman aikana. Toimeentulotuen kii.yttajia oli eniten haastatelluissa, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia tai joiden velanhoito
oli keskeytynyt pysyvasti. Toisaalta myos maksuohjelman loppuun suorittaneista lahes kolmannes oli saanut toimeentulotukea maksuohjelman
aikana. Yleensa tukea oli saatu satunnaisesti esimerkiksi paivahoitomaksuihin tai sahkolaskuun. Toimeentulotuen saaminen oli ollut kuitenkin
vaikeaa, koska velkojen hoitoa ei yleensa laskettu menoksi. Monet haastatellut olivat hakeneet apua sosiaalitoimistosta, mutta tukea ei ollut myonnetty.
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Uudelleen velkaantuminen maksuohjelman aikana. Takauksen saadessaan
asiakas antaa aina kirjallisen sitoumuksen siita, ettei ota uutta luottoa
(pankki-, luottokorttilainaa tai muuta luottoa) tai anna takaussitoumusta
Takuu-Saation takauksen aikana. Takauksen saajan on yleensa luovuttava
takauksen ajaksi kaikista luotto- ja maksukorteista seka luotollisten tilien
kaytosti:i. Takauksesta tulee myos velkajarjestelymerkinta Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin.
Haastateltavilta tiedusteltiin, olivatko he maksuohjelman aikana
jattaneet laskuja maksamatta tai muulla tavalla velkaantuneet uudelleen.
Haastateltavista kolmasosa oli ottanut velkaa maksuohjelman aikana.
Uudelleen velkaantuneita oli eniten asiakkaissa, joiden maksuohjelmaan
oli tehty muutoksia tai joiden velanhoito oli keskeytynyt. Lisavelkaantumista oli tapahtunut myos velallisilla, joilla oli Takuu-Saation takaaman
lainan lisaksi muita velkoja. Usein velkaa oli otettu takauksen ulkopuolisten lainojen lyhennyksiin tai yllattavien menojen rahoittamiseen. Pankkilainaa olivat ottaneet vain harvat, useimmiten lainaa oli saatu sukulaisilta
tai tuttavilta. Haastateltavat olivat hyvin tietoisia maksuhairiomerkinnan
vaikutuksesta luottotietoihin eika moni ollut edes ajatellut ottavansa
pankkilainaa. Toisinaan oli kuitenkin otettu pienia maaria kulutusluottoja
elamiseen. Seuraava maksuohjelman keskeyttanyt nuori nainen oli uudelleen velkakierteessa maksamattomien vuokrien ja verovelkojen takia.
"On minulla muutakin velkaa, varmaan 8 500 euroa uutta velkaa.
Tahan velkaan on kohdistettu perintatoimia maksuohjelman aikana.
Maksan velkaa ulosottomiehelle. Siina on vuokrarastejaja verovelkoja. Lisaksi on yksityisessa perintatoimistossajotakin maksamattomia lehtilaskuja ... ne elavat siella ihan omaa elamaansa. Mina kayn
niita aina makselemassa, kun ehdin. Sitten on viela vuokrat, sahkoja puhelinlaskut paalle. Koetetaan tass a jotenkin kitkutella." (nainen
C8.)
Toisaalta monet haastateltavat olivat tyytymattomia maksuohjelman
saantoon, joka kieltaa velan ottamisen takauksen aikana. Yleensa ongelmia
taloudenpitoon aiheuttivat yllattavat menot, kuten kodinkoneen hajoaminen. Tallaisessa tilanteessa toivottiin joustavuutta ehtoihin ja mahdollisuutta tehda edes osamaksukauppa.
"Ei me saada lainaa! Sehan se ongelma on, kun ei saa tehda edes
osamaksukauppaa. Se on tiukka saantO. Tassa omakotitalossakin
olisi vahan puutteita. Me oltiin pari kertaa tilanteessa, etta meinattiin
keittioremontti tehda. Mina sitten soitin talla velkaneuvojalle, mutta
han sanoi etta parempi kun luovut. Meilla kavi kerran polynimuri-

73
kauppias, niin piruuttain soitin Takuu-SiHltioon, mutta ei sekiHin
kaynyt osamaksulla. Se on vahan liioittelua." (mies A6:)

Maksuhairiot velanhoidossa. Tutkimuksen yhtenii kohderyhmiinii olivat
velalliset, joilla on ollut tilapiiisiii tai pysyviii maksuhairioitii velanhoidossa. Yleensii maksuvaikeudet oli pyritty ratkaisemaan muuttamalla maksuohjelmaa, kuten esimerkiksi pienentiimiillii lainan lyhennyseriii. Toisinaan velanhoito oli kuitenkin keskeytynyt pysyviisti ja Takuu-Siiiitio oli
piiiitynyt lainan maksajaksi takaajana.
Maksuhiiiriotilanteeseen joutumiseen olivat vaikuttaneet monet eri
syyt. Maksuohjelmasta suoriutumisen ongelmakohtia olivat muutokset
eliimiintilanteessa maksuohjelman aikana. Yleensii eliimiintilanteen muutoksen taustalla oli jokin asiakkaasta riippumaton syy. Tyypillisiii muutoksia perhe-eliimiissii olivat esimerkiksi avioero tai lasten syntyminen. Noin
kuudella kymmenestii haastateltavasta tyottomyys tai tulojen pieneneminen
olivat syynii toimeentulon muutokseen. Toisinaan asiakkaan oli vaikea
suoriutua velanhoidosta, vaikka eliimiintilanne ei ollut varsinaisesti muuttunut maksuohjelman aikana. Ongelmia aiheuttivat tulojenja menojen
sopeuttaminen maksuvaralaskelman mukaisiin rahamiiiiriin eli toisin
sanoen eliiminen yli varojen. Vaikuttaa siltii, etta syyt maksuhiiirioihin tai
velanhoidon keskeytymiseen ovat hyvin samankaltaisia kuin syyt velkaongelman syntymiseen ennen takauksen hakemista (ks. tarkemmin jakso 5.1 ).
Myos selviytymiskeinot maksuvaikeuksissa olivat samankaltaisia
verrattuna tilanteeseen ennen takauksen hakemista. Vaikeudet velanhoidossa pyrittiin jarjestelemiiiin ensisij aisesti omin keinoin, kuten tinkimiillii
elinkustannuksista. Neuvotteluja oli kiiyty usein myos luotonantajan
kanssa. Seuraavalla haastateltavalla yksi vaihtoehto velkaongelmiin olisi
velkajiirjestelyyn hakeminen, mutta huolta aiheutti henkilotakaajienjoutuminen takausvastuuseen.
"Ollaan kiristetty taloutta aarimmilleen. Niin kauan kun on henkili:itakauksia, ei voi menna velkajarjestelyyn, koska sitten velka lankeaa
takaajien maksettavaksi. En halua isaaja veljea vaikeuksiin. Jos he
eivat olisi takaajina, hakisin velkajarjestelya. Lapsethan tasta joutuvat eniten karsimaan. Ainakin kolme kertaa on haettu muutosta
maksuohjelmaan, piiiiasiassa oikeudenkiiyntikulujen takia, kerran
pitkiin sairaalajakson vuoksi." (mies B6.)

Velanhoidon keskeytyminen pysyvasti. Yleensii muutokset toimeentulossa
jarjesteltiin muuttamalla maksuohjelmaa. Toisinaan muutoksesta huolimatta velallinen ei kyennyt suoriutumaan lyhennyksistii ja velanhoito oli
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keskeytynyt pysyvasti. Takuu-Saatio oli paatynyt lainan maksamiseen
takaajana, minkajalkeen saatio oli perinyt saataviaan asiakkaalta vapaaehtoisesti tai ulosoton kautta. Takuu-Saation toimintaperiaatteiden mukaan
saatio vastaa omavelkaisella takauksella asiakkaan velanhoidon laiminlyonneista. Tavallisin lainan irtisanomisperuste on lainan maksuviivastys
yli kolmen kuukauden ajalta. Kun laina on irtisanottu pankista, TakuuSaatio maksaa sen takaussitoumuksensa mukaisesti (Takausohjeistus
2000).
Lahes jokaisen maksuohjelman pysyvasti keskeyttaneen talous- tai
perhetilanne oli muuttunut maksuohjelman aikana. Kaksi haastateltavaa oli
lapikaynyt avioeron. SaatiOn takaama laina oli otettu yhteisiin nimiin,
mutta avioeron takia velanhoito oli vaikeutunut, koska toinen puolisoista
oli laiminlyonyt velanhoidon.
"Aluksi me pystyttiin maksamaan lainaa ihan kivasti. Mutta sitten
tuli avioliittoon ongelmia seka mukaan miehen alkoholin kaytto.
Seurauksena oli se, etta velanhoito jai kokonaan minun vastuulle.
Kaikki. Ens in tuli asumusero ja sitten lopulta erottiin. Han on jattanyt nyt aivan kaikki maksamatta. Talla hetkella miesta ei tavoiteta
mistaan. Hanella ei ole vakituista osoitetta." (nainen CS.)

Seuraavan haastateltavan mukaan suurin syy maksuohjelmassa epaonnistumiseen oli alun perin liian tiukaksi mitoitettu maksuvara. Tulojen epasaannollisyys oli vaikeuttanut selviytymista lain an lyhennyksista ja lopulta
laina oli irtisanottu pankista. Han oli hakenut muutosta maksuohjelmaan
Takuu-Saatiosta, mutta sita ei ollut myonnetty.
"Minulle tuli tuloihin nahden todella suuri maksuera. Se johtui siita,
etta minulla oli oma toiminimi. Maksuvara laskettiin siita, kuinka
paljon mina tulen saamaan siita tuloja. Mina en pystynyt sita maksamaan. Ilmoitin Takuu-Saatioon tilanteesta ja kysyin voidaanko
maksuohjelmaa muuttaa pienemmaksi lyhennyseraksi. Sielta sanottiin, etta ei voi. Se on mika se onja silla siisti. Koetin omalta puoleltani, etta saisin elamani jarjestykseen. Mutta Takuu-Saatio ei suostunut maksuohjelman muutokseen. Sen jalkeen pankki sanoi lainan
irti. Nyt aiti hoitaa tata yhta lainaa, jonka vanhempani takasivat.
Minulla menee ulosottoon maksujajoka kuukausi, on mennyt siita
lahtien kun maksuohjelma raukesi." (nainen C7.)

Toisinaan velanhoito oli vaikeutunut takauslainan lankeamisesta maksettavaksi. Seuraava haastateltava nainen kuvaili, etta he olisivat suoriutuneet
velkojen lyhennyksista, ellei sukulaisen laina olisi jaanyt takaajana mak-
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settavaksi. Takausvelkojen lyhennyserista ei kyetty enaa suoriutumaan ja
pankki sanoi lainat irti. Maksuohjelman raukeamisen jalkeen he paasivat
velkajarjestelyyn.
"Se, mika kaatoi taman Takuu-Saation homman, oli etta meille tuli
sukulaisen laina takaajina maksettavaksi . Kaksi lainaa tuli maksettavaksi. Toinen sukulaisista ei pystynyt sairauden vuoksi hoitamaan
lainaa, toinen ei pystynyt muista syista. Ne lainat lankesivat meidan
maksettaviksi. Siihen se Takuu-Saation homma kaatui . Se oli syy,
miksi ei enaa selvitty lainoista. Sitten paatettiin hakea velkajarjestelya. J os naita takauslainoja ei olisi tullut maksettavaksi, uskon etta
olisi selvitty maksuohjelmasta." (nainen C3.)

Tyopaikan menetys tai opiskelu maksuohjelman aikana olivat toisinaan
olleet syy maksuohjelmassa epaonnistumiseen. Tyottomyyden vuoksi
tulotaso oli pudonnutja lainat olivatjaaneet maksamatta. Joissakin tapauksissa haastateltavan oli vaikea luonnehtia tarkempia syita velanhoidon
keskeytymiseen. Kulutustottumusten muuttaminen ja menojen kurissa
pitaminen oli saattanut tuottaa vaikeuksia. Ylimaaraiset menot olivat usein
syyna laskujen kasaantumiseen. Seuraavalle haastateltavalle oli aiheutunut
muutosta lisakuluja, eivatka rahat riittaneet enaa velkojen lyhennyksiin .
"Velanhoito tavallaan luisui kasista. En osaa siita oikein puhua .. . se
homma luisui kasista silloin kun muutin. Valil\a pystyin lyhenUimaan, mutta tuossa vuodenvaihteessa se vahan luisui, kun oli joulut
ja muut. Jos ei ylitOita tee hirveasti, niin aika vaikea on hoitaa tuommoisia summia. Elaakin tarvitsisi . Se on niin kadesta suuhun, ettei
pysty mitaan tekemaan. Koko palkka menisi lainan lyhennykseen,
eika valttamatta riitakaan. Systeemi on nyt irtisanottu ja TakuuSaatio on maksanut velan pankille. Tilanne talla hetkella "avoin". En
ole nyt ollut yhteydessa Takuu-Saatioon."(mies C2.)

Tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, mita velanhoidon raukeamisen
jalkeen tapahtuu eli mitka ovat selviytymiskeinot tai vaihtoehdot uudessa
tilanteessa. Yleensa velkaongelma oli pyritty ratkaisemaan aktiivisesti
uusilla keinoilla. Tosinjoillakin velallisilla tilanne oli selkiintymaton, eika
uusia ratkaisukeinoja ollut tiedossa. Vain harvoin suhde Takuu-Saatioon
oli katkennut kokonaan. Huolimatta siita, etta laina oli yleensa irtisanottu
pankista, haastateltavat kavivat edelleen neuvotteluja Takuu-Saation
kanssa. Seuraava haastateltava oli saanut velkajarjestelyn takauslainaohjelman raukeamisen jalkeen. Velanhoito oli keskeytynyt, koska saation
takauksen ulkopuolelle jaanyt velka oli langennut takaajana maksettavaksi.
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"Nyt meilla on 12 vuoden ohjelma velkajarjestelyssa. Saatiin sailyttaa asunto. Ohjelma on vedetty todella tiukaksi . Ensimmaiset kahdeksan vuotta ovat todella tiukkoja, sitten viimeiset viisi vuotta ovat
vahan helpompia. Sitten viela se, mika kaatoi taman Takuu-Saation
homman, oli se ... etta meille tuli sukulaisen laina takaajina maksettavaksi. Sitten se Takuu-Saation homma kaatui." (nainen C3.)

Maksuohjelman raukeamisen jalkeen velat olivat edenneet toisinaan
perittavaksi ulosoton kautta, mutta velanhoidon keskeytymiseen suhtauduttiin vaihtelevasti. Jotkut haastateltavat eivat suhtautuneet kovin vakavasti velanhoidon keskeytymiseen, kun taas toisille haastateltaville velanhoidossa epaonnistuminen oli aiheuttanut suurta henkista stressia ja epavarmuutta tulevaisuudesta.
"Ne lainat elavat siella ulosotossa omaa elamaansa, eika se minua
paljoa stressaa .. " (nainen C8.)
"Tilanne on erittain huono talla hetkella. Olen taas tyottomana ja
sairaslomalla, enka ole kyennyt hoitamaan lainaa. Olen kaynyt lapi
vaikean masennuksen, enka ole itse jaksanut pitaa yhteytta TakuuSaatioon. Nyt ollaan siina tilanteessa, etta pankki on irtisanonut
taman lainan. Tilanne on avoin. Talla hetkella ulosottoprosessi on
meneillaan. En tieda onko maksuohjelmaa enaa mahdollista muuttaa
tai siirtaa. Tilanne on kuitenkin nyt se, etta en pysty tall a hetkella
mitenkaan hoitamaan lainaa. En osaa sanoa, kuinka pitkaan tama
tilannejatkuu." (nainen Cll.)

Kuten edella tuli esille, ratkaisukeinot maksuohjelman raukeamisen jalkeen vaihtelivat aktiivisesta uuden ratkaisun etsimisesta passiiviseen
velanhoidon laiminlyomiseen. EnemmistO maksuohjelman keskeyttaneista
oli saanut sovittua uudesta maksusuunnitelmasta Takuu-Saation kanssa ja
saatio oli perinyt saataviaan vapaaehtoiskeinoin. Maksuohjelman raukeamisesta huolimatta velkojenhoidon koettiin olevan kohtalaisen hyvin
hallinnassa. Velkojan vaihtuminen pankista Takuu-Saatioksi ei ollut
vaikuttanut merkittavasti haastateltavien velanhoitoon. Lainan lyhennyseria maksettiin saannollisesti Takuu-Saatiolle, kuten oli maksettu
aikaisemmin pankille. Toisinaan saatio oli joutunut perimi:Hin saataviaan
ulosoton kautta. Naiden velallisten tilanne vaikutti olevan ongelmallisin.
Suhde saatiOon oli yleensa katkennut, eika keinoja velkaongelman ratkaisemiseksi haettu aktiivisesti. Monien mielesta ulosottoon joutuminen oli
passivoittanut velanhoitoa, koska vaihtoehtoja velkaongelman ratkaisemiseksi ei ollut nakopiirissa.
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Maksuohjelman muuttaminen. Takuu-Saation toimintaperiaatteiden mukaan asiakas on velvollinen ilmoittamaan taloudessaan tapahtuvista olennaisista muutoksista viimeistaan kuukauden kuluessa. Ilmoitus on tehtava
luottolaitokseen ja Takuu-Saatioon. Jos esimerkiksi takauksen saajan
maksuvara paranee pysyvasti, saatiO edellyttaa kuukausieran nostamista
laina-ajan lyhentamiseksi. Jos asiakkaan maksuvara vahenee, asiakkaan on
ilmoitettava valittomasti saatioon muutoksen suuruus ja ajanjakso. Lainan
uudelleenjarjestelysta pyritaan sopimaan ensisijaisesti pankin kanssa.
Ilman Takuu-Saation suostumusta asiakas voi sopia suoraan pankin kanssa
enintaiin kolmesta Iyhennysvapaasta kuukaudesta. Mikali lyhennysvapaita
kuukausia on yli kolme, muutosta haetaan Takuu-Saatiosta (Takausohjeistus 2000).
Yleensa asiakkaat ottivat itse yhteytta saatioon ongelmatilanteissa.
Mikali taloudellinen tilanne oli muuttunut pysyvasti, taloutta oli tasapainotettu pienentamalla esimerkiksi lainan kuukausieria. Muutoksen hakeminen maksuohjelmaan koettiin suhteellisen vaikeaksi. Kirjallisen muutoshakemuksen tayttaminen ja tositteiden hankkiminen oli koettu uuvuttavana.
Monet olivat siUi mielta, etta lainan maksujaijestelyt olisivat sujuneet
joustavammin ja nopeammin, jos heilla olisi ollut mahdollisuus sopia
laina-asioista suoraan pankin kanssa, eika Takuu-SaatiOn suostumusta olisi
vaadittu muutoksen tekemiseen.
"Haettiin muutosta maksuohjelmaan. Muuten olisi ollut sama tilanne
edessa. Olisi taas keraantynyt laskuja, mutta ihan hyvin ne TakuuSaatiossa tahan suhtautui . Asuntolainan kanssa se on kaynyt helposti, ei tarvitse kuin pankkiin soittaa. Mutta Takuu-Saatiossa pitaa aina
tehda sean om us ja odotella paatosta. Nyt on ollut mielessa ... kun on
maksettu asuntolainaa ja kiinnityksia on vapautunut, etta muutettaisiin se Takuu-Saation laina pankkilainaksi. Sitten olisi helpompi
neuvotella pankin kanssa kuin Takuu-Saation kanssa." (nainen B2.)

Osa haastateltavista oli kuitenkin tyytyvaisia muutosten kasittelyyn saatiossa. Muutosten tekeminen oli sujunut joustavasti ja nopeasti. Erityiskiitosta sai mahdollisuus tehda muutoshakemus sahkopostin valityksella.
Maksuvaikeuksista huolimatta muutosta maksuohjelmaan ei kuitenkaan
aina haettu, koska muutama haastateltava oli kasittanyt, ettei maksuohjelman muuttaminen ole mahdollista. Seuraava haastateltava olisi kokemuksensa mukaan suoriutunut velanhoidosta, jos olisi tiennyt vapaakuukausista tai mahdollisuudesta pienentaa kuukausieraa.
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"Tiesin, etta jos tata lainaa ei pysty itse maksamaan, Takuu-Saatio
joutuu sen maksamaan, niin kuin se nyt on mennytkin. Mutta en
tiennytjoustomahdollisuudesta maksuohjelmassa, etta maksueraa
olisi voinut esimerkiksi pienentaa tai saada maksuohjelmasta vapaakuukausia. Jos olisin tiennyt maksuohjelman muutosmahdollisuudesta, olisin luultavasti saanut sovittua pankin kanssa. Ilmeisesti
muutos maksuohjelmaan olisi pitanyt hakea kirjallisesti. Minulla oli
pelko siita, etta maksuohjelmaa ei saa paastaa siihen vaiheeseen, etta
se raukeaa. Takuu-Saatiosta tavallaan uhkailtiin, etta heille pitaa
maksaa." (nainen C9.)
Toisinaan muutosta maksuohjelmaan ei oltu haettu Takuu-Saatiosta, koska
lainanhoito oli jarjestelty uudelleen pankissa. Ratkaisu maksuvaikeuksiin
oli ollut henkilOtakaajien saaminen pankkilainalle ja Takuu-SaatiOn takaaman lainan maksaminen pais uudella lainalla. Nain velan lyhennyksen
kuukausiera oli saatu pienemmaksi kuin saation maksuohjelmassa.
"Me emme ole enaa Takuu-Saatiosta riippuvaisia. Meilla tuli vahan
ongelmia, kun pankkivakikin jo ihmetteli, etta kuinka te tulette
toimeen. Niin pankki tuli vastaan, otettiin lisaa lainaaja maksettiin
Takuu-Saatio ulos. Nyt meidan kuukausisumma on pienentynyt
huomattavasti. Ne melkein tarjosi pankista lainaaja ihmetteli, miten
me ollaan tultu toimeen. Meilla meni Takuu-Saation maksuohjelman
aikana kuusi vuotta 1 000 euroa/kk lyhennyksiin. Nykyisin me
maksetaan pankille vain 600 euroalkk." (mies A6.)

5.4

Nykyinen eHimantilanne ja "uuden alun"
mahdollisuus

Haastateltavilta kysyttiin yleista arviota nykyisesta toimeentulosta. Lisaksi
oltiin kiinnostuneita siita, kuinka velkojenhoito oli silla hetkella hallinnassaja olivatko esimerkiksi maksuohjelman loppuun suorittaneet velkaantuneet uudelleen. Vastaajilta tiedusteltiin myos arviota muutoksesta TakuuSaation asiakkaaksi tulon ja nykytilanteen valilla. Kysymyksella selvitettiin, oliko taloudellinen tilanne mahdollisesti korjaantunut takauslainaohjelman avulla. Lisaksi oltiin kiinnostuneita siita, kuinka koko prosessi oli
vaikuttanut taloudenhoitotapaan; oliko esimerkiksi rahankaytto selkiytynyt
tai maksutavat muuttuneet ylivelkaantumisen takia. Haastattelun lopuksi
vastaajia pyydettiin kertomaan kokemuksiaan ylivelkaantuneena elamisesta, kuten velkakriisin vaikutuksista sosiaaliseen elamaan, leimautumisen
tunteeseen seka kulutustapojen tai arvojen muuttumiseen.
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Myonteisen takauspaatoksen merkitys. EnemmistO haastateltavista toi
esille maksuohjelmaan paasemisen myonteisia vaikutuksia. Myonteisen
takauspaatoksen saaminen oli ollut ratkaiseva kaanne velkakriisin laukaisemisessa ja palauttanut uskoa tulevaisuuteen. Henkinen paine oli
helpottunut huomattavasti, koska velat olivat ennen takauksen hakemista
saattaneet oil a jopa vuosia ulosotossa. Maksuohjelmaan paaseminen oli
selkiyttanyt taloudenpitoaja velkaantumiskierre oli saatu hallintaan.
"Ehka nyt ei ole rahaa sen enempiii:i kaytossa, mutta tilanne on
selvempi. Nyt tietaa mita maksaaja mihin rahat menevat. Tasaisesti
velka lyhenee. Jos maksat vain korkoja luottokorttifirmoihin, niin
siina ei tapahdu mitaan, tilanne seisoo vaan. Psykologisella puolella
on nyt paljon paremmin asiat. Ainoa mika harmittaa, on etta tuli
aikoinaan tehtya velkoja niin paljon. Nyt maksetaan takaisin. Tehty
mika tehty." (nainen B7.)
Taloudellisten asioidenjatjestelemisessa myos velkaneuvonnan osuus oli
koettu merkittavana. Seuraava haastateltava mies oli tyytyvainen maksuohjelmaan, mutta ei pitanyt ainoastaan Takuu-Saation osuutta ratkaisevana
tekijana velkakriisin laukeamisessa.
"Ilman muuta maksuohjelmasta on ollut apua. Mutta eihan se
Takuu-Saatio siina olennainen ole. Olennaista oli kuitenkin tama
velkaneuvonta. Mutta ilman muuta koko se prosessi ali hyva siina
m ielessa, etta sai vakautettua tilanteen. Siina oli tiillainen syoksykierre menossa. Tallii hetkella tilanne niiyttiia hyvaltii. Viela on
mahdollisuus palata yhteiskuntakelpoiseksi." (mies A9.)
Huolimatta siita, etta maksuohjelmaan paaseminen oli tuonut helpotusta
lahes kaikkien velallisten elamaan, oli yli puolella maksuohjelman loppuun suorittaneista edelleen velkaa. Uutta velkaa oli otettu maksuohjelman
paattymisen jalkeen esimerkiksi auton ostoa tai takuuvuokraa varten.
Toisinaan maksettavaksi oli jaanyt saatiOn takauksen ulkopuolisia velkoja,
kuten opintolainoja. Seuraava haastateltava oli maksanut Takuu-Saation
takaaman lainan pois etuajassaja ottanut tilalle lainan, jolla oli henki!Otakaajat.
"Vaihdoin lahiaikoina pankkia ja ostin auton. Ei ollut mitaan vaikeuksia. Se vaati vaan takaajat ja se oli sill a selva. Minii halusinkin
uudet takaajat. Samalla maksoin sen Takuu-Siiiition takaaman lainan
pais. Nyt on ihan normaali laina pankkiin. Lybennyserat ovat pienempia uudessa lainassa. Lisaksi sain helpommin sen autol.ainan, ei
tarvinnut ruveta erikseen tekemaan Takuu-Saatioon selvitystii mihin
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mina sita rahaa haen. Ei minulla Takuu-Saatiota vastaan ole mitaan.
Se oli meikalaisen pelastus." (mies AlO.)
Tiukasta taloudenpidosta huolimatta sovitussa maksuohjelmassa pysymista
pidettiin tarkeana. Seuraava yksinhuoltaja oli tyottomyydestaja sairastumisesta huolimatta suorittanut maksuohjelman loppuun maaratyssa maksuajassa.
"En hakenut muutosta maksuohjelmaan. Katsoin, etta minun angelmat olivat tilapaisiaja kasautuivat pieneen ajanjaksoon. Laskin, etta
minun on nyt vaan parempi kituuttaa ja maksaa velat lapsilisista.
Tassa on oppinut eloonjaamisoppia vuosien varrella. Sita on talous
ollut tarkkaan budjetoitu. Olen aina tasmallisesti hoitanut velat."
(nainen Al4.)
Velkaongelmien kanssa nayttavat edelleen kamppailevan velanhoidon
pysyvasti keskeyttaneet. Monet kokivat, etta takauslainasta oli ollut kuitenkin apua selkiyttamaan sen hetkista velkatilannetta. Toisaalta joidenkin
velanhoidon keskeyttaneiden nykyinen velkatilanne oli lahes sama, ellei
jopa huonompi, kuin takausta haettaessa. Huolimatta siita, olivatko haastatellut suoriutuneet maksuohjelmasta tai eivat, he toivat esille yhdensuuntaisia myonteisia kokemuksia Takuu-Saation takauslai naohjelmasta.
Maksuohjelmasta suoriutumista ei pidetty helppona, mutta taloudenpito oli
selkiytynyt huomattavasti verrattuna tilanteeseen ennen takauksen hakemista. Rahaa ei valttamatta ollut enemman kaytossa, mutta velanhoitoon
oli tullut saannollisyytta, kun velanhoitomenojen maara oli kuukausittain
tiedossa. Tietoisuus maaratysta velkasummastaja maksujen paattymisajankohdasta oli parantanut elamanlaatuaja helpottanut henkista stressia.

Kielteisen takauspaatoksen merkitys. Hylkaavalla paat6ksella oli moninaisia vaikutuksia haastateltavien elamaan. Paallimmaisena tuli esille pettymys, koska myonteisen paat6ksen varaan oli laskettu paljon. Mania turhautti jalkeenpain hakumenettelyn paperisota ja paat6ksen pitka odotteluaika, kun tuloksena oli kuitenkin lopulta kielteinen takauspaatOs. Toisinaan hakuprosessi oli koettu henkisesti niin uuvuttavaksi, ettei voimia
ollut takauksen hakemiseen uudelleen, vaan asioiden oli annettu olla.
Takuu-Saation takausehtoja arvioitiin yleisesti liian tiukoiksi ja ehtoihin
toivottiin enemman tapauskohtaista joustoa ja hakijan elamantilanteen
huomioimista.
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"Takuu-Saation pitaisi enemman kasitella hakemuksia tapauskohtaisesti, tammoisessa tapauksessa jos summa menee yli. Se voi olla
pienista summista kiinni, ettei sovi saation haarukkaan ja hakemus
tulee bumerangina takaisin. Takausehdot ovat tiukat. Tietysti se
saation tyota helpottaa, kun heilla on selva haarukka. Jos ajattelee
hakijaa, siina pitaisi olla hiukan pelivaraa. Liikaa tata saation mahdollisuutta mainostetaan ja ylistetaan. Aika pieni prosentti takauksen
kuitenkin saa. Kylla tallaisissa tapauksissa tarvitsisi jotain apua
saada, muuten se on elinkautinen vankeus. Ei niin hyvapalkkaista
olekaan, jos on satatuhatta ulosotossa, etta pystyisi paaomaa lyhentamaan." (mies Dl2.)

Kielteisen takauspaat6ksen jalkeen haastateltavat alisivat taivaneet en emman tukea ja tietaa velkaneuvajalta uusien ratkaisujen loytamiseksi velkaangelmaan. Yleensii velkaneuvaja ali kehattanut attamaan yhteyttii pankkiin velan sapimiseksi tai talaudellisen tilanteen vakiinnuttua hakemaan
takausta uudelleen Takuu-SaatiOsta. Taisinaan velallinen ali kuitenkin
pyrkinyt ratkaisemaan velkaangelman amin keinain, kuten lainaamalla
sukulaisilta rahaa tai jarjestamalla lainalle henkilotakaajat. Velanhaidan
kaettiin alevan kahtalaisen hyvin hallinnassa, eika heillii allut tarvetta
hakea siiation takausta uudelleen.
Tilanne oli vaikea, jos uusia ratkaisukeinaja ei ollut tiedassa velkaangelmaan. Hylkaaviin piiiitoksen saaneiden tilannetta leimasi epavarmuus
tulevaisuudesta. Nykyista elamiintilannetta kuvailtiin kaaattiseksi ja
taloudellisen tilanteen arvioitiin meneviin kako ajan vain pahempaan
suuntaan. Velkaongelman pitkittyminen j a vaikeutuminen naytti vat monen
mielesta tadennakoiselta, kaska velat alivat useimmiten edenneet perittavaksi ulosotan kautta. Seuraava nuori mies oli yrittanyt tulaksetta ratkaista
velkaongelman useilla eri keinoilla ja suhtautuminen tulevaisuuteen ali
varsin kyyninen.
"Mina tiesin, etta ei sielta Takuu-Saatiosta kuitenkaan mitaan tule.
Se on kuin lottovoitto, jos sielta myonnetaan jotakin. En odottanutkaan mitaan. Kokeilin vaan, etta miten tassa kay. Olen huomannut,
etta ei sielta kuitenkaan mitaan auteta. En ollut pettynyt, koska olin
varautunut hylkaavaan paatOkseen. Se on harvinaista, jos minulla
jakin asia annistuu . Niin huonosti tassa on mennyt. los rikastuisin
kunnolla ... , niin olisin vapaa velkakahleista. Sita mielenkiinnolla
odottelen, saattaisi veikkauksen myota olla mahdollistakin . Ei viitsisi itsea ampuakaan, kun tassa on 31 vuotta ikaakin. Mutta sitakin on
tullut mietittya." (mies D9.)
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Haastatteluista syntyi yleiskuva, etta kielteisen paatOksen saaneet olivat
kokeneet takauksen hakuprosessin Iii an pitkaksi ja byrokraattiseksi. Kaikki
haastateltavat olivat saaneet hylkayspaatOksen kirjallisena, mutta hylkayspaatOksen perustelut olivat jaaneet toisinaan epaselviksi. Luonnollisesti
saation takausehtoihin oli tyytymatOn lahes jokainen kielteisen takauspaatOksen saanut. Ehtojen soveltamiseen toivottiin enemman joustovaraa,
kuten esimerkiksi maksuvaran maarittamiseen seka takauksen enimmaiskestoon ja rahamaaraan. Esimerkiksi ehtoa omaisuuden myynnista edellytyksena takauksen saamiselle, pidettiin kohtuuttomana. Kaikki haastateltavat kuvailivat pettymyksen tunteita, joita hylkaava paatOs oli aiheuttanut.
Kielteisen paati:iksen jalkeen enemmistO oli kokenut, etteivat he olleet
saaneet tarpeeksi tukea velkaneuvojalta.
Haastatelluista noin puolet oli kielteisen paatOksen jalkeen alkanut
aktiivisesti etsia keinoja velkaongelman ratkaisemiseksi. Yleensa lainalle
oli saatu henkilotakaajat. Tilanne vaikutti olevan ongelmallinen, jos
tiedossa ei ollut uusia keinoja velkaongelman ratkaisemiseksi. Velat olivat
yleensa ulosotossaja elamaa saattoi varjostaa samanaikaisesti myos tyottomyys. Naissa tilanteissa veloista selviytyminen nahtiin jokseenkin toivottomana.

Nykyinen toimeentulo. Maksuohjelman loppuun suorittaneet tulivat arvionsa mukaan kohtalaisen hyvin toimeen. Taloudellinen tilanne oli saatu
tasapainoonja velkojenhoito oli hallinnassa. Huolimatta siita, etta enemmistOlla oli edelleenkin velkoja maksettavana, nykyinen toimeentulo
arvioitiin paremmaksi kuin toimeentulo maksuohjelman aikana. Seuraavalla haastateltavalla rahaa jai nykyaan jopa saastOon.
"Nykyaan pystyn saastamaankin. Tama maksuohjelma meni niin
nopeasti, vaikka aluksi se tuntui pitkalta ajalta. Nyt on kaikki maksettu ja velkakierre mitatdity. Enka tee velkaa lisaa enaa. Se ei ole
hyva asia, etta saa velat anteeksi . Parempi, ettajoutuu maksamaan
kaikki, niin tietaa mita se on. Olen paattanyt, etta menen pankkiin ja
teen saastdsopimuksen, etta palkasta otetaan 50 euroa/kk saasti:ion.
Nyt kun olen tottunut, etta palkasta menee rahaa lyhennyksiin, niin
se 50 euroa on vahan . Etta voisin saastaa .. . opetella siUi." (nainen
A8 .)

Toimeentulovaikeuksia oli eniten haastatelluilla, joilla oli ollut maksuhiiirioita velanhoidossa. Yleensa maksuohjelmaan oli tehty muutoksia tai
velanhoito oli keskeytynyt pysyvasti. Maksuohjelmaan paaseminen oli
sinansa helpottanut velkakriisista selviytymista, mutta haastateltavien
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jokapaivainen elama oli taloudellisesti tiukkaa selviytymista paivasta
toiseen (ks. tarkemmin jakso 5.3).

Velkaantumisprosessin vaikutus taloudenhoitotapaan. Haastateltavat
olivat yleisesti sita mielta, etta heidan taloudenhoitotapansa oli muuttunut
maksuohjelman aikanaja he olivat omaksuneet uudenlaiset kulutustavat.
Maksuohjelmaan paaseminen oli vakauttanut arkeaja antanut mahdollisuuden "uudelle alulle". Tiukka taloudenpito, menojenja tulojen sovittaminen, oli selkiyttanyt ja jasentanyt rahankayttoa. Vaikuttaa silta, etta
verrattuna aikaisempaan rahankayttOon, monet olivat oppineet kuluttamaan kiiytassaan olevien varojen mukaisesti. Taman eron toivat esille
erityisesti korkeakorkoisten kulutusluottojen takia velkaantuneet.
"Minulla on velkaa, mutta se on hallinnassa tavallaan. Silloin mina
paatin, etta nyt loppuvat nama korttipelleilyt tyystin .... etta mina en
mene naihin houkutuksiin enaa mukaan, naihin kulutusluottoihinja
muihin. Jos jotain hankitaan, niin sitten saastetaan se raha tai sitten
otetaan pankista lainaa enemman kerralla ja hankitaan sellaista
jarkitavaraa. Mutta kortteja en ole enaa hankkinut. Kylla siitajonkinlaisen opetuksen sai, vaikka ne puhuu; osta nyt, maksa parin kuukauden paasta ilman korkoa, mutta se korko tulee sitten kun alat maksamaan." (mies A7.)
Haastateltavat vaikuttivat olevan hyvin tietoisia kuluistaan ja tavoistaan
kayttaa rahaa. Kun rahaa oli vain valttamattOmaan, tarpeetkin olivat
pienentyneet. Valttamattomina pidettiin lahinna sita, mika kuuluu arkirutiineihin, kuten ruoan hankkiminen. Monet pyrkivat kuluttamisessaan valttamaan turhia hankintoja, eivatka sortuneet herateostoksiin (ks. esim. Lehtonen 1999, 241-242). Velanottoon tulevaisuudessa suhtauduttiin varauksellisesti. Kateisen rahan koettiin antavan selkeiin ja turvallisen raj an sille,
mihin on varaa. Kortilla ostaminen olisi vaatinut enemmiin kontrollia
kuluttamiseen ja lisannyt houkutusta tehda herateostoksia.
"Kylla mina selvasti suhtaudun eri tavalla velan ottoon. Uskon, ettei
minulla tule koskaan olemaan luottokorttia. Oikeastaan sita on
manta vuottajo toiminut kateisellii rahalla ostotilanteissa. Uskon,
etta se on aika pysyvii muutos." (nainen Cll.)
"Rahankiiytto on selkiintynyt huomattavasti. Ollaan tarkkoja, ettei
velkoja paiise syntymiiiin. Sitten meillii ei ole tietenkiiiin mitaiin
kortteja eniiii, enkii niitii haluaisi eniiii ottaakaan. Kyllii kiiteinen on
ihan hyvii. Viihemmiin kuluu, kun joutuu rahalla maksamaan. Kortilla tuli hankittua sellaista, mitii ei viilttiimiittii tarvittu. Muttajos ei ole
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rahaa, niin ei ole rahaa. Kylla nytkin on sellaisia asioita, jotka ovat
aivan valttiimiittomiii, kuten bensa ettii paasee ttiihin." (nainen B3.)

Takausvelan vuoksi velkaantuneilla oli luonnollisesti kielteinen suhtautuminen uusien takausten antamiseen tulevaisuudessa. Tapahtunut oli opettanut sen, ettei "pida laittaa nimia hyvauskoisena paperiin", kuten eras
haastateltava asian ilmaisi. Monet kokivat tulleensa petetyksi ja tunsivat
katkeruutta velanottajaa kohtaan (ks. esim. Kivivuori 1996, 198). Yleensa
suhde takauksen antamiseen tulevaisuudessa oli hyvin ehdoton. Seuraava
haastateltava nainen oli antanut nuorena takauksen ja koki ettei pankki
ollut informoinut banta tarpeeksi takauksen vastuista. Han ei ryhtyisi
mistaan hinnasta enaa takaajaksi edes lahisukulaiselle.
"Minii en ole ollut henkilokohtaisesti koskaan penniiikiiiin mihinkiiiin
velkaa . Tiimii takauslainan lankeaminen oli valitettavan huonoa
tuuria. ltse asiassa olin 18-vuotias, kun menin takaajaksi. Pankista
annettiin vain paperi naaman eteen ja pyydettiin nimi . .. etta puolet
siita pi stan pankin piikkiin. Tuntuu silta, etta jos joskus piiiisen tiista
eroon, niin kylla tulevaisuudessa olen todella varovainen. Itse en ole
koskaan jiittiinyt yhtaan laskua maksamatta, oma luanne ei ole sellainen. Toisen lainaa takaamaan en mene eniia koskaan . En vaikka
kysymyksessa olisi oma aiti tai sisko. Jos joskus otan itse velkaa,
varmistan etta tasan tarkkaan pystyn sen maksamaan. Kyllii elamii
opettaa." (nainen D4.)

Kokemuksia velkaantuneena e/dmisestd. Haastattelun lopuksi vastaaj ia
pyydettiin kertomaan kokemuksistaan velkaongelmissa elamisesta. Haastatteluista syntyi yleiskuva, etta ylivelkaantuminen oli vaikuttanut merkittavasti ihmisten elamaan. Pitkaanjatkunut kamppailu velkaongelmissa oli
aiheuttanut huomattavaa henkista stressia ja tuonut saroja sosiaalisiin
suhteisiin. Ylivelkaantuminen oli usein aiheuttanut kokemuksia omasta
huonommuuden tunteestaja muiden ihmisten torjuvasta asennoitumisesta.
"Kyllii se on vaikuttanut omanarvontuntoon, joka on Jaskenut. Kun
on ollut hankaluuksia, ihmiset ovat hylanneet. Tiillaisen ilmion olen
huomannut. Sitiijiia ulos sosiaalisesta kanssakiiymisestii. On tietysti
myos ihmisiii, joiden kanssa suhteet jatkuvat edelleen. Kyllii ihan
suoraan sanottuna ihminen leimautuu. Henkisesti on raskasta, koska
tiimii asia on ollut meilliijo toistakymmentii vuotta. Ja niiyttaa edelleen vaan jatkuvan, eika loppua nay . On ollut pakko sopeutua."
(mies B3.)
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"Joillekin tuttaville ja sukulaisille on kerrottu meidan tilanteesta.
Sukulaiset ovat sitten viestittaneet keskenaan. Kylla se on vaikuttanut negatiivisesti niihinkin. Osa sukulaisista tavallaan vaistyy sivummalle. Ei minun tyokaverit tieda tasta, elleivat ole jostain muualta
kuulleet. Vaikka kukaan ulkopuolinen ei velkaongelmasta tietaisi,
niin sinulla itselliisi on kuitenkin tunne siita. Kun menee kauppaan ja
olisi vahan ylimaaraistakin rahaa, niin ei pysty ajattelemaan etta
ostaisi jotakin itselleen. Tuntuu silta, kuin tekisi jotakin rikollista.
Velkaantuminen alentaa ihmisen itsetuntoa. lhminen on velkojen
kanssa ihan aarimmillaan voimavarojen subteen." (nainen C3 .)
Toisinaan velkaongelmat olivat koetelleet rankasti. Henkinen paine oli
kasvanut aarimmilleenja vaikuttanutjopa mielenterveyteen. Samanlaisia
havaintoja on tehty muissakin ylivelkaantumistaja terveytta kasittelevissa
tutkimuksissa. Vaikea velkaantuminenja psyykkiset oireet liittyvat vahvasti yhteen (Hintik.ka, Kontula, Koskela & Viinamaki 1999). Hapean ja
syyllisyyden tunteet voivat olla toisinaan niin voimakkaita, etta sosiaa\isesta kanssakaymisesta vetaydytaan lahes kokonaan.
"Olen kaynyt lapi rankan elamankoulun. Olen oppinut hyvaksymaan
asian, etta nain voi elamassa kayda. Elan vaatimattomasti, mutta
katselen elamaa ihan uusin silmin. On ollut pakko jattaa haikailut. .. etta miksi ja miksi . Elamassa on paljon muutakin rikkauden
kohteita, minulla on aivan ihana poikaja vanhemmat. Olen tuntenut
itseni leimautuneeksi. Eristaydyin taysin elamasta 90-luvun puolivalissa. Tuns in, etta en ole enaa ihminen. Olin sellainen "musta tapla",
joka oli saattanut vanhempansaja poikansa hiipeaan. Tuntui, etta
minusta naki paalta, etta taloudellinen tilanteeni oli romahtanut .. .etta olin kerjalainen . Nyt vasta, viimeisen puolentoista vuoden
aikana, on tullut sellainen " normaali mina" esille, joka on sosiaalinen jajolla on ihmissuhteita ymparilla. Olen kokenut taman koko
prosessin hyvin voimakkaana. Minulla oli todella paha masennuskausi, halusin itse sairaalaan. Kenellekaan en haluasi tallaista prosessia elaman varrelle, mutta en ole katkera tai vihainen . Nyt olen
paassyt siihen tilanteeseen, etta tapahtuneet asiat eivat tunnu enaa
niin kipeilta. Jossain vaiheessa, kun nakikin jotain velkaan liittyvia
papereita, minulle tuli paniikkioireita. Kylma hiki alkoi tippumaan.
Mutta nyt pystyn asioista puhumaan, surutyo alkaa olla ohi. Kun
ihminen on kymmenen vuotta "helvetissa", voi siina vaurioitua koko
perheja lapset." (nainen C7.)
Monet olivat sita mielta, etta velkaantumisen ansiosta he olivat saavuttaneet uudenlaisen arvomaailman ja tunsivat ylemmyytta kulutuskulttuuria
kohtaan (ks. esim. Lehtonen 1999, 249). Niukkuuden sanelema elamantyy-
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li oli opettanut IOytamiHin elamasta muitakin mielekkaita asioita kuin
materian. Perheelliset vaikuttivat olevan huolissaan siita, etta lapset ovat
joutuneet karsimaan rahan puutteesta. Harrastuksistaja uusista vaatteista
oli jouduttu use in tinkimaan. Toisaalta positiivisena nahtiin se, etta lapset
olivat oppineet uudenlaisen elamantyylin, jossa kulutuksella ei ole keskeista merkitysta ja velanottoon suhtaudutaan varovasti.
"Henkisesti se oli todella rankkaa. Olen tottunut elaman aikana
siihen, etta tammi:iisiajaksoja voi tulia. Olin onnellinen siita, etta oli
katto paan paalla. Nykyaan arvostaa tammoisia asioita, etta hyvinhan
minulla asiat ovat. Se riippuu siita, miten suhtautuu tilanteeseen .
Olen tyypillinen yksinhuoltaja, joka on kohdannut tyi:itti:imyyden ja
sairaudet. Kylla elama on ti:ikkinyt. Mutta olen kuitenkin pystynyt
taistelemaan ja hoitamaan velat. Vihrea valo palaa edelleen. Olen
pitanyt sita aina tarkeanaja yrittanyt lapsillekin sanoa, etta elamantilanteet voivat muuttuaja silloin on hyva, etta ollaan vihrealla. Joskus vaan toivoo, etta olisi elamassa sellainen jakso, ettei tarvitsisi
raha-asioita miettia. Valilla olen menettanyt yi:iunia, tama on ollut
henkisesti todella raskasta. Lasteni puolesta olen huolissani, etta
pystyisin heille jotakin antamaan. Se on valilla ollut rankkaa. Toisaalta ehka hekin ovat huomanneet, ettei se materia tata elamaa tee.
Tama on ollut heillekin kasvunpaikka. Kaikki ei ole velalla ostettavissa. Toivon mukaan meidan elamantyyli on opettanut myi:is lapsia,
ettei oteta hetken mielijohteesta velkaa." (nainen A14.)
Myos syyllisyydenja hiipeiin tuntemukset olivat tavallisia. Takausvelalliset
tunsivat hapeaa siita, etta olivat antaneet itsensa tulia "huijatuksi". Myos
ulosottoon joutuminen koettiin hapeiillisenii. Velkaongelma olisi haluttu
pitiiii vain omana tietona, mutta usein tieto valittyi palkanpidiityksessii
tyonantajalle. Monet haastateltavat kokivat, etta heidiit oli ylivelkaantumisen vuoksi leimattu ikiiiin kuin huonoiksi ihmisiksi (ks. esim. Erola 1997,
53). Alemmuudentunne ja muiden ihmisten syyllistiivii suhtautuminen
olivat useinjohtaneet sosiaalisen piirin kaventumiseenja toisinaan koko
ystiiviipiiri oli saattanut vaihtua. Velkaongelma oli vaikuttanut usein myos
perhesuhteisiin. Rahan niukkuus ja maksuvaikeudet olivat kiristiineet
perheen viilejiija pahimmassa tapauksessajohtaneetjopa avioeroon.
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5. 5

Yhteenvetoa

Teemahaastatteluista syntyi varsin kattava yleiskuva 50 velallisen tilanteesta. Maksuohjelman loppuun suorittaneet suhtautuivat myonteisimmin
haastattelupyynt6ihin. Tosin myos vaikeimpaan asemaan joutuneista
asiakasryhmista, kuten hylkaavan paatoksen saaneistaja maksuohjelman
keskeyttaneista, saatiin haastateltua yllattavan moni. Yleensa suhtautuminen haastatteluun oli positiivista. Seuraavat yleisluontoiset havainnot
kuvaavat velallisten tilannetta seka kielteisia etta myonteisia kokemuksia
Takuu-Saation toiminnasta.
Ennen takauksen hakemista haastateltavien velat koostuivat piiiiasiassa kulutusluotoista. Velkaantumisen taustalla oli usein taloudenpitoa
vaikeuttanut akillinen muutos, kuten tyottomyys tai sairastuminen. Toisinaan syyn maaritteleminen velkaongelmaan oli velalliselle vaikeaa, koska
maksuvaikeudet olivat alkaneet ehka liiallisesta riskinotosta luottojen
kaytossa. Vaikeimmassa taloudellisessa umpikujassa ennen takauksen
hakemista olivat haastatellut, joiden vel at olivat ulosotossa. Toisinaan
ulosotto oli kestanyt jopa kymmenen vuotta ja velkamaara oli kasvanut
moninkertaiseksi. Tavallista oli kuitenkin, etta velkoja oli ensin jarjestelty
omin keinoin, kuten tiukentamalla taloutta tai sopimalla lainan uudelleen
jarjestelyista pankin kanssa.
Takuu-Saation asiakkaaksi oli hakeuduttu useimmiten velkaneuvonnan kautta, missa myos takaushakemus oli yleensa tehty. Vaikuttaa silta,
etta velkaneuvojan tuki ja ammattitaito on ollut ensiarvoisen tarkeaa
hakumenettelyssa. Toisinaan velallisilla oli kokemuksia, ettei velkaneuvojalla ollut tarpeeksi tietoa saation takausmahdollisuudesta.
Hakemuksen kiisittelya kuvailtiin yleisesti liian pitkaksi ja byrokraattiseksi. Taloudellisessa kriisitilanteessa jo muutaman kuukauden odottaminen oli koettu liian pitkaksi kasittelyajaksi. Myos tarvittavien liitteiden
hankkiminen vuosien takaa koettiin varsin uuvuttavaksi. Hakuprosessin
aikana monet olivat olleet henkilokohtaisesti yhteydessa saatioon. Yleensa
tiedustelut olivat koskeneet takaushakemuksen kiisittelyaikaa tai takausehtoja. Henkilokohtainen yhteydenpito oli koettu merkitykselliseksi ja
siiatiosta oli saatu myos henkista tukea maksuongelmista selviytymiseen.
Takuu-Saiition asiakaspalvelua kuvailtiin piiaasiassa ystiivii.lliseksi j a
asialliseksi. Piiiikaupunkiseudun ulkopuolella asuvat toivoivat, etta TakuuSaatiolla olisi toimipisteita myos muualla Suomessa. Kiintean subteen
yllapita.minen siiiitioon koettiin vaikeaksi pitkien etaisyyksien takia. Monet
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olisivat halunneet kaydii. henkilokohtaisesti Takuu-Saatiossa neuvottelemassa tilanteestaan .
Kiinnostavaa on, etta Takuu-Sii.ation asiakkaista enemmistO ei erottanut toisistaan saation eri takausmuotoja. Lahes seitseman kymmenestii.
hakijasta ei tiennyt mita takausta oli hakenut saatiosta. Epatietoisia oli
jokaisessa velallisryhmassii. yhta paljon. Tarkeinta velalliselle vaikutti
olevan myonteisen takauspaatoksen saaminen, takausmuodosta huolimatta.
Nain ollen eri takausmuotojen yhdistaminen saattaisi selkiyttii.a takauskaytii.ntOa.
Lii.hes kolmasosa haastateltavista kuvaili saii.tion takausehtoja liian
tiukoiksi. Myonteisen takauspii.atOksen edellytyksena oli ollut esimerkiksi
omaisuuden myyminen, mitii. pidettiin kohtuuttomana vaatimuksena.
Tyytymattomimpia takausehtoihin olivat kielteisen takauspaatoksen
saaneet. Esimerkiksi Takuu-Saii.tion ehtoa kuuden kuukauden ennakkosaastii.misestii. pidettiin kohtuuttomana. Taloudellisessa kriisitilanteessa
ennakkosii.ii.stii.minen tai nayttO talouden sopeutumisesta velanhoitoon
koettiin vaikeaksi.
Takuu-Saii.tion takauksen saaneet kokivat yleisesti tilanteensa helpottuneen myonteisen takauspaatOksen jalkeen ja toivat esille maksuohjelmaan paii.semisen myonteisia vaikutuksia. Takauslainaohjelma oli selkiyttanyt talouttaja vaikuttanut taloudenhoitotapaan. Takauksen saaminen oli
ollut ratkaiseva kii.ii.nne velkaongelmien hoitamisessaja palauttanut uskoa
tulevaisuuteen. Merkittii.vana pidettiin sita, etta ulosottokierre oli saatu
hallintaan. Velanhoitoa olivat lisaksi selkiyttaneet saannolliset kuukausilyhennyksetja maksuohjelman mii.araaikaisuus.
Haastatteluista syntyi yleiskuva, etta maksuohjelmasta suoriutuminen
ei ole ollut helppoa. Puolet haastatelluista arvioi toimeentulonsa maksuohjelman aikana kohtuulliseksi ja nelja kymmenestii. heikoksi. Heikointa
toimeentulo oli velallisilla, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia tai
joiden maksuohjelma oli rauennut. Kuitenkin niukkaan elamii.ntapaan oli
yleensa sopeuduttu; tulojen pienentyessa myos tarpeet olivat pienentyneet.
Tiukka taloudenpito koettiin osaksi jokapaivaista elamaa.
Maksuvaran riittamattomyys elamiseen tuotiin usein esille. Rahaa oli
jaanyt vahemmii.n kayttoon kuin maksuvaralaskelmien mukaan olisi pitii.nyt jaada. Toisinaan maksuvara oli ollut alun perin liian tiukaksi mitoitettu
tai laskelmissa ei oltu huomioitu tarpeeksi takauksen ulkopuolelle jaiineiden velkojen lainanhoitomenoja. Yleensii. taloudenpitoa olivat vaikeuttaneet kuitenkin yllii.ttavii.t menot tai tulojen pienentyminen maksuohjelman
aikana. Elinkustannuksiin varatun rahamaaran riittamattomyytta kuvaa
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myos se, eWi kolmasosa haastateltavista oli saanut toimeentulotukea
maksuohjelman aikana.
Velanhoidosta suoriutumisen ongelmakohtia olivat elamassa tapahtuneet muutokset maksuohjelman aikana. Tavallisia muutoksia perhe-elamassa olivat esimerkiksi lasten syntyminen tai avioero. Toimeentulovaikeuksia olivat aiheuttaneet myos tyottomaksi jaaminen tai sairastuminen. Toisinaan velanhoidosta suoriutuminen oli vaikeaa, vaikka elamantilanne ei ollut varsinaisesti muuttunut. Vaikeuksia saattoi tuottaa tulojenja
menojen sopeuttaminen maksuvara!askelmien mukaisiin markkamaariin.
Yleisin selviytymisstrategia maksuongelmissa oli muutoksen hakeminen maksuohjelmaan. Asiakkaat ottivat usein itse yhteytta Takuu-Saatioon
ongelmatilanteissa. Muutoksen hakeminen koettiin kuitenkin suhteellisen
vaikeaksi ja aikaa vievaksi. Monien mielesta se olisi sujunut joustavammin, jos lainan uudelleenjarjestelyista olisi voinut sopia pankin kanssa
ilman Takuu-Saation suostumusta.
Elamantilanne vaikutti alevan ongelmallisin velanhoidossa epaonnistuneilla. Yleensa maksuohjelma oli rauennut ja Takuu-SaatiO oli maksanut
lainan takaajana. Tavallisimpia syita velanhoidon keskeytymiseen pysyvasti olivat perhesuhteiden tai toimeentulon muutokset. Monet olivat
maksuohjelman raukeamisesta huolimatta pyrkineet lyhentamaan velkaa.
Yleensa Takuu-Saatio oli perinyt saataviaan vapaaehtoisesti ja velalliselle
oli tehty uusi maksusuunnitelma. Tilanne oli vaikein, jos velat olivat
edenneet perittavaksi ulosoton kautta, koska naissa tapauksissa myos
suhde Takuu-Saatioon oli yleensa katkennut. Velanhoidossa epaonnistuminen koettiin henkisesti raskaanaja huolta aiheutti epavarmuus tulevaisuudesta.
Maksuvaikeuksista huolimatta takauksen saaneiden tilanne nayttaisi
kohentuneen verrattuna tilanteeseen ennen takauksen hakemista.
Velkaantuminen oli muuttanut kulutustapoja ja vaikuttanut rahankayttoon. Kuitenkin yli puolella maksuohjelman loppuun suorittaneista oli
edelleen velkaa. Uutta velkaa oli otettu esimerkiksi auton ostoon. Toisinaan Takuu-Saation takaama laina oli maksettu pois etuajassa uudella
pankkilainalla, jolla oli henkilotakaajat. Velkojenhoidon arvioitiin kuitenkin olevan hallinnassaja toimeentuloa kuvailtiin kohtuulliseksi.
Haastatteluissa tiedusteltiin myos kielteisen takauspaatoksen saaneiden tilannetta. Kaikki haastateltavat olivat saaneet takauspaatoksen kirjallisena, mutta toisinaan paatoksen hylkaysperusteet olivatjaaneet epaselviksi. Hakija ei ollut ymmartanyt perusteita hylkaavalle paatOkselle tai ne
olivat olleet ristiriitaisia. Yleensa hylkaavan paatoksen perusteluna oli
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ollut hakijan liian alhainen maksuvara. Lahes kaikki kielteisen paatoksen
saaneet olivat tyytymattomia saiilion takausehtoihin ja toivoivat ehtoihin
enemmlin tapauskohtaista joustoa.
Kielteisen takauspaatoksen jalkeen monel olivat alkaneet etsia uusia
keinoja velkaongelman ratkaisemiseksi. Toisinaan lainalle oli saatu henkilotakaajat, eikii tarvetta saiition takaukseen enaa ollut. Joillakin vclallisilla
oli aikomus saattaa takaushakemus uudelleen klisiteiUivaksi. Tilanne oli
ongelmallinen, jos velallisilla ei ollut uusia ratkaisukeinoja tiedossa.
Naiden velallisten tilanne vaikutti olevan hyvin samankaltainen kuin
maksuohjelman keskeyttiineiden velallisten asema. Velkaongelmat olivat
kestaneet usein jo vuosia ihnan tietoa niiden ptHiUymisesta ja nykyhetkcn
epamaaraisyys koettiin henkisesti raskaana.

6
JOHTOPAATOKSIA JA
KESKUSTELUA

6.1

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusaineistot

Tassa tutkimusraportissa on arvioitu velkaongelmiin joutuneiden auttamista varten vuonna 1991 perustetun Takuu-Saation takaustoimintaa. SaatiO
myontaa takauksia pankkilainoihin. Takauslainojen paatarkoituksena on
asiakkaan velkojen jarjestely siten, etta lainalla maksetaan pois velallisen
entiset ja usein kalliimmat velat. Nain velallisen maksattavaksi jiiii yleensa
vain yksi kohtuuhintainen velka.
Takuu-Siiiitio hallitsee velkaongelmiin joutuneille suunnatun ja
sosiaalisesti virittyneen takaus- ja luototustoiminnan markkinoita Suomessa. SaatiO on myontiinyt vuosina 1991-2001 takauslainoja yhteensa lahes
5 000 velalliselle ja yli 60 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2001 takausten lukumiiara oli noin 800 ja rahamaiira 9,5 miljoonaa euroa. Takaustoiminnan rahoitus perustuu Raha-automaattiyhdistyksen myontamiin takausvaltuuksiin. Asiamiiariit eiviit kuvaa siiiition toimintaa koko laajuudessaan.
Kaikki takaushakemukset eivat nimittainjohda takauksen myontiimiseen.
Takaustoiminnan lisaksi saiitiolla on muutakin toimintaa.
Siiatiolla on kolrne takausmuotoa: perusrahastotakaukset laitostaustaisille henkiloille, velkajarjestelyrahastotakaukset (Vera) velkojenjarjestelyyn ja sosiaalisten luottojen (Solu) takaukset vahavaraisten pienhankintoihin. Takauksen enimmaismaiiriija lainanmaksuaika vaihtelevat eri
takauksissa. Velallisen maksukyky lasketaan velkajarjestelyjen tavoin
siten, etta valttiimattomat menot ylittava osa tuloista on kaytettava kokonaan velkojen maksamiseen. Velkojen maaraa ei ole mahdollista alentaa
takauspaati:iksilla. Velkojat luopuvat kuitenkin usein osasta saamisiaan
saadakseen velallisen mahtumaan siiation takausehtojen rajoihinja turvatakseen takauksen avulla maksusuorituksen paaosalle velkojen maariistii.
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Takuu-Saation toimintaan kohdistuvan tutkimuksen tarvetta voidaan
perustella useammalla tavalla. Saation toimintaa on tutkittu sen alkuvaiheissa, mutta ei nykyisessa laajuudessaan. Takaustoiminta on tarkea vaihtoehto
velkajarjestelymenettelylle. Takauslainat auttavat myos niita valiinputoajia,
jotka jaavat esimerkiksi velkajarjestelyn ulkopuolelle. Lisaksi tutkimuksessa
saadaan tietoa vaikeuksiinsa apua saaneiden ja menettelyn onnistuneesti
lapikayneiden velallisten kokemuksista. Edelleen tutkimus tuo esiin
takaustoiminnan puutteita, vahvuuksia ja kehittamistarpeita.
Tutkimus perustuu kolmenlaiseen aineistoon. Saation puhelinneuvonnasta (ns. velkalinja) lomakeseurannalla (n=352) koottujen tietojen avulla
arvioitiin, mita palveluja saatiosta kysytaan ja miten velallisen ongelmat on
tarkoitus hoitaa. Asiakasrekisterista poimitun kvantitatiivisen aineiston
avulla tutkittiin Vera-velkajarjestelyrahastosta myonnettyja takauksia.
Naiden tietojen avulla verrattiin asiakkaiden tilannetta vuosina 1996
(n=591) ja 2000 (n=787). Lisaksi tarkasteltiin sita, miten vuonna 1996
takauslainan saaneet velalliset olivat suoriutuneet lainoistaan kesaan 2001
mennessa. Takuu-Saation velallisasiakkaista kootun laajan haastatteluaineiston (n=SO) avulla selvitettiin velkaongelmien kulkua ja velallisten
kokemuksia takauslainaohjelmien toteuttamisesta. Lisaksi naissa puhelinhaastatteluissa saatiin tietoa Takuu-Saation toimintatavoista ja toiminnan
erityiskysymyksista. Haastattelut kohdistuivat takauslainaohjelman lapikayneisiin, lainaa parhaillaan maksaviin seka takauslainoituksen ulkopuolelle jaaneisiin velallisiin.

6.2

Yhteenvetoa tutkimustuloksista

Velkalinjan asiakasseuranta. Takuu-Saation toiminnan laajuutta ja toimintaan kohdistuvia odotuksia arvioitiin saatiOn "velkalinjan" puhelinneuvonta-asiakkaista kootun lomakeseurannan avulla (n=352). Seurannassa
pyrittiin saamaan tietoa siita, mita apua asiakkaat hakevat saation velkalinjaltaja kuinka hyvin saatio pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.
EnemmistO yhteydenotoista tuli velallisilta, jotka olivat ensimmaista
kertaa yhteydessa saatioon. Velalliset olivat saaneet tiedon saation toiminnasta yleensa tiedotusvalineista tai viranomaiselta, kuten velkaneuvojalta
tai ulosottoviranomaiselta. Velallisten lisaksi velkalinjan neuvontapalveluja kayttivat jonkin verran myos viranomaiset, kuten velkaneuvojat ja
sosiaalityontekijat. Vuonna 2001 velkalinjaan tuli yhteensa Hihes 2 900
puhelua.
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Paaosa velallisista tiedusteli mahdollisuudesta saada siiiition oma
takaus. Siiatiostii kysyttiin paljon muutakin apua. Ve1ka1injaan ottivat
yhteyttii esimerkiksi velalliset, joilla oli ollut ongelmia velkojen perinnan
tai ulosoton kanssa. Toisinaan tiedustelut koskivat velkajarjestelya. Siiiitio
arvioi jatkotoimenpiteeksi saation oman takauksen vain runsaalle 40
prosentille velkalinjan velallisasiakkaista. Toisin sanoen vain osassa
tapauksia hakijalle on apua saation takauksestaja monesti hanetjoudutaan
ohjaamaan muualle. Yleensii velallista kehotettiin neuvottelemaan velan
uudelleen jarjestelystii velkojan kanssa tai neuvottiin muulla tavoin.

Vera-takaukset asiakasrekisterissa. Vera-velkajaijestelyrahasto on seka
takausten lukumiiariin etta niiden rahamiiiiriin perusteella Takuu-Siiiition
tarkein toimintamuoto. Saation asiakasrekisterin tietojen mukaan Veratakausta haetaan eniten kulutusluotoista ja use in myos sosiaalisista suoritusesteista aiheutuneiden velkaongelmien jarjestelyyn. Kulutusvelkojen
osuus ongelmien taustalla on kasvanut 1990-luvun puolivalinjalkeen.
Takaushakemusten kasittely kesti vuonna 2000 nelisen kuukautta
hakemuksen saapumisesta ratkaisun antamiseen. Vuonna 1996 kasittelyaika oli vain puolitoista kuukautta. Ennen takauksen hakemista velallinen on
joutunut odottamaan velkaneuvontaan paasyii yleensii kahdesta kolmeen
kuukautta. Takaus myonnettiin seitsemiille hakijalle kymmenestii vuonna
2000 ja yli neljiille viidesosalle hakijoista vuonna 1996. Vera-takaus
myonnetiiiin herkimmin naisille, keski-ian yl ittiineille, yksinaisille, viihiin
koulutetuille, piiiiasiallisen toimintansa perusteella vakaassa taloudellisessa
asemassa oleville, vuokralla asujille ja etelasuomalaisille.
Vera-takauksen hakijoilla oli keskimaarin kahdeksan velkaa vuonna
2000. Takaus myonnetiiiin herkimmin, jos velkoja on enemmiin kuin kaksi
mutta vahemmiin kuin 20. Velkasuhteiden lukumaara ei juuri eroa myonnetyissa ja hyliityissa tapauksissa.
Hakijan velkojen yhteismaara jai vuonna 2000 noin puoleen takausehdoissa mainitusta enimmaismiiiiriistii. Myonnetyissii asioissa velkaa
oli keskimiiarin vajaat 14 000 euroaja hyliityissa vahiin enemmiin. Etenkin
hyliityissii tapauksissa velkojen miiarii aleni vuodesta 1996.
Takauslainan saaneilla velallisilla on varallisuutta keskimaarin noin
2 5"00 euroa. Hylatyissii tapauksissa sita on enemman kuin myonnetyissii.
Hakijoiden varallisuusasema heikkeni 1990-luvun toisella puoliskolla.
Tuloista valttamattomien menojen vahentamisen jalkeen velkojen
maksamiseen jaava rahamaara on keskimiiarin runsaat 260 euroa. Maksuvara on suurempi myonnetyissa kuin hylatyissa takauslainoissa. Hylatyissa
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asioissa maksuvara vaheni jyrkasti vuosina 1996-2000. Alhainen maksuvarajohtaa entista useammin hakemuksen hylkaamiseen, samoin liian hyva
maksuvara.
Myonnetyissa tapauksissa takausta on haettu keskimaarin 11 300
euroa. Haettu takausmaara vaheni 1990-luvun toisella puoliskolla. Hylatyissa asioissa takausta on haettu enemman kuin myonnetyissa. Takausehtojen mukaisen enimmaisrajan ylittavia takauspyyntoja oli vahemman
vuonna 2000 kuin vuonna 1996.
Takauslainaa myonnettiin vuonna 2000 keskimaarin 10 800 euroaja
91 prosenttia velkojen yhteismaarasta. Vaikka takauslainojen rahamaara
onkin alentunut, takaus kattaa nykyisin keskimaarin suuremman osan
velkojen yhteismaarasta kuin vuonna 1996. Yli neljassa asiassa kymmenesta takaus kattaa velallisen kaikki velat.
Vera-takauslainojen enimmaiskesto on kahdeksan vuotta. Vuonna
2000 myonnettyjen takauslainojen maksuaika on keskimaarin viisi ja puoli
vuotta. Runsaalla viidenneksella velallisista laina-aika on tasmalleen
kahdeksan vuotta. Vuosina 1996-2000 takauslainaohjelmat lyhentyivat
keskimaarin vuodella ja takausohjeiden vastaiset yli kahdeksan vuoden
takauslainat katosivat lahes kokonaan. Vuosituhannen vaiheessa takauslainan saaneiden velallisten velkojen ja maksukyvyn suhde oli parempi kuin
1990-luvun puolivalissa.
Vuoden 1996 takauksista 40 prosentissa ilmeni maksuhairioita
vuoden 2001 kesaan mennessa. Hairioita oli keskimaarin nelja kappaletta
hairiollista ohjelmaa kohden. Vuoden 1996 takauslainaohjelmista vahan yli
puolet oli muutettu edella mainittuna aikana. Kolmannes takauslainaohjelmista oli sujunut ensimmaisten viiden vuoden ajan seka ilman maksuhairioita etta ilman ohjelman muuttamista.
Neljannes vuoden 1996 takauslainoista oli paattynyt ja kolme neljasta
oli edelleen vireilla kesalla 2001. Joka viides velallinen oli maksanut
lainansa loppuun. Vuoden 2000 loppuun mennessa kuusi prosenttia myonnetyista takauksista oli jaanyt saation maksettavaksi tai oli muuten epaonnistunut. Paattyneista takauksista kolme neljasta on onnistunutja neljannes
on epaonnistunut ainakin osittain.
Takauksensa maksamisessa epaonnistuneilla on keskimaarin vahan
enemman velkasuhteita ja velkaa kuin takauslainan loppuun suorittaneilla.
Lisaksi takauksensa maksamatta jattaneiden velallisten maksuvara on
pienempi, myonnetyn takauslainan maara on suurempi ja takauksen maksuaika on pidempi kuin lainan maksussa onnistuneilla. Epaonnistuneilla
velallisilla takaus kattaa hieman suuremman osan veloista kuin onnistu-
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neilla. Takauslainan keskeyttaneiden taloudellinen asema on ollut huonompi kuin lainansa loppuun maksaneiden.
Takauslainoista suoriutuminen selviaa ehka parhaiten, kun tarkastellaan rinnakkain epaonnistuneita ja onnistuneita takauksia. Onnistuneiden
ja epaonnistuneiden takausten suhde on edullisin lapsettomilla pareillaja
lapsiperheilla, omistusasunnossa asuvilla seka elakelaisilla ja tyottomilla.
Naissa ryhmissa korkeintaan yksi takaus kahdeksasta on epaonnistunut.
Vuorostaan 35-44-vuotiaiden, yksinhuoltajien ja yksinaisten takauksista
on epaonnistunut vahintaan kolmannes.
On yllattavaa, etta tyossakayvat ovat suoriutuneet takauslainaohjelmistaan tyoelaman ulkopuolisia ryhmia heikommin. Muiden tyoelaman
ulkopuolisten kuin elakelaisten takauslainaohjelmista yksikaan ei ollut
epaonnistunut ensimmaisten viiden vuoden aikana.

Asiakashaastattelut. Asiakashaastattelujen avulla saatiin kuvattua varsin
kattavasti saation takausta hakeneiden velallisten kokemuksia saation
toiminnasta ja takauslainaohjelmasta suoriutumisesta. Haastateltavien velat
koostuivat paaasiassa kulutusluotoista. Yleensa velkaongelmat olivat
saaneet alkunsa akillisesta muutoksesta elamantilanteessa. Talous oli
ajautunut velkakriisiin esimerkiksi tyottomyyden tai sairastumisen vuoksi.
Toisinaan maksuvaikeudet olivat alkaneetjalkikateen arvioiden liiallisesta
riskinotosta luottojen kaytossa. Kulutusluotot olivat hyvin yleisia ja velalliset turvautuivat niihin tyypillisesti yriWi.essai:in hallita kasaantuvia ongelmiaan. Yleensa velkoja yritettiin jarjestella pitkaan omin keinoin ennen
saation takauksen hakemista. Kuitenkin lahes 70 prosentilla haastateltavista velat olivat ulosotossa.
Saation asiakkaaksi oli hakeuduttu yleensa velkaneuvonnan kautta.
Kokemukset hakemuksen kasittelysta Takuu-Saatiossa olivat suhteellisen
kielteisia. Hakemuksen kasittelyaika oli koettu yleisesti liian pitkaksi ja
saation toimintaa kuvailtiin varsin byrokraattiseksi. Kielteisia kokemuksia
oli eniten hylkaavan takauspaatOksen saaneilla. Monien mielesta hakemusten kasittely olisi sujunut joustavammin, jos Takuu-Saatiolla olisi toimipisteita myos muualla Suomessa. Henkilokohtainen yhteydenpito saatioon
koettiin tarkeaksi.
Ehka hieman yllattaen nelja viidesta haastateltavasta ei tiennyt, mita
takausmuotoa oli hakenut. Takauksen hakuhetkella tarkeinta vaikutti
olevan ainoastaan myonteisen takauspaatOksen saaminen. Takauksen
saaneet olivat kuitenkin yleisesti tyytyvaisia takausehtoihin. Tyytymattomimpia olivat kielteisen takauspaatOksen saaneet. Esimerkiksi omaisuuden
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realisoimista ennen takauksen saamista pidettiin usein kohtuuttomana.
Taloudellisessa kriisitilanteessa myos ennakkosaastaminen tai naytto
talouden sopeutumisesta velanhoitoon koettiin vaikeaksi. Saation takausehtoihin toivottiin en em man tapauskohtaista joustoa ja liikkumavaraa.
Maksuvaran maarittamiseen j a takauksen enimmaiskestoon toivotti in
pienituloisten aseman parempaa huomioon ottamista.
TakauspaatOksen saaneet kokivat yleisesti taloudellisen tilanteensa
helpottuneen takauslainaohjelmaan piUi.semisen jalkeen. Maksuohjelma oli
selkiyttanyt taloudenpitoa ja velkojenhoito oli saatu hallintaan. Monet
olivat saaneet katkaistua ulosottokierteen takauksen avulla. Haastattelujen
perusteella takauslainaohjelmista suoriutuminen ei ole ollut yleensa helppoa. Haastatelluista puolet arvioi toimeentulonsa kohtuulliseksi ja nelja
kymmenesta heikoksi. Toimeentulo-ongelmat korostuivat velallisilla,
joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia. Yleensa haastateltavat painottivat tassa yhteydessa maksuvaran riittamattomyytta. Taloudenpitoa saattoivat vaikeuttaa yllattavat menot, jolloin ohjelmassa maaratylla maksuvaralla selviytyminen oli vaikeaa. Kolmannes haastateltavista oli saanut
toimeentulotukea maksuohjelman aikana.
Velanhoidosta suoriutumisen ongelmakohtia olivat muutokset eHimantilanteessa maksuohjelman aikana, kuten tyottomyys, sairastuminen tai
avioero. Lahes jokaisen maksuohjelman keskeyttaneen tai siihen muutosta
hakeneen talous- tai perhetilanne oli muuttunut maksuohjelman aikana.
Yleisin selviytymiskeino oli muutoksen hakeminen maksuohjelmaan.
Muutosten hakemiseen toivottiin enemman joustoa ja nopeampaa asioiden
kasittelya. Monet olisivat halunneet sopia lainan uudelleenjarjestelysta
suoraan pankin kanssa ilman saation suostumusta.
Elamantilanne vaikutti olevan ongelmallisin velallisilla, jotka eivat
olleet maksuohjelman muutoksesta huolimatta selviytyneet velanhoidosta.
Naissa tilanteissa Takuu-Saatio oli maksanut lainan takaajana, minka
jalkeen se oli perinyt saataviaan vapaaehtoiskeinoin tai ulosoton kautta.
Yleensa velalliset olivat saaneet sovittua uudesta maksusuunnitelmasta
saation kanssa. Muiden velallisten toimeentulo oli yleensa erittain heikkoa
ja veloista selviytyminen oli jokseenkin toivotonta.
Velallishaastattelut kohdistuivat myos kielteisen takauspaatoksen
saaneisiin. Tassa ryhmassa lahes kaikki olivat tyytymattomia hakemuksen
kasittelyyn ja saatiOn takausehtoihin. Jo kielteinen paat6s sinansa oli ollut
suurimmalle osalle pettymys. Yleensa takaushakemus oli hylatty puuttuvan
maksuvaran vuoksi. Myos kielteisen paatOksen perustelut olivat aiheuttaneet epatietoisuutta ja toisinaan ne olivat olleet haastateltavien mielesta
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ristiriitaisia. Hylkaavan takauspaatOksenjalkeen velat oli useimmiten saatu
jarjesteltya muilla keinoilla, kuten henki!Otakauksen avulla. Tilanne
vaikutti olevan ongelmallisin velallisilla, joilla ei ollut uusia ratkaisukeinoja tiedossa. Velkaongelmien pitkittyminen ja vaikeutuminen oli monen
mielesta todennakoista.

6.3

Keskustelua ja kehittamisehdotuksia

I. Takuu-Sddti6n pddtehtdvd on sosiaalinen takaustoiminta, mutta sdation
puhelinpalvelu kuvaa laajemmin velkaongelmiin joutuneiden avuntarvetta.
Takaustoiminnan lisaksi saatian tarjoamaa valtakunnallista puhelinneuvontaa voidaan pitaa tarkeana velallisten tuki- ja neuvontamuotona. Puhelinpalvelun asiakkaisiin kohdistuneessa seurannassa havaittiin, etta valtaosa
soittajista halusi tietoa nimenomaan saation omista takausmuodoista.
Velkalinjalta haettiin apua myos ongelmiin ulosoton tai perinnan kanssa.
Puhelinneuvonta ei siis palvele ainoastaan mahdollisia Takuu-Saation
tulevia takausasiakkaita, vaan myos laajempaa asiakaskuntaa.
Kuinka saation puhelinpalvelu sitten kykenee vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin? Puhelinneuvonnassa saation oma takaus arvioitiinjatkotoimenpiteeksi vain neljalle velalliselle kymmenesta. Noin puolet saation
takausta tiedustelleista velallisista jai kuitenkin ilman takausta.
Saation takaus arvioitiin jatkotoimenpiteeksi paaasiassa keski-ikaisille palkansaajille, joiden velat koostuivat kulutusluotoista. Vain neuvontaapua saaneilla velallisilla taas korostui epavakaa taloudellinen tilanne,
kuten tyottomyys tai pienet tulot. Myos takauksen tai yritysvelkojen vuoksi
velkaongelmiin joutuneet ohjattiin usein muualle tai heille annettiin vain
neuvontaa. Vaikka enemmistO velkalinjaan yhteytta ottaneistajaa saation
arvion mukaan takauksen ulkopuolelle, saation puhelinneuvonnasta voidaan kuitenkin arvioida olevan arvokasta apua velkaongelmiin joutuneille.
Ilman takaustajaava velallinenkin saa neuvonnasta yleensa ohjeita siita,
miten ongelmia kannattaisi selvitella.
2. Takuu-Saation Vera-velkajarjestelyrahaston takaus on tarked vaihtoehto vakaviin velkaongelmiin pankkien ja tuomioistuinten vdlimaastossa.
Vera-velkajarjestelyrahasto palvelee laajalti mutta kohtuullisesti velkaantuneita velallisia. Nama velkaongelmat ovat yleensa liian vaikeita selvitettaviksi luottosuhteen sisalla ja liian lievia velkajarjestelymenettelyyn. TakuuSaation velkajarjestelyrahasto ja velkajarjestely tuomioistuimessa palvelevatkin osaksi eri asiakaskuntaa.
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Vera-takauksia haetaan eniten kulutusluotoistajohtuvien velkaongelmien tai akillisten elamantilanteen muutosten vuoksi. Velkajarjestely taas
auttaa ennen muuta pienyrittajiaja takaajia. Keskimaaraiset velat ovat
velkajarjestelyvelallisilla moninkertaiset verrattuna takauslainan saaneisiin.
Takausasiakkaiden taloustilanne on todellista maksukykya kuvaavan
maksuvaran perusteella selvasti parempi kuin velkajarjestelyn saaneilla.
1990-luvun toisella puoliskolla talouslaman jalkeen Takuu-Saation
asema velkojen jarjestelyssa on korostunut kolmella tavoin. Ensiksi kulutusluotoista ja muista pienveloista johtuvien ongelmien suhteellinen
merkitys on kasvanut, kun asunto-, yritys- ja takausvelkaongelmat ovat
vahentyneet. Saation asiakkailla on yleensa paljon kulutusluottoja. Toiseksi neuvotteluratkaisujen suhteellinen osuus on kasvanut vakavien velkaongelmien korjaamisessa velkajarjestelyn kustannuksella. Tama on johtunut
eritoten Vera-takausten maaran lisaantymisesta. Kolmanneksi 1990-luvun
lopulta lukien velkaongelmien yhteydessa on kiinnitetty yha enemman
huomiota velkajarjestelyn ja muiden apumuotojen ulkopuolelle jaaneiden
"valiinputoajien" asemaan. Takaustoiminta on yksi mahdollinen keino
naille velallisille.

3. Takausehtojen perusteella Takuu-Saatidn toiminta vaikuttaa joustamattomalta, mutta takaustoiminnan sosiaalisuus tulee esiin muulla tavoin.
Takuu-Saation toiminnassa yhdistyvat liiketoiminnalliset ja sosiaaliset
tavoitteet. Suurin haaste toiminnan kehittamisessa on yhdistaa nama
erisuuntaiset pyrkimykset.
Luottotappioiden hillitseminen on saatiolle liiketoiminnallisesti
tarkeaa. Sita on edesauttanut Vera-takausten myontamiski:iytannon tiukentuminen vuosina 1996-2000. Takaus myonnetaan seitsemalle hakijalle
kymmenesta. Yksi syy linjan tiukenturniseen on ollut se, etta takauspi:ii:itakset noudattavat aikaisempaa tarkemmin takausehtoja. Ehtojen vastaisia
ylisuuria tai ylipitkia takauslainoja ei myonnetty vuonna 2000 enaajuuri
lainkaan. Takausehtojen tarkka noudattaminen on vahenti:inyt jossain
mi:iarin takaustoiminnan joustavuutta.
Joustavuus ja sosiaalisuus eivat kuitenkaan ole kadonneet si:iation
toiminnasta, vaikka paatoksissi:i noudatetaan nykyisin takausehtoja santillisemmin kuin ennen. Sosiaalisuus ni:ikyy siiti:i, etta velkojat luopuvat toisinaan osasta saamisiaan saadakseen si:iation takauksen pi:ii:iosalle vaikeuksiin
joutuneen velallisen veloista. Velallisen eduksi voidaan laskea myos se, etta
kalliita luottoja yhdistelli:ii:inja maksetaan pois halvemmalla takauslainalla.
Lisi:iksi si:iatiolli:i on laajat mahdollisuudet takauslainaohjelmien muuttami-
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seen, vaikka sita ei erityisesti korosteta takausehdoissa. Ohjelmien muuttaminen on seka saation etta velallisen etu; saatio valttyy tappioiltaja velallinen saa ongelmansa hoidettua.
Takauslainojen myontamisehtoja olisi mahdollista muuttaa esimerkiksi kohottamalla takausten enimmaismaararajaa tai jatkamalla niiden
enimmaiskestoa. Rahamaaraehdot ovat kiristyneet kaytannossa jatkuvasti,
koska raja on pysynyt nimellisesti samana vuodesta 1996. Takausehtojen
muuttaminen talla. tavoin lisaisi saation asiakasmaariaja edellyttaisi
takausvaltuuksien lisaamista, koska jarjestelma palvelisi suurempaa
asiakaskuntaa. Toisaalta muutokset voisivat johtaa joidenkin velallisten
aseman heikkenemiseen tilanteissa, joissa kaydaan kauppaa velallisen
sovittamisesta takausehtojen rajoihin.
4. Takaustoiminnanjako kolmeen erilliseen rahastoonja takausten pitka
kasittelyaika ovat hakijoiden nakokulmasta toiminnan tarkeimpia epdkohtia. Kolme takausmuotoa hamartavat velallisten kuvaa Takuu-Saatiosta,
eikajako vaikuta nykyoloissa perustellulta. Takauksien enimmaiskesto ja
suurin sallittu rahamaara vaihtelevat takausmuodon mukaan, mutta takausten ehdotja niiden hakemisen paaperiaatteet ovat kaikissa takausmuodoissajokseenkin yhtenevaiset. Velallishaastatteluissa asiakkaat eivat yleensa
erottaneet toisistaan saation eri takausmuotoja. Kolme neljasta haastateltavasta ei tiennyt, mita takausta oli hakenut. Takausmuotojenja nimikkeiden
moninaisuus vaikuttaakin varsin byrokraattiselta ja asiakkaan kannalta
sekavalta. Takausten valisten rajojen poistaminen ja eri takausmuotojen
yhdistaminen saattaisi selventaa takauskaytantaa.
Vera-takausten kasittelyaika on liki kolminkettaistunut vuodesta
1996 vuoteen 2000. Neljan kuukauden kasittelyaikaa voidaan pitaa pitkanii, etenkin kun velallinen joutuu odottamaan jo paasyii velkaneuvontaan
ja takaushakemuksen valmistelua neuvonnassa yleensii useita kuukausia.
Nain ollen takausasioiden valmistelu kestiiii yhteensii vahinta1in puolisen
vuotta siita, kun asiakas ottaa yhteyttii velkaneuvontaan. Lisaksi hylatyissii
tapauksissa kasittelyajat ovat pidempia kuin myonnetyissa.
Takuu-Saiitiolta ei voitane odottaa yhtii nopeita luottopaataksia kuin
esimerkiksi pankeilta. Saatio voi itse vaikuttaa kiisittelyaikoihin pohtimalla
mahdollisuuksia menettelyn keventiimiseen. Saation taustayhteisojen asia
on arvioida sitii, ovatko saation resurssit oikeassa suhteessa sen tyomaaraan.
5. Takuu-Sdation takaustoiminta kohdistuu alueellisesti epdtasapainoisesti. Saation ainoa toimipiste sijaitsee Helsingissa. Yli puolet takauksista oli
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myi:innetty Uudellemaalle ja muutenkin takaustoiminnan painopiste on
etelaisessa Suomessa. Lisaksi muualla Suomessa asuvien hakemuksia
hylataan hieman keskimaaraista herkemmin.
Olisiko saatii:in toimintaa tarpeellistaja mahdollista laajentaa perustamalla toimintayksikkoja myi:is muualle Suomeen? Alueellisen mallin etuna
olisi nykytilanteeseen venattuna se, etta toiminta olisi lahempana asiakasta. Esimerkiksi osa tutkimusta varten haastatelluista velallisista piti angelmana sita, ettei voinut kayda saatiossa hoitamassa asioitaan.
Takuu-Saatii:i hyi:idyntaajo nykyisin valtakunnallisia velkaneuvontapalveluja takausasioiden valmistelijana. Wi.in Etela-Suomessa asuvien
takausasiakkaiden suuri osuus saation asiakaskunnassa ei valttamatta
kuvaa saatii:in toimintaa, vaan velkaongelmien selvittelya ja velkojen
jarjestelya laajemmin. Toisin sanoen monissa Etela-Suomen suurissa
kaupungeissa on vakiintuneet ja tunnetut velkaneuvontapalvel ut, jotka
ohjaavat asiakkaita myi:is Takuu-Saatii:ion ja valmistelevat paljon takauslainahakemuksia. Niin ikaan pankin tietamys Takuu-Saatii:ista on tarkeaa
silloin kun asiakas ja pankki pohtivat ratkaisukeinoja velkaongelmiin.
Joissakin pankeissa Takuu-Saation takauksia kaytetaan todennakoisesti
jaJjestelmallisemmin kuin toisissa.

6. Takausten maksaminen on onnistunut tahan mennessa kohtalaisen
hyvin, vaikka maksuhairidt ovat olleet yleisia ja lainaohjelmia on muutettu
use in. Vuonna 1996 aloitetuista ja vuoteen 2001 mennessa paattyneista
takauslainaohjelmista kolme neljasta oli onnistunutja neljannes oli epaonnistunut. Velalliset eivat kuitenkaan ole selviytyneet helposti takauslainoistaan. Maksuvaikeudet ovat olleet yleisia ohjelmien aikana. Lainanmaksusuunnitelmia on myi:is jouduttu muuttamaan usein. Takausten onnistumisprosenttia voidaan pitaa joka tapauksessa kohtalaisen hyvana, koska
kyse on taloudelliseen ahdinkoon joutuneista henkili:iista.
Takaustensa maksamisessa epaonnistuneilla velallisilla on vahan
enemman velkaa ja velkasuhteita seka selvasti heikompi maksukyky kuin
takauksissaan onnistuneilla. Lisaksi epaonnistuneita velallisia luonnehtivat
suurempi takausmaara, pidempi takausaika seka takauslainan suurempi
osuus velkamaarasta. Takauksissaan epaonnistuneiden velallisten talousja velkatilanne on kokonaisuudessaan heikompi kuin onnistuneiden. Eri
velallisryhmista etenkin keski-ikaisilla seka yksinaisillaja yksinhuoltajilla
on ollut vaikeuksia onnistua takauslainojensa maksamisessa.
Takaustoiminnan tappiot jaavat Raha-automaattiyhdistyksen ja
valtion maksettavaksi. Pankeille Takuu-Saation takaus on hyva tapa saada
ainakin paaosa vaikeuksiin joutuneelle velalliselle myi:innetysta luotosta
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takaisin. Takaustoiminta ei kuitenkaan saa olla luotonantajalle liian houkuttelevaa. Se voi laajentaa luotonantoa maksukyvyltaan heikkoihin
vaestOryhmiin ja johtaa naista luotoista aiheutuvien tappioiden kattamiseen
takauslainoilla. Yhta lailla myos takauslainojen maksuaika- ja rahamaaraehtojen valjentaminen voisivatjohtaa saation luottotappioiden kasvuun.
Tamajohtuu siita, etta suurvelallistenja maksukyvyltaan heikkojen velallisten osuus asiakaskunnassa lisaantyisi.

7. Takauslainansa onnistuneesti loppuun suorittaneet velalliset katsovat
taloutensa selkiytyneen. Velallishaastattelujen mukaan maksuohjelmaan
paaseminen oli tuonut helpotusta monen velallisen elamaan. Velanhoitoon
oli tullut saannollisyytta ja velkaantumiskierre oli saatu hallintaan. Yksi
tutkimuksen tavoite oli saada tietoa maksuohjelman loppuun suorittaneista
velallisista. Aikaisempaa tutkimustietoa onnistuneista velalliskokemuksista
eijuurikaan ole. Jokseenkin kaikki maksuohjelman loppuun suorittaneet
kokivat, etta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta selviytyminen oli vakauttanut talouttaja antanut mahdollisuuden uuteen alkuun.
Rahankayton selkiydyttya monet olivat oppineet kuluttamaan kaytossaan olevien varojen mukaisesti ja suhtautuminen velanottoon oli tullut
varovaisemmaksi. Yli puolella haastateltavista oli maksuohjelman paattymisen jalkeen edelleen velkaa, mutta velanhoito oli yleensa hallinnassa.
Monet arvioivat toimeentulonsa takauslainaohjelmanjalkeen paremmaksi
kuin sen aikana. Maksuohjelma oli edellyttanyt kaikilta haastateltavilta
tiukkaa taloudenpitoaja elinkustannuksista tinkimista. Siksi monet velalliset esittivat, etta takauslainaohjelmat olisivat saaneet ollajoustavampia.
TakauspaatOs edellyttaa riittavaa maksuvaraa. Saation toimintaperiaatteet huomioon ottaen kaytantO vaikuttaa perustellulta, mutta takauksen
hakijan kannalta tilanne on toinen. Lahes kaikki kielteisen takauspaatOksen
saaneet olivat tyytymattomia saation takausehtoihin. Niita kritisoitiin
tiukoiksi ja joustamattomiksi. Monet olivat sita mielta, etta Takuu-Saatio
auttaa ennen muuta parempiosaisia velallisia ja heikoimmassa asemassa
olevat jaavat takauksen ulkopuolelle. Useimmissa tapauksissa alhainen
maksuvara oli johtanut takaushakemuksen hylkaamiseen, mutta toisinaan
myi:is liian korkea maksuvara oli vaikeuttanut takauksen saamista. Takaukseri myi:intamiselle ei ole perusteita, jos velallinen voi selvita veloistaan
ilman takausta.
8. Kokonaisuudessaan Takuu-Saatidn toiminta vaikuttaa tarpeelliseltaja
sen avulla on kyetty parantamaan vaikeuksiin joutuneiden velallisten
asemaa. Tutkimustuloksia voidaan pohtia lahemmin seka saatii:in toimintaa
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kokonaisuudessaan etta yksittaisten ve1allisten asemaa koskevien arviointikriteereiden perusteella.
Takaukset kohdistuvat oikeansuuntaisesti velkajarjestelyn ja pankkien
valimaastossa ratkottaviin velkaongelmiin. Korkea hylkaysprosentti ja
takausten tiukat reunaehdot antavat kuitenkin aihetta kysya, ovatko asiakkaiden valikointikriteerit kohdallaan vai pitaisiko niita muuttaa. Takaustoiminta
on vaikuttanut sikali tavoitteiden mukaisesti, etta asiakkaiden omien
havaintojen mukaan se on johtanut tilanteen korjaantumiseen verrattuna
takausta edeltavaan aikaan. Takaustoiminnan kustannustehokkuutta ei voida
arvioida kaytossa olleiden aineistojen perusteella. Kuitenkinjoko resurssien
puute tai takaustoiminnan byrokraattisuus johtaa siihen, etta takaushakemusten kasittelyajat ovat huomattavan pitkia. Asiakkaiden yhdenvertaisuutta
kuvaavat esimerkiksi tiedot toiminnan alueellisesta kohdentumisesta tai
takausten myontamisesta. Nailta osin ei voida todeta jarjestelmallisia ja
Takuu-Saatiosta johtuvia asiakkaiden yhdenvertaisuutta haittaavia tekijoita.
SaatiOn palvelusta esitettiin kriittisia arvioita monissa velallishaastatteluissa.
Muun muassa byrokraattisuus, joustamattomuus ja jarjestelman vaikeaselkoisuus antoivat aihetta arvosteluun.
Taloudellis-sosiaalisten arviointikriteereiden perusteella tarkeimpana
vaikutuksena voidaan pitaa sita, etta velallisten taloudellinen tilanne oli
selkiytynyt takauslainan saamisen jalkeen. Lisaksi nakyy viitteita siita, etta
ongelmat ja niiden selvittely ovat opettaneet varovaisuuteen taloudenpidossa. Tosin vaikutuksen pysyvyydesta ei ole tietoa. Yllattavan monelle on
jaanyt kuitenkin velkaa ohjelman jalkeen. Oikeudellisesti painottuneet
kriteerit osoittavat, etta melko usein ohjelma ei suju sopimuksen mukaisesti.
Aaritapauksissa takauslainaa on peritty ulosotossa. Subjektiiviset kriteerit
kuvastavat eritoten velallisten taloudellista selviytymista takauslainaohjelmien aikana, mutta myos muuten elaman saamistaja1jestykseen.
Iivari ja Rastas (1996) paattivat Takuu-Saation toiminnan a!kutaipaleita koskeneen tutkimuksen 1990-luvun puolivalissa arvioon, jonka mukaan
saatio voisi tuolloin kaynnistyneen Vera-takaustoiminnan varassa lunastaa
lopullisesti paikkansa modernien velkaongelmien lievittajana. Tata nykya
takaustoiminnan laajuus on seka takausten lukumaaran etta niiden rahamaaran perusteella monikymmenkertainen verrattuna perusrahaston kauteen
1990-luvun alussa. Siksi 2000-luvun alkupuolella on helppo paatella, etta
Takuu-Saation takaustoiminta on vakiinnuttanut asemansa suomalaisilla
maksuvaikeusmarkkinoilla tarkeana velkaongelmien Iievittamiskeinona
pankkien ja velkajarjestelyn valimaastossa.
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LIITE 1. Takuu-SiHitiOn velkalinjan asiakkaiden seurantalomake.

Pdivdmdiirii _ _ _ _

. 2001

Puhelun kesto ........ ... h .......... min
Asiakkaan asema
1 velallinen
2 takaaja
3 velaton henkilo
4 muu, mikil? .... .... .... . .. ......... .... ...... .
Asiakas on
1 ensimmilistil kertaa yhteydessa siHitiOon
2 siiiition nykyinen takausasiakas
3 muu, mikii? .... ..... ... ...... ... ........... .
Asian luanne
I takaustiedustelu jiirjestelyluottoon
2 takaustiedustelu sosiaaliseen luottoon
3 ongelmat velan vapaaehtoisjarjestelyissii
4 muu ongelma velkojan kanssa
5 ongelmat perintiitoimiston kanssa
6 ongelmat ulosottoperinniissii
7 velkajiirjestelyn maksuohjelma
8 muu velkajarjestelyasia
9 muutoin selkiytymiiton velkaongelma
I 0 muu asia, mikii? ... . ..... ....... ..... ..... .. .

Mistii asiakas sai tiedon Takuu-siiatiOstd?
1 tiedotusviilineistii
2 tuttav a! ta
3 pankista, muulta luotonantajalta
4 velkaneuvojalta
5 sosiaalitoimistosta
6 muualta, mistii? ..................... .. ..... .

Sukupuoli
I nainen
2 mies
Ikaryhma
1 aile 25 v
2 25-34 v
3 35-44 v
4 45-54 y
5 55-64 v
6 65 v tai yli
Siviilisaaty
1 naimaton
2 avio- tai avoliitossa
3 eronnut, asumuserossa
4 leski
Perheasema
1 yksiniiinen
2 yksinhuoltaja
3 lapsiperhe
4 lapseton pari
5 muu, mikii .... . . ..... ..... .. ..... ........ .... .
Alaikdisten fasten maara .......... ..... kpl
Paaasiallinen toiminta
1 palkansaaja
2 maataloudenharjoittaja
3 muu yrittiijii
4 tyoton
5 opiskelija
6 eliikeHiinen
7 muu, mikii? .............. ................... .
Bruttotulot ........... ............. .. .. .... mk I kk

Takuu-siidtion arvio jatkotoimenpiteistd
1 siiiition oma takaus
2 muu neuvotteluratkaisu
3 velkajiirjestely tuomioistuimessa
4 vain neuvontaa, ei muita toimia
5 avustus
6 muu jatkotoimenpide, mikii? ......... ... .. .

Asuinpaikka .. .... ... .... .. . ... ... ... . ... .. ..... .

Velat yhteensii ... ... .......... .... ..... .... . mk
Paaosa velkamaariista on
1 asuntovelkaa
2 elinkeinovelkaa
3 takausvelkaa
4 kulutusluottoa
5 maksamattomia laskuja I vippejii
6 mikiiiin velkalaji ei kata piiilosaa veloista

LIITE 2. Haastatteluaineiston keruu ja aineiston laatu.
Tutkimukseen valittiin siHition asiakasrekisterista nelja velallisryhmaa: a) velalliset,
jotka ovat loppuunsaattaneet maksuohjelman (14 kpl), b) velalliset, joiden maksuohjelmaan on tehty muutoksia (12 kpl), c) velalliset, joiden velanhoito on
keskeytynyt pysyvasti (12 kpl) ja d) velalliset, jotka ovat saaneet takaushakemukselleen kielteisen paati:iksen (12 kpl). Tutkimukseen haastateltiin siis yhteensa 50
velallista.
Haastattelut tehtiin heina-lokakuussa 200 I. Haastattelut suoritettiin puhelimitse, koska haastateltavat sijoittuivat maantieteellisesti eri puolelle Suomea. Heinakuussa 2001 velallisryhmille lahetettiin yhteensa 120 haastattelupyyntaa. Tutkimusaineistoa taydennettiin lokakuussa 2001 lahettamalla 40 lisahaastattelupyyntOa.
Ensimmaiset haastattelupyynni:it lahetettiin Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta ja
lisahaastattelupyynni:it Takuu-Saatiosta. Asiakkaita pyydettiin palauttamaan kirje tai
ottamaan yhteytta allekirjoittaneeseen tutkijaan, mikali he eivat haluaisi osallistua
haastatteluun. Kielteisia vastauksia haastattelupyynti:iihin tuli 44 kpl ja puutteellisten
yhteystietojen vuoksi tavoittamatta jai 41 velallista. Haastateltavista, joiden yhteystiedot olivat saatavi I! a, tavoittamatta jai 25 velallista. Tahan saattoi vaikuttaa ensimmaisten haastattelujen ajoitus kesalomakauteen.
Haastatteluja varten oli jokaiselle velallisryhmalle laadittu haastattelulomake
ja kyselyrunko, jota kussakin haastattelussa kaytiin lapi. Haastateltaville selvitettiin
haastattelun alussa, etta tutkimuksen tarkoituksena on selvittaa Takuu-Saatii:in asiakkaiden myi:inteisia ja kielteisia nakemyksia saation toiminnasta ja takauslainaohjelmasta. Haastattelun alussa korostettiin tietojen luottamuksellisuutta, koska
enemmisti:i haastateltavista kuului ryhmaan, joilla oli edelleen asiakassuhde TakuuSaatioon. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelija kavi
haastateltavan kanssa lapi haastattelulomaketta puhelimitse. Haastatteluissa pyrittiin
jonkin asteiseen vapaamuotoiseen keskusteluun paateemojen avulla. Teemaluettelon
kaytolla haastattelussa varmistettiin, etta keskustelu kohdistui todella oikeisiin ja
tutkimusongelman kannalta keskeisiin asioihin. Haastattelut kestivat 15 minuutista
tuntiin, ne nauhoitettiin ja haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja haastattelulomakkeeseen.
Naisia haastatteluun osallistui 30 ja miehia 20. Koko haastatteluaineistoon
verrattuna, naiset ovat tutkimuksessa jonkin verran yliedustettuina. Tahan on saattanut vaikuttaa se, etta pariskunnista, jotka olivat hakeneet yhdessa takausta, yleensa
nainen antoi haastattelun. Haastateltavien ika vaihteli 22 ja 68 vuoden valilla.
Haastatelluista yli 80 prosenttia oli yli 35-vuotiaita. Aliedustettuina ovat nuoret, aile
35-vuotiaat velalliset, joita haastatelluista oli 20 prosenttia. Miesten ja naisten
ikajakaumassa ei ollut merkittavia eroja. Naimisissa olevia oli lahes puolet haastateltavista. Naimattomia haastateltavista oli joka viides ja eronneita joka kolmas.
Haastateltavista kaksi oli leskia. Lapsiperheita oli haastatelluista 30 prosenttia ja
yksinhuoltajia 16 prosenttia. Eniten lapsiperheita oli velallisryhmassa, joiden maksuohjelmaan oli tehty muutoksia tai joiden velanhoito oli keskeytynyt pysyvasti.
Maksuohjelman loppuunsaattaneissa lapsiperheita oli vain yksi.
Haastatelluista yli 70 prosenttia asui vuokra-asunnossa. Suhteellisesti eniten
omistusasuntoja oli velallisilla, jotka olivat suorittaneet loppuun maksuohjelman.
Naista haastatelluista yli 40 prosenttia asui omistusasunnossa. Paaasiallisen
toimeentulon mukaisen luokituksen mukaan haastatteluihin osallistui selvasti enemman tyossakayvia (64 %), ja vastaavasti tyottomat (12 %) olivat selvasti aliedustettuina. Elakelaisia haastateltavista oli no in joka kuudes.

LUTE 3. Velallishaastattelujen teema-alueet
1. Henkiltin taustatiedot
siviilisliaty ja perheasema
lasten lukumlilirli
pliliasiallinen toiminta, bruttotulot
2. Velkaantumishistoria ja velkatilanne Takuu-Slilitii:in takausta haettaessa
velkamlilirli, velkalaji
velkojen perintli takauksen hakuhetkellli
maksuhliirii:it
velkaongelmien syntyminen ja kesto
aikaisemmat velkojen ratkaisuyritykset
3. Asiakkaaksi hakeutuminen ja toimintaprosessi Takuu-Slilitii:issli
tieto Takuu-Sliatii:ista, yhdyshenkili:i
mita takausta haettiin ja hakemuksen klisittelyaika
tyytyvliisyys Takuu-Slilitii:in takuuehtoihin
myi:inteiset/kielteiset kokemukset sliatii:in toimintaprosessissa (informaatio,
avust<tiien toiminta, slilitii:in oma toiminta)
4. Takauslainaohjelmasta selviytyminen
toimeentulo (paliasiallinen toimeentulo maksuohjelman aikana, muut varat)
yleisarvio toimeentulosta maksuohjelman aikana
maksuvaran riittlivyys
maksuohjelman aikana uudelleen velkaantuminen
elinkustannuksista tinkiminen
muutokset perhesuhteissa/toimeentulossa maksuohjelman aikana
keinot, joilla muutokset toimeentulossa pyrittiin jarjestelemlilin
velanhoidon keskeytyminen (syyt, selviytymisstrategia, onko haettu muutosta maksuohjelmaan)
5. Nykyinen ellimantilanne
pliaasiallinen toimeentulonlahde
yleisarvio toimeentulosta
onko taloudellinen tilanne korjaantunut maksuohjelman myi:itli
kuinka velkojen hoito on jlirjestetty (velalliset, jotka ovat keskeyttlineet
velanhoidon)
yleisarvio Takuu-Saatii:in toiminnasta
onko velkaantumisprosessi vaikuttanut ns. maksumoraaliin
6. Kielteisen pliliti:iksen merkitys velalliselle
tieto hylkaysplilitOksestli
perustelut
velkaneuvojan tuki
kuinka velkojen hoito on jarjestetty kielteisen pliati:iksen jlilkeen
takaushakemuksen mahdollinen uudelleen klisittely
hylkliyspliliti:iksen vaikutus ellimlilin Uaksaminen, suhtautuminen tulevaisuuteen)
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A GUARANTEE BRINGS RELIEF
Loans Guaranteed by the Guarantee Foundation
during the Period 1991-2001
1

The Purpose of the Study and Research
Material

The Guarantee Foundation was established in 1991 to assist persons with
debt problems. Such assistance is accorded in the form of guarantees for
bank loans. The application for a guarantee is prepared by a debt counselling service and a bank grants the loan. Through such a guaranteed loan a
debtor's previous loans, often consumer credits are paid off. In this way
the debtor is left with merely one and often a more advantageous loan,
instead of several expensive ones. The interest rate for guaranteed loans is
at present less than 6 per cent, all costs included.
During the period 1991-2001, the Guarantee Foundation has
granted guarantees to nearly 5,000 debtors to an amount exceeding EUR
60 million. In the year 2001, the number of guarantees accorded was just
below 800, amounting to a sum of more than EUR 9 million. The Finnish
Slot Machine Association provides the funds for these guarantees and
supervises their use. The Guarantee Foundation mainly grants the guarantees through the Vera Insolvency Foundation, the most important fund
administered by the Foundation. The guarantee may cover a loan of a
maximum amount ofEUR 37,000, and the loan period can be a maximum
of eight years. Other forms of guarantees are so called basic guarantees
aimed at persons that have been in institutional care and social credits
(Solu) intended for minor purchases for persons with a low income and
limited means. In addition to these guarantees, the Foundation offers its
clients a telephone service free of charge.
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This study evaluates the activities pertaining to guarantees, granted
by the Guarantee Foundation. These guarantees have become an important
alternative means of solving debt problems, complementing the legally
based settlement of debts. The guaranteed loans also assist for example
those who do not quality for a debt settlement by a court. This study
conveys the experience of persons who have received assistance with their
debt problems and also the experience of persons who have been successful in paying off their debts.
This study of the activities of the Guarantee Foundation is based
on three data sets: The demand for the services of the Foundation (the so
called debt-line) has been monitored and assessed through a questionnaire
(n=352). Through data from the client register, a quantitative study was
made of the guarantee activities of the Vera Insolvency Foundation during
the years 1996 (n=591) and 2000 (n=787). Based on interview material,
assembled among debtor clients (n=SO), the profile of debt problems was
investigated, as well as debtors' personal experiences of the guarantee
program and the activities ofthe Foundation.

2

Summary of the Results of the Study

Monitoring the debt-line. The debt-line of the Guarantee Foundation was
solicited through close to 2,900 calls in 2001. During the two months
monitoring period, a majority of the clients for this telephone service were
debtors who for the first time contacted the Foundation. The debtors had
generally been informed about the Guarantee Foundation by authorities,
such as debt counsellors or debt enforcement authorities. To some extent,
also authorities made use of this telephone service.
Four debtors out of five inquired the possibility of obtaining a
guarantee for their loans from the Foundation. Also other information was
sought. For example, debtors facing problems with the collection of their
loan or recovery proceedings contacted the debt-line. Sometimes questions
also concerned the settlement of debts.
It was estimated that the telephone counselling eventuated in a
guarantee from the Foundation for only 40 per cent of the debtors. In other
words, not all clients gained access to a guarantee from the Foundation,
and they were often advised to seek other alternatives. The debtor was
often advised to negotiate a rescheduling of his or her loan with the creditor.
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Vera-guarantees in the client register. According to information drawn
from the Foundation's client register guarantees from the Vera Insolvency
Foundation are mostly sought for consumer debts and for settling debt
problems that have been caused by changes in a person's life situation. In
the late 1990s there was an increase in consumer debts as the cause of debt
problems.
In 2000, the handling of an application for a guarantee took, on
average, some four months, from the time an application had been submitted to the issuing of the decision. In 1996 the corresponding time was one
month and a half. In addition, a debtor has to wait two to three months
before his or her case is handled by the general debt counselling services.
A guarantee was accorded to seven applicants out often in 2000, whereas
in 1996, more than a four fifth of the applicants obtained a guarantee. An
application can be rejected either if the person's ability to pay is too weak
or is too good.
In 2000, the applicants for a Vera guarantee had on average eight
separate loans. In cases were a guarantee was granted, the average sum of
the debts amounted to some EUR 14,000. Debtors whose applications
were rejected, had somewhat bigger loans. Those debtors who obtained a
guarantee had on average own property of merely EUR 2,500. During the
latter part of the 1990s, both the amount of the loans and property had
diminished in size.
The calculation of a debtor's ability to pay is based on the Debt
Adjustment Act. The part of the income that exceeds indispensable expenses has to be used to pay the loans. The ability to pay, thus calculated,
averaged in 2000 some EUR 260 a month. This sum is bigger in cases
where a guarantee was granted than for rejected applications.
In applications that were accepted, a guarantee has been sought for
loans averaging EUR 11,300. The guaranteed sum decreased during the
latter part of the 1990s. In applications that have been rejected, the amount
of the guarantee applied for was bigger than in the accepted applications.
In 2000 there were hardly any applications that exceeded the maximum
amount stipulated in the conditions for the guarantee.
In 2000, an average ofEUR 10,800 was granted, covering 91 per
cent of the loans of the applicants. In more than four cases out often, the
guarantee covered all loans. The average term of payment was five and a
half year. In more than a fifth of the cases loans were granted for a maximum period of eight years. During the years 1996--2000 the Joan period
was shortened with an average of one year.
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Among the guaranteed loans granted in 1996 there had, by summer
2001, been defaults in payment in 40 per cent of the cases. During that
same period, changes had been made to the loan agreements in just above
half the cases. During the first five years, one third of the payment
programmes were carried out without neither defaults nor changes.
Among the guaranteed loans granted in 1996, somewhat more than
one fourth had come to an end and three out of four were still kept up in
summer 2001. Every fifth debtor had paid off his or her loan. Six per cent
of the guarantees had failed, at least in part, and some part of it had to be
paid by the Foundation. Among the cases that had come to an end, three
out of four ended successfully.
In cases where debtors had failed to pay the guarantee, they had
had more loans, a larger amount of debts and a weaker ability to pay than
those who had managed to pay back their guaranteed loan. In addition,
their guaranteed loans were bigger, the guarantee covered a major part of
the loans and the payment term for the guarantee was longer than for those
who succeeded in paying back their loan.
In the classifications used, such as age and family status, the
guarantees had been most successful among couples without children,
families with children, those owning their own hosing, and pensioners and
unemployed persons. In these groups a maximum of one guarantee out of
eight failed. In contrast to this, at least one third of those who failed, were
persons aged 35-44, single parents and single persons. Persons holding a
job have had a weaker success in managing their guaranteed loans than
persons outside the labour market.

Interviews with clients. Those clients of the Guarantee Foundation that
were interviewed mainly had consumer credits, before the guarantee was
granted. Debt problems were often triggered by a sudden change in a
person's life situation. In hindsight, the problems were sometimes caused
by too high a degree of risk-taking. Consumer credits were common and
debtors also resorted to them in order to deal with accumulating problems.
Outdrawn attempts were often made to settle debts through one's own
efforts. The loans of most debtors were already subject to debt enforcement proceedings.
Debtors ordinarily become clients of the Foundation through the
debt counselling services. There were critical opinions about the treatment
of the applications by the Guarantee Foundation. It was seen that the time
it took for an application to be handled was too long and the procedure
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was conceived of as fairly bureaucratic. Persons whose application had
been rejected were most critical. Many respondents expressed the view
that the Guarantee Foundation should have offices also elsewhere than in
Helsinki. This would make visits to the office easier.
When the respondents were asked, what kind of guarantee format
they hade applied for, four out of five were not able to answer this question. At the time when a guarantee was applied for, the most important
thing appeared to be to merely get a positive decision concerning a guarantee.
Those who had obtained a guarantee from the Foundation were in
general satisfied with the conditions of the guarantee. Those whose application had been rejected were more dissatisfied. One illustration of this is
that it was seen as onerous that a person would have to sell one's property
before a guarantee be provided. Also the Foundation's requirement that
the applicant should be able to show that he or she, in one way or the
other, will manage the payments, was often seen as difficult. Quests were
also made for flexibility concerning the conditions of the guarantee and
the determination of the ability to pay.
Those who had obtained a decision about a guarantee generally
felt that the program for a guaranteed loan had brought a relief in their
economic situation. It had brought clarity into the economic situation and
the management of the debts. Many of them had managed to arrest the
spiral of debt enforcement. On the whole, to pay the guaranteed loan has
not been an easy exercise. Among the respondents, half of them considered that they had reasonable means whereas four out of ten considered
that their economic situation was weak. According to the debtors, changes
in the payment plans were often due to a limited ability to pay and also to
unexpected expenses. One third of the debtors had received a living
allowance during the loan period.
In most cases, where a payment plan had been interrupted or a
change had been sought to it, there had been changes in the economic
situation or in the family of the debtor during the time of the payment plan.
The most general means of coping with the situation was to seek a change
to the payment plan. Requests were expressed for greater flexibility and a
more speedy treatment when applying for such changes. Many respondents
would have preferred to deal directly with the bank about the rescheduling
of the loan, without the permission of the Foundation.
Those debtors that had not been able to handle their loan, even
after the payment plan had been rescheduled, had the most difficult life
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situation. In these instances the Guarantee Foundation paid the loan as
guarantor and subsequently charged the sum either on a voluntary basis or
through debt recovery proceedings. In most cases the debtors had been
able to settle a new payment plan with the Foundation. In other cases the
income of the debtor was so weak that to manage the debts was a hopeless
matter.
Interviews were also made with persons whose applications for a
guarantee had been rejected. Almost all of them were dissatisfied with the
treatment of the application and the conditions for the guarantee. Occasionally the debtor was unclear about the grounds for the negative decision. Usually the application for a guarantee had been rejected because the
applicant did not have enough ability to pay. After the negative decision
the debts had ordinarily been arranged through other means, such as a
personal guarantee. Part of the debtors did not have any alternative solutions in mind and it seemed obvious that this problematic situation would
be prolonged.

3

Discussions and Proposals for Improvement

The main purpose of the Guarantee Foundation is to offer social guarantees, but the Foundation's telephone service gives an extended picture of
the needs ofpersons facing debt problems. When soliciting the telephone
service clients usually ask for a guarantee from the Foundation, but a
major part of them are not successful in obtaining one. Debtors who are
not accorded a guarantee are normally advised about suitable ways of
solving their problems. For this reason the nation-wide telephone service
offered by the Foundation can be considered as an important form of
support and counselling.
The guarantee offered by the Guarantee Foundation through its Vera
Insolvency Foundation is an important alternative for persons with severe
debt problems in the intersection between banks and courts. The Vera
foundation for debt settlement serves persons with severe debt problems
but moderate debts. Their problems are too extensive to be handled in a
credit relationship and too light for a debt settlement through a court.
Guarantees are mostly sought for consumer credits and for debt problems
caused because of changes in a person's life situation. A guarantee enhances the chances for a negotiated settlement in a difficult debt situation.
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It also alleviates the situation of those who do not quality for the legally
regulated system for debt settlement.

Judged by the conditions for a guarantee, the activities of the Guarantee
Foundation appear inflexible, but the social nature of these guarantees is
revealed in other ways. In the activities of the Guarantee Foundation
business and social aims combine. It is important for the Foundation to
restrain credit losses. This aim has been enhanced through a tightening of
the conditions for granting a guarantee during the years 1996-2000. The
social nature of this activity is displayed when expensive credits are
combined and paid back through a less expensive guaranteed loan. Programs can also be rescheduled, which is an advantage both for the Foundation and the debtor. The Foundation avoids losses and the debtor is able to
handle his or her problem. In addition, creditors often renounce a part of
what they are due, enabling thereby the debtors to pay a major part of their
loans through the guaranteed loan.
From the applicants' point of view, major disadvantages are the division
of the guarantee activities into three different foundations and the long
period for handling applications. Debtors get a confused picture of the
Guarantee Foundation, as there are three different forms of guarantees.
Clients are not ordinarily aware of what kind of guarantee they apply for.
The activities of the Foundation could be clarified by combining these
different forms of guarantees. On average, clients have to wait for a
solution to their problems for half a year, when both the preparatory stage
at a debt counselling service and the handling of an application at the
Guarantee Foundation are considered. The Foundation can influence the
duration of an application by making its procedures more flexible. The
organisations residing behind the Foundation should consider whether the
resources of the Foundation are proportionate to its volume of work.
There is an uneven regional distribution ofthe guarantees provided by the
Guarantee Foundation. The Guarantee Foundation has one single office,
located in Helsinki, and its activities involving guarantees principally
serve persons living in the South of Finland. If there were regional offices,
the activities would be closer to the clients. On the other hand, the Guarantee Foundation is today also served by the preparatory work done by the
nation-wide services for debt counselling, when handling applications for
guarantees. This being the case, the regional distribution of the Founda-
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tion's clients mainly reveal differences in how the debt counselling services function in different parts of the country, and also the use banks
make of the Foundation in solving debtors' problems.

Up till now, clients have been fairly successful in paying their guarantees,
although there have been frequent instances of payment defaults and
payment plans have often had to be rescheduled. Among guaranteed loans
that were granted in 1996 and paid off by 2001, three fourths were successful and one fourth failed, at least in part. There had been frequent
difficulties with payments during the term of the program. There had also
been frequent needs to change the payment plan for the loan. The economic situation of those who had failed to pay their guarantee had been
more severe than for those that had been successful. Above all, middle
aged persons, single persons and single parents had had difficulties in
managing their guaranteed loans.
Those debtors that had managed their guaranteed loan considered that
their economic situation had been clarified. To obtain a guaranteed loan
had alleviated the life of many debtors. It brought along regularity both in
the handling of the debts and in economic matters generally, and they felt
they had the problems under control. As a result of the guaranteed loan,
many clients had learnt to consume according to their means and they had
assumed a cautious attitude towards taking a new loan. After the guaranteed loan had been paid off, more than half of the persons interviewed still
had debts. Most debtors considered that they were better off after the
guaranteed loan than during the duration of the payment program.
All in all, there appears to be a demand for the activities of the Guarantee
Foundation. Through its activities it has been possible to improve the
position of persons facing debt problems. A positive aspect from a
debtor's point of view is that the guarantees have helped thousands of
persons out of difficult debt problems. Thanks to the guaranteed loan their
economic position had generally been clarified. Among negative aspects
can be mentioned the strict conditions for obtaining a guarantee, the
unequal regional distribution of guarantees and a certain lack of flexibility
and bureaucracy in the handling of the cases. Notwithstanding this, the
guarantees provided by the Guarantee Foundation are today one of the
most important systems for supporting the position of persons facing
severe debt problems.

