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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

”Mun tulot ei enää sitte riittäny niihin luottoihin, et ne 

rupes jäämään jälkeen ja sit tuli semmost paniikkia 

tosiaan siin, et tota nyt täytyy saada. Et ottaa toista 

luottoa, et mä pystyn tän edellisen luoton, et mä pystyn 

nää kuukausimaksut maksamaan. Ja sit siihen joutuuki, 

ihan huomaamattaan niinku valuu semmoseen 

noidankehään.” (Tässä tutkimuksessa haastateltu nainen) 

Luottojen merkitys on kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa toisen maailmansodan 

loppumisen jälkeen. Niiden käyttö on nykyään kotitalouksille arkipäiväinen asia. 

Kotitaloudet rahoittavat kulutushankintoja, asunnon ostoa, opiskelua sekä jopa 

välttämättömyysmenoja luotoilla. (Muttilainen 2002, 248.) Oikein käytettynä luotot 

tarjoavat erinomaisen apuvälineen kotitalouden talouden suunnitteluun ja keinon 

menojen tasapainottamiseen pitkälle aikavälille.  

Muihin velkamuotoihin verrattuna kulutusluottojen suhteellinen merkitys on kasvanut 

(Muttilainen 2002, 248). Kulutusluottojen ansiosta kuluttajien ei enää tarvitse tuhlata 

aikaa säästämiseen, vaan tarvittavan rahan saa heti ja mahdollisesti vielä ilman 

vakuuksia tai takaajia. Enää ei tarvitse mennä edes pankkiin luottoa hakemaan, vaan 

lainahakemuksen voi täyttää vaikkapa internetissä tai jopa tekstiviestillä. 

Kulutusluottojen mainonnassa painottuvatkin luoton saamisen helppous ja nopeus.  

Velkaantumisen kasvun myötä myös velkaongelmat ovat kasvaneet. 1990-luvun lopulla 

noin 200 000 – 300 000 henkilöllä Suomessa oli velkaongelmia (Muttilainen 2002, 

248). Viime vuosikymmenen alun laman aikana velkaantuminen johtui esimerkiksi 

takausveloista tai asuntolainoista. Velkaongelmat ja niihin johtavat syyt ovat laman 

jälkeen muuttaneet muotoaan ja nykyään velkaongelmiin johtavat tekijät ovatkin hyvin 

erilaisia kuin laman aikana. Esimerkiksi kulutusluottojen maksuvaikeudet ovat nousseet 
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yleiseksi velkaongelmiin johtavaksi syyksi. Kulutusluottojen saamisen helppous 

kostautuu korkeissa käyttökustannuksissa ja koroissa, joihin ei välttämättä ole osattu 

luotonottohetkellä varautua. 

Pro gradu- tutkimukseni tavoitteena on kuvata kulutusluotoilla ylivelkaantumista 

ilmiönä sekä selvittää, mistä kulutusluotoilla ylivelkaantuminen johtuu. Olen 

kiinnostunut erityisesti siitä, ketkä ylivelkaantuvat kulutusluotoilla ja kuinka 

velkaantuminen on saanut alkunsa. Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Tässä 

luvussa esittelen tutkimuksen tarkastelukehikon. Toisessa luvussa käsittelen 

kotitalouksien tuloja, kulutusta, luottojen käyttöä ja ylivelkaantumista Suomessa. 

Luvussa kolme esittelen Takuu-Säätiön toimintaa ja kulutusluottoja sekä määrittelen 

tutkimusongelman ja – kysymykset. Luvussa neljä esittelen tutkimusmenetelmät ja 

kuvaan tutkimusaineistoja. Luvussa viisi esittelen kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset 

ja luvussa kuusi kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset. Luku seitsemän koostuu 

tutkimuksen arvioinnista, johtopäätöksistä ja jatkotutkimusehdotuksista. 

1.2 Tarkastelukehikko 

Esittelen seuraavaksi kotitalouden talouden hallintaa yhden kuluttajaekonomian 

oppiaineen keskeisimmän teoreettisen tarkastelun, management-teorian, avulla. 

Ihannekuva kuluttajasta pohjautuu ideaan rationaalisesta päätöksentekijästä, joka sekä 

suunnittelee, arvioi että muuttaa toimintaansa tarpeen niin vaatiessa (Peura-Kapanen 

2005, 59). Management-teorian mukaan kotitaloudet käyttävät taloudellisia resurssejaan 

saavuttaakseen asettamiaan tavoitteita. Management- teoreettisen mallin mukaan 

kotitalouden talouden suunnitteluprosessi muodostuu suunnittelusta, toiminnasta ja 

toiminnan jälkeisestä suunnittelusta (ks. kuvio 1). Suunnitteluvaiheessa kotitalous 

tunnistaa taloudelliset tavoitteensa, kerää tietoa, analysoi resurssinsa ja tekee päätöksen. 

Toimintavaiheessa kotitaloudet päättävät säästävätkö, sijoittavatko vai kuluttavatko 

rahansa. Toiminnan jälkeisen suunnittelun aikana kotitalous arvioi toimintaansa. 

(Goldsmith 1996, 270–271.)     
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KUVIO 1. Talouden hallinnan malli (Goldsmith 1996, 271) 

Suuri osa kotitalouksien hyvinvoinnista saadaan yksityisestä kulutuksesta. Yksityinen 

kulutus määräytyy puolestaan pitkälti kotitalouksien käytettävissä olevien nettotulojen 

perusteella. Kulutusta voidaan tulojen lisäksi rahoittaa myös joko käyttämällä säästöjä, 

myymällä omaisuutta tai ottamalla velkaa. (Riihelä, Sullström & Takala 2002, 227.)  

Tämän tutkimuksen tarkastelukehikko esitetään kuviossa 2. Keskeistä kotitalouksien 

taloudellisessa toiminnassa on taloudellinen suunnittelu. Kotitalouden taloudellisen 

suunnittelun taustalta löytyvät kotitalouden taloudelliset resurssit Goldsmithin (1996, 

271) mallin mukaisesti. Taloudellisen suunnitteluprosessin seurauksena kotitalous 

päättää joko kuluttaa, säästää tai sijoittaa resurssinsa (Goldsmith 1996, 271). Tämän 

tutkimuksen tarkastelussa keskitytään resurssien kuluttamiseen ja säästäminen ja 

sijoittaminen on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Tutkimuksen tarkastelukehikko 
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Mikäli kotitalouden tulot eivät riitä sen kulutustarpeisiin, se voi käyttää luottoja 

taloudellisena resurssina. Kotitalouden luottojen käyttö riippuu siis sekä sen omista 

taloudellisista resursseista että sen kulutustarpeista. Kotitalous pystyy luottojen avulla 

täyttämään kulutustarpeitaan, vaikka kotitalouden sen hetkinen varallisuus ei sitä 

mahdollistaisikaan. Luottojen käyttö saattaa puolestaan johtaa ylivelkaantumiseen, 

mikäli kotitalouden talouden suunnittelu epäonnistuu. 

Seuraavaksi esittelen tarkastelukehikkoon kuuluvia kotitalouden perustoimintoja, eli 

tuloja kulutusta sekä luottojen käyttöä Suomessa. Lisäksi esittelen suomalaisten 

kotitalouksien ylivelkaantumista. 

2 Tulot, kulutus, luottojen käyttö ja ylivelkaantuminen 
Suomessa 

Yleinen talouden kehitys vaikuttaa sekä kotitalouksien tuloihin, kulutukseen, luottojen 

käyttöön että velkaantumiseen. Suomessa voimakkaimmat talouden nousukaudet ovat 

ajoittuneet 1970-luvun alkuun, 1980-luvun loppuun ja viimeisimpänä 1990-luvun 

loppupuolelle (Pajunen 2005, 4). 1990-luvun alun lama katkaisi Suomen 

hyvinvointikehityksen hetkellisesti, mutta vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin talous 

jälleen kasvoi (Heinonen 2000,19). 

2.1 Tulot 

Tilastokeskuksen tulonjakotilastot kuvaavat tulojen kehitystä Suomessa. Ne kuvaavat 

sekä suomalaisten kotitalouksien että ammatissa toimivien henkilöiden tuloja. Niistä 

selviävät tulojen määrä, muutos, rakenne ja jakautuminen. (Tilastokeskus 2005b, 9.) 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 

kehitystä sekä tämänhetkistä tilannetta Tilastokeskuksen tulonjakotilastojen avulla. 
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2.1.1 Tulojen kehitys 

Kotitalouden bruttotulot muodostuvat palkkatuloista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista 

ja saaduista tulonsiirroista (ks. kuvio 3). Kun bruttotuloista vähennetään kotitalouden 

maksamat tulonsiirrot, saadaan tulokseksi kotitalouden käytettävissä olevat tulot, joka 

on tulonjakotilaston keskeisin käsite (Tilastokeskus 2005b, 30). 

 

 

 

 

KUVIO 3. Tulojen rakenne (Tilastokeskus 2005b, 30) 

Viimeisen kahden vuosikymmenen ajan suomalaisten tulot ovat olleet nousussa lukuun 

ottamatta 1990-luvun alun laman aikaa, jolloin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 

laskivat selvästi. Voimakkainta lasku oli vuonna 1992, jolloin tulot laskivat reaalisesti 

melkein 5 prosenttia vuoteen 1991 verrattuna. Tulot kääntyvät nousuun vasta vuonna 

1995 ja vuosina 1997–1999 reaalitulojen kasvu oli jo voimakasta erityisesti 

suurituloisilla kotitalouksilla. 2000-luvun alussa keskituloisten kotitalouksien 

tulokehitys oli puolestaan voimakasta. (Tilastokeskus 2005b, 9.)  

Tilastokeskuksen viimeisimmän tulonjakotilaston mukaan vuonna 2003 suomalaisilla 

kotitalouksilla oli tuloja käytettävissään yhteensä 74,5 miljardia euroa. Jos tämä summa 

jaettaisiin tasan kaikkien kotitalouksien kesken, olisi käytettävissä olevia tuloja 

kotitaloutta kohden 30 995 euroa. Käytettävissä olevat tulot kasvoivat reaalisesti 

vuoteen 2002 verrattuna 3,4 prosentilla. (Tilastokeskus 2005b, 9.) Veronalaisia varoja 

vuonna 2003 suomalaisilla kotitalouksilla oli 113 miljardia euroa, kasvua vuoteen 2002 

verrattuna oli kaksi prosenttia (Tilastokeskus 2005a, 6).  

   palkkatulot 
+ yrittäjätulot 
+ omaisuustulot  
 
= TUOTANNONTEKIJÄTULOT 
+ saadut tulonsiirrot  

= BRUTTOTULOT 
- maksetut tulonsiirrot 
 
= KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 
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Vuonna 2003 tuotannontekijätuloja, eli palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja, kotitaloudet 

saivat keskimäärin 30 854 euroa. Palkkatulojen osuus tästä oli 23 062 euroa, jossa 

kasvua vuoteen 2002 verrattuna oli reaalisesti noin prosentti. Omaisuustulojen osuus 

tuotannontekijätuloista kasvoi, vuonna 2003 kotitaloudet saivat niitä keskimäärin 5593 

euroa. Yrittäjätulot laskivat reaalisesti edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 prosenttia ja 

vuonna 2003 kotitalouksille kertyi niitä keskimäärin 2199 euroa. Yrittäjä- ja 

palkkatulojen osuudet kaikista tuotannontekijätuloista laskivat, johtuen pitkälti 

osinkotulojen nopean kasvun vaikutuksesta omaisuustulojen kasvuun. (Tilastokeskus 

2005b, 9−11.)   

Tuotannontekijätulojen lisäksi kotitalouksien tuloihin luetaan myös tulonsiirrot. 

Tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansaneläkkeistä sekä muista sosiaaliturvaetuuksista, 

sosiaaliavustuksista ja muista tulonsiirroista (Tilastokeskus 2005b, 30).  Tulonsiirtoja 

kotitaloudet saivat vuonna 2003 keskimäärin 10 108 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 

oli reaalisesti 3,1 prosenttia. 1990-luvun alun laman aikana tulonsiirtojen osuus 

kotitalouksien tuloista kasvoi selvästi. Laman jälkeen tulonsiirtojen osuus kotitalouksien 

tuloista on vähentynyt nopeasti, mutta osuus oli vuonna 2003 edelleen suurempi kuin 

ennen lamaa. (Tilastokeskus 2005b, 10–11.) Tulonsiirtojen osuus kaikista kotitalouksien 

tuloista on merkittävä ja niiden vaikutus ihmisten tulotasoon yleisesti katsoen on suuri.  

Kotitalouksien bruttotulot, eli tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot, olivat vuonna 2003 

yhteensä keskimäärin 40 962 euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli reaalisesti 

2,6 prosenttia. Bruttotuloista vähennettiin välittömiä veroja ja veroluonteisia maksuja 

keskimäärin 9967 euroa. Verojen ja veroluonteisen maksujen osuus kotitalouksien 

bruttotuloista laski reaalisesti vuodesta 1996 vuoteen 2003 yhtäjaksoisesti 2,7 

prosenttiyksiköllä. (Tilastokeskus 2005b, 10.) 

2.1.2 Tuloerot 

Koska eri kotitalouksien tulot vaihtelevat suuresti, keskimääräiset luvut eivät kuvaa 

todellista tilannetta. Tuloerot kääntyivät Suomessa kasvuun 1990-luvun alkupuolen 

lamavuosien jälkeen (Pajunen 2005, 5). Jos tarkastellaan vain tuotannontekijätuloja, eli 

palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja, tuloerot kasvoivat voimakkaasti jo lamavuosina. 
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Tällöin nimenomaan palkka- ja yrittäjätulot kääntyivät voimakkaaseen laskuun 

yritystoiminnan supistumisesta ja työttömyyden kasvusta johtuen. Bruttotuloerojen, 

joihin mukana laskettuina ovat myös kotitalouden saamat tulonsiirrot, kasvu alkoi 

kuitenkin vasta laman jälkeen. (Tilastokeskus 2005b, 12–13.) Tulonsiirroilla onnistuttiin 

lamavuosina tasaamaan kotitalouksien tuloeroja.   

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan tuloerojen kasvu palkka-, yrittäjä- ja 

omaisuustuloissa hidastui laman jälkeen ja lievä kasvu tuotannontekijätuloeroissa 

selittyy osinkotulojen ja luovutusvoittojen määrän kasvulla sekä niiden kohdentumisella 

vain tietyille kotitalouksille. Tulonsiirtojen tuloeroja tasaavan vaikutuksen 

heikentyminen johti käytettävissä olevien tulojen erojen voimakkaaseen kasvuun. 

(Tilastokeskus 2005b, 12.) Verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus vähentyi selvästi 

1990-luvulla (Törmälehto 2005, 15). 1990-luvun loppupuolella tuloerojen voimakas 

kasvu näkyi erityisesti kahden ylimmän tulokymmenyksen1 tulojen kasvuna. 

Samanaikaisesti muiden tulokymmenysten osuudet tuloista ovat alentuneet sitä 

voimakkaammin mitä pienituloisemmasta tulokymmenyksestä on kysymys. 

(Tilastokeskus 200b5, 11.)  

Suoniemen (2002) mukaan 1990-luvun loppupuolella tuloeroja kasvatti se, että 

korkeakoulututkinnon suorittaneet ylemmät toimihenkilöt lisäsivät palkkatulojaan 

nopeammin kuin muut koulutus- tai ammattiryhmät. Työllisyyden paraneminen ja 

muiden ryhmien palkkatulojen kasvu puolestaan kavensi tuloeroja. Palkkatuloista 

johtuva tulonjaon muutos on ollut seurausta myös lamasta ja alemmin koulutettujen 

hitaammasta työllistymisestä. (Suoniemi 2002, 129.) 

Tuloerojen kasvu jatkui aina vuoteen 2001 asti (Pajunen 2005, 5). Vuonna 2001 erot 

palkka-, yrittäjä-, ja omaisuustuloissa supistuivat pitkästä aikaa. Vuodesta 2001 lähtien 

erot sekä tuotannontekijätuloissa että bruttotuloissa ovat pysyneet suurin piirtein 

ennallaan. (Tilastokeskus 2005b, 12.)  

1Tulokymmenys eli desiiliryhmä muodostetaan jakamalla valittujen tulojen suuruuden perusteella 

perusjoukko kymmeneen yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulee näin pienituloisin 

kymmenesosa ja kymmenenteen suurituloisin kymmenesosa perusjoukosta. (Tilastokeskus 2005b, 32.) 
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Vuonna 2002 tuloerot pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja silloin 

näytti, että kuusi vuotta jatkunut yhtäjaksoinen tuloerojen kasvu olisi pysähtynyt 

(Tilastokeskus 2004, 11). Vuonna 2003 tuloerot kasvoivat kuitenkin jälleen. Ylimmän 

tulokymmenyksen tulot nousivat ja alimman tulokymmenyksen tulot pysyivät 

ennallaan. Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus aleni selvästi. (Tilastokeskus 2005b, 

11–13.) 

Vuonna 2003 erityisesti yrittäjäkotitalouksien tulokehitys oli keskimääräistä parempaa 

ja heidän tulonsa kasvoivat reaalisesti peräti yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. 

Poikkeuksen muodostavat maatalousyrittäjät, joiden tulojen kehitys oli selvästi muita 

yrittäjäkotitalouksia heikompaa. Palkansaajakotitalouksien reaalitulot nousivat 

edelliseen vuoteen nähden yli kolme prosenttia. Eläkeläistalouksien tulokehitys jäi 

keskimääräistä huonommaksi, sillä heidän keskimääräiset tulonsa kasvoivat reaalisesti 

edellisvuoteen nähden 1,9 prosenttia. Työttömien kotitalouksissa tulojen kehitys oli 

puolestaan keskimääräistä nopeampaa, mutta heidän tulotasonsa jäi kuitenkin selvästi 

kotitalouksien keskimääräisen tulotason alle. (Tilastokeskus 2005b, 15–17.) 

2.1.3 Pienituloisuus ja köyhyys 

Pienituloisten henkilöiden määrä on kasvanut selvästi Suomessa 1990-luvun 

loppupuolelta lähtien. Vuonna 2003 Suomessa oli noin 574 500 henkilöä, jotka 

Euroopan Unionin määritelmän1 mukaan kuuluvat pienituloisten ryhmään. Lukumäärä 

kasvoi 10 000 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoteen 1998 nähden kasvua 

oli peräti 80 000 henkilöä. Alle 18-vuotiaita lapsia kuului pienituloisiin kotitalouksiin 

131 000 ja myös tämä lukumäärä on kasvanut rajusti 1990-luvun puolivälistä. 

(Tilastokeskus 2005b, 18–19.) Pysyvästi pienituloisten henkilöiden lukumäärä kasvoi 

vuodesta 1998 vuoteen 2003 noin 130 000 henkilöllä. Pitkittynyt pienituloisuus on 

alueellisesti keskittynyt erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. (Ruotsalainen 2005, 41–42.)  

1Euroopan Unionin tilastolaitos Eurostat määrittelee henkilön pienituloiseksi, jos hän kuuluu 

kotitalouteen, jonka tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kotitalouksien kulutusyksikköä kohden 

lasketusta mediaanitulosta (Tilastokeskus 2005b, 18). 
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Pienituloisista henkilöistä noin kaksi kolmasosaa kuuluu ammatissa toimimattomien 

kotitalouksiin. Vuonna 2003 opiskelijoiden osuus pienituloisista oli 16 prosenttia, 

eläkeläisten 23 prosenttia ja työttömien 21 prosenttia. Lähes joka viides pienituloisista 

asui palkansaajataloudessa. Yksinhuoltajatalouksissa asuvien pienituloisuus on kasvanut 

nopeasti. (Tilastokeskus 2005b, 20–21.) Nuorten riski kuulua pienituloisen luokkaan on 

suuri (Uusitalo 2000, 51). 1990-luvun alusta asti nuorten ikäryhmissä on ollut selvästi 

enemmän pienituloisia henkilöitä kuin muissa ikäryhmissä. Vuonna 2003 lähes joka 

neljäs 16–24 -vuotias nuori oli pienituloinen. Nuorten kohdalla pienituloisuus on 

kuitenkin usein ohimenevä vaihe. 50-64–vuotiaiden ikäryhmässä esiintyy vähiten 

pienituloisuutta. 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuus on puolestaan ollut kasvussa ja 

heistä noin 11 prosenttia kuuluu pienituloisten ryhmään. (Tilastokeskus 2005b, 19.)  

Myös toimeentulotilastoista saadaan tietoa pienituloisuuden esiintymisestä Suomessa. 

Vuonna 2004 toimeentulotukea sai 7,7 prosenttia Suomen väestöstä. Toimeentulotukea 

myönnettiin vuonna 2004 yhteensä 401 031 henkilölle, mikä oli 5,4 prosenttia 

vähemmän kuin edellisenä vuotena. Eniten aikuisia tuensaajia oli 20–29 -vuotiaiden 

ikäryhmässä. Toimeentulotuen saajista 69,4 prosenttia oli yksinasuvia henkilöitä ja 88 

prosenttia oli työttömänä. Kaikista Suomen yksinhuoltajatalouksista 26,9 prosenttia oli 

toimeentulotuen piirissä. (Stakes 2005, 1-2.) 

1990-luvun loppupuolella köyhyys lisääntyi koko väestössä ja erityisesti nuorten 

köyhyysaste nousi (Hämäläinen 2004, 35). Hämäläinen (2004) havaitsi tarkastellessaan 

nuorten köyhyyttä, että köyhyys lisääntyi eniten vanhempainvapaalla ja 

kotihoidontuella olevien, työttömien ja opiskelijoiden keskuudessa.  Hänen mukaansa 

1990-luvun lopulla kahden elättäjän lapsiperheiden ja nuorten yksinhuoltajaäitien 

köyhyysriski kaksinkertaistui. (Hämäläinen 2004, 101.)  

Osa suomalaisista on vaarassa jäädä pysyvästi köyhäksi (Iivari 2000, 134). Köyhyyden 

keskeisin selittäjä on työttömyys (Kangas & Ritakallio 1996, 53). Tutkijoiden 

keskuudessa yleinen näkemys on, että teollistuneissa yhteiskunnissa köyhyys johtuu 

taloudellisten resurssien puutteesta ja tästä johtuvasta sosiaalisen toimintakyvyn 

rajoittuneisuudesta. Köyhyys ei siis ole pelkästään puutetta muun muassa asunnosta, 

ravitsemuksesta tai vaatetuksesta. Köyhyys ilmenee fyysisen toimintakyvyn 
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edellytysten puutteen lisäksi myös puutteena mahdollisuuksista osallistua, elää ja 

kuluttaa ympäröivän yhteiskunnan laatuvaatimusten mukaisesti. (Kangas & Ritakallio 

1996, 11.)  

2.2 Kulutus 

Yleisen tulotason ja varallisuuden nousun myötä ihmisten koettu hyvinvointi on yhä 

riippuvaisempaa heidän kyvystään ostaa ja kuluttaa haluamallaan tavalla (Wilska 2004, 

68). Kuluttaminen voidaankin nähdä nykyään yhtenä keskeisimpänä yhteiskunnallisten 

jakojen muodostajana ja nyky-yhteiskuntaan liittyvänä välttämättömyytenä (Niemelä 

2004, 57).  

1980-luvun puolivälin ja 2000-luvun alkupuolen välille mahtuu monia suuria 

yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet kotitalouksien kulutusedellytyksiin 

ja kulutukseen. Muun muassa Suomen väestörakenne ja hyvinvointivaltion järjestelmät 

ja käytännöt muuttuivat. Lisäksi kansainvälistyminen ja erinäiset taloudelliset 

muutokset, kuten rahamarkkinoiden vapauttaminen ja vuokrasäännöstelystä 

luopuminen, sekä muutokset informaatio- ja viestintäteknologiassa vaikuttivat 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitä kautta myös kulutukseen. (Ahlqvist & Berg 2003, 

16.)   

2.2.1 Kulutusmenojen kehitys 

Yksityinen kulutus kasvoi Suomessa nopeasti toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla. 

Vuodesta 1950 vuoteen 1990 kulutuksen volyymi laskettuna asukasta kohden kasvoi 

noin 4,5 prosenttia vuodessa. (Riihelä ym. 2002, 239.) Viime vuosikymmenen alun 

lama katkaisi kasvun hetkellisesti. Aikavälillä 1990–1995 kotitalouksien käytettävissä 

olevat tulot alenivat keskimäärin kahdeksan prosenttia ja kulutusmenot yhdeksän 

prosenttia (Kosunen 1999, 3).  

Laman aikana useat kotitaloudet ajautuivat taloudellisiin ongelmiin. Työttömyyden ja 

alentuneen reaalisen tulotason takia tulot eivät riittäneet kattamaan kulutuksesta 
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aiheutuneita menoja (Uusitalo 2000, 43). Lama vaikutti eri tavalla eri kuluttajien 

hyvinvointiin. Muutokset kulutuksessa eivät jakautuneet tasapuolisesti. (Maula, Pantzar 

& Raijas 1995, 9.) Lama aiheutti muutoksia kulutuksen rakenteeseen (Kosunen 1999, 

3). Kulutus siirtyi niin sanottuun peruskulutukseen (Ahlqvist & Berg 2003, 8). 

Kotitaloudet lisäsivät säästämistään ja lykkäsivät kestokulutustavaroiden ostamista 

(Riihelä ym. 2002, 238). Laman aikana kulutusta sopeutettiin myös muun muassa 

vähentämällä ostettuja määriä ja siirtymällä halvempiin tuotteisiin (Uusitalo & 

Lindholm 1994, 105–106). 

Laman jälkeen kulutus kääntyi kasvuun, mutta kasvu ei kuitenkaan ollut enää tasaista 

sosioekonomisten ryhmien välillä. Erityisesti palkansaajien ja yrittäjien kulutus kasvoi, 

mutta maatalousyrittäjien ja työmarkkinoiden ulkopuolisten kotitalouksien kulutus ei 

kasvanut samalla vauhdilla. Myös opiskelijoiden kulutus jäi jälkeen muista ryhmistä. 

Vaikka kaikki palkansaajaryhmät nostivat kulutustasoaan, erot kulutuksessa vaihtelivat 

ryhmien sisällä. Kulutus ja edellytykset siihen näyttivät keskittyneen keski-ikäisten 

henkilöiden sekä ylempien toimihenkilöiden talouksille. Kahden aikuisen perheet ovat 

lisänneet kulutusmenojaan, kun yksinhuoltajaperheiden kulutusmenot ovat puolestaan 

samanaikaisesti jääneet näistä talouksista jälkeen. (Ahlqvist & Berg 2003, 7-8.) 

2000-luvun alussa suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot olivat reaalisesti noin 

kolmanneksen suuremmat kuin vuonna 1985 (Ahlqvist & Berg 2003, 7). Vuosina 2001–

2002 kotitaloudet kuluttivat kulutusyksikköä kohden keskimäärin 15 065 euroa. 

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonominen asema vaikuttaa kotitalouden kulutukseen 

käyttämään rahamäärään. Kun ylempien toimihenkilöiden perheissä käytetään 

kulutusyksikköä kohden vuodessa lähes 20 000 euroa, jää kulutus työttömien ja 

opiskelijoiden kotitalouksissa lähelle 10 000 euroa. (Ahlqvist & Berg 2003, 72–73.) 

Väestön tasolla yleisesti eniten kulutetaan elintarvikkeisiin, juomiin, aterioihin, 

asumiseen ja liikenteeseen (Niemelä 2004, 50). Vuosina 2001–2002 eniten rahaa kului 

asumiseen, keskimäärin 4321 euroa vuodessa. Liikenne oli seuraavaksi suurin menoerä, 

siihen kului keskimäärin 2213 euroa vuodessa. (Ahlqvist & Berg 2003, 72.)  
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2.2.2 Pienituloisten kulutus 

Pienituloisten henkilöiden kulutusmenot eroavat muiden tuloryhmien kulutusmenoista. 

Niemelä (2005) havaitsi tutkimuksessaan, että vaikka absoluuttiset erot kulutusmenoissa 

ovatkin suuria eri tuloryhmien välillä, erot suhteellisissa kulutusmenoissa ovat 

huomattavasti pienempiä. Niemelän mukaan pienituloisten kulutus painottuu muita 

tuloryhmiä enemmän asumiseen ja elintarvikkeisiin, mutta erot muissa kulutuserissä 

ovat suhteellisen pieniä, eikä pienituloisten kulutus kohdistu pelkästään 

välttämättömyyksiin. (Niemelä 2005, 93.) Niemelä (2005, 87) on tutkimuksessaan myös 

havainnut että elinvaihe ja elämäntilanne selittävät pienituloisten kulutusta paremmin 

kuin keskituloisten kulutusta.  

Myös Kosunen on tutkimuksessaan (1999) todennut, että elintarvikkeiden ja asumisen 

menojen sekä pienituloisuuden ja -menoisuuden välillä on yhteys. Kosusen mukaan 

kotitalouksilla, joilla on pienet tulot tai pienet menot, asumisen meno-osuus on 

keskimääräistä suurempi.  Kotitalouksien, joilla on pienet menot, kuluissa painottuvat 

myös elintarvikkeet sekä juomat ja ateriat. (Kosunen 1999, 5.) 

Pienituloiset käyttävät koko väestöön verrattuna selkeästi vähemmän rahaa 

liikenteeseen. Myös menot elintarvikkeisiin, juomiin, aterioihin, kulttuuriin ja vapaa-

aikaan sekä muihin tavaroihin ja palveluihin ovat koko väestöä alhaisemmat. Muissa 

kulutuksen pääryhmissä kulutuserot ovat pienempiä ja esimerkiksi tietoliikennemenot 

ovat pienituloisilla koko väestön kanssa samalla tasolla. (Niemelä 2004, 50–51.) Vaikka 

pienituloisten kulutuksessa painottuvat elintarvikkeet sekä asuminen, ei heidän 

kulutuksensa suuntaudu pelkästään perinteisiin välttämättömyyksiin. Voidaankin 

katsoa, että heidän kulutuksensa kohdistuu myös hyödykeryhmiin, jotka tyydyttävät 

yhteiskunnan laatuvaatimuksiin sisältyviä sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Näistä 

ryhmistä nousevat selkeimmin esille tietoliikennemenot. Myöskään kulttuuri- ja vapaa-

ajan palveluiden kulutuksen rakenteessa ei ole suurta eroa koko väestön ja pienituloisten 

välillä. Koko väestön ja pienituloisten väliset erot kulutuksen rakenteessa ovatkin 

kohtuullisen pieniä. (Niemelä 2004, 58.)  
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2.2.3 Tulojen riittävyys kulutukseen 

Suomen Pankkiyhdistyksen teettämässä tutkimuksessa seitsemän prosenttia vastaajista 

ilmoitti, että heidän menonsa ovat tuloja suuremmat. Vastaajista prosentti joutui 

ottamaan ylimääräistä lainaa menojensa kattamiseksi. Yleisintä tuloja suuremmat menot 

olivat opiskelijoiden ja nuorten kohdalla. Myös liian pieni palkka tai säännöllisesti 

toistuva suuri meno saattoivat tutkimuksen mukaan johtaa siihen, että menot olivat 

tuloja suuremmat. 40 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän tulonsa ja menonsa ovat 

yhtä suuret. (Suomen Pankkiyhdistys 2005a, 23.) 

Niemelä (2005, 134) on tutkimuksessaan havainnut, että kotitalouksilla, joissa on kaksi 

elättäjää, toimeentulo on turvatumpaa kuin yhden hengen kotitalouksilla tai yhden 

huoltajan kotitalouksilla. Tarkastellessaan kotitalouden sidottujen menojen suhdetta 

tuloihin hän toteaa, että ainoastaan pienituloisten kotitalouksien joukosta löytyy 

talouksia, joiden sidotut menot ylittävät kotitalouden rahatulot. Nämä kotitaloudet ovat 

tyypillisesti yhden hengen kotitalouksia. (Niemelä 2005, 126.) Verrattaessa 

pienituloisten ja muun väestön menojen osuutta rahatuloista Niemelä (2005) havaitsee, 

että kun sidottujen menojen osuus rahatuloista on muulla väestöllä noin 20 prosenttia, 

on se pienituloisilla noin 40 prosenttia. Yhden hengen talouksissa elävillä 25–44-

vuotiailla pienituloisilla henkilöillä sidottujen menojen osuus rahatuloista on jopa yli 80 

prosenttia ja eroa muihin 25–44-vuotiaisiin kertyy noin 60 prosenttia. (Niemelä 2005, 

127.)      

Vuonna 2001 sosiaaliturvasta riippuvaisia talouksia oli 25–34-vuotiaiden kotitalouksien 

ryhmästä 13 prosenttia. Sosiaaliturvasta riippuvaisten nuorten aikuisten ja muiden 

nuorten aikuisten erot tuloissa ja kulutuksessa ovat kasvaneet merkittävästi laman 

jälkeen. Kun sosiaaliturvasta riippumattomien tulot sekä kulutus ovat kasvaneet selvästi 

lamaa edeltävään tilanteeseen verrattuna, ovat sosiaaliturvasta riippuvaisten tulot ja 

kulutus edelleen alhaisemmalla tasolla kuin ennen lamaa. Vuonna 2001 sosiaaliturvasta 

riippuvaisten tulot olivat yli 3000 euroa pienemmät kuin heidän kulutuksensa. 

Sosiaaliturvasta riippuvaiset saavat myös tilastoimattomia tukia, kuten rahallista tukea 

läheisiltä tai elatusapua, mutta nämä eivät riitä kattamaan tulojen ja kulutuksen välistä 

erotusta. (Wilska 2004, 74–85.)  
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2.3 Luottojen käyttö 

Kulutusta voidaan tulojen lisäksi rahoittaa myös joko käyttämällä säästöjä, myymällä 

omaisuutta tai ottamalla velkaa (Riihelä ym. 2002, 227). Luotot ovat nykyään tärkeä osa 

kotitalouksien taloudenpitoa (Muttilainen 2002, 248). Luotot tarjoavat mahdollisuuden 

kuluttamiseen, vaikka kulutushetkellä ei tarvittavaa rahamäärää olisikaan käytettävissä. 

Toisin sanoen luotot tarjoavat mahdollisuuden käyttää tulevaisuuden tuloja etukäteen. 

Käteistä rahaa käytettäessä kuluttaja pystyy kerralla ostamaan sen verran, mihin mukana 

oleva rahamäärä riittää. Pankkikortilla maksaessaan hänellä on mahdollisuus käyttää 

kaikki tilillään olevat rahat. Luottokortit sen sijaan tarjoavat mahdollisuuden käyttää 

rahaa mahdolliseen luottorajaan asti, eikä henkilön oma senhetkinen varallisuus rajoita 

ostamista. (Lehtonen 1999, 207–208.) Luottokorttien tavoin toimivat myös muut 

kulutusluotot.  

Luottojen merkitys on kasvanut Suomessa 1950-luvun puolesta välistä lähtien. 

Luotoista on tullut hyväksytty ja tärkeä osa kotitalouksien menojen rahoittamisessa 

(Muttilainen 2002, 248.) 1980-luvun lopulla rahamarkkinoiden vapautuminen synnytti 

tilanteen, jossa oli mahdollisuus kuluttaa enemmän kuin mihin käytettävissä olevat tulot 

riittivät (Aatola & Viinisalo 1999, 2).  

Vuonna 2003 suomalaisilla oli velkoja yhteensä 54 miljardia euroa (Tilastokeskus 

2005a, 6). Vuonna 1998 alkanut kotitalouksien velkaantumisasteen kasvu jatkuu 

edelleen. Velkaantumisasteella tarkoitetaan maksamatta olevan velkamäärän osuutta 

kotitalouksien kaikista käytettävissä olevista tuloista. Vuoden 2005 aikana sekä 

asuntovelka- että kulutusluottonostot ovat kasvaneet tulojen kasvua nopeammin. 

(Suomen Pankkiyhdistys 2005b, 22.)  

Luottoja käytetään eniten suhteellisen hyvin toimeen tulevissa väestöryhmissä 

(Muttilainen 2002, 141). Suomen Pankkiyhdistyksen Säästäminen ja luotonkäyttö -

tutkimuksessa 53 prosentilla vastanneista henkilöistä oli lainaa. Eniten lainaa oli 25–34 

–vuotiailla henkilöillä sekä kotitalouksilla, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. 

Kulutusluottoja oli 33 prosentilla vastaajista, yleisin kulutusluottomuoto oli pankista 



 

21 

otettu kulutusluotto. (Suomen Pankkiyhdistys 2005b, 5.) Tällä hetkellä lainanottajilla 

noin 23 prosenttia käteen jäävistä tuloista menee lainan lyhennyksiin (Suomen 

Pankkiyhdistys 2005b, 11).  

2.4 Velkaantuminen 

Vaikka suurin osa velallisista pystyykin hoitamaan luottonsa ilman vaikeuksia, osa 

joutuu taloudellisiin ongelmiin. Goldsmithin (1996, 276) mukaan luotonkäyttö on yksi 

kotitalouksien suurimpia talouden hallinnan ongelmia. Mikäli kotitalous arvioi 

maksukykynsä väärin, eikä pysty maksamaan ottamiaan luottoja pois, voivat seuraukset 

olla hyvinkin vakavat. 

2.4.1 Velkaongelmat Suomessa 

Uudistus Suomen rahoitusmarkkinoilla 1980-luvulla heikensi luotonannon kontrollia. 

Velkaongelmat lähtivät kasvuun 1980-luvulla, 1990-luvun alkupuolella niiden kasvu 

jyrkkeni. Laman jälkeen velkaongelmat hetkellisesti vähenivät, kunnes ne lähtivät 

jälleen nousuun 1990-luvun loppupuolella. Kyselytutkimusten mukaan velkaongelmia 

kokeneiden ja ulosotto- tai luottotietorekisteriin kirjattujen henkilöiden osuus 

aikuisväestöstä vaihteli 1990-luvulla 5-15 prosentin välillä. Arvellaan, että 1990-luvun 

lopulla noin 200 000–300 000 henkilöllä oli velkaongelmia. (Muttilainen 2002, 248.)  

Vuoden 2005 lopussa noin 303 200 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä Suomen 

Asiakastieto Oy:n luottotietorekisterissä (Suomen Asiakastieto Oy 2006). Merkinnän 

tullessa luottotietorekisteriin on lasku ollut maksamatta keskimäärin 6-8 kuukautta. 

Maksuhäiriömerkintä onkin yleensä seurausta joko vakavista maksuvaikeuksista tai 

piittaamattomuudesta. (Asikainen 2001, 59.)  

Muttilaisen (2002, 249) mukaan näyttäisi siltä, että ylivelkaantumista esiintyy 

keskimääräistä useammin muun muassa työttömien, pienituloisten, yksinhuoltajien ja 

vähän koulutettujen kotitalouksissa. Useiden kyselytutkimusten perusteella normaalia 
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heikommassa taloudellisessa asemassa olevat väestöryhmien edustajat kokevat itsensä 

tavallista useammin ylivelkaantuneiksi (Muttilainen 2002, 141).  

1990-luvun alkupuolella velkaongelmien pääsyynä olivat asuntovelat (Iivari & 

Heinonen 1997, 119). Laman jälkeen ylivelkaantumisen taustalla on ollut erityisesti 

työsuhteiden muuttuminen lyhytaikaisiksi, sosiaaliturvan leikkaukset sekä kotitalouden 

erilaiset sosiaaliset kriisit (Iivari 2000, 134). Vuosituhannen vaihteessa asiakkaat 

hakeutuvat velkaneuvontaan pienempien ja moninaisempien velkojen takia (Iivari 2000, 

120). Iivarin ja Mälkiän (1999, 35) tutkimuksessa velkajärjestelystä karsiutuneiden 

henkilöiden velat koostuivat pääasiassa joko yritys-, takaus-, kulutus- tai 

asuntoluotoista.  

Erolan (2003) mielestä ylivelkaantuminen esitetään liian usein velallisen oman 

toiminnan seurauksena. Velkaantumista selitetään usein joko sillä, että velallinen on 

ottanut liikaa velkaa tai että hän on kuluttanut liikaa velaksi (Erola 2003, 182.) 

Velkaongelmat ovatkin useammin seurausta yllättävästä toimeentulon vaarantavasta 

muutoksesta kuin velallisen tahallisesta toiminnasta (Muttilainen 2002, 249). Myös 

kevytmielistä velkaantumista kuitenkin esiintyy (Koskinen 1995, 4).  

2.4.2 Velkaongelmien seuraukset ja ratkaisukeinot 

Pitkään kestävät vakavat velkaongelmat aiheuttavat velallisille sekä taloudellisia että 

sosiaalisia haittoja (Muttilainen 2002, 249). Ylivelkaantuminen voi aiheuttaa 

voimakasta stressiä, huolta rahan riittävyydestä sekä rasitetta sosiaalisille suhteille 

(Iivari & Mälkiä 1999, 76–78). Koljosen ja Römer-Paakkasen (2000) tutkimuksessa 

nuorena ylivelkaantuneista todettiin taloudellisten ongelmien vaikuttavan velkaantuneen 

henkilön psyykkiseen terveyteen. Ylivelkaantuminen saattoi myös aiheuttaa häpeän ja 

eristyneisyyden tunnetta. (Koljonen & Römer-Paakkanen 2000, 64.)  

Henkilöt, joilla on maksuhäiriömerkintä, kokevat muuta väestöä enemmän taloudellista 

epävarmuutta (Erola 2000, 69). Kun tavallisesti henkilö pystyy tasapainottamaan 

taloudellista tilaansa esimerkiksi luottokortin tai kulutusluottojen avulla, ei 

maksuhäiriöisellä henkilöllä ole mahdollisuutta samaan. Erolan (1997) mukaan 
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maksuhäiriömerkintä saattaa aiheuttaa henkilölle myös muun muassa häpeää ja 

itsesyytöksiä. Koska luotot ovat nyky-yhteiskunnassa hyvin keskeisessä asemassa, on 

maksuhäiriömerkintä suuri taakka. Erolan mielestä merkintä luottotietorekisterissä 

johtaa pahimmillaan henkilön kokonaisvaltaiseen sulkemiseen yhteiskunnan 

ulkopuolelle. (Erola 1997, 49–67.)    

Velkaongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan joko vapaaehtoisella sovitteluratkaisulla, 

vapaaehtoisella velkojen järjestelyllä tai virallisella velkajärjestelyllä (Koljonen & 

Römer-Paakkanen 2000, 32–34).  Suuri osa velkaongelmiin joutuneista selviää 

tilanteesta joko sopeuttamalla talouttaan tai neuvottelemalla velkojien kanssa 

(Muttilainen 2002, 249). Velkaantuneet voivat omin keinoin pyrkiä ratkaisemaan 

taloudellisia ongelmiaan muun muassa tekemällä lisätöitä ja karsimalla menojaan 

(Koljonen & Römer-Paakkanen 2000, 23–29).  

Ulkopuolista apua tarvitaan, jos velallinen ei pysty noudattamaan velkojan kanssa 

tehtyä sopimusta eikä kykene selviämään ongelmistaan itse (Muttilainen 2002, 249). 

Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli voimaan vuonna 2000 (L 713/2000). 

Talousneuvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmia, velkaneuvonnalla 

puolestaan pyritään ratkaisemaan velkakriisi. Vakavan velkaongelman kohdalla neuvoja 

selvittää ensin velallisen talous- ja velkatilanteen, jonka jälkeen neuvojan tulisi 

ensisijaisesti avustaa asiakasta velkojien kanssa käytävissä vapaaehtoisissa 

sopimusneuvotteluissa. Mikäli vapaaehtoinen sovittelu ei onnistu, velkaneuvojan tulisi 

selvittää muut mahdolliset ratkaisut velkaongelmiin sekä velallisen mahdollisuudet 

päästä velkajärjestelyyn. (Valkama 2004, 18–20.) 

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä tuli voimaan vuonna 1993 (Muttilainen & Tala 

1998, 1). Velkajärjestelyn tarkoituksena on järjestää ylivelkaantuneen henkilön velat 

hänen maksukyvylleen sopiviksi sekä saada aikaiseksi myös velkojille mahdollisimman 

hyvä sopimus (Römer-Paakkanen & Pentikäinen 2003, 4). Velkajärjestelyn avulla on 

selvitetty paljon vakavia velkaongelmia ja sillä on ollut suuri merkitys järjestelyssä 

olleille velallisille (Muttilainen 2002, 251). Velkajärjestelylain tullessa voimaan tuli 

ylivelkaantuneille mahdollisuus vapautua elinikäisestä velkavastuusta (Muttilainen 

2002, 252). Velkajärjestelyn saaminen auttaa merkittävästi velkaongelmista 
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selviämisessä ja se korjaa yleensä velkaantuneen taloudellista tilannetta olennaisesti 

(Muttilainen 2002, 41). Mutta jos henkilöä ei hyväksytä velkajärjestelyyn, on olemassa 

riski siitä, että henkilö joutuu yhteiskunnan ulkopuolelle (Römer-Paakkanen & 

Pentikäinen 2003, 64). 

1990-luvulla perustettiin myös uusia sosiaalisen takaus- ja luototustoiminnan muotoja 

helpottamaan velkaongelmia. Tällaista takaustoimintaa tekemään perustettiin Takuu-

Säätiö vuonna 1990. (Muttilainen 2002, 230.) Seuraavassa luvussa esittelen säätiön 

toimintaa tarkemmin. 

3 Tutkimusongelma 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin Takuu-Säätiötä ja sen toimintaa sekä kulutusluottoja. 

Lopuksi määrittelen tämän tutkimuksen tutkimusongelman sekä – kysymykset. 

3.1 Takuu-Säätiö ja järjestelylainojen takaukset 

Takuu-Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää kriisitilanteissa olevien henkilöiden 

selviämistä taloudellisista ongelmista. Käytännössä säätiö toteuttaa tarkoitustaan 

takaamalla pankkilainoja tilanteessa, jossa velallinen ei pysty hoitamaan ottamiaan 

useita eri velkoja, mutta hän pystyy hoitamaan järjestelyluottoa, jolla useat eri velat 

yhdistetään. (Takuu-Säätiö 2005c, 2.) Takuu-Säätiö perustettiin vankilapappien 

aloitteesta vuonna 1990. Seuraavana vuonna säätiö ryhtyi myöntämään vankilasta ja 

muista laitoksista vapautuville henkilöille velan takauksia. (Muttilainen 2002, 230.) 

Vuodesta 1995 lähtien Takuu-Säätiö on myöntänyt järjestelylainan takauksia myös 

muille kotitalouksille Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän pääomavarauksen avulla 

(Takuu-Säätiö 2005c, 5).  

Takuu-Säätiön takaustoiminnan tavoitteena on, että takauksen saaneen henkilön 

velkaantuminen päättyy. Takaus on tarkoitettu Suomessa asuville yksityishenkilöille, 

jotka eivät muilla kohtuullisilla keinoilla pysty järjestelemään velkojaan. Takaus 

myönnetään korkeintaan 34000 eurolle ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. Järjesteltävät 
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velat voivat olla niin pankkilainoja, kulutusluottoja, osamaksuja, takausvastuita, 

vahingonkorvauksia kuin vuokra-, lasku- tai elatusapurästejäkin. Takauksen 

myöntämisen kannalta tärkeää on, että hakijan velkaantumiseen johtaneet syyt ovat joko 

poistuneet tai hallinnassa ja hakijalla on riittävästi maksukykyä järjestelylainan 

hoitamiseen. (Takuu-Säätiö 2005a, 3-4.)  

Takuu-Säätiöllä on kaksi eri takausmuotoa: perusrahastotakaus ja 

velkajärjestelyrahastotakaus. Perusrahastotakauksia myönnetään henkilöille, joilla on 

laitos- tai pitkä avohoitotausta, kun taas velkajärjestelyrahastotakauksia myönnetään 

muille velkaantuneille kotitalouksille. (Takuu-Säätiö 2005c, 3.) Säätiön tärkein 

toimintamuoto on velkajärjestelyrahastotakaus (Muttilainen 2002, 231).  

Vuonna 2004 Takuu-Säätiöön saapui yhteensä 1366 

velkajärjestelyrahastotakaushakemusta, joista 607:lle annettiin myönteinen päätös. 

Vuoden 2004 lopussa velkajärjestelyrahastotakauksia oli voimassa yhteensä 3340 

kappaletta. Perusrahastotakauksia myönnettiin vuonna 2004 kaksi kappaletta. (Takuu-

Säätiö 2005c, 5.) 
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KUVIO 4. Takuu-Säätiön takausta vuonna 2004 hakeneiden henkilöiden ikä 
(n=1360) (Takuu-Säätiö 2005b) 

Takuu-Säätiön takausta hakevat eniten 41–55-vuotiaat henkilöt (ks. kuvio 4). Vuonna 

2004 takauksen hakijoista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä (Takuu-Säätiö 

2005b).  
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KUVIO 5. Takuu-Säätiön takausta vuonna 2005 hakeneiden henkilöiden 
velkaantumisen pääasialliset syyt (n=643) (Takuu-Säätiö 2005b) 

Takauksen hakijoiden yleisimmät velkaantumisen syyt olivat vuonna 2005 kulutuksen 

hallitsemattomuus, parisuhde-ero ja työttömyys (ks. kuvio 5). Vuonna 2005 säätiöön 

saapui yhteensä 1031 hakemusta. Hakijoista 38 prosentin velkaantumisen pääasiallinen 

syy ei ollut tiedossa. (Takuu-Säätiö 2005b.) Takauksen hakijoiden velkaantumisen 

taustalta löytyvistä syistä ei valitettavasti ole vertailukelpoista tilastotietoa vuodelta 

2004, jolloin tämä tutkimus tehtiin, sillä kyseisen vuoden syksyllä Takuu-Säätiössä 

muutettiin velkaantumisen syyluokituksia. Takuu-Säätiön asiakkaiden velkaantumisen 

yleisimmän syyn, kulutuksen hallitsemattomuuden, kannalta keskeinen käsite ovat 

kulutusluotot, joita esittelen seuraavaksi. 

3.2 Kulutusluotot 

Kulutusluotto on hyvin monitahoinen käsite. Yleensä kulutusluotoilla tarkoitetaan 

kohtuullisen lyhyitä luottoja, joilla rahoitetaan kulutushyödykkeiden hankintaa. (Peura-

Kapanen 2004, 7.) Kulutusluotoilla voidaan rahoittaa esimerkiksi auton, kodinkoneen, 

matkan tai huonekalujen ostoa. Niitä voidaan käyttää myös yllättävien tilapäisten 

menojen rahoittamiseen. Tällä hetkellä useat eri tahot Suomessa myöntävät 

kulutusluottoja. Uusia luottomuotoja ja niiden tarjoajia tulee markkinoille jatkuvasti 

lisää. (Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 1.) Peura-Kapanen (2004, 6) toteaa, että pankkien 
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ja rahoitusyhtiöiden kautta on saatavilla yli 100 erilaista korttia, joihin sisältyy, tai 

joihin voidaan liittää luotto-ominaisuus (ks. myös Suomen Pankkiyhdistys 2006b). 

Kuluttajansuojalain mukaan kulutusluottoja ovat kaikki elinkeinonharjoittajan 

kuluttajalle tarjoamat luotot riippumatta luottomuodosta, luoton määrästä, luoton 

kestosta tai käyttötarkoituksesta. Kuluttajansuojalaissa kulutusluottotyypit jaetaan 

tililuottoihin, kertaluottoihin sekä hyödykesidonnaisiin luottoihin. (Peura-Kapanen 

2004, 7−8.) 

Suomen Pankkiyhdistyksen selvityksessä (Suomen Pankkiyhdistys 2006a) erotetaan 

pankkien myöntämät kulutusluotot, tililuotot ja luottokorttiluotot, osamaksuluotot ja 

pikalainat toisistaan. Pankkien myöntämät luotot on yleensä tarkoitettu suurempien 

hankintojen, kuten auton tai vapaa-ajan asunnon, ostoon ja niihin vaaditaan yleensä 

vakuus. Tililuottoja ja luottokorttiluottoja myöntävät muun muassa pankit, 

luottokorttiyhtiöt, kaupan keskusliikkeet sekä yksittäiset kauppaliikkeet. Tililuotot ovat 

jatkuvia kulutusluottoja, joissa luotonottajalla on jatkuvasti käytössään sovitun 

suuruinen luottoraja. Luottokorttiluoton voi maksaa takaisin joko kerralla tai sovitun 

suuruisina lyhennyksinä. Osamaksuluotto on yksittäisen tavaran ostamista varten otettu 

luotto. Osamaksuluottoja käytetään erityisesti autokaupassa. Pikalainoissa laina-ajat 

ovat kohtuullisen lyhyitä ja lainasummat pieniä. Pikalainoja voi tyypillisesti hakea 

esimerkiksi tekstiviestillä tai internethakemuksella. Pikalainoihin ei vaadita vakuuksia, 

mutta niiden kustannukset ovat erittäin korkeat. (Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 1-2.) 

Kulutusluottojen kustannukset vaihtelevat. Edullisimpia kulutusluottoja ovat pankin 

myöntämät vakuudelliset luotot, joiden korko oli tammikuussa 2006 keskimäärin 4,71 

prosenttia. Rahalaitosten myöntämien tililuottojen ja luottokorttiluottojen korot ovat 

pankkien myöntämiä luottoja korkeammat. Vuoden 2005 joulukuussa rahalaitosten 

myöntämien tililuottojen korko oli keskimäärin 9,27 prosenttia. Vakuudettomien 

kulutusluottojen korot vaihtelevat puolestaan yhdeksästä prosentista yli 30 prosenttiin. 

Kalleimpia näistä ovat postimyyntiyritysten myöntämät luotolliset tilit. Pikaluottojen 

todelliset vuosikorot voivat puolestaan olla jopa useita satoja prosentteja. (Suomen 

pankkiyhdistys 2006a, 6.)  
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Vuoden 2005 lopussa kaikista Suomen kotitalouksilla olevista luotoista kulutusluottoja 

oli 13,6 prosenttia. Kotitalouksilla oli kulutusluottoja vuoden 2005 lopussa yhteensä 9,4 

miljardia euroa. Kulutusluotto on yleisin yksityishenkilöiden käyttämä luottomuoto. 

(Suomen Pankkiyhdistys 2006b, 4-5.) 

3.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Takuu-Säätiön velkajärjestelyrahaston alkuaikojen asiakkaat ylivelkaantuivat lama-ajan 

ilmiöiden, kuten työttömyyden, takausvastuun aktualisoitumisen tai asunnon 

jäännöslainojen vuoksi. Vuosituhannen vaihteessa ylivelkaantumisen syyt muuttuivat ja 

nyt Takuu-Säätiössä tarvitaan tietoa siitä kenelle ja millaisten elämäntilanteiden 

selvittämiseen säätiön takausta käytetään tänä päivänä. Säätiön päätarkoituksena ei ole 

luottojen yhdistäminen vain mukavuus- tai järkevyyssyistä, vaan toiminnan tarkoitus on 

edistää itsenäistä selviytymistä asiakkaan ollessa taloudellisessa kriisitilanteessa itsestä 

riippumattomasta syystä. Kulutusluotoilla ylivelkaantuneista henkilöistä tarvitaan 

tarkentavaa tietoa nykyisen asiakaskunnan ymmärtämiseksi. (M. Mattila, 

henkilökohtainen tiedonanto 14.2.2006.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa kulutusluotoilla 

ylivelkaantumisesta. Takausvelallisia tai kahden asunnon loukkuun jääneitä 

ylivelkaantuneita henkilöitä on kohtuullisen helppo ymmärtää, mutta kulutusluotoilla 

velkaantumista pidetään usein pelkästään oman ajattelemattoman toiminnan 

seurauksena. Kulutusluotoilla ylivelkaantuminen mielletään usein kevytmieliseksi 

velkaantumiseksi. 

Oma kiinnostukseni kulutusluottoihin heräsi työskennellessäni luottokorttiyhtiön 

asiakaspalvelussa, jossa keskustelin päivittäin maksuongelmista asiakkaiden kanssa. 

Silloin huomasin, että ylivelkaantumisen taustalla olevat syyt ovat moninaisia, eivätkä 

kulutusluottojen maksuongelmat välttämättä johtuneet tahallisesta omien varojen 

ylittämisestä tai välinpitämättömyydestä laskujen maksua kohtaan. Maksuongelmista 

kärsineet asiakkaat kertoivat heitä kohdanneesta työttömyydestä, yksinhuoltajuudesta 

tai avioerosta. Tuntui siltä, että usein asiakkaat elivät luottokortilla, koska muuta 

vaihtoehtoa perheen elatukseen ei ollut.  
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Takuu-Säätiöön saapuneisiin kulutusluotoilla ylivelkaantuneiden hakemuksiin 

tutustuttuani mielikuvani kulutusluotoilla ylivelkaantumisen taustalta löytyvien syiden 

moninaisuudesta vahvistui. Useassa tapauksessa edes asiakkaat itse eivät pysty 

nimeämään yhtä varsinaista syytä ylivelkaantumiseen, vaan syyt saattavat olla 

päällekkäisiä ja yhtäaikaisia.   

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma on: ”Mistä kulutusluotoilla ylivelkaantuminen 

johtuu?” Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

� Mitä syitä kulutusluotoilla ylivelkaantumisen taustalla on? 

� Ketkä ylivelkaantuvat kulutusluotoilla? 

� Olisiko kulutusluotoilla ylivelkaantuminen voitu estää tai olisiko siihen voitu 
vaikuttaa aikaisemmin? 

� Miten Takuu-Säätiön takauksen saaminen on vaikuttanut kulutusluotoilla 
ylivelkaantuneen henkilön taloudelliseen tilanteeseen?  

4 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimusmenetelmä valitaan usein sen perusteella, minkälaista ja mistä tai keneltä 

tietoa etsitään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 171). Päädyin käyttämään tässä 

tutkimuksessa sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Määrällisen eli 

kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin pystytään selvittämään asioiden suuruusluokkia ja 

asioiden välisiä riippuvuuksia (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 21). Pyrin 

laadullisella tutkimuksella täydentämään kuvaa määrällisessä tutkimuksessa 

tarkastelluista seikoista. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen 

kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2003, 

152). Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on usein tutkimuksen kohteiden omien 

näkemysten selvittäminen (Hakala 1999, 182).  
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4.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistona ovat ne vuoden 2004 aikana Takuu-Säätiöön 

saapuneet takaushakemukset, joihin takauskäsittelijä on merkinnyt hakijan 

velkaantumisen syyksi joko kulutuksen tai hallitsemattoman kulutuksen (n=178). 

Asiakkaan velkaantumisen syyksi määritellään kulutus tai hallitsematon kulutus 

esimerkiksi, mikäli asiakkaalla on merkittävä määrä kulutusluottoja tai laskurästejä, 

jotka ovat kertyneet viimeisen kahden tai kolmen vuoden kuluessa tai jos asiakas on 

velkaantumisensa aikana merkittävästi yliarvioinut maksukykynsä. Myös hakemuksessa 

esille tuleva kulutuskeskeinen elämäntapa tai nuoruuden ymmärtämättömyys johtavat 

siihen, että asiakkaan velkaantumisen syyksi merkitään kulutus tai hallitsematon 

kulutus. Aineistosta on jätetty ulkopuolelle kaikki ne hakemukset, joissa 

velkaantumisen päällimmäisenä syynä on ollut joku muu kuin kulutus tai hallitsematon 

kulutus. Myös ne hakemukset, joissa velkaantumisen syytä ei ollut määritelty lainkaan, 

jätettiin tutkimusaineiston ulkopuolelle.  

Tutkimusaineistoon otettiin mukaan ne hakemukset, joiden perusteella takaus oli joko 

myönnetty tai hylätty tai päätöksen tekemistä oli siirretty. Rauenneet sekä tiedoiltaan 

puutteelliset hakemukset, jotka olivat tutkimuksen tekohetkellä käsittelyssä, jätettiin 

tutkimusaineiston ulkopuolelle. 

Valmiiden aineistojen käyttämisessä pitää ottaa huomioon, kuinka paljon tietoa aineisto 

tuo tutkimusongelman selvittämiseksi (Alkula ym. 2002, 52). Takuu-Säätiöön 

saapuneista takaushakemuksista on mahdollista saada paljon tietoa siitä, minkälainen on 

takausta hakevan kulutusluotoilla ylivelkaantuneen henkilön elämäntilanne. 

Hakemuksesta löytyvät hakijan taustatiedot, tiedot hakijan tuloista, menoista ja 

varallisuudesta, luettelo kaikista hakijan veloista sekä hakijan itse kirjoittama 

velkahistoria. Näiden tietojen avulla oli mahdollista saada tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi olennaista tietoa kulutusluotoilla ylivelkaantuneiden taustoista ja 

velkaantumisen syistä. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto tulee koodata numeeriseen muotoon. Tämän 

jälkeen on analyysin vuoro, jonka apuna käytetään tavallisesti tietokoneohjelmia. 
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(Alkula ym. 2002, 24.) Tässä tutkimuksessa aineiston rajauksen jälkeen 

takaushakemuksista kerätyt tiedot syötettiin SPSS for Windows (versio 12.0) -

ohjelmaan, jota käytettiin aineiston analysointiin. Luottamuksellisuuden vuoksi 

kvantitatiiviseen aineistoon ei syötetty henkilötietoja, ainoastaan takaushakemuksen 

numero.  

4.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto ei yleensä ole varsinainen otos, vaan 

kohderyhmä, joka on arvioitu tutkimusaiheen kannalta kiinnostavaksi (Pyörälä 1995, 

14). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimusosion otokseksi valittiin samat 

hakemukset kuin kvantitatiiviseen tutkimusosioon, eli vuonna 2004 Takuu-Säätiöön 

lähetetyt takaushakemukset, jossa velkaantumisen syyksi oli merkitty kulutus tai 

hallitsematon kulutus. Rauenneet ja lisätietoja odottavat hakemukset rajattiin otoksen 

ulkopuolelle.   

Otoksen valinnan jälkeen Takuu-Säätiö lähetti otokseen kuuluville hakijoille (n=178) 

kirjeen (ks. liite 1), jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta. Takuu-Säätiön 

lähettämän kirjeen yhteydessä postitettiin myös itse laatimani kirje (ks. liite 2), jossa 

pyysin henkilöä lähettämään suostumuksensa yhteystietojensa luovuttamiseen 

tutkimusta varten, mikäli hän oli kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. Kahdeksan 

lähetettyä kirjettä palautui virheellisen osoitteen vuoksi. Yksi kirjeen vastaanottanut 

henkilö lähetti kirjeen, jossa hän ilmoitti, ettei halua osallistua haastatteluun. Myöntäviä 

vastauksia saapui yhteensä 32 kappaletta. 30 suostumusta oli lähettänyt takausta 

hakenut henkilö itse, kahden henkilön puoliso lähetti suostumuksen haastatteluun 

omalla nimellään. Nämä kaksi suostumusta hylättiin. Haastatteluun itse suostuneista 

henkilöistä 23:lle oli myönnetty takaus, 4:n takaushakemus oli hylätty ja 3:n 

takaushakemuksen käsittelyä oli siirretty. 

Koska suostumuksia haastatteluihin tuli huomattavasti odotettua enemmän, en pystynyt 

haastattelemaan kaikkia haastatteluun suostuneita henkilöitä. Päädyin ottamaan mukaan 

tutkimukseen ainoastaan ne henkilöt, joille takaus oli myönnetty. Tämän valinnan tein 

siksi, että takauksen saaneita henkilöitä haastattelemalla oli mahdollisuus kerätä tietoa 
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kulutusluotoilla ylivelkaantumisen lisäksi myös Takuu-Säätiön takauksen vaikutuksesta. 

Niistä haastatteluun suostuneista henkilöistä, joille takaus oli myönnetty, arvoin 12 

henkilöä, joihin otin itse suoraan yhteyttä puhelimitse ja sovin haastatteluajan. Lähetin 

haastatteluun osallistuville henkilöille ennen haastattelua kirjeen, jossa kerrottiin, että 

haastattelu nauhoitetaan ja pyysin kirjallisen suostumuksen nauhoitukseen.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli tässä tutkimuksessa tuoda syvempää tietoa 

ylivelkaantumiseen syistä. Tästä syystä valitsin tutkimusmenetelmäksi 

teemahaastattelun. Teemahaastattelumenetelmässä haastattelu etenee etukäteen 

määriteltyjen kysymysten sijaan teemojen avulla. Tämä menetelmä korostaa 

haastateltavan näkökulmaa tutkijan näkökulman sijaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 

Teemahaastattelussa haastattelija huolehtii, että kaikki teema-alueet tulevat käytyä läpi 

haastattelun aikana. Teema-alueiden järjestys ja laajuus ovat haastattelukohtaisia. 

(Eskola & Suoranta 1999, 87.)  

Tein haastattelut kesäkuussa 2005. Testasin kahdella koehaastattelulla haastattelurungon 

(ks. liite 3) toimivuutta sekä nauhoituksen laatua. Muokkasin teemahaastattelurunkoa 

jonkin verran ensimmäisen koehaastattelun jälkeen. Varsinaisia haastatteluja tein 

kymmenen. Tein haastattelut puhelimitse, sillä haastateltavat asuivat eri puolilla 

Suomea. Haastattelujen kesto vaihteli 30 minuutista puoleentoista tuntiin.  

Tässä tutkimuksessa haastattelun teemoiksi muodostuivat ylivelkaantumisen syy, 

kulutus velkaantumisen aikana, muiden henkilöiden vaikutus ylivelkaantumiseen, omat 

mahdollisuudet vaikuttaa ylivelkaantumiseen, eri tahojen mahdollisuudet 

ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi, nykyhetki ja tulevaisuus talouden kannalta, 

kulutus ja luotonkäyttö, talouden suunnittelu sekä Takuu-Säätiön takauksen 

myöntämisen vaikutukset. Käytin haastatteluteemojen määrittelyn apuna 

kvantitatiiviseen aineistoon sisältyneitä velkahistorioita. Kirjasin haastattelurunkoon 

teemojen lisäksi myös teemoihin sisältyviä kysymyksiä helpottamaan haastattelujen 

etenemistä, sillä arvelin tarvitsevani haastattelun tueksi tarkempia kysymyksiä, jotta 

kaikki alueet tulisivat varmasti käytyä läpi. Lisäksi sisällytin haastattelurunkoon myös 

ajatuksia ja syventäviä kysymyksiä, jotka olivat nousseet esille takaushakemuksia 

läpikäydessäni. 
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Nauhoitettua aineistoa kertyi noin 9 tuntia. Haastattelujen tekemisen jälkeen litteroin 

aineiston. Tein litteroinnin sanatarkasti, mutta esimerkiksi äänteitä tai taukoja en 

kirjannut ylös. Litteroinnin jälkeen luin aineiston läpi useaan kertaan, jotta saisin siitä 

kokonaiskuvan. Samalla kirjasin ylös aineistosta nousevia teemoja. Seuraavaksi kävin 

jokaisen haastattelun yksitellen läpi ja poimin sieltä ne osat, jotka liittyivät aineistosta 

esiin nousseisiin teemoihin. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 142) mukaan haastattelun 

ryhmittely teemoittain aiheuttaa kokonaisuuden pirstoutumista ja jotta aineistosta 

pystyttäisiin tekemään päätelmiä laajemmista kokonaisuuksista, on sitä yhdisteltävä.  

Käytin aineiston analysointiin teemoittelua. Teemoittelussa aineistosta on pyrittävä 

ensin löytämään tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet ja tutkimusaineistosta 

voidaan nostaa tutkimusongelmaa valaisevia teemoja (Eskola & Suoranta 1999, 175–

176). Teemahaastattelun teemat nousevat teemoittelussa usein esille (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 173).  

4.3 Aineistojen kuvaus 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston. Tässä 

tarkastelussa käytän Takuu-Säätiön takausta hakeneista kulutusluotoilla velkaantuneista 

henkilöistä nimitystä ”kulutusluotoilla velkaantuneet”. Takuu-Säätiön takausta hakeneet 

henkilöt eivät kuvaa kaikilta osin kaikkia Suomessa vuonna 2004 kulutusluotoilla 

velkaantuneita, koska Takuu-Säätiön takauksen saamisen edellytykset rajaavat 

esimerkiksi suurimman osan työttömistä henkilöistä sekä osan erittäin pienituloisista 

henkilöistä tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

4.3.1 Kvantitatiivinen aineisto 

Tämän tutkimuksen kvantitatiivinen tutkimusaineisto koostuu 178:sta vuonna 2004 

Takuu-Säätiöön takausta hakeneesta henkilöstä, joiden velkaantumisen syyksi on 

takaushakemuksen saavuttua säätiöön määritelty joko kulutus tai hallitsematon kulutus. 

Velkaantumisen syyn määrittelyn on tehnyt takauskäsittelijä, joka valmistelee 

hakemuksen päätösesittelyyn.  
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Takauksen hakijoista 69:lle oli myönnetty takaus, 84 hakemusta oli hylätty ja 25 

siirretty. Takaushakemuksen käsittelyä siirretään, jos hakija ei ole antanut riittävää 

näyttöä kyvystään lyhentää velkojaan (Takuu-Säätiö 2005a, 9). Hakemus käsitellään 

uudelleen vasta kun hakija on maksanut velkojaan pois suunnitellun järjestelylainan 

kuukausierän suuruisella summalla ainakin kuuden kuukauden ajan. 
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KUVIO 6. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ikäjakauma (n=178) 

Tämän aineiston henkilöistä naisia oli 57 prosenttia ja miehiä 43 prosenttia. Iältään 

suurin osa tähän aineistoon kuuluvista henkilöistä sijoittui joko ikäluokkaan 26–35-

vuotta tai 46–55-vuotta (ks. kuvio 6). Alle 25-vuotiaita sekä 66-vuotiaita ja sitä 

vanhempia henkilöitä oli aineistossa vähän. 

Hakijoista suurin osa asui yksin (ks. kuvio 7). Avoliitossa ja avioliitossa asui lähes yhtä 

paljon hakijoita. Yhden hakijan siviilisääty ei ollut tiedossa. Hakijoista 66:lla oli alle 

18-vuotiaita lapsia. 
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KUVIO 7. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty (n=177) 

Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista hakemuksista 61 oli niin kutsuttuja 

yhteishakemuksia, eli varsinaisen hakijan lisäksi myös hakijan avo- tai aviopuoliso 

osallistuu hakemiseen. Parisuhteessa asuvien on yleensä haettava takausta yhdessä, 

elleivät velat ole selkeästi syntyneet vain toisen puolison elämäntilanteen johdosta 

(Takuu-Säätiö 2005a, 3). 

Suurin osa hakijoista, 74 prosenttia, asui vuokralla. Omistusasunnossa asui 11 prosenttia 

hakijoista. Hakijoista 64 prosentilla ei ollut varallisuutta. 13 prosentilla hakijoista oli 

puolestaan varallisuutta yli 20 000 euroa. 

Suurin osa hakijoista kuului ammatiltaan työntekijöiden ammattiryhmään (ks. kuvio 8). 

Työttömien hakijoiden vähäinen määrä johtuu todennäköisesti siitä, että Takuu-Säätiö 

ei yleensä myönnä takausta työttömälle henkilölle, sillä hakijalla tulee olla riittävästi 

maksuvaraa järjestelylainan maksamiseen. Esimerkiksi talous- ja velkaneuvojat eivät 

tästä syystä edes yleensä lähetä työttömien henkilöiden hakemuksia säätiöön.  
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KUVIO 8. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ammattiryhmät (n=178) 

Haettu takausmäärä vaihteli 2500 eurosta 118331 euroon. Takuu-Säätiön takauksen 

enimmäismäärä on 34 000 euroa (Takuu-Säätiö 2005a, 3). Yleisimmin takausta haettiin 

10000–14999 euron väliltä (ks. taulukko 1). Lähes 70 prosentissa hakemuksista takausta 

haettiin alle 20000 euron summalle. 

TAULUKKO 1. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden hakema 
takausmäärä (eur) 

haettu takausmäärä (eur) Hakijoita (kpl) % (hakijoista) kumulatiivinen % 

alle 5000 9 5,1 5,1 

5000–9999 32 18,0 23,0 

10000–14999 45 25,3 48,3 

15000–19999 35 19,7 68,0 

20000–24999 18 10,1 78,1 

25000–29999 12 6,7 84,8 

30000–34999 24 13,5 98,3 

yli 35000 3 1,7 100,0 

yhteensä 178 100,0  

ylempi toimihenkilö

5 %

alempi toimihenkilö

17 %

työntekijä

44 %

eläkeläinen

16 %

työtön

1 %

ei tiedossa

17 %
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Hakijoista 59 prosentin nettotulot sijoittuivat välille 1000–1499 euroa (ks. taulukko 2). 

Hakijoista 11 prosentilla oli alle 1000 euron nettotulot. Yhteishakemuksiin osallistuvista 

puolisoista puolestaan 44 prosentilla oli alle 1000 euron nettotulot. Erittäin harvalla 

hakijalla oli yli 2000 euron nettotulot, yhteyshakemukseen osallistuvista puolisoista ei 

yhdelläkään. 

TAULUKKO 2. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden (n=178) ja 
hakijoiden puolisoiden (n=61) nettotulot (eur) 

Tulot (euroa) Hakija (%) Puoliso (%) 

alle 1000 11,2  44,3  

1000–1499 59,0  44,3  

1500–1999 25,8  11,5 

yli 2000 3,9  0 

yhteensä 100,0 100,0 

Hakijoiden velkojen kappalemäärä vaihteli yhdestä velasta 53:een. Hakijoista 50 

prosentilla velkoja oli 10–19 kappaletta (ks. taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden velkojen 
kappalemäärä 

velkoja (kpl) Hakijoita (kpl) % Kumulatiivinen % 

1-4 7 3,9 3,9 

5-9 62 34,8 38,8 

10–19 89 50,0 88,8 

20–29 11 6,2 94,9 

30 ja yli 9 5,1 100,0 

yhteensä 178 100,0 100,0 
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Takauksen hakijoista 34 prosentilla kokonaisvelkamäärä oli välillä 10000–19999 euroa 

(ks. kuvio 9).  18 prosentilla hakijoista velkamäärä oli alle 10000 euroa. 
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KUVIO 9. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden kokonaisvelkamäärä (eur) 

(n=178) 

Hakemuksiin sisältyvissä velkahistorioissa mainittiin monia erilaisia syitä 

kulutusluotoilla ylivelkaantumiseen (ks. kuvio 10). Useissa hakemuksissa 

ylivelkaantumiseen ei osattu kertoa yhtä ainoaa syytä, vaan mainittiin useita 

päällekkäisiä syitä. Ylivoimaisesti eniten velkahistorioissa kerrottiin velkaantumisen 

taustalta löytyvän kodin hankintojen tekeminen. Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat 

parisuhteen päättyminen ja elämisen kulut.  

Kuviossa näkyvien syiden lisäksi hakemuksissa oli yksittäisiä mainintoja myös omasta 

tai puolison riippuvuudesta, kuten alkoholismista, huumeriippuvuudesta tai 

peliriippuvuudesta. Lisäksi mainintoja oli myös puolison kuolemasta, takauksesta, 

tulojen pienenemisestä, opiskelusta, toisen henkilön elättämisestä ja eläkkeelle 

jäännistä. 26 hakemuksessa ei ollut mainittu mitään syytä velkaantumiselle. 



 

39 

17

36

27

46

19

21

32

12

14

13

13

11

11

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

sairaus tai terveydelliset ongelmat

parisuhteen päättyminen

työttömyys

kodin hankinnat

kodin perustaminen

tuhlaus

elämisen kulut

mielenterveysongelmat

ongelmat asuntolainan kanssa

yksinhuoltajuus

auton osto

työtulojen jaksottaisuus

lasten hankinta

nuoruuden hölmöys

hakijoita

 KUVIO 10. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden velkaantumisen syyt 

(n=178) 

Hylättyjä hakemuksia oli aineistoon kuuluvista 178:sta hakemuksesta 84 kappaletta. 

Hakemuksien hylkäyksen suurin yksittäinen syy oli se, että hakijan maksuvara ei ollut 

riittävä tarvittavan suuruisen järjestelylainan maksamiseen (ks. taulukko 4).  

TAULUKKO 4. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden hakemusten 
hylkäämisen syyt (n=84) 

Hakemuksen hylkäyksen syy kpl 
% (hylätyistä 
hakemuksista) 

Maksuvara ei riitä 33 39 

Hakija pystyy maksamaan velkansa pois alle 2 vuodessa 30 36 

Hakija omistaa myytävissä olevaa omaisuutta 9 11 

Hakijan taloudellinen tilanne ei ole vakiintunut 20 24 
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Jotta takaus voidaan myöntää, tulisi kuukausittaisen maksuvaran riittää siihen, että 

järjestelylaina tulee maksetuksi kokonaisuudessa pois enintään kahdeksassa vuodessa. 

Paljon hakemuksia oli hylätty myös siksi, että hakijan maksuvara oli niin suuri, että hän 

pystyy itse maksamaan velkansa pois kohtuullisessa, alle 2 vuoden ajassa, esimerkiksi 

korottamalla velkojen lyhentämiseen käyttämäänsä summaa tai neuvottelemalla 

velkojien kanssa uudesta maksujärjestelystä. Osassa hakemuksista oli mainittu useampi 

hylkäyksen syy. 

4.3.2 Kvalitatiivinen aineisto 

Kvalitatiivinen tutkimusaineisto koostuu kymmenestä haastattelusta. Taulukkoon 5 on 

koottu haastateltujen henkilöiden taustatietoja. Haastatelluista henkilöistä kuusi oli 

naisia ja neljä miehiä. Vanhin haastateltu henkilö oli haastatteluhetkellä 65-vuotias ja 

nuorin 31-vuotias. Suurin osa haastatelluista oli yksin asuvia henkilöitä. Osa heistä oli 

aikaisemmin asunut yhdessä joko puolison, lasten tai muiden sukulaisten kanssa. 

Haastateltujen henkilöiden velkamäärä vaihteli reilusta viidestä tuhannesta eurosta aina 

reiluun 42 000 euroon. Velat olivat pääasiassa tili- ja luottokorttiluottoja. 

Haastateltujen nettotulot vaihtelivat 700 eurosta 1700 euroon. Pienimmät tulot olivat 

kahdella haastatellulla eläkeläisellä. Suurimmalla osalla haastatelluista ei ollut 

varallisuutta. Kaksi haastatelluista omisti auton, yksi haastateltu osan kesämökistä ja 

yksi asumisoikeusasunnon. Lähes kaikki haastatelluista olivat olleet ulosotossa ennen 

järjestelylainan takauksen saamista.  

Koska tämän tutkimuksen aihe on arkaluontoinen, on erittäin tärkeää suojella 

haastateltujen henkilöiden anonymiteettiä. Tämän vuoksi haastateltavista henkilöistä ei 

kerrota nimiä tai asuinpaikkoja. Periaatteena tulee olla, että henkilöllisyyden 

paljastuminen on mahdollisimman vaikeaa (Eskola & Suoranta 1999, 57). Tässä 

tutkimuksessa haastateltavien henkilöllisyys on ainoastaan omassa tiedossani. 

 



 

41 

TAULUKKO 5. Haastateltujen henkilöiden taustatiedot 

 
sukupuoli Syntymävuosi Velkamäärä 

(eur) 
Velkoja 
(kpl) 

Perhesuhteet 

H1 nainen 1940 15147,12 7 yksinasuva 

H2 nainen 1974 42197,53 13 avioliitossa 

H3 mies 1950 11756,09 5 avioliitossa 

H4 nainen 1951 35664,57 10 yksinasuva 

H5 nainen 1966 7969,48 4 yksinhuoltaja 

H6 nainen 1975 10365,59 10 yksinasuva 

H7 nainen 1945 26338,26 12 yksinasuva 

H8 mies 1959 5339,60 4 yksinasuva 

H9 mies 1956 26583,76 10 yksinhuoltaja 

H10 mies 1973 8357,60 9 yksinasuva 
 

ammatti lapsien 
lukumäärä* 

takaus (eur) takauksen kesto 

H1 eläkeläinen 0 15600 7 v 6 kk 

H2 perintäneuvottelija 1 11000 5 v 6 kk 

H3 postinjakaja 0 12000 2 v 9 kk 

H4 toimistosihteeri 1 33600 7 v 8 kk 

H5 kodinhoitaja 2 8200 5 v 2 kk 

H6 vartija 0 8000 1 v 5 kk 

H7 toimistosihteeri 0 27800 8 v 

H8 eläkeläinen 0 2000 2 v 5 kk 

H9 katsastusmies 1 19000 8 v  

H10 kokoonpanija 0 9100 2 v 9 kk 

* Mukana ainoastaan alle 18-vuotiaat lapset 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston kuvauksista saa yleiskuvan kulutusluotoilla 

velkaantuneiden Takuu-Säätiön takausta hakeneiden henkilöiden taustoista ja 

taloudellisesta tilanteesta. Seuraavaksi siirryn esittelemään kvantitatiivisen tutkimuksen 

tuloksia. 
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5 Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset  

Esittelen kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia tarkastelemalla kulutusluotoilla 

velkaantuneiden henkilöiden sukupuolen, siviilisäädyn ja iän yhteyttä henkilöiden 

muihin taustatekijöihin. Lisäksi tarkastelen iän, siviilisäädyn ja sukupuolen yhteyttä 

velkaantumiseen johtaneisiin syihin. Olen ottanut mukaan tähän tarkasteluun ainoastaan 

ne kulutusluotoilla velkaantumiseen johtaneet syyt, jotka yli 15 henkilöä oli maininnut 

takaushakemuksessaan. 

Aloitin kvantitatiivisen aineiston analysoinnin luokittelemalla jatkuvat muuttujat ja 

tulostamalla frekvenssit kaikista muuttujista. Seuraavaksi valitsin tämän tutkimuksen 

kannalta kolme tärkeintä taustamuuttujaa: ylivelkaantuneen henkilön sukupuolen, 

siviilisäädyn ja iän. Mielestäni näiden kolmen taustamuuttujan avulla pystyn parhaiten 

kuvaamaan aineistoa ja kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden taustoja. Lisäksi 

näiden kolmen taustamuuttujan avulla muodostetut ryhmät olivat riittävän suuria 

aineiston analysointia ajatellen.  

Seuraavaksi tutkin kolmen valitun taustamuuttujan suhdetta muihin muuttujiin 

ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukoinnin avulla pyritään selvittämään kahden 

muuttujan välistä yhteyttä ja vaikutusta toisiinsa (Heikkilä 2004, 210). 

Ristiintaulukoinnin yhteydessä suoritin muuttujille X²-testin. Tätä testiä voidaan käyttää 

selvittämään, onko kahden muuttujan välillä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta 

(Heikkilä 2004, 212). Tässä tutkimuksessa muuttujien välinen ero tulkittiin tilastollisesti 

merkitseväksi, kun testisuure p sai arvon <0.05.   

Koska aineisto on suhteellisen pieni (n=178), on osassa analyyseista tiettyjen ryhmien 

edustajia kohtuullisen vähän. Tällainen ryhmä ovat esimerkiksi yksinhuoltajat. 

Yksinhuoltajien ryhmä on kuitenkin tutkimuksen kannalta olennainen ja siksi se on 

tarkastelussa mukana omana ryhmänään.     
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5.1 Sukupuoli 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön sukupuolella on merkitsevä yhteys henkilön 

iän (p=0.014) ja siviilisäädyn (p=0.000) kanssa. Lisäksi sukupuolella on merkitsevä 

yhteys siihen, hakeeko henkilö Takuu-Säätiön takausta yhdessä puolisonsa kanssa 

(p=0.003). Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön sukupuolella on erittäin merkitsevä 

yhteys siihen, onko hänen velkaantumisen syynä avo-/avioero tai muu parisuhteen 

päättyminen (p=0.000). Tässä aineistossa miesten ja naisten tulojen suuruudessa ei ollut 

merkitsevää eroa. Eroa ei löytynyt myöskään tarkasteltaessa hakijoiden puolisoiden 

tuloja.   

Tarkasteltaessa miesten ja naisten osuuksia eri-ikäisistä kulutusluotoilla 

velkaantuneista, löytyi sukupuolten väliltä merkitsevä ero (p=0.014). Naisten osuus on 

miesten osuutta suurempi yli 45-vuotiaiden ikäluokissa (ks. kuvio 11). Erityisesti 

naisten miehiä suurempi osuus näkyy yli 60-vuotiaiden ikäluokassa. Miehet ovat 

puolestaan enemmistössä nuoremmissa ikäluokissa.  
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45-59
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KUVIO 11. Miesten ja naisten osuus kulutusluotoilla velkaantuneista hakijoista 

ikäluokittain (n=178) 
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Molempien sukupuolten edustajista suurin osa oli yksin asuvia henkilöitä (ks. taulukko 

6). Tarkasteltaessa kulutusluotoilla velkaantuneiden miesten ja naisten osuuksia eri 

siviilisäätyyn kuuluvista henkilöistä, on miesten ja naisten välillä erittäin merkitsevä ero 

(p=0.000). Naisten osuus on miesten osuutta suurempi sekä yksin asuvissa henkilöissä 

että erityisesti yksinhuoltajissa. Miehet ovat puolestaan naisia enemmän avo- tai 

avioliitossa. 

TAULUKKO 6. Naisten ja miesten jakautuminen siviilisäädyittäin 

  yksinasuva 

n=93 

avioliitossa 

n=29 

avoliitossa 

n=36 

yksinhuoltaja 

n=19 

yhteensä 

n=177 

nainen 55,4 % 10,9 % 15,8 % 17,8 % 99,9 % 

mies 48,7 % 23,7 % 26,3 % 1,3 % 100 % 

Sukupuolella on vaikutusta myös siihen, hakeeko kulutusluotoilla ylivelkaantunut 

Takuu-Säätiön takausta yksin vai yhdessä avo- tai aviopuolisonsa kanssa (p=0.002). 

Kun miehistä 47 prosenttia haki takausta yhdessä puolisonsa kanssa, haki naisista 

takausta yhdessä puolisonsa kanssa ainoastaan 25 prosenttia.  

Kun tarkastellaan miesten ja naisten osuutta niistä kulutusluotoilla velkaantuneista, 

jotka ovat nimenneet velkaantumisensa syyksi avo-/avioeron tai muun parisuhteen 

päättymisen, havaitaan naisten ja miesten välillä merkitsevä ero (p=0.027). Tähän 

tutkimusaineistoon kuuluvista kulutusluotoilla velkaantuneista naisista 26 prosenttia 

mainitsi velkaantumisensa syyksi avo-/avioeron tai muun parisuhteen päättymisen, kun 

miehistä saman syyn mainitsi 13 prosenttia. Kaikista avo-/ avioeron tai muun 

parisuhteen päättymisen takaushakemuksessaan maininneista henkilöistä naisia oli 72 

prosenttia ja miehiä 28 prosenttia. 

5.2 Siviilisääty 

Velkaantuneen henkilön sukupuolen lisäksi toinen tekijä, jonka yhteyttä kulutusluotoilla 

ylivelkaantumiseen tarkastelen, on henkilön siviilisääty. Kulutusluotoilla 

velkaantuneiden henkilöiden siviilisäädyllä oli merkitsevä yhteys henkilön hakeman 
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takausmäärän (p=0.005), kokonaisvelkamäärän (p=0.032), tulojen (p=0.004) ja 

varallisuuden (p=0.007) kanssa. Lisäksi kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden 

siviilisäädyllä oli merkitsevä yhteys siihen, ovatko henkilön velkaantumisen taustalla 

kodin hankinnat (p=0.006), työttömyys (p=0.023) tai avo-/avioero tai muu parisuhteen 

päättyminen (p=0.000). Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden siviilisäädyllä oli 

myös merkitsevä yhteys siihen, hakeeko henkilö takausta yhdessä puolisonsa kanssa 

(p=0.000). 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön siviilisääty vaikuttaa merkitsevästi (p=0.005) 

siihen, kuinka suurta järjestelylainan takausta hän hakee Takuu-Säätiöltä (ks. taulukko 

7). Avioliitossa olevat henkilöt hakivat useimmiten takausta yli 30 000 eurolle. Suurin 

osa sekä avoliitossa olevista että yksinasuvista henkilöistä haki puolestaan takausta 

väliltä 10000–19999 euroa. Yksinhuoltajat taas hakivat useimmiten takausta alle 10000 

euron järjestelylainalle. 

TAULUKKO 7. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty ja haettu 
takausmäärä (eur) 

Haettu 
takausmäärä 
(eur) 

yksinasuva 
(%) 

n=93 

avioliitossa 
(%) 

n=29 

avoliitossa 
(%) 

n=36 

yksinhuoltaja 
(%) 

n=19 

alle 10000 24,7 10,3 16,7 47,4 

10000–19999 45,2 31,0 58,3 36,8 

20000–29999 18,3 24,1 16,7 0 

30000 ja yli 11,8 34,5 8,3 15,8 

yhteensä 100 100 100 100 

Siviilisääty vaikuttaa merkitsevästi (p=0.032) myös kulutusluotoilla velkaantuneiden 

henkilöiden kokonaisvelkamäärään (ks. kuvio 12). Avioliitossa olevista henkilöistä 55 

prosentin velkamäärä ylitti 30 000 euroa. Avoliitossa asuvista henkilöistä puolestaan 33 

prosentilla velkamäärä ylitti 30 000 euroa. Suurimmalla osalla yksinasuvista henkilöistä 

velkamäärä sijoittui välille 10000–19999 euroa.  
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KUVIO 12. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty ja velkamäärä 

(eur)  

Tarkastellessa sekä kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden hakemaa 

takausmäärää sekä velkamäärää täytyy ottaa huomioon se, että avo- ja avioliitossa 

olevien henkilöiden hakemaan takausmäärään ja velkamäärään saatetaan laskea kahden 

henkilön velkamäärät yhteen. Tämän takia velkamäärät eivät ole suoraan verrattavissa 

yksinasuvien tai yksinhuoltajien velkamääriin. 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön siviilisäädyllä on merkitsevä yhteys hänen 

nettotuloihinsa (p=0.004). Tarkasteltaessa kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden 

nettotuloja, havaitaan, että sekä yksinasuvien että avioliitossa olevien velkaantuneiden 

nettotulot sijoittuvat eniten välille 1000–1499 euroa (ks. kuvio 13). Avioliitossa olevien 

tulot näyttäisivät olevan yksinasuvia ja avoliitossa asuvia henkilöitä useammin välillä 

1500–1999 euroa. Yksinhuoltajien tulot sijoittuvat eniten välille 1500–1999 euroa, eikä 

yksinhuoltajien ryhmästä yhdelläkään henkilöllä ollut alle 1000 euron nettotuloja. Tässä 

tutkimuksessa käytetään tulokäsitteenä nettotuloja, sillä niihin sisältyvät myös henkilön 
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saamat sosiaalietuudet. Näin saadaan parempi kuva kulutusluotoilla velkaantuneen 

henkilön todellisista tuloista. 
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KUVIO 13. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty ja nettotulot 

(eur) 

Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden varallisuuden ja siviilisäädyn välillä on 

myös merkitsevä yhteys (p=0.007). Varallisuutta tarkasteltaessa huomataan, että eniten 

varallisuutta on avioliitossa olevilla henkilöillä (ks. kuvio 14). Vähiten varallisuutta on 

yksinasuvilla. Avoliitossa asuvilla sekä yksinhuoltajilla varallisuutta näyttää olevan 

lähes yhtä paljon. 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön siviilisäädyllä on erittäin merkitsevä yhteys 

siihen, onko hän maininnut hakemuksessaan velkaantumisensa syyksi avo-/avioeron tai 

muun parisuhteen päättymisen (0.000). Kun erittäin harva avio- tai avoliitossa 

takauksen hakemishetkellä elänyt henkilö nimesi velkaantumisensa syyksi avo-

/avioeron tai muun parisuhteen päättymisen, nimesi saman syyn yksinasuvista 

henkilöistä 27 prosenttia ja yksinhuoltajista 42 prosenttia.  
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KUVIO 14. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty ja varallisuus 

(eur) 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön siviilisäädyllä oli merkitsevä yhteys siihen, 

oliko henkilö maininnut takaushakemuksessa velkaantumisensa syyksi työttömyyden 

(p=0.023). Kun yksinasuvista henkilöistä ainoastaan kahdeksan prosenttia nimesi syyksi 

työttömyyden, avioliitossa olevista 28 prosenttia ja avoliitossa olevista 22 prosenttia piti 

yhtenä velkaantumiseen johtaneena syynä omalla kohdallaan joko omaa tai puolison 

työttömyyttä. Yksinhuoltajista 21 prosenttia mainitsi velkaantumisensa syyksi 

työttömyyden. 

Lisäksi kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden siviilisääty vaikutti tässä 

aineistossa merkitsevästi siihen, olivatko henkilön velkaantumisen taustalla kodin 

hankinnat (p=0.006). Kaikista kodin hankinnat velkaantumisen syyksi maininneista 

henkilöistä valtaosa oli yksinasuvia henkilöitä (ks. kuvio 15). Yksinhuoltajien osuus oli 

huomattavan alhainen.  
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 KUVIO 15. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden siviilisääty ja kodin 

hankinnat velkaantumisen syynä (n=46) 

Henkilön siviilisääty vaikuttaa merkitsevästi siihen, hakeeko henkilö Takuu-Säätiön 

takausta yksin vai yhdessä puolison kanssa (p=0.000). Avioliitossa elävistä hakijoista 

93,1 prosenttia haki takausta yhdessä puolisonsa kanssa. Avoliitossa elävistä hakijoista 

puolestaan 94,4 prosenttia. Yksinasuvista tai yksinhuoltajista luonnollisestikaan kukaan 

ei hakenut yhteistakausta. Siviilisäädyn ja yhteishakemusten välinen merkitsevä yhteys 

ei ole yllättävää, sillä Takuu-Säätiö pyrkii siihen, että kaikki hakijan kotitalouden tulot 

ja menot otetaan huomioon takaushakemuksessa. Avo- tai avioliitossa elävä henkilö voi 

ainoastaan poikkeustapauksessa hakea takausta ilman, että puoliso osallistuu 

hakemiseen. Näin ollen yhdessä asuvien avo- ja avioparien hakemuksista valtaosa on 

yhteishakemuksia. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan hakijat, joiden velat ovat 

syntyneet jo ennen hakemisen hetkistä avo- tai avioliittoa. 
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5.3 Ikä 

Tässä aineistossa kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden iällä oli merkitsevä 

yhteys henkilön siviilisäädyn (p=0.002), tulojen (p=0.001) ja maksuvaran (p=0.004) 

kanssa. Henkilön iällä oli myös merkitsevä yhteys siihen, haetaanko takausta yhdessä 

puolison kanssa (p=0.027) sekä siihen, onko velkaantumisen taustalla avo-/avioero tai 

muu parisuhteen päättyminen (p=0.000) tai tuhlaus (p=0.008). 
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KUVIO 16. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ikä ja siviilisääty (n=177)  

Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden iällä oli merkitsevä yhteys henkilön 

siviilisäädyn kanssa (p=0.002). Tarkasteltaessa eri-ikäisten kulutusluotoilla 

velkaantuneiden henkilöiden siviilisäätyä, huomattiin että yksin asuvien osuus on suuri 

kaikissa ikäluokissa, mutta erityisen suuri se on 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

henkilöiden ikäluokassa; heistä 80 prosenttia asuu yksin (ks. kuvio 16). Tarkasteltaessa 

alle 30-vuotiaiden ikäluokkaa huomattiin, että yksinasuvien ja avoliitossa elävien 

henkilöiden määrä on lähes yhtä suuri. Avoliiton yleisyys vähenee huomattavasti 

vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä. Avioliitossa eläminen oli yleisintä 30–44-

vuotiaiden ikäluokassa.    
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Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön iällä on merkitsevä yhteys siihen, hakeeko hän 

takausta yhdessä puolison kanssa (p=0.027). Kuten kuviosta 17 näkyy, takauksen 

hakeminen yhdessä puolison kanssa oli yleisintä 30–44-vuotiaiden ikäluokassa ja 

harvinaisinta 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäluokassa. Myös alle 30-vuotiaat 

kulutusluotoilla velkaantuneet hakevat takausta usein yhdessä puolison kanssa.  
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KUVIO 17. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ikä ja takauksen 

hakeminen yhdessä puolison kanssa (n=61) 

Kun tarkasteltiin tilannetta ikäluokittain, alle 30-vuotiaiden henkilöiden hakemuksista 

45 prosenttia oli yhteishakemuksia. Kulutusluotoilla velkaantuneista 30–44-vuotiaista 

puolestaan 44 prosenttia haki takausta yhdessä puolisonsa kanssa. 45–59-vuotiaista 

henkilöistä enää 26 prosentilla oli yhteishakemus ja 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 

enää 15 prosentilla ikäluokasta. 

Iällä oli merkitsevä yhteys (p=0.001) myös kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön 

nettotuloihin (ks. kuvio 18). Näyttää siltä, että kulutusluotoilla velkaantuneista 
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parhaimmat tulot ovat 30–44-vuotiailla. Pienimmät tulot ovat puolestaan 60-vuotiailla 

ja sitä vanhemmilla henkilöillä. 
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KUVIO 18. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ikä ja tulot kuukaudessa 
(n=178) 

Kun tarkastellaan tuloja ikäluokittain, 60 prosentilla 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista 

henkilöistä nettotulot sijoittuvat välille 1000–1499 euroa kuukaudessa. 35 prosentilla 

kyseisen ikäluokan henkilöistä nettotulot jäivät alle 1000 euroon. Alle 1000 euron 

nettotuloja omaavia henkilöitä on muista ikäluokista huomattavasti pienempi osuus. 

Alle 30 vuotiaista kulutusluotoilla velkaantuneista henkilöistä 13 prosentilla oli alle 

1000 euron nettotulot, 30–44-vuotiaasta puolestaan ainoastaan 5 prosentilla ja 45–59-

vuotiaista 9 prosentilla. 

Kulutusluotoilla velkaantuneen henkilön ikä vaikuttaa merkitsevästi (p=0.004) myös 

henkilölle jäävään maksuvaraan (ks. kuvio 19). Erityisesti huomio kiinnittyy jälleen 60-

vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden ikäluokkaan, josta peräti 75 prosentilla 

maksuvara jää alle 300 euron. Muissa ikäluokissa alle 300 euron maksuvaran omaavien 

henkilöiden osuus on huomattavasti pienempi. 



 

53 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

alle 30 (n=31) 30-44 (n=62) 45-59 (n=65) 60 ja yli (n=20)

ikä

600 ja yli

300-599

alle 300

KUVIO 19. Kulutusluotoilla velkaantuneiden hakijoiden ikä ja maksuvara (eur) 

Henkilön iällä oli erittäin merkitsevä yhteys siihen, oliko hänen velkaantumisensa 

taustalla avo-/avioero tai muu parisuhteen päättyminen (p=0.000). Alle 30-vuotiaista 

kulutusluotoilla velkaantuneista henkilöistä ainoastaan yhdellä oli velkaantumisen 

syynä avo-/avioero tai muu parisuhteen päättyminen. 30–44-vuotiaista henkilöistä 19 

prosentilla oli velkaantumisen taustalla avo-/avioero tai muu parisuhteen päättyminen ja 

45–59-vuotiaista henkilöistä 35 prosentilla. 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista 

henkilöistä yksikään ei ollut maininnut avo-/avioeroa tai muuta parisuhteen päättymistä 

velkaantumisensa syynä. 

Henkilön iällä oli merkitsevä yhteys myös siihen, onko hänen velkaantumisensa 

taustalla tuhlaus (p=0.008). Tuhlauksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa esimerkiksi 

kulutusluottojen käyttämistä esimerkiksi matkusteluun tai tarpeettomiin ostoksiin. 

Mielenkiintoinen havainto on se, että niiden henkilöiden osuus ikäluokasta, joiden 

velkaantumisen taustalta löytyy tuhlaus, on suurin 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

henkilöiden ikäluokassa. 30 prosentilla heistä tuhlaaminen oli mainittu velkahistoriassa. 

Saman syyn oli maininnut alle 30-vuotiaista henkilöistä 16 prosenttia, 30–44-vuotiaista 

henkilöistä 13 prosenttia ja 45–59-vuotiaista henkilöistä ainoastaan 3 prosenttia. 
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5.4 Yhteenveto kvantitatiivisista tuloksista 

Tarkastellessa kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden sukupuolen yhteyttä 

henkilöiden ikään, havaittiin että naiset olivat enemmistössä vanhemmissa ikäluokissa 

ja miehet puolestaan nuoremmissa ikäluokissa. Siviilisäädyn ja sukupuolen välistä 

yhteyttä tarkastellessa havaittiin, että kulutusluotoilla velkaantuneet miehet ovat naisia 

useammin avo- tai avioliitossa ja naiset ovat puolestaan miehiä useammin 

yksinhuoltajia tai he asuvat yksin. Miehet myös hakevat Takuu-Säätiön takausta naisia 

useammin yhdessä puolisonsa kanssa. Avo-/avioero tai muu parisuhteen päättyminen 

oli huomattavasti useammin naisten velkaantumisen kuin miesten velkaantumisen 

taustalla 

Tarkastellessa kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden siviilisäädyn yhteyttä 

henkilön kokonaisvelkamäärään ja henkilön hakemaan takausmäärään havaittiin, että 

avioliitossa olevien kokonaisvelkamäärä ja heidän hakemansa takausmäärä olivat 

yleisesti ottaen suurempia kuin avoliitossa olevien, yksin asuvien tai yksinhuoltajien. 

Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden nettotuloja tarkasteltaessa havaittiin, että 

yksinhuoltajien nettotulot olivat suurimmat. Eniten varallisuutta oli avioliitossa olevilla 

henkilöillä ja vähiten yksin asuvilla. Avio- ja avoliitossa olevista henkilöistä lähes 

kaikki hakivat takausta yhdessä puolisonsa kanssa. Avo-/avioero tai muu parisuhteen 

päättyminen oli yksinhuoltajilla erittäin yleinen syy velkaantumisen taustalla ja se oli 

myös yksin asuvilla yleinen. Työttömyys velkaantumisen syynä oli yleisintä avioliitossa 

olevilla henkilöillä. Suurin osa niistä henkilöistä, jotka olivat nimenneet yhdeksi 

velkaantumisensa syyksi kodin hankinnat, oli yksin asuvia henkilöitä.  

Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden iän yhteyttä siviilisäätyyn tarkastellessa 

havaittiin, että vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvista henkilöistä suurin osa oli yksin asuvia 

henkilöitä. Avoliitto oli puolestaan yleisintä nuorimmassa ikäluokassa. Takauksen 

hakeminen yhdessä puolison kanssa oli yleisintä 30–44- vuotiailla henkilöillä ja 

harvinaisinta yli 60-vuotiailla henkilöillä. Kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden 

nettotuloja tarkastellessa havaittiin, että parhaimmat nettotulot olivat 30–44 –vuotiailla 

henkilöillä. Pienimmät nettotulot olivat puolestaan vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvilla 

henkilöillä. Myös maksuvara oli pienin vanhimmassa ikäluokassa. Avo-/avioero tai muu 
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parisuhteen päättyminen oli velkaantumisen syynä yleisin 45–59- vuotiailla henkilöillä. 

Tarkastellessa tuhlausta velkaantumisen syynä havaittiin, että se on yleistä 60-

vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden ikäluokassa.   

6 Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset 

Tässä osiossa tarkastelen ensin haastateltujen henkilöiden velkaantumisen kehitystä. 

Sen jälkeen käsittelen Takuu-Säätiön myönteisen takauspäätöksen vaikutusta muun 

muassa haastateltujen henkilöiden taloudelliseen tilanteeseen. Lopuksi esittelen 

haastatteluissa esille tulleita seikkoja liittyen kulutusluotoilla velkaantumisen 

ennaltaehkäisemiseen. 

6.1 Luoton otosta takaukseen 

Haastateltujen henkilöiden velkaantuminen oli lähtenyt liikkeelle erilaisissa 

elämäntilanteissa. Luottojen käyttökohteet vaihtelivat. Kaikki haastatellut henkilöt 

kertoivat yrittäneensä itse ratkaista velkatilannettaan pitkään omin keinoin ennen avun 

hakemista.  

6.1.1 Velkaantumisen alku 

Suurin osa haastatelluista henkilöistä osasi nimetä tietyn syyn tai tapahtuman, josta 

velkaantuminen oli aikanaan lähtenyt liikkeelle. Tulojen väheneminen tai menojen 

kasvaminen olivat tässä tutkimusaineistossa keskeiset velkaantumisen laukaisseet 

tekijät. Velkaantumisen oli saattanut laukaista esimerkiksi avioero. Eräs haastateltava 

kertoi velkaantumisensa lähteneen liikkeelle samassa taloudessa asuneen äidin jouduttua 

hoitokotiin. Yksi haastateltavista kertoi puolestaan ryhtyneensä ottamaan 

kulutusluottoja sen jälkeen kun hänen entinen miehensä oli lopettanut elatusmaksujen 

maksamisen. Haastateltavan tulotaso oli laskenut, mutta menot pysyivät edelleen 

samalla tasolla. Näissä mainituissa tapauksissa toisen henkilön lähtö kotitaloudesta johti 

kotitalouden tulotason laskuun. 
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Velkaantuminen oli saattanut lähteä liikkeelle myös perheen perustamisesta ja siitä 

aiheutuneesta menojen kasvusta. Kasvaneita menoja oli rahoitettu kulutusluotoilla.  

”No mä en silloin ottaessani paljon ilmeisesti murehtinu 

sitä. Ja sitte vielä 19 vuotiaana menin naimisiin, ni piti 

ottaa semmosta kodinperustamislainaa ku kaks 

tyhjätaskua meni yhteen. Ja sit niitä lainoja alko 

olemaan.” (H4)   

Turunen (1991) on listannut kahdeksan elämäntilannetta, joissa velkaantuminen lähtee 

liikkeelle helposti. Nämä elämäntilanteet ovat muutos perhesuhteissa, sairaus, liian 

pienet tulot, epäonnistuminen yrittäjänä, velallisen suojelu, kahden asunnon loukku, 

takaus ja kulutus kärsimyksenä. (Turunen 1991, 32.) Kulutuksella kärsimyksenä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisten pakkoa yrittää kuluttamisen avulla lunastaa 

paikkaansa yhteiskunnassa (Turunen 1991, 47). Kun tarkastellaan tässä tutkimuksessa 

haastateltuja kulutusluotoilla velkaantuneita, Turusen määrittelemistä syistä 

velkaantumisen ovat voineet käynnistää ainakin muutos perhesuhteissa, sairaus, liian 

pienet tulot tai kulutus kärsimyksenä. Nämä kaikki syyt esiintyivät tämän tutkimuksen 

haastatteluaineistossa. 

Tässä tutkimuksessa haastateltu nuorena velkaantunut nainen kertoi velkaantumisensa 

lähteneen liikkeelle valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä. 

”Kyl mä luulen että se lähti siitä ku valmistu ja alko 

saamaan niinku semmosta normaali-ihmisten palkkaa. 

Ni se oli jotenki niin suurta juhlaa, et se riittää ihan 

mihin tahansa. Niinku pikkuhiljaa niinku karkas käsistä. 

Et ku tota tuntu että saa noita maksuaikakortteja ja muita 

niin hirveen helpolla aina. Ni jotenki meni se, sumeni se 

että ei osannu ajatella sitä, että ne pitää kyllä maksaa 

niinku poiskin päin. Et se aina kerty ja kerty. Et 

kuluttettiin vaan aina enemmän ja enemmän niillä 

korteilla. Ja sitte se kierre oli valmis.” (H2) 
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Lehtinen ja Leskinen (2005, 94–96) jaottelivat tutkimuksessaan nuorena velkaantuneet 

kolmeen eri ryhmään sen perusteella olivatko nuoret käyttäneet kulutusluottoja 

mukavan elämäntyylin ylläpitämiseen, sijoittamiseen vai välttämättömien menojen 

kattamiseen. Yllä mainittu nuorena velkaantunut nainen kuuluu selkeästi siihen 

ryhmään, jonka elämäntyylissä korostuu kulutuksen nautinnollisuus ja mukavan elämän 

tavoittelu. Elämäntyyli perustuu kuluttamiseen, jonka lukuisat korttiluotot 

mahdollistavat (Lehtinen & Leskinen 2005, 96). 

Osalla tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä oli vaikeuksia nimetä syytä 

velkaantumiseensa. Luottoja oli otettu liian helposti ja ne käytettiin kulutuksen 

rahoittamiseen. Kuten eräs haastateltu henkilö kertoi: ” Mä oon vaan aina liika löysin 

perustein ottanu sitä lainaa.” (H4) 

Yksi tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä kertoi, että velkaantumisen taustalla 

oli alkoholisoituminen. Kun rahat menivät pääasiassa alkoholin ostamiseen, 

kulutusluottojen ottaminen oli helppo keino saada lisää rahaa.  

Ensimmäisen luoton saamisen jälkeen haastatellut henkilöt olivat huomanneet, kuinka 

helppoa luoton saaminen oli. Tämän jälkeen kulutuksen rahoittaminen kulutusluotoilla 

tuli hyvin nopeasti lähes itsestäänselvyydeksi. Luoton saaminen miellettiin säästämistä 

helpommaksi ja nopeammaksi tavaksi saada rahaa. 

6.1.2 Mihin kulutusluotto käytettiin? 

Kulutusluottoja oli haastateltavien mukaan käytetty pääasiassa elämiseen. Suurin osa 

haastateltavista korosti sitä, että ei ollut tuhlaillut, vaan luottoja oli käytetty tarpeellisiin 

menoihin. Rahat olivat menneet esimerkiksi joko yllättäviin menoihin, kuten auton 

korjaukseen, uuden tietokoneen hankintaan tai lasten harrastuksiin ja laskujen maksuun. 

Eräs haastateltava kertoi ottaneensa ensimmäisen kulutusluottonsa isänsä 

hautajaiskulujen kattamiseen. Hankintojen tarpeellisuutta korostettiin ja niitä 

perusteltiin esimerkiksi perheen hyvinvoinnilla tai työn asettamilla vaatimuksilla.  
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”Ja aina ku tuli, sattu aina että niinku päällekkäin tuli. 

Mullaki ku työn takia tarttee autoa, vanha auto ja aina 

tuli autoremontit päälle. Ja aina tollasia yllättäviä menoja 

ja hammaslääkärilaskuja ja kaikkea.” (H3) 

Kaksi nuorinta haastateltavaa kertoivat, että he olivat käyttäneet luottoja esimerkiksi 

ruokaostoksiin, kodin sisustukseen ja vapaa-ajan huvituksiin. Molemmat nuoret olivat 

mielestään toimineet hölmösti raha-asioidensa suhteen ja kuluttaneet liikaa suhteessa 

omiin varoihinsa. 

”Et sitä jotenki oli niin tyhmä. Jos halus sillee niinku 

lopettaa, sitä jatko vaan sitä ostamista niillä korteilla 

samalla tavalla. Et ei kattellu paljon, tai niinku hillinny 

sitä. Et osti just sitä mitä teki mieli ruokaa ja muuta.” 

(H2) 

Kahdella tässä tutkimuksessa haastatelluista suuri osa luotoista oli mennyt alkoholin 

ostamiseen. He olivat kuitenkin käyttäneet kulutusluottoja myös muiden menojen 

maksamiseen. Kaksi haastateltavista puolestaan ei osannut yksilöidä tarkemmin sitä, 

mihin he olivat kulutusluottoja käyttäneet. Rahat ”vain menivät”. 

6.1.3 Luoton otosta ylivelkaantumiseen 

”Pikkuhiljaa tuli tällasii niinku pieniä asioita ja sitte mä 

jouduin siksi ottaa sitä lisää sitä velkaa. Ja sitte olin 

ylivelkaantunu.” (H5) 

Yllä oleva kommentti kuvaa erittäin hyvin haastateltujen henkilöiden käsitystä siitä, 

kuinka he päätyivät ylivelkaantuneiksi. Haastatellut yrittivät kaikki itse pärjätä 

velkojensa kanssa monia vuosia. Yleensä haastateltavat olivat ymmärtäneet taloutensa 

olevan ongelmissa siinä vaiheessa kun he eivät enää pystyneet lyhentämään ottamiaan 

luottoja. Jossain vaiheessa osa haastatelluista oli käsittänyt, kuinka heidän maksamansa 
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lyhennykset menivät ainoastaan luottokorkojen ja käyttökustannusten maksamiseen, 

eikä varsinainen pääoma enää lyhentynyt.  

”Että se korko millanen se on. Mutta se summa rupeaa 

nousemaan ni se korko nousee suhteessa ni sehän nousee 

sitte siinä kaikki. Kyllähän joka välissä lyhensin sitä, tai 

sitte aina pystyy, eikä mulla oo koskaan ollu vaikeuksia 

niitä maksaa, mutta tuota. Mutta se ei tahtonukkaan sitte 

enää lyhentyä.” (H3) 

Rahavaikeuksien ratkaisemiseksi yleinen keino oli uuden luoton otto tai olemassa 

olevien luottojen käyttörajojen korotus. Myös esimerkiksi Valkaman, Muttilaisen ja 

Talan (2002, 95) tutkimuksessa velalliset turvautuivat tyypillisesti kulutusluottoihin 

yrittäessään selvittää kasautuneita maksuongelmiaan. Tässä tutkimuksessa haastateltu 

nainen kertoo: 

”Ja sit olin siin tilantees, et mä en selvinny enää 

veloistani, ni piti ottaa velkaa, maksaa velkaa velalla. Ja 

sit tulee sellanen paniikinomainen tunne jossain vaihees, 

masentuu aivan täysin ja sit aattelee, et joo kyllä mä 

jotenki selviin, et nyt ku mä maksan tän verran, tää 

kestää niin ja niin kauan maksaa ja nyt ku mä maksan 

tän verran, ni sit mä alan maksaa tota toista. Et joutu 

semmoseen omituiseen paniikkiin ja sit tulee sellanen 

niinku todellisuuden taju niinku katoaa kyllä siin 

vaiheessa, et sitä ei niinku tajua sitä todellisuutta.” (H7) 

Moni haastateltavista kertoi, että jossain vaiheessa he olivat yrittäneet olla ottamatta 

uutta luottoa tai lopettaa olemassa olevien luottojen käyttämisen.  

”Tai sitä luuli, et sitä pystyy olee käyttämättä niitä 

kortteja mitkä oli maksettu pois. Mut ne ois pitäny pistää 

poikki silloin jo. Sitte heti vaan, sit ku oli jätetty ne 
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lompakon pohjalle, ja sit sitä ruvettiin käyttään niitä 

uudelleen. Ja sit oli taas kahta kauheemmin niitä.” (H2) 

Useimmiten haastatellut olivat kuitenkin rahojen loppuessa paikanneet talouttaan 

kulutusluotoilla. Osalle haastatelluista henkilöistä luotonmyöntäjä oli tarjonnut 

puhelimitse tai kirjeitse uutta luottoa sellaisena hetkenä, kun he tiesivät, ettei luottoa 

pitäisi enää ottaa. Kaikki, joille tällainen tarjous oli tehty, olivat ottaneet tarjotun luoton.  

Valkaman tutkimuksessa (2004, 42) yleisimmät velkaantuneiden omat ratkaisukeinot 

olivat menojen vähentäminen tai tulojen lisääminen, turvautuminen sukulaisten apuun, 

turvautuminen viranomaisapuun, neuvottelut velkojien kanssa, omaisuuden myynti ja 

lisälainan ottaminen. Tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt olivat käyttäneet kaikkia 

yllämainittuja ratkaisukeinoja yrittäessään itse selvittää velkaongelmiaan.   

Yksi tässä tutkimuksessa haastateltu henkilö oli pystynyt lyhentämään luottojaan niin 

kauan kun hän oli tehnyt kahta työtä. Kun varsinainen työnantaja oli kieltänyt lisätöiden 

tekemisen, pienenivät haastateltavan tulot niin paljon, ettei hän enää kyennyt 

lyhentämään luottojaan. Toinen haastateltava kertoi, että heidän kotitaloutensa 

taloudellinen tilanne oli pysynyt hallinnassa siihen asti, kunnes hänen miehensä oli 

sairastunut vakavasti. Sairastumisesta aiheutuneet kulut ja kotitalouden toisen huoltajan 

tulojen pieneneminen huomattavasti johtivat siihen, etteivät he enää pystyneet 

maksamaan lyhennyksiä. Tässä tilanteessa he ottivat uusia kulutusluottoja maksaakseen 

vanhojen lyhennyksiä pois.   

6.1.4 Avun hakeminen 

Muttilaisen ja Valkaman (2003, 22) tutkimuksessa velkajärjestelyvelallisista 

haastateltavien elämä oli ollut kaoottisessa vaiheessa, kun he olivat hakeutuneet avun 

piiriin. Sama tuli esille tässä tutkimuksessa. Suurin osa haastatelluista henkilöistä ei 

ollut tiennyt velkaantumisensa aikana mahdollisuudesta saada talous- ja 

velkaneuvontaa, eivätkä he olleet tienneet erilaisista velkatilanteen 

ratkaisumahdollisuuksista, kuten Takuu-Säätiön takauksesta. Salonen (2002) on 

tutkimuksessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että talous- ja velkaneuvonta on 
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potentiaalisille asiakkailleen yllättävänkin näkymätöntä. Tutkimuksessa haastatellut 

asiantuntijat pitivät velkaneuvonnasta täysin tietämättömien henkilöiden määrää 

yllättävänkin suurena. (Salonen 2002, 34.)  

Kolme tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä päätti hakea apua 

velkaongelmiinsa kuultuaan joko ystäviensä tai tiedotusvälineiden kautta 

velkaneuvonnasta. Nämä henkilöt olivat tienneet tarvitsevansa apua jo pidemmän aikaa, 

mutta heillä ei ollut aikaisemmin ollut tietoa siitä, että velkaongelmiin on saatavissa 

apua yhteiskunnan taholta. Myös esimerkiksi Muttilaisen ja Valkaman (2003, 22) 

tutkimuksessa osa haastatelluista henkilöistä ei tiennyt, mistä velkaneuvontaa voisi 

hakea. Yhden tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä sairaanhoitaja oli ohjannut 

velkaneuvontaan. Valkaman (2004, 46) tutkimuksessa yleisimmät tahot, joista 

velkaantuneet olivat saaneet tietoa neuvonnasta, olivat ulosottoviranomaiset, 

tiedotusvälineet, tuttava, sosiaalitoimisto, luotonantaja, internet ja Takuu-Säätiö.  

Yksi tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä päätti järjestää taloutensa kuntoon ja 

varasi ajan velkaneuvonnasta sen jälkeen, kun hänelle syntyi lapsi.   

”Ku tuntu että silloin ku ei ollu lasta vielä, ni tuntu että 

se on niinku sitte ihan yks lysti jos me kaks ollaan silleen 

et ei oo niinku rahaa ruokaan eikä mihinkään. Mutta sitte 

tota ku lapsi synty niin tuntu et ei voinu jatkaa sillä 

lailla. Sit tuli stressi. Mä kuitenki stressasin vaik ne aina 

tuli maksettua ne laskut, mut se oli sit just silleen et tili 

tuli, tili meni.” (H2) 

Osa haastatelluista henkilöistä kertoi olleensa henkisesti lopussa ennen kuin he lähtivät 

hakemaan apua. Kaksi tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä kertoi itsemurha-

ajatuksistaan. Toinen näistä henkilöistä oli ollut tietoinen talous- ja velkaneuvonnan 

saamisen mahdollisuudesta, mutta häpesi velkaongelmaansa niin suuresti, ettei 

uskaltanut mennä velkaneuvontaan. Toinen itsemurhaa ajatelleista henkilöistä kertoi 

pysyneensä hengissä ainoastaan lapsensa vuoksi. Hän lähti hakemaan apua, kun oli 

kuullut että hänen oman paikkakuntansa kriisikeskuksesta saa apua myös 
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talousongelmiin. Haastateltujen henkilöiden käsityksen mukaan itsemurha-ajatukset 

eivät ole harvinaisia ylivelkaantuneilla henkilöillä. Tätä käsitystä tukee esimerkiksi 

Koljosen ja Römer-Paakkasen (2000, 18) tutkimus, jossa muutamat haastatelluista 

henkilöistä kertoivat itsemurha-ajatuksistaan ja yksi haastatelluista oli yrittänyt 

itsemurhaa.  

6.2 Takuu-Säätiön takauspäätöksen vaikutukset 

Takuu-Säätiön myönteinen takauspäätös oli vaikuttanut merkittävästi kaikkien 

haastateltujen henkilöiden taloudelliseen tilanteeseen. Vaikutukset asenteisiin kulutusta, 

uuden luoton ottoa ja säästämistä kohtaan vaihtelivat. 

Haastatellut henkilöt, yhtä lukuun ottamatta, olivat tyytyväisiä siihen, että he olivat 

saaneet Takuu-Säätiön takauksen järjestelylainaan. Takauksen saaminen oli helpottanut 

heidän taloudellista tilannettaan huomattavasti ja sen avulla he olivat saaneet raha-

asiansa järjestykseen.  

”Et mä oon tietysti ihan tyytyväinen, että mulle kävi 

näin, et sain takauksen ja sain raha asiat kuntoon. Se on 

niinku henkisestikki helpottanu huomattavasti elämistä 

ja olemista.” (H6)  

Yksi tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä olisi mieluummin hankkinut omat 

takaajat ja maksanut tavallisella pankkilainalla luottonsa pois, mutta hän ei ollut saanut 

takaajia. Hänen mielestään järjestelylainan maksuohjelma on aivan liian tiukka. 

Myönteisenä asiana hän näki sen, että tiukalla ohjelmalla laina tulee ainakin maksettua 

nopeammin pois. 

6.2.1 Taloudellinen tilanne myönteisen takauspäätöksen jälkeen 

Kaikki haastatellut henkilöt kertoivat haastatteluhetkisen taloudellisen tilanteensa 

olevan tiukka, mutta tasapainossa. Järjestelylainan maksuohjelman alkamisen jälkeen 
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haastateltujen henkilöiden taloudellinen tilanne oli selkiytynyt. Erityisesti haastatellut 

henkilöt olivat tyytyväisiä siihen, että järjestelylainan saatuaan he lyhentävät velkaa 

vain yhdelle velkojalle ja he tietävät paljon järjestelylainan lyhennykseen menee rahaa 

kuukausittain. Tilannetta helpotti myös se, että raha-asioita ei tarvinnut enää miettiä 

jatkuvasti. Eräs haastateltu nainen kuvasi taloudellisen tilanteensa selkiytymisen 

vaikutusta seuraavasti: ”Et nyt sen on voinu ottaa pois sen mietintämyssyn ja elää 

niinku tämmöst suht normaalin ihmisen elämää.” (H1) 

Myönteisen takauspäätöksen jälkeen haastatellut henkilöt kertoivat joutuneensa 

velkojen lyhentämisen sijaan suunnittelemaan päivittäistä kulutustaan, jotta rahat 

riittäisivät elämiseen. Haastatellut henkilöt olivat yleisesti ottaen sitä mieltä, että 

maksuohjelmassa välttämättömiin elinkustannuksiin varattu summa pakottaa elämään 

niukasti eikä siinä ei ole varaa yllättäviin menoihin. Osa haastatelluista henkilöistä oli 

huolestunut summan riittävyydestä.  

”Mä luulen et sit ollaan aika tiukilla. Se on niinku 

tarkkaan laskettu et mitä jää. Et mull on niinku todella 

harjotteleminen siis et miten mä saan sen riittämään.” 

(H4) 

Kaksi haastatelluista henkilöistä ei pitänyt siitä, että maksuohjelman aikana ei saa ottaa 

uutta velkaa.  

”En minä kyllä, en minä mitään semmosia isompia 

otakaan, mutta just tommosia pikkusia jos sattuu joku 

vaikka polkupyörän tarvis, eikä oo heti käteistä. Ni 

tuntuu ikävältä jos ei semmosta saa.” (H3) 

Valkaman ym. (2002) tutkimuksessa neljä kymmenestä haastatellusta henkilöstä koki 

toimeentulonsa heikoksi Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan maksuohjelman 

aikana. Lähes kaikki haastateltavat olivat joutuneet tinkimään päivittäisistä 

elinkustannuksistaan maksuohjelman aikana. (Valkama ym. 2002, 68.)   
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6.2.2 Talouden suunnittelu 

Haastatellut henkilöt kertoivat, etteivät he velkaantumisen aikana suunnitelleet 

talouttaan. Kulutusluottoja hakiessaan heillä oli ollut mielessään kuva siitä, että luotto 

saadaan tavalla tai toisella maksettua. Kuva oman talouden tilanteesta oli kuitenkin ollut 

liian optimistinen. He eivät missään vaiheessa tehneet tarkkoja laskelmia siitä, 

pystyvätkö he maksamaan ottamansa luoton pois. Haastateltu nainen kertoi: ”Mul oli 

semmonen utopistinen kuva, mähän niinku ynnäilin päässäni, et joo kyl täs on…” (H7) 

Kun haastateltujen henkilöiden taloudellinen tilanne huononi ja luottojen 

lyhentämisessä alkoi esiintyä ongelmia, he eivät edelleenkään ryhtyneet 

suunnittelemaan talouttaan vaan ainoastaan sitä, millä seuraava lasku maksetaan.  

”Aina on se, että järjestää ja järjestää ja miettii ja kattoo 

paljon jossain kortissa on jäljellä ku on maksanu sen 

kuukauden maksun. Et sillä saa vielä hiukan jotain. Et 

käteinen raha on koko ajan loppu.” (H9) 

Haastatellut henkilöt kertoivat, etteivät he järjestelylainan maksuohjelman 

käynnistymisen jälkeen edelleenkään suunnittele talouttaan esimerkiksi kirjallisen 

budjetin avulla, mutta nykyään heillä on tarkka käsitys siitä, kuinka paljon tuloja he 

saavat ja kuinka paljon heidän tulee käyttää velan lyhentämiseen kuukaudessa. Osa 

haastatelluista henkilöistä mainitsi Takuu-Säätiön järjestelylainan lyhentämisessä 

käytettävän suoraveloituksen kätevyyden. He kokivat sen, että velan lyhennys 

maksetaan pankille suoraveloituksella esimerkiksi palkkapäivänä, helpottavan omaan 

talouden hallintaansa.  

Haastatellut henkilöt tiesivät haastatteluhetkellä, kuinka paljon heillä oli varaa käyttää 

rahaa kuukausittain elämiseen. Tämän summan käyttämistä he kertoivat 

suunnittelevansa, sillä summa on heidän mukaansa sen verran pieni, että ainoastaan 

suunnittelun avulla se riittää koko kuukaudelle. 
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6.2.3 Kulutus 

Kaikki haastatellut henkilöt kertoivat kulutuksensa muuttuneen ylivelkaantumisen 

ajoista viimeistään Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan maksuohjelman alkamisen 

jälkeen. Haastatellut henkilöt olivat haastatteluhetkellä joko tyytyväisiä taloudelliseen 

tilanteeseensa ja kulutusmahdollisuuksiinsa tai selkeästi sitä mieltä, että järjestelylainan 

maksuohjelmassa käteen jäävä rahamäärä ei riitä tarvittavaan kulutukseen. 

Valkaman ym. (2002, 85) tutkimuksessa monet haastatellut henkilöt tunsivat 

ylemmyyttä kulutuskulttuuria kohtaan ja uskoivat, että velkaantumisen ansiosta heillä 

oli uudenlainen arvomaailma. Myös esimerkiksi Muttilaisen ja Valkaman (2003) 

tutkimuksessa tuli esille, kuinka suhde kulutukseen saattaa muuttua talousvaikeuksien 

seurauksena. Heidän tutkimuksessaan osa haastatelluista henkilöistä kertoi oppineensa 

uudenlaisen arvomaailman ja keskittyvänsä etsimään tarkoitusta elämäänsä ilman 

materiaalisia voimavaroja. (Muttilainen & Valkama 2003, 43.) Samankaltaisia ajatuksia 

nousi esille myös osalla tässä tutkimuksessa haastatelluilla henkilöillä. Kuten 

haastateltu nainen kertoo: 

”Ku ajattelee et ei sitä kaiken maailmaan krääsää 

totanoin niinku tarvikkaan mitä sitä ennen luuli niinku 

tarvitsevansa. Ja ehkä tää ikäki on vaikuttanu siihen, et 

nuorempana sitte tietysti siin oli lapsetki oli kotona ni 

tuli mieleen et tarvii sitä ja tarvii tätä ja tarvii aina jotain 

uutta ostaa kotiinki ja muuta. Mut ei nyt tota enää. Ei oo 

semmonen tunne et mä tarvin, mä huomaan et mä tuun 

vähemmälläkin toimeen.” (H7) 

Suurin osa haastatelluista henkilöistä oli selkeästi ryhtynyt seuraamaan omaa 

kulutustaan ja rahan käyttöään. He kertoivat jättäneensä kaiken ylimääräisen kulutuksen 

pois ja korostivat nykyisen kulutuksensa järkevyyttä.  

”Mä ostan itselleni vaatteita, mä oon ostanu silloin 

joskus kuinkahan kauan sitte. Ni nyt ostin, onkohan tosta 
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nyt viis vuotta ku olen ostanu itselleni yhtään mitään. Ni 

nyt ostin juhlavaatteet itelleni ja sit olen tosi tiukalla kun 

oli pakko ostaa ne juhlavaatteet. Et todellakaan, mä en 

osta itelleni mitään, et mun lapsille. Mä itse käytän 

toisten vanhoja vaatteita. Et oon kyllä myös paljon 

lapsilleni saanu ja ostanu niinku ystäviltäni ja 

kirpputorilta ja olen saanu lapsilleni ystäviltäni 

vaatteita.” (H6)  

Ne kaksi haastateltua henkilöä, jotka olivat käyttäneet suuren osan ottamistaan luotoista 

alkoholin ostamiseen, kertoivat että alkoholinkäytön lopettamisen seurauksena rahaa jäi 

elämiseen enemmän kuin aikaisemmin, vaikka järjestelylainan maksuohjelma onkin 

tiukka. Nämä kaksi haastateltavaa eivät vielä olleet ryhtyneet seuraamaan omaa 

kulutustaan samalla tavalla kuin muut haastatellut henkilöt.  

Kaksi nuorinta haastateltavaa kertoivat, kuinka he nykyään ovat oppineet seuraamaan 

tavaroiden ja palveluiden hintoja. He kertoivat oppineensa ostamaan esimerkiksi 

tarjouksessa olevia tuotteita. Velkaantumisen aikana molemmat kertoivat ostaneensa 

juuri sitä, mitä he olivat halunneet.  

”Et se niinku tosiaan, niinku seuraa sitä miten paljon 

ruoat maksaa. Ja just käyttää tällasia halvempia 

kauppoja, Lidliä ja muita. Sitä ehkä jotenki oli silloin 

niitten korttien kans, et sitä vaan katto just tyyliin että 

Stockmannille vaan ostoksille ja muuta sellasta niinku 

että. Ei niinku, ei sitä kattonu oikeesti yhtään, että mitä 

mikäkin makso. Et kyl meki niinku, et ku jaksaa vaan 

joka kerta kattoo sen että, sen halvemman vaihtoehdon. 

Ja ei enää osta enää niinku sillee, et mun tekee mieli tota 

herkkua ja vähän totaki herkkua.” (H2) 

Lehtisen ja Leskisen (2005, 97) tutkimuksessa velkaantuneiden nuorten oli ollut vaikeaa 

muuttaa kulutustapojaan. Tässä tutkimuksessa haastatellut nuoret puolestaan olivat 
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muuttaneet kulutustapojaan vasta pakon edessä, mutta he tiedostivat, että 

velkaantumisen aikainen kulutus oli ollut liiallista. He myös tuntuivat hyväksyvän sen, 

että samankaltaiseen kulutukseen ei pysty enää palaamaan, vaan tulevaisuudessa kulutus 

tulee riippumaan omista käytettävissä olevista tuloista.  

Haastatellut uskoivat, että heidän kulutuksensa tulee pysymään järkevällä tasolla myös 

maksuohjelman päätymisen jälkeen. He kertoivat oppineensa tarkkailemaan 

kulutustaan, eivätkä enää uskoneet palaavansa vanhoihin kulutustottumuksiinsa. Jotkut 

haastatelluista henkilöistä mainitsivat, että heidän kulutusmahdollisuutensa tulevat 

kasvamaan kun järjestelylainaa ei tarvitse enää lyhentää kuukausittain. 

”Kyllä varmasti. Kyllä varmasti muuttuu. No totta kai 

jos kolme- melkein 400 euroa sitte jää pois sitte, et ei 

tartte lyhentää sitte. Se on iso raha kuukaudessa. Se on 

selvä. Mutta kyllä sitä viisastuu.” (H3) 

Ainoastaan yksi haastatelluista henkilöistä ei uskonut, että hänen rahankäyttötapansa 

muuttuisivat kovinkaan paljon tulevaisuudessa. Hänkin kuitenkin uskoi tulevaisuudessa 

pystyvänsä suhteuttamaan kulutustaan paremmin tuloihinsa. 

”Et jos rahaa on ylimääräistä, ni kyllä minä sen kulutan 

sitte. Mä en hirveen säästäväinen oo. Ei must oo ikinä 

siihen, et tule olemaan, et mulle jää hirveesti ylimäärästä 

rahaa.” (H10) 

Kysyttäessä median tarjoamien kulutusmallien vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen 

haastatellut henkilöt jakautuivat kahteen ryhmään. Toiset kielsivät jyrkästi, että 

televisiolla, lehdillä tai radiolla olisi ollut vaikutusta heidän kulutukseensa. Toiset taas 

uskoivat vahvasti, että viestintävälineissä esitettävillä kulutusmalleilla on ollut 

vaikutusta heidän kulutukseensa, erityisesti kodin sisustuksen osalta. 
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6.2.4 Säästäminen ja luoton otto 

Säästäminen luoton oton sijaan ei ollut velkaantumisen aikana haastatelluille henkilöille 

vaihtoehto. Osa heistä ei ollut tullut edes ajatelleeksi säästämistä vaihtoehtona. Kuten 

haastateltu mies totesi: ”Ei mitään toivoa et ois pystynyt laittaa mitään sivuun.” (H10) 

Suurimpana syynä kulutusluoton ottamiseen säästämisen sijasta oli aika. Haastatellut 

henkilöt kertoivat, etteivät halunneet odottaa ja heidän kulutustarpeensa olivat usein 

äkillisiä. Kun taloudellinen tilanne oli huonontunut ja velkojen lyhentäminen 

vaikeutunut, ei säästämiseen enää ollut edes mahdollisuutta. 

Yksi haastatelluista henkilöistä kertoi pystyvänsä säästämään haastatteluhetkellä. Hän 

oli muuttanut kulutustottumuksiaan täysin velkaantumisen ajoista sekä vaihtanut 

paremmin palkattuun työhön, jolloin hänelle jäi myös jonkin verran ylimääräistä rahaa. 

Kaikki haastatellut henkilöt vakuuttivat, että kulutukseen he eivät enää tulevaisuudessa 

luottoja ota. Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että he joko säästävät tai jättävät 

tavaran tai palvelun ostamatta, eivätkä missään tilanteessa enää ota kulutusluottoa. 

Muutama haastatelluista henkilöistä kuitenkin kertoi voivansa ottaa luottoja, mutta vain 

yksi luotto kerrallaan ja vain jos on varaa myös maksaa ne pois.  Haastateltu mies kuvaa 

tilannetta seuraavasti: ”Jos oikein pakko on ni sitte jonku pienen lainan tai jonku 

tommosen minkä pystyy maksamaan sitte pois.” (H8) 

Osa haastatelluista henkilöistä kertoi aikovansa mahdollisesti ottaa asunto- tai 

autolainan järjestelylainan maksuohjelman päättymisen jälkeen. Asenne nimenomaan 

kulutusluottoja kohtaan oli kaikilla haastatelluilla henkilöillä kielteinen.  

6.3 Ennaltaehkäisy 

Haastatellut henkilöt olivat sitä mieltä, että kulutusluottoja myönnetään nykyään liian 

helposti. Pääasiallisina keinoina kulutusluotoilla velkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi 

he näkivät kuitenkin lähinnä velkaantumisesta tiedottamisen.  
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6.3.1 Mistä tietoa luotoista? 

Haastatellut henkilöt olivat saaneet tietoa eri kulutusluotoista pääasiassa kotiin tulleista 

mainoksista tai pankeilta. Esimerkiksi pankkien tiliotteiden mukana tulleet mainokset 

olivat houkutelleet luottojen ottamiseen. Haastatellut mainitsivat erityisesti pankkien 

luottokorttien markkinoinnin. Osalle oli jäänyt tunne, että pankit olivat suorastaan 

tyrkyttäneet luottokortteja.  

Osa haastatelluista henkilöistä näki luottojen mainokset yrityksenä tarttua ihmisten 

heikkoihin kohtiin. Alla oleva lainaus kuvaa hyvin haastateltujen henkilöiden asennetta 

kulutusluottojen markkinointiin:  

”Mikä semmonen vihkonenki oikeen, mitä mainostetaan 

ja kannetaan joka kotiin, ni siel oli ihan eri näitten 

rahotusfirmojen tota mainoksia. Että tota toteuta toiveesi 

ja ota sitä ja ota tätä ja osta, emme kysele 

käyttötarkotuksia, mihin tarvitset rahaa. Ja tällasta. 

Siihen sitte heikompiki sortuu.” (H7) 

Haastatellut olivat yleisesti ottaen ryhtyneet kiinnittämään huomiota mainoksiin siinä 

vaiheessa, kun rahasta alkoi olla tarvetta. Osa haastatelluista tiesi entuudestaan eri 

kulutusluottoja sekä niiden tarjoajia ja he osasivat lähteä itse hakemaan vaihtoehtoja 

tarvitessaan luottoa. Yksi haastateltu henkilö kertoi ottaneensa ensimmäisen luottonsa 

huonekalukaupassa. Se oli myyty hänelle sohvan kylkiäisenä. Ennen sohvan ostoa hän 

ei ollut edes tullut ajatelleeksi kulutusluottojen ottamista. 

6.3.2 Mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn 

Parhaimpana keinona velkaongelmien ennaltaehkäisyyn haastateltavat pitivät 

velkaantumisesta, sen vaikutuksista ja talous- ja velkaneuvonnan mahdollisuudesta 

tiedottamista. Myös Takuu-Säätiön toiminnasta tiedottamista pidettiin tärkeänä. 
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”Niist voi sit, velkaantumisesta tosiaan niinku enemmän 

tiedottaa. Ja sitte näistä myöskin näistä, jotka on jo 

velkaantuneet, ni olla enemmän tiedotetta, voi hakea jo 

ajoissa sitä velkaneuvontaa et ei niin isoiks nää luotot 

pääse.” (H7) 

Toisaalta osa haastatelluista epäili tiedottamisen mahdollisuuksia kulutusluotoilla 

velkaantumisen ennaltaehkäisykeinona. Ei uskottu, että tiedottamisella olisi voinut olla 

vaikutusta omaan velkaantumiseen, vaan ”kantapään kautta” oppiminen tuntui olevan 

haastateltujen mielestä paras keino oppia hallitsemaan omaa taloutta.  

”Kyllähän sitä tietty voi niinku valistusta tehdä mut 

totanoin kouluissaki tietty, mut sit se että totanoin seki 

voi sitte olla et se on liian aikasta. Et ei jää niinku siinä 

vaiheessa päähän. Et kylhän niitä niinku totanoin tietoa 

välillä tietenki tuleekin, että totanoin tavallaan 

velkaantumisen vaaroista ja tämmösestä. Mut totanoin 

en mä sit tiedä kanssa. Sit se on vähän, et niin sanotusti 

jokaisen koettava, joka sit semmoseen joutuu tai lähtee.” 

(H6) 

Haastatellut henkilöt olivat huolissaan luoton saamisen helppoudesta. Luotonannon 

tiukentaminen nähtiinkin keinona velkaongelmien ennaltaehkäisemiseen.  

”Et ne ei sais ihan ilman vakuuksia ja takauksia ei sais 

antaa. Ihan sitte jotain ihan pikkusia, esimerkiks jotain 

1000 euroa tai joku jollekkin nuorelle henkilölle jolla on 

sit kuitenki työ. Et semmosia määrättömiä ei saa antaa.” 

(H1) 

Osa haastatelluista henkilöistä oli sitä mieltä, että luoton myöntäjien tulisi kertoa 

velkaantumisen vaaroista luoton oton yhteydessä. Haastateltavat toivoivat myös 

enemmän tietoa luoton todellisista kustannuksista, jotta ne eivät tulisi yllätyksenä. 
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Moni haastateltu mainitsi myös lapsille ja nuorille velkaantumisesta kertomisen keinona 

kulutusluotoilla velkaantumisen ennaltaehkäisyyn. Osa taas epäili, onko kertomisesta 

juurikaan hyötyä.  

”Tai ehkä se, et jos ois niinku ollu puhetta et mitä 

kaikkee siitä voi seurata. Et ehkä se sit ois jollain lailla 

hillinny. Mutta emmätiedä, sit siitä ois tullu vaan 

sellasta, että kerrottu. Ei, mä en usko. Mulla ainakaan, et 

se ois purru.” (H2) 

Ne haastateltavat, joilla oli lapsia, näkivät tärkeänä vanhempien roolin rahankäytön 

opettamisessa ja velkaantumisesta varoittamisessa.  

6.3.3 Luotonkäyttö lapsuudenkodissa 

Yhdenkään tässä tutkimuksessa haastatellun henkilön vanhemmilla ei ollut 

haastateltavien mukaan velkaongelmia. Päinvastoin haastatellut henkilöt kertoivat 

vanhempiensa olleen säästäväisiä ja tarkkoja rahan käyttäjiä. Vanhemmat haastatellut 

henkilöt korostivat vanhempiensa tiukkaa taloudellista tilannetta ja olosuhteista 

johtunutta säästäväisyyttä.  

”No mull oli ihan siis sairaalloisen saita isä. Ja sit jos 

jotain teki mieli, ni äiti vähän niinku salaa, et tos on 

vähän rahaa. Et tällasta. Ja sitte ku on sodan ajan jälkeen 

just syntyny, ni elämä kai silloin oli sitä, et ku sitä ei ollu 

niin paljoo kaikkee, että ruuastaki saatto olla puutetta. 

Tosin ei meillä nyt, mutta… Mä muistan et saattopa isä 

kattoo joskus silleeki, et tota kyl se nyt riittää yks 

voinappi laittaa siihen leivän päälle, ei sitä tarvi niin 

paljon sitä voita siihen leivälle laittaa. Kyl sitä voi syyä 

vaikka pelkkää leipääki.” (H7) 
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Kaksi nuorinta haastateltavaa korostivat vanhempiensa tiukkaa taloudenpitoa ja 

kielteistä asennetta luottojen käyttöön.  

”Et he on ollu hyvin niinku silleen säästeliäitä ja sellasia 

niinku. Tota, hoitanu raha-asiansa just jämptilleen. 

Meijän isäll on vielki kauhistus jos ei jotain laskua oo 

maksettu eräpäivänä. Se on niinku aivan hirvitys. Et 

silleen mä ihmettelen, tai emmätiedä ihmettelenks mä 

hirveesti. Mut se et on tullu. No toisaalta välillä 

ihmettelee, et miten sitte itellä on tää rahan käyttö ollu 

niin sellasta että.” (H2) 

Osa tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä arveli, että heidän lapsuudenkotinsa 

tiukka rahankäyttö on saattanut vaikuttaa siihen, että he ovat itse käyttäneet rahaa 

huomattavasti holtittomammin. 

”Että ihan suoraan sanottua niinki tyhmä asia että ku 

kotona ku kasvo, ni meill ei koskaan faijalla ollu mitään, 

eikä vanhemmilla ylipäätänsä mitään luottokortteja eikä 

mitään. Et hän oli sitä mieltä, että hänen tulonsa ei ikinä 

riitä siihen, et ois mitään luottokortteja. Ja sit se oli 

jotenki niin hirveen hienoa, ku huomas et katos vaan, et 

mä saan itse jotain kortteja tai muuta.” (H2) 

Osalla haastateltujen sisaruksista oli velkaongelmia, mutta osa haastateltujen 

sisaruksista oli puolestaan erittäin tarkkoja rahan käyttäjiä. Eräs haastateltava kertoi, että 

hänen ja sisarustensa taloudellinen tilanne eroaa siksi, että hän oli ainoa sisaruksista, 

joka ei ollut naimisissa. 

”Mut se on sillä lailla et niillä on kaikilla kyllä omat 

asunnot ja osakkeet ja mökit ja tämmöset. Joo että kyllä, 

mutta niillä on ollu se toinen aina siinä.” (H1) 
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6.3.4 Luotonmyöntäjien toiminta 

Haastatellut henkilöt olivat kaikki sitä mieltä, että pankit ja rahoitusyhtiöt myöntävät 

kulutusluottoja liian helposti. Usealla haastatelluista henkilöistä oli se käsitys, että 

luoton myöntäjät eivät juuri kysele luoton hakijalta tietoja hänen taloudellisesta 

tilanteestaan tai maksukyvystään.  

”Joskus on jääny vaan pienempänä semmonen ajatus 

mieleen, et sit jos tarvii lainata rahaa ni se on sit niinku 

pankista. Ja täytyy mennä sinne paikan päälle henk 

kohtasesti ja totatoin ja ja pitää olla kaikennäköset 

laskennat sun muut valmiina. Et totanoin et et, se on 

vähän muuttunu se käsitys kyllä.” (H6) 

Moni haastateltu henkilö syytti luoton myöntäjiä siitä, että he tarjoavat korkeakorkoista 

luottoa taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille.  

”Saa sitä liian helposti. Ei paljoo kysellä juuri mitään. 

Paitsi sitte ku, sitte ku ihminen velkaantuu ja eikä enää 

sitte pystykkään hoitamaan niitä maksujaan, ni sit kyllä 

on kauheet uhkavaatimukset ja korkoo sitte tulee koron 

päälle.” (H7) 

Osa haastatelluista henkilöistä tuntui ajattelevan, että luoton myöntäjät toimivat 

aktiivisesti saadakseen ihmiset taloudellisiin vaikeuksiin.  

”Kun silloin ku ihmiseltä loppuu raha, ne käyttää just 

näitä turvakseen. Kun ei montaa päivää voi olla 

syömättä. Ne nauttii siitä tilanteesta, että ihminen on 

pissassa. Silloin ne iskee siihen saumaan. Ku 

korkoprosentti on vuotuinen 27 niin se on niin hirveetä.” 

(H9) 



 

74 

Toisaalta osa haastatelluista henkilöistä myönsi, että loppujen lopuksi vika ei ollut 

luoton myöntäjissä, vaan omassa toiminnassa.  

Kun haastatelluille henkilöille oli tullut maksuvaikeuksia, olivat luoton myöntäjät 

suostuneet maksusopimuksiin helposti. Useampi haastateltava oli sitä mieltä, että luoton 

myöntäjät voisivat puuttua tilanteeseen kovemmalla kädellä siinä vaiheessa, kun 

maksuvaikeudet alkavat olla säännöllisiä. Toisaalta samalla toivottiin luoton myöntäjiltä 

myös joustavuutta neuvoteltaessa maksuajoista, jotta itsellä olisi mahdollisuus 

järjestellä taloudellista tilannettaan.  

7 Johtopäätökset ja tutkimuksen arviointi 

Tässä luvussa käsittelen ensin tutkimuksen luotettavuutta, jonka jälkeen esittelen 

johtopäätökset. Luvun lopussa pohdin tutkimuksen teossa heränneitä ajatuksia 

kulutusluotoilla velkaantumisesta sekä esittelen jatkotutkimusehdotukset. 

7.1 Tutkimuksen arviointia 

Seuraavaksi arvioin tutkimusta reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla sekä 

pohdin tutkimuksen onnistumista.  

7.1.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin 

käsitteiden avulla. Tutkimuksen validiteetti kuvaa sitä, onko tutkimuksessa mitattu sitä 

mitä oli tarkoitus mitata. Tutkimuksen reliabiliteetti puolestaan kuvaa, onko tutkimus 

pystynyt tuottamaan tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. (Heikkilä 2004, 185–

187.) 

Heikkilän (2004, 29) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen validius on varmistettava 

etukäteen huolellisella suunnittelulla ja harkitulla tiedon keruulla. En itse kerännyt 
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tämän tutkimuksen kvantitatiivista aineistoa, vaan takaushakemukset olivat valmiina 

käytettävissäni. Tästä valmiista aineistosta poimin suunnitteluvaiheen jälkeen ne tiedot, 

joiden avulla pystyin löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Suunnitteluvaiheessa 

harkitsin tarkasti, mitkä takaushakemuksista löytyvät tiedot hakijasta ovat olennaisia 

tutkimusongelman- ja kysymysten kannalta.  

Heikkilä (2004, 29) toteaa, että muun muassa perusjoukon tarkka määrittely ja 

edustavan otoksen saaminen edesauttavat tutkimuksen validiutta. Käytin tutkimuksen 

teon alkuvaiheessa runsaasti aikaa otoksen määrittelyyn. Lopullinen otos, johon 

kuuluvat kaikki vuonna 2004 Takuu-Säätiöön saapuneet takaushakemukset, joissa 

velkaantumisen syyksi on määritelty joko kulutus tai hallitsematon kulutus, edustaa 

mielestäni kulutusluotoilla velkaantuneita Takuu-Säätiön asiakkaita hyvin. Pyrin 

lisäämään otoksen luotettavuutta jättämällä rauenneet ja lisätietoja odottavat 

hakemukset otoksen ulkopuolelle, sillä näistä hakemuksista ei olisi löytynyt kaikkia 

niitä tietoja, jotka takaushakemuksista poimittiin. Vaikka tämän tutkimuksen 

kvantitatiivisen aineiston otos on suhteellisen pieni (n=178), se oli nähdäkseni kuitenkin 

riittävän suuri tässä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ajatellen.        

Kvalitatiivisen aineiston validiutta arvioitaessa huomio kiinnittyy siihen, vastaavatko 

kvalitatiivisesta aineistosta saadut tulokset tutkimuskysymyksiin. Pyrin 

teemahaastattelurungon testauksella varmistamaan sen, että runkoon sisällytettyjen 

teemojen avulla oli mahdollista löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. Testauksen 

jälkeen jätin muutaman aihealueen pois niiden osoittauduttua epäolennaisiksi. Yleisesti 

ottaen haastattelurungon teemat vastasivat mielestäni hyvin asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin.  

Kvantitatiivisen aineiston reliaabeliutta heikentävät mittauksen eri vaiheissa sattuvat 

satunnaisvirheet (Alkula ym. 2002, 94). Virheet sekä otannassa että erilaiset mittaus- ja 

käsittelyvirheet aiheuttavat satunnaisvirheitä (Heikkilä 2004, 187). Takaushakemuksissa 

olevat tiedot ovat hyvin luotettavia, sillä takauskäsittelijät tarkastavat kakki 

hakemuksessa esitetyt tiedot hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Takaushakemuksen 

tietojen varmentamiseen käytetään esimerkiksi palkkakuitteja, tiliotteita ja 

verotustodistuksia. Myös asiakkaan ilmoittama velkamäärä tarkistetaan. Ainoastaan 
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hakemukseen sisältyvä asiakkaan itse kirjoittama velkahistoria on asiakkaan oma 

subjektiivinen mielipide. Tutkimusta tehdessäni pyrin noudattamaan erityistä 

huolellisuutta tietojen syöttämisvaiheessa takaushakemuksista tilasto-ohjelmaan. 

Hirsjärvi ym. (2003, 213) toteavat, että tutkimus on reliaabeli esimerkiksi silloin, jos 

samaa henkilöä tutkitaan kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla saadaan sama tulos. 

Uskon, että tässä tutkimuksessa haastateltuja henkilöitä uudelleen haastattelemalla ei 

välttämättä saataisi täysin samanlaisia vastauksia kuin tässä tutkimuksessa, sillä 

henkilöiden näkemys velkaantumisprosessistaan saattaa muuttua ajan kuluessa. Uskon 

kuitenkin että tämän tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kuvaa hyvin haastatteluhetken 

aikaista tilannetta. 

Tutkimusta arvioitaessa pitää muistaa, että Takuu-Säätiön asiakkaat eivät kuvaa kaikkia 

kulutusluotoilla ylivelkaantuneita. On todennäköistä, että Takuu-Säätiön asiakkaista 

koostuvaan aineistoon valikoitui enemmän ”hyväosaisia” kulutusluotoilla 

velkaantuneita henkilöitä, joilla on itsellään taloudellinen mahdollisuus ratkaista 

velkaongelmansa. Tästä syystä tämä tutkimus saattaa antaa liian myönteisen kuvan 

kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden taloudellisesta asemasta ja selviytymisen 

mahdollisuuksista.  

7.1.2 Tutkimuksen onnistuminen 

Haastatteluun halukkaiden henkilöiden suuri määrä yllätti tutkimuksen teon alussa.  

Alun perin arvelin, että tutkimukseen halukkaita haastateltavia olisi vaikeaa saada. Olisi 

ollut mielenkiintoista pystyä haastattelemaan myös ne haastatteluun suostuneet henkilöt, 

joiden takaushakemus oli hylätty, mutta valitettavasti resurssini eivät tämän 

tutkimuksen puitteissa riittäneet siihen.  

Oli haastavaa kokemattomana haastattelijana ryhtyä tekemään haastatteluja niinkin 

henkilökohtaisesta ja arkaluontoisesta asiasta kuin ylivelkaantuminen. Ensimmäisessä 

koehaastattelussa jäikin tämän takia jotain aihealueita kokonaan käsittelemättä. 

Haastattelujen aloittamista helpotti kuitenkin se, että olin kaikkiin haastateltaviin 

puhelimitse yhteydessä ennen varsinaista haastattelua. Tästä johtuen olimme varsinaisen 
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haastattelun alkaessa keskustelleet haastateltavan kanssa puhelimitse ainakin kerran 

aiemmin, joidenkin haastateltujen henkilöiden kanssa useamminkin. Ensimmäisten 

haastattelujen aikana opin, kuinka keskustelun pystyy luontevasti ohjaamaan niille 

aihealueille, joihin tutkimukseni keskittyi ja uskalsin kysyä myös arkaluontoisia asioita. 

Jossain haastatteluissa tuli kuitenkin esille myös paljon asioita, jotka eivät liittyneet 

tutkimuksen aiheeseen. Tuntui että haastateltavat halusivat kertoa kaiken, mikä heitä oli 

vaivannut velkaantumisen aikana ja järjestelylainan maksuohjelman aikana, eivätkä 

kaikki asiat välttämättä liittyneet velkaantumiseen juuri lainkaan. Tästä syystä 

muutamat haastattelut venyivät suhteellisen pitkiksi. Yleisesti ottaen haastattelut 

kuitenkin sujuivat hyvin ja tuntui siltä, että haastateltavat kokivat minut luotettavaksi 

ulkopuoliseksi henkilöksi, jolle voi kertoa myös vaikeista asioista.  

Nautin haastatteluaineiston analysoinnista ja se oli mielestäni yksi tämän tutkimuksen 

teon palkitsevimmista vaiheista. Aineiston litteroinnin aikana muodostamani 

kokonaiskuva aineistosta auttoi paljon myöhemmässä analyysivaiheessa. Uskon, että 

tässä tutkimusraportissa olen pystynyt esittelemään kaikki haastatteluissa 

tutkimuskysymysten kannalta olennaiset esille tulleet asiat totuuden mukaisesti. 

Kvantitatiivisen aineiston tallentaminen onnistui hyvin tarkan suunnittelun jälkeen. Sen 

suunnittelu, mitä tietoja takaushakemuksista kerätään, oli huomattavasti haastavampaa. 

Kvantitatiivisen aineiston analysointi oli pääosin antoisaa, vaikka tilaston analysointiin 

käytetyn ohjelman opettelu vei paljon aikaa. Tulosten saaminen ja niiden analysointi oli 

erittäin motivoivaa. 

Tämän tutkimuksen teon onnistumisen kannalta ratkaisevaa oli valitun tutkimusaiheen 

mielekkyys ja se, että olen vuoden kestäneen tutkimusprosessin jälkeen edelleen erittäin 

kiinnostunut aiheesta. Erityisen motivoivaa oli myös kuulla haastatelluilta henkilöiltä, 

kuinka tärkeäksi he kokevat sen, että kulutusluotoilla velkaantumisesta tehdään 

tutkimusta. Haastatellut henkilöt kertoivat lisäksi kokevansa tärkeäksi sen, että heillä on 

mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä.   

Sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineiston ja menetelmien käyttäminen samassa 

tutkimuksessa tuntui välillä työläältä, mutta toisaalta ne olivat perustellusti mukana. 
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Molemmat aineistot kuvaavat omalla tavallaan kulutusluotoilla velkaantumista. Jos 

olisin käyttänyt tässä tutkimuksessa vain jompaakumpaa, olisin varmasti pystynyt 

syventymään paremmin joko kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen aineistoon, mutta en 

usko, että tulokset olisivat olleet kovinkaan paljon kattavampia. Päinvastoin, mielestäni 

molemmat aineistot ovat tarjonneet omalla tavallaan äärimmäisen mielenkiintoisia 

vastauksia ja molempia menetelmiä käyttäen olen saanut aiheesta enemmän irti, kuin jos 

olisin tyytynyt käyttämään vain jompaakumpaa menetelmää. Heikkilän (2004, 29) 

mukaan tutkimus on onnistunut, jos sen avulla saadaan luotettavia vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Näitä vastauksia esittelen seuraavaksi.   

7.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkastelukehikko lähti liikkeelle ajatuksesta, että kotitalouden tulot ja 

kulutus sekä kotitalouden taloudellinen suunnittelu vaikuttavat kotitalouden luottojen 

käyttöön. Ylivelkaantuminen on tarkastelukehikossa seurausta taloudellisen 

suunnittelun epäonnistumisesta. Kuten Goldsmith (1996) toteaa, taloudellinen 

suunnittelu vaatii järjestelmällistä ja kurinalaista toimintaa. Säästäminen kuluttamisen 

sijaan vaatii itsekuria ja kontrollia, kykyä tavoitteiden asettamiseen ja halua asettaa 

tulevaisuuden tarpeet nykyhetken tarpeiden edelle. Suunnittelun ja etukäteen 

säästämisen avulla kotitalous voi selvitä taloudellisesti esimerkiksi tilapäisestä 

työttömyydestä. (Goldsmith 1996, 270; 284–285.) 

Mikäli kaikki kotitaloudet pystyisivät suunnittelemaan talouttaan Goldsmithin (1996, 

271) talouden hallinnan mallin mukaisesti, johtaisi luottojen käyttö huomattavasti 

harvemmin velkaongelmiin kuin nykyään. On kuitenkin selvää, että kaikki kotitaloudet 

eivät todellisuudessa pysty suunnittelemaan talouttaan niin, että heidän taloudellinen 

tilanteensa olisi turvattu esimerkiksi työttömyyden tai muun taloudellisen kriisin 

kohdatessa. Talouden suunnittelun puutteeseen on monia syitä. Goldsmith (1996, 181) 

toteaa, että pienituloiselle kotitaloudelle pitkän tähtäimen taloudellinen suunnittelu voi 

olla hyvin vaikeaa, kun kotitalous yrittää selvitä nykyhetkestä. Lehtinen (2001, 58) 

toteaa puolestaan, että sekä hyvin tiukka että erittäin hyvä taloudellinen tilanne saattavat 

vähentää aktiivista talouden suunnittelua perheissä. Tämän tutkimuksen perusteella 

näyttäisi puolestaan siltä, että kulutusluotoilla velkaantuneilla henkilöillä talouden 
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suunnittelun puute johtuu mahdollista pienituloisuutta enemmän osaamattomuudesta 

talouden hallinnassa.  

Näyttääi siltä, että kulutusluotoilla velkaantuneet henkilöt eivät ole juurikaan 

suunnitelleet talouttaan velkaantumisensa aikana. Velkaantuminen on lähtenyt liikkeelle 

joko äkillisestä elämänmuutoksesta, johon omaa taloutta ei ole osattu sopeuttaa, tai 

liiallisesta kulutuksesta omiin tuloihin nähden. Jos taloutta oli suunniteltu, oli se 

perustunut liian optimistiseen käsitykseen oman talouden tilasta. Kun maksuvaikeudet 

olivat alkaneet, eivät tässä tutkimuksessa haastatellut kulutusluotoilla velkaantuneet 

henkilöt edelleenkään ryhtyneet suunnittelemaan talouttaan, vaan ainoastaan sitä, millä 

seuraavan laskun saa maksettua.    

Mitä syitä kulutusluotoilla ylivelkaantumisen taustalla on? 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kulutusluotoilla velkaantumisen 

taustalla on joko elämäntilanteesta johtuva tulojen pieneneminen tai menojen 

kasvaminen. Lisäksi kulutusluotoilla velkaantumisen taustalla voi olla myös kulutuksen 

kasvaminen ilman suurempaa elämänmuutosta. Yleisimpiä kulutusluotoilla 

velkaantuneiden Takuu-Säätiön asiakkaiden velkaantumisen syitä olivat kodin 

hankinnat, parisuhteen päättyminen, elämisen kulut ja työttömyys.  Valkaman ym. 

(2002) tutkimuksessa Takuu-Säätiön asiakkaiden velkaongelmat olivat saaneet alkunsa 

äkillisestä muutoksesta elämäntilanteessa. Tilanne oli ajautunut kriisiin esimerkiksi 

työttömyyden tai sairastumisen takia. Heidän tutkimuksessaan velkaongelmiin oli 

johtanut myös liika riskinotto luottojen käytössä. (Valkama ym. 2002, 95.) 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että parisuhteen päättyminen on huomattavasti 

useammin kulutusluotoilla velkaantumisen taustalla naisilla kuin miehillä. 

Kulutusluotoilla velkaantuneista miehistä suurempi osa eli tutkimushetkellä avo- tai 

avioliitossa kuin naisista ja miehet myös hakivat Takuu-Säätiön takausta useammin 

yhdessä puolisonsa kanssa kuin naiset. Naiset olivat puolestaan miehiä useammin 

yksinhuoltajia tai he asuivat yksin. Se, että parisuhteen päättyminen on huomattavasti 

useammin naisten velkaantumisen syynä kuin miesten, saattaa johtua esimerkiksi siitä, 

että parisuhteen päättyessä lapset jäävät useammin naisten huollettavaksi tai siitä, että 
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naisilla on pienemmät tulot ja heidän taloudellinen asemansa saattaa heikentyä 

huomattavasti erotilanteessa. Naiset myös saattavat parisuhteen päättymisen jälkeen 

tehdä enemmän investointeja esimerkiksi uuden kodin hankintoihin, varsinkin jos lapset 

jäävät erossa heille. 

Parisuhteen päättyminen oli yleinen syy yksinhuoltajien ja yksin asuvien henkilöiden 

velkaantumisen taustalla. Suurin osa niistä henkilöistä, joiden velkaantumiseen oli 

johtanut kodin hankintojen tekeminen, oli yksin asuvia. Työttömyys oli puolestaan 

yleinen syy velkaantumiseen avio- ja avoliitossa olevilla henkilöillä ja kohtuullisen 

harvinainen syy yksin asuvilla. Verrattaessa yksin asuvien henkilöiden taloudellista 

asemaa avo- ja avioliitossa olevien henkilöiden taloudelliseen asemaan, esille nousee 

ajatus siitä, että henkilön talous saattaa olla paremmin suojattu esimerkiksi äkillisiltä 

talouden kriiseiltä, mikäli hän elää parisuhteessa. Muttilainen (2002) toteaakin, että sekä 

työn menettäminen että perheen hajoaminen ovat kriittisiä tapahtumia velallisen 

maksukykyä ajatellen. Hänen mukaansa kokopäivätyö, erityisesti palkkatyö sekä hyvät 

tulot ja kahdet tulot samassa perheessä ovat hyvä suoja velkaongelmia vastaan. 

(Muttilainen 2002, 142.) 

Parisuhteen päättyminen kulutusluotoilla velkaantumisen syynä oli yleisintä keski-

ikäisillä henkilöillä. Nuorilla ja yli 60-vuotiailla henkilöillä parisuhteen päättyminen 

vaikuttaisi olevan harvoin kulutusluotoilla velkaantumisen taustalla. Mielenkiintoista on 

se, että tuhlaus oli velkaantumisen syynä huomattavasti yleisempi 60-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien henkilöiden ikäluokassa, kuin esimerkiksi nuorten, alle 30-vuotiaiden 

henkilöiden ikäluokassa. On mahdollista, että vanhemmat henkilöt ovat kriittisempiä 

omaa kulutuskäyttäytymistään kohtaan kuin nuoremmat. Vanhemmat henkilöt voivat 

katsoa tuhlanneensa samankaltaisessa tilanteessa kuin nuoremmat henkilöt ovat 

mielestään kuluttaneet rahaa tarpeelliseen tavaraan tai palveluun.  

Suurin osa tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä osasi nimetä tietyn syyn tai 

tapahtuman, josta velkaantuminen oli aikanaan lähtenyt liikkeelle. Osa haastatelluista 

henkilöistä ei kuitenkaan osannut nimetä syytä velkaantumiseensa. 15 prosentissa 

kvantitatiiviseen aineistoon sisältyneistä hakemuksissa ei ollut mainittu mitään syytä 

velkaantumiselle. Myös Valkaman ym. (2002) tutkimuksessa Takuu-Säätiön 
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takaustoiminnasta löytyi ryhmä velallisia, joiden oli vaikeaa nimetä velkaantumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä. Heidän velkakierteensä oli yleensä syntynyt kulutusluotoista. 

Näiden velallisten velkaantumisen taustalla oli esimerkiksi taitamattomuus oman 

talouden hallinnassa tai liian suuri kulutus tuloihin nähden, ei merkittävä muutos 

elämäntilanteessa tai vaikeudet toimeentulossa. (Valkama ym. 2002, 55.) 

Taitamattomuus oman talouden hallinnassa ja liian suuri kulutus tuloihin nähden tulivat 

esille myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. Tässä tutkimuksessa kulutusluotoilla 

velkaantuneet kertoivat kuitenkin myös merkittävistä muutoksista elämäntilanteissa, 

joista velkaantuminen oli lähtenyt liikkeelle. 

Tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt kertoivat käyttäneensä kulutusluottoja 

pääasiassa elämiseen. Kulutusluotoilla tehtyjen hankintojen tarpeellisuutta korostettiin. 

Huolestuttavaa on se, että kulutusluottoja käytettiin myös vanhojen velkojen 

lyhennysten maksamiseen. Uuden luoton otto oli yleinen keino rahavaikeuksien 

ratkaisemiseen.  

Ketkä ylivelkaantuvat kulutusluotoilla? 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kulutusluotoilla velkaantuneista henkilöistä naiset 

ovat enemmistössä vanhemmissa, yli 45-vuotiaiden henkilöiden ikäluokissa ja miehet 

nuoremmissa. Yksin asuvien henkilöiden osuus kulutusluotoilla velkaantuneista oli 

erittäin suuri. Yksin asuvat olivat enemmistössä kaikissa ikäluokissa. 60-vuotiaista ja 

sitä vanhemmista kulutusluotoilla velkaantuneista henkilöistä valtaosa oli yksin asuvia 

henkilöitä. Kuten Niemelä (2005, 134) on todennut, kahden elättäjän kotitalouksilla 

toimeentulo on turvatumpaa kuin yhden hengen tai yksinhuoltajien kotitalouksilla. 

Myös tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että yksin asuvien henkilöiden 

asema on kulutusluotoilla velkaantumisessa heikompi kuin kahden elättäjän 

kotitalouksilla. 

Suurin osa kulutusluotoilla velkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista kuului 

työntekijöiden ammattiryhmään. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että 

kulutusluotoilla velkaantuneet Takuu-Säätiön asiakkaat ovat suhteellisen pienituloisia. 

Suurimman osan nettotulot jäivät alle 1500 euroon kuukaudessa ja erittäin harvalla 

nettotulot ylittivät 2000 euroa kuukaudessa. Avioliitossa olevien henkilöiden tulot 
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näyttäisivät olevan hieman avoliitossa olevien ja yksin asuvien henkilöiden tuloja 

suuremmat. Yksinhuoltajilla oli tässä tutkimuksessa suurimmat tulot, tosin huomioon 

tulee ehdottomasti ottaa se, että nettotuloihin sisältyvät myös henkilön saamat 

sosiaalietuudet. Mikäli sosiaalietuuksia ei otettaisi huomioon nettotuloissa, olisi 

todennäköistä, että tilanne näyttäisi aivan toisenlaiselta. Kaikista vanhimmilla ja 

nuorimmilla kulutusluotoilla velkaantuneilla näyttäisi olevan pienimmät tulot. 

Erityisesti yli 60-vuotiaiden tulot olivat muihin ikäryhmiin verrattuna pienet. Tätä 

tulosta tukee esimerkiksi Tilastokeskuksen tulonjakotilasto (Tilastokeskus 2005b, 19), 

jonka mukaan 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä noin 11 prosenttia kuuluu pienituloisten 

ryhmään ja 16–24 –vuotiaista nuorista joka neljäs on pienituloinen.   

Suurimmalle osalle yli 60-vuotiaista kulutusluotoilla velkaantuneista Takuu-Säätiön 

asiakkaista jää menojen jälkeen maksuvaraa velkojen maksuun alle 300 euroa 

kuukaudessa. Muissa ikäluokissa alle 300 euron maksuvara on huomattavasti 

harvinaisempi. Suurimmalla osalla kulutusluotoilla velkaantuneista Takuu-Säätiön 

asiakkaista ei ollut varallisuutta. Eniten varallisuutta oli avioliitossa olevilla henkilöillä 

ja vähiten yksin asuvilla henkilöillä. Kvantitatiivisen aineiston perusteella näyttää siltä, 

että suurimmalla osalla kulutusluotoilla velkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista 

kulutusluottoja on kertynyt 10–19 kappaletta ja velkamäärä sijoittuu välille 10000–

19999 euroa. 

Tässä tutkimuksessa esille nousi erilaisia tyypillisiä kulutusluotoilla velkaantuneita 

henkilöitä. Eräs tyypillinen kulutusluotoilla velkaantunut henkilö on tämän tutkimuksen 

perusteella keski-ikäinen tai hieman nuorempi nainen, jonka velkaantuminen on 

lähtenyt liikkeelle erosta, jossa lapset ovat jääneet hänen huollettavakseen. Naisen tulot 

eivät ole riittäneet perheen elinkustannusten kattamiseksi eikä hän ole kyennyt 

pienentämään perheen menoja, vaan on paikannut perheen taloutta kulutusluotoilla. 

Nainen on yrittänyt pärjätä velkatilanteensa kanssa pitkään ja on hakenut apua ehkä 

vasta siinä vaiheessa, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Toinen tyypillinen 

kulutusluotoilla velkaantuja on alle 40-vuotias mies, jonka velkaantuminen johtuu 

pääasiassa liiallisesta kulutuksesta ja hän on käyttänyt luottoja esimerkiksi kodin 

hankintoihin tai hän on ostanut niillä auton. Mies elää parisuhteessa eikä hänen 

puolisonsa taloudellinen tilanne ole kovinkaan hyvä: puoliso saattaa olla esimerkiksi 
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kotona hoitamassa lapsia. Kolmas hyvin tyypillinen kulutusluotoilla velkaantunut 

henkilö on tämän tutkimuksen perustella erittäin pienituloinen eläkeläinen, jonka 

puoliso on kuollut tai he ovat eronneet kauan sitten. Sairastumiset heikentävät 

eläkeläisen taloudellista tilannetta entisestään, eikä hän välttämättä pysty lyhentämään 

pientäkään kulutusluottoa.      

Olisiko kulutusluotoilla ylivelkaantuminen voitu estää tai olisiko siihen voitu 

vaikuttaa aikaisemmin? 

Tässä tutkimuksessa parhaimmiksi keinoiksi kulutusluotoilla ylivelkaantumisen 

ennaltaehkäisyyn nousivat velkaantumisesta ja sen vaikutuksista tiedottaminen sekä 

talous- ja velkaneuvonnan tunnetuksi tekeminen. Osa haastatelluista henkilöistä epäili 

kuitenkin, että heidän velkaantumistaan ei olisi voinut ennaltaehkäistä millään keinoilla, 

vaan että heidän tuli itse kokea velkaongelmat ”kantapään kautta”. Moni tässä 

tutkimuksessa haastateltu henkilö toivoi, että lapsille ja nuorille kerrottaisiin 

velkaantumisesta. Esimerkiksi Lehtisen ja Leskisen (2005, 97) tutkimuksessa 

haastatellut nuoret eivät muistaneet saaneensa koulussa tietoa talousasioista, eikä se 

heitä olisi silloin kiinnostanutkaan. Tulos tukee tämän tutkimuksen haastatteluissa esille 

noussutta näkemystä siitä, että nuorille tiedottamisella ei välttämättä pystytä 

ennaltaehkäisemään kulutusluotoilla velkaantumista.   

Suuri osa haastatelluista henkilöistä ei ollut velkaantumisensa aikana tiennyt 

mahdollisuudesta saada talous- ja velkaneuvontaa. Valkama (2004, 45) toteaa, että 

tietämättömyys siitä, mistä velkaongelmiin saa apua, saattaa johtaa velkaongelmien 

pitkittymiseen. Tämä tuli esille selkeästi myös tässä tutkimuksessa haastateltujen 

henkilöiden kertomuksista. Haastatellut henkilöt yrittivät kaikki pärjätä itse velkojensa 

kanssa pitkään. Uuden luoton otto tai olemassa olevien luottojen käyttörajojen 

korottaminen oli yleinen ratkaisukeino maksuvaikeuksiin. Myös esimerkiksi Iivarin ja 

Mälkiän (1999, 75) tutkimuksessa vanhojen velkojen maksaminen uudella velalla ja sen 

johtaminen velkakierteeseen oli yleistä. Tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt 

hakivat apua vasta, kun heidän taloudellinen tilanteensa oli vakava. Tietoa 

velkaneuvonnasta oli saatu esimerkiksi tiedotusvälineistä tai ystäviltä. Osa 

haastatelluista henkilöistä oli kärsinyt vakavista henkisistä ongelmista ennen avun 

hakemista.  



 

84 

Olisi hyvin tärkeää, että kulutusluotoilla velkaantuneet henkilöt saataisiin hakemaan 

apua taloudelliseen tilanteeseensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä 

pidempään talouden kriisitilanne jatkuu, sitä hankalampia velkaongelmat ovat selvittää. 

Lisäksi velkaongelmat saattavat aiheuttaa hyvinkin vakavia henkisiä ongelmia. 

Tiedottamisella talous- ja velkaneuvonnasta sekä velkojen järjestelykeinoista on 

todennäköisesti ratkaiseva rooli siinä, että ihmiset hakeutuvat avun piiriin. Hyvä keino 

velkaongelmiin puuttumisessa saattaisi olla myös se, että niin luoton myöntäjät, 

perintätoimistot kuin ulosottoviranomaisetkin ohjaisivat asiakkaitaan järjestelmällisesti 

avun piiriin. 

Haastatellut henkilöt olivat saaneet tietoa eri kulutusluotoista pääasiassa kotiin tulleista 

mainoksista tai pankeilta. Haastateltavien toiveet luoton myöntäjiltä olivat osaksi 

ristiriitaisia. Toisaalta moni haastateltava toivoi, että luoton myöntämistä 

tiukennettaisiin ja että luoton myöntäjät puuttuisivat maksuvaikeuksiin siinä vaiheessa 

kun ne alkavat olla säännöllisiä. Toisaalta joustavuutta maksuajoista neuvoteltaessa 

arvostettiin. Moni haastateltu henkilö kertoi kuinka luotonmyöntäjä oli tarjonnut heille 

uutta luottoa siinä vaiheessa, kun he olivat jo maksuvaikeuksissa. Huolestuttavaa on se, 

että jokainen haastateltu, jolle tällainen tarjous oli tehty, oli ottanut tarjotun luoton.  

Haastatellut henkilöt olivat kaikki sitä mieltä, että pankit ja rahoitusyhtiöt myöntävät 

kulutusluottoja liian helposti ja he olivat huolissaan tästä tilanteesta. Vaikuttaisikin siltä, 

että kulutusluottojen saamisen helppous mahdollistaa sen, että luoton ottamishetkellä 

luoton ottajan ei tarvitse juurikaan miettiä ottaako hän luoton todelliseen tarpeeseen ja 

pystyykö hän sen maksamaan pois. Osa tässä tutkimuksessa haastatelluista henkilöistä 

toivoi, että luoton myöntäjät kertoisivat velkaantumisen vaaroista luoton oton 

yhteydessä. Haastateltavat toivoivat myös tietoa luoton todellisista kustannuksista, ettei 

niiden suuruus pääsisi yllättämään. Nämä keinot saattaisivat ainakin joidenkin 

henkilöiden kohdalla vaikuttaa siihen, että he luoton ottamishetkellä miettisivät 

kannattaako se ottaa. Luottojen todellisten kustannusten hahmottaminen voi olla hyvin 

vaikeaa ja näiden tuominen luoton ottamishetkellä selkeästi esille saattaisi auttaa siinä, 

että luoton lyhennyserien suuruus ei tulisi luoton ottajalle yllätyksenä myöhemmässä 

vaiheessa. 
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Koska luoton myöntämisestä nykyään kuitenkin puuttuu yhä useammin 

henkilökohtainen kontakti, ei luoton myöntäjillä välttämättä ole mahdollisuutta antaa 

tietoa velkaantumisen vaaroista tai luoton todellisista kustannuksista niin, että luoton 

ottaja ne varmasti ymmärtäisi. Koska tällaisen tiedon saaminen olisi kuitenkin tärkeää 

kulutusluotoilla ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemisen kannalta, olisi mielekästä että 

kulutusluottojen todellisista kustannuksista ja niiden hahmottamisen tärkeydestä 

tiedotettaisiin myös esimerkiksi yhteiskunnan taholta.  

Miten Takuu-Säätiön takauksen saaminen on vaikuttanut kulutusluotoilla 

ylivelkaantuneen henkilön taloudelliseen tilanteeseen? 

Tässä tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden taloudellinen tilanne oli myönteisen 

takauspäätöksen jälkeen tiukka, mutta tasapainossa. Valkaman ym. (2002, 79) 

tutkimuksessa myönteinen takauspäätös oli ollut ratkaiseva käänne velkakriisistä 

selviämisessä. Sama näkyi tässä tutkimuksessa: takauksen saaminen oli vaikuttanut 

merkittävästi talouden kriisistä selviämiseen. Valkaman ym. (2002, 67) tutkimuksessa 

Takuu-Säätiön maksuohjelmaan pääseminen oli selkiyttänyt velanhoitoa huomattavasti, 

kuukausierä oli pienentynyt ja velanhoitomenot olivat helpommin hahmotettavissa. 

Sama tuli esille tämän tutkimuksen haastatteluissa. Haastateltavat olivat erityisen 

tyytyväisiä siihen, että järjestelylainan maksuohjelman aikana he lyhentävät velkaa 

ainoastaan yhdelle velkojalle.  

Järjestelylainan maksuohjelma on haastateltujen henkilöiden mukaan tiukka. Tämä oli 

vaikuttanut siihen, että haastatellut henkilöt suunnittelivat järjestelylainan 

maksuohjelman aikana sekä päivittäistä kulutustaan että kuukausittaisen käteen jäävän 

rahasumman käyttöä. Vaikuttaisikin siltä, että nämä kulutusluotoilla velkaantuneet 

olivat oppineet talouden suunnittelua pakon edessä. He kertoivat, etteivät suunnitelleet 

talouttaan esimerkiksi kirjallisen budjetin avulla, mutta heillä oli kuitenkin 

totuudenmukainen käsitys taloutensa tilasta. Myös esimerkiksi Muttilaisen ja Valkaman 

(2003, 43) tutkimuksessa haastatellut velkajärjestelyssä olleet henkilöt painottivat 

menojen ja tulojen yhteensovittamista ja heidän rahan käyttönsä oli harkittua ja 

suunniteltua.  
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Haastateltujen henkilöiden suhtautuminen järjestelylainan maksuohjelman aikaisiin 

kulutusmahdollisuuksiin vaihteli. Osa haastatelluista henkilöistä oli kohtuullisen 

tyytyväisiä kulutusmahdollisuuksiinsa ja osa puolestaan oli vahvasti sitä mieltä, että 

järjestelylainan maksuohjelman aikana käteen jäävä rahamäärä ei riitä tarvittavaan 

kulutukseen. Haastatellut henkilöt kertoivat jättäneensä mielestään kaiken ylimääräisen 

kulutuksen pois. Myös Valkaman ym. (2002) tutkimuksessa haastateltavat olivat sitä 

mieltä, että heidän kulutustottumuksensa olivat muuttuneet. Erityisesti kulutusluotoilla 

velkaantuneet toivat esille sen, että he ovat oppineet kuluttamaan käytössään olevien 

varojensa mukaisesti (Valkama ym. 2002, 83). Tässä tutkimuksessa haastatellut 

henkilöt uskoivat, että heidän kulutuksensa tulee pysymään järkevällä tasolla myös 

järjestelylainan maksuohjelman päättymisen jälkeen. 

Haastateltujen henkilöiden asenne luotonottoon oli muuttunut velkaantumisen ajoista. 

Kaikkien haastateltujen asenne nimenomaan kulutusluottoja kohtaan oli kielteinen. Osa 

haastatelluista suunnitteli uuden luoton ottoa järjestelylainan maksuohjelman 

päättymisen jälkeen, mutta yleensä kyseessä oli joko auto- tai asuntolaina. Osa 

haastatelluista henkilöistä oli valmis ottamaan myös kulutusluoton, mutta vain yhden 

luoton kerrallaan ja vain silloin, kun heillä on myös varaa maksaa se pois. Valkaman 

ym. (2002, 83) tutkimuksessa haastatellut henkilöt suhtautuivat velanottoon 

tulevaisuudessa varauksellisesti. Muttilainen ja Valkama (2003) puolestaan havaitsivat 

tutkiessaan velkajärjestelyssä olleiden henkilöiden asenteita luotonottoon 

maksuohjelman jälkeen, että asenteet uuden luoton ottoon olivat yllättävän myönteisiä. 

Erityisesti takausvelalliset luottivat kykyynsä hoitaa raha-asioitaan tulevaisuudessa. 

(Muttilainen & Valkama 2003, 39.) On todennäköistä, että tässä suhteessa 

kulutusluotoilla velkaantuneet ja muiden syiden, kuten takaus, yritystoiminta tai 

asuntolaina, takia velkaantuneet eroavat toisistaan, sillä nimenomaan kulutusluotoilla 

velkaantumisessa kykenemättömyys raha-asioiden hoitamiseen on osaltaan 

velkaantumisen taustalla.  

Lehtisen ja Leskisen (2005, 97) tutkimuksessa säästäminen ei ollut nuorille 

velkaantuneille lainkaan tuttua. Myös tässä tutkimuksessa säästäminen oli vieras asia 

haastatelluille henkilöille, eikä se osalle haastateltavista ollut tullut mieleenkään luoton 

ottamisen vaihtoehtona. Tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt kertoivat, että 

velkaantumisen aikana säästäminen ei ollut todellinen vaihtoehto kulutusluottojen 
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ottamiselle. Suurin syy kulutusluoton ottamiseen säästämisen sijaan oli se, että 

kulutukseen tarvittavan rahasumman säästämiseen olisi kulunut aikaa. 

Iivarin ja Rastaan (1996) tutkimuksessa Takuu-Säätiön takauspäätöksen saaneista 

asiakkaista, haastatellut henkilöt kertoivat takauspäätöksen parhaimmillaan johtaneen 

siihen, että he uskalsivat jälleen sekä vastata puhelimeen että avata kirjeet. Takaus oli 

myös vaikuttanut positiivisesti ylivelkaantuneiden henkiseen terveyteen. (Iivari & 

Rastas 1996, 109.) Myös tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt kertoivat takauksen 

helpottaneen huomattavasti heidän oloaan. Selkeästi esille tuli se, että myönteisen 

takauspäätöksen jälkeen haastateltujen henkilöiden koko elämä helpottui, kun raha-asiat 

eivät enää rasittaneet yhtä paljon kuin ennen. 

7.3 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 

Kulutusluotoilla velkaantuneet ovat äärimmäisen kiinnostava tutkimuskohde. Erityisesti 

minua kiinnosti pohtia kulutusluotoilla velkaantumista tämän tutkimuksen tekoa 

aloittaessani siitä näkökulmasta, ovatko kulutusluotoilla velkaantuneiden velkaongelmat 

itse aiheutettuja vai olosuhteista johtuvia. Täysin selkeää vastausta tähän en löytänyt 

uskoakseni siksi, että kulutusluotoilla velkaantumiseen vaikuttavat sekä 

velkaantuneiden oma toiminta että olosuhteet. Erityisesti tässä tutkimuksessa esille 

nousivat kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden taloudellisen suunnittelun puute 

ja taitamattomuus oman talouden hallinnassa. Kun nämä yhdistetään äkillisiin elämän 

muutoksiin, kuten avioeroon, lapsen saamiseen tai vaikka omaan kotiin muuttamiseen, 

saattaa seurauksena olla vakavia velkaongelmia.    

Koska Takuu-Säätiön takaus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat velkaantuneet 

itsestään riippumattomasta syystä, kulutusluotoilla velkaantuneet henkilöt ovat säätiön 

takausasiakkaina ristiriitainen ryhmä. Toisaalta voidaan katsoa, että niiden 

kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden, joiden velkaongelmat ovat oman 

toiminnan ja taitamattomuuden seurausta, velkaantuminen ei ole aiheutunut itsestä 

riippumattomista syistä. Toisaalta osalla kulutusluotoista velkaantuneista henkilöistä 

velkaantuminen on lähtenyt liikkeelle tai velkatilanne on pahentunut 
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olosuhdemuutosten takia. Heillä velkaantuminen johtuu ainakin osaksi itsestä 

riippumattomista syistä.  

Mielestäni olisi mielekästä myöntää järjestelylainan takauksia kulutusluotoilla 

velkaantuneille henkilöille myös tulevaisuudessa, vaikka osalla heistä velkaantuminen 

onkin oman toiminnan seurausta. Järjestelylainan takaus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden 

velkaongelmista selviämiseen ja talouden hallinnan oppimiseen. Tämän tutkimuksen 

perusteella näyttää siltä, että kulutusluotoilla velkaantuneet ovat oppineet talouden 

hallintaa pakon edessä ja heidän suhtautumisensa luoton ottoon oli muuttunut 

velkaantumisen ajoista. Kulutusluotoilla velkaantuneet henkilöt tarvitsevat Takuu-

Säätiön järjestelylainan takauksen tai jonkun muun samankaltaisen mahdollisuuden 

oman taloudellisen tilanteensa järjestämiseen. Jos tällaista mahdollisuutta ei tarjottaisi 

siksi, että velkaongelmat ovat seurausta velkaantuneen henkilön omasta toiminnasta, 

saattaisivat heidän velkaongelmansa pitkittyä huomattavasti tai jäädä jopa kokonaan 

ratkaisematta.  

Huomiota tulisi kiinnittää takauksen myöntämisen ohessa myös kulutusluotoilla 

velkaantuneiden takausasiakkaiden talouden hallinnan taitoihin. Olisi tärkeää, että 

viimeistään takauksen myöntämisen yhteydessä varmistettaisiin, että henkilöllä on 

tarvittavat talouden hallinnan taidot järjestelylainan maksuohjelmasta selviytymiseen. 

Lisäksi voisi harkita, että kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden talouden 

hallintaa tuettaisiin esimerkiksi neuvonnan keinoin myös järjestelylainan 

maksuohjelman aikana. Tämä saattaisi auttaa siinä, että kulutusluotoilla velkaantuneet 

henkilöt kokisivat tulevansa toimeen paremmin järjestelylainan kohtuullisen tiukan 

maksuohjelman aikana ja siinä, että muutokset talouden hallinnassa olisivat pysyviä.     

Mahdollisena jatkotutkimuskohteena esille nousee erityisesti kulutusluotoilla 

velkaantuneiden talouden hallinta. Olisi mielenkiintoista selvittää, olisiko 

kulutusluotoilla velkaantumista mahdollista ennaltaehkäistä talouden hallinnan keinojen 

opettamisella. Lisäksi olisi mielekästä selvittää, pystyttäisiinkö talouden hallinnan 

neuvoilla auttamaan kulutusluotoilla velkaantuneiden henkilöiden selviämistä Takuu-

Säätiön järjestelylainan takaisinmaksuohjelmasta. Myös se, millä keinoilla 

kulutusluotoilla velkaantuneet saataisiin hakemaan apua velkaongelmiinsa tilanteen 
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ollessa vielä kohtuullisen hyvä, kiinnostaa. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi 

myös niiden kulutusluotoilla ylivelkaantuneiden selviäminen, joiden takaushakemus on 

hylätty.   
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LIITTEET 

LIITE 1. Takuu-Säätiön saatekirje 
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LIITE 2. Kirje haastatteluun suostumisesta 
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LIITE 3. Teemahaastattelurunko 

Mistä kulutusluotoilla ylivelkaantuminen johtui? 

Mistä velkaantuminen alkoi? 
Tietty tapahtuma / vähitellen? 
Milloin? 

Miten tilanne kehittyi? Milloin tilanne ei ollut enää hallinnassa? 

Millaisella aikavälillä velkaantuminen 
tapahtui? 

Vuoden-parin sisällä?  
Pidemmällä aikavälillä? 

Millaista velkaa teille kertyi 
(enimmäkseen)? 

Kulutusluotto?  
Asuntolaina?  
Autolaina?  
Opintolaina?  
Luottokortit?  
Laskurästit?  
Henkilökohtaiset vipit? 

Mihin käytitte luoton? 

Laskujen maksuun? 
Kulutukseen? 
Perheen elämiseen? 
Laskujen maksuun? 
Shoppailuun? 
Kodin perustaminen? 
Auto? 
Muu suuri kertaostos? 
Matkustelu? 
Vanhojen luottojen maksuun? 

Mikä oli mielestänne pääasiallinen syy 
velkaantumiseenne? 

Kulutus? 
Tulojen riittämättömyys? 
Kriisi perhesuhteissa? 
Terveysongelmat? 
Työhön liittyvät muutokset?  
Muut isot elämänmuutokset? 
Muu? 

Ylivelkaantumisen 
syy 

Oliko taustalla joitain muita tekijöitä?  

Rajoittivatko tulonne kulutustanne 
velkaantumisen aikana? 

Tiedostiko sen etteivät tulot riitä haluttuun 
kulutustasoon? 

Kulutitteko velkaantumisen aikana 
mielestänne vähemmän, saman verran vai 
enemmän kuin ihmiset keskimäärin? 

”Kulutusnormien” vaikutus? 

Ostitteko velkaantumisen aikana lähinnä 
välttämättömiä asioita vai kulutitteko 
myös asioihin, joille ei ollut välttämätöntä 
tarvetta? 

Niukkaa kulutusta? 
Ylellisyyskulutusta? 
Jotain siltä väliltä? 
Rajoittiko kulutustaan vai ostiko kaiken mitä 
halusi? 

Kulutus 
velkaantumisen 

aikana 

Vaikuttivatko mielestänne mediassa 
näkyvät kulutusmallit omaan 
kulutukseenne? 

 

Muiden 
henkilöiden 

vaikutus 
ylivelkaantumiseen 

Vaikuttiko jonkun toisen henkilön 
toiminta ylivelkaantumiseenne? 

Puoliso? 
Lapset?  
Vanhemmat?  
Ystävät? 
Hyväksikäyttö? 
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Onko puolisolla / lapsilla / vanhemmilla / 
sisaruksilla velkaongelmia? 

Onko auttanut heitä?  
Onko vaikuttanut omaan tilanteeseen? 

Miten omassa lapsuudenkodissa hoidettiin 
taloutta? 

Onko lapsuudenkodissa ollut 
velkaongelmia? 
Saitteko lapsuudenkodista neuvoja tai 
malleja taloudenhoitoon, joita ette pystyneet 
noudattamaan?  

 

Mikä on ollut perheen ja muun ympäristön 
suhtautuminen kulutukseen, lainanottoon 
ja talouden hallintaan? 

Luuleeko että tämä on vaikuttanut omaan 
suhtautumiseen? 

Olisiko ylivelkaantuminen voitu estää tai olisiko siihen voitu vaikuttaa aikaisemmin? 

Olisitteko voineet tehdä hankinnat 
myöhemmin käteisellä jonkin aikaa 
säästettyänne? 

 

Miksi valitsitte lainan oton säästämisen 
sijaan? 

 

Mistä saitte tietoa eri luottomuodoista? 

Pankki? 
Ystävät / perhe? 
Lehdet? 
Internet? 

Laskitteko mahdollisuutenne maksaa 
luotto takaisin ennen sen ottoa? 

Arvioitteko tulojenne riittävyyttä ennen 
luoton ottoa? 
Suunnittelitteko talouttanne? 
Tiesittekö käytössänne olevan rahamärän / 
kk? 
Oliko odotettavissa tulojen / menojen 
alenemista tai kasvua? 

Kun havaitsitte, ettette pysty ottamaanne 
velkaa maksamaan, mitä teitte?  

Luotonmyöntäjien kanssa sopiminen? 
Antoiko tilanteen vaan olla? 
Lisää lainaa?  
Apua sukulaisilta / ystäviltä? 

Omat 
mahdollisuudet 

vaikuttaa 
ylivelkaantumiseen 

Olisitteko mielestänne omalla 
toiminnallanne voineet vaikuttaa tai estää 
ylivelkaantumiseenne?  

Oma syy / muiden syy? 
Nuoruuden tyhmyys? 

Mitä olette mieltä luotonantajien 
toiminnasta? 

Pankkien ja muiden luotonantajien toiminta? 
Annettiinko tarpeeksi tietoa luottojen 
ehdoista?  
Tieto korosta? 

Annoitteko luotonmyöntäjille ajan tasalla 
olevaa tietoa taloudellisesta tilanteestanne? 

Kertoiko kaikki luotot? 
Tulot? 

Olisiko joku yhteyskunnallinen taho 
pystynyt vaikuttamaan 
ylivelkaantumiseenne? 

talousneuvonta?  
luotonannon kontrolli?  
tiedotus? 
koulukasvatus? 
pankin talousneuvonta? 

Mikä pysäytti velkaantumisen? 
Missä vaiheessa ”seinä tuli vastaan”? 
Milloin ymmärsi, että tarvitsee apua veloista 
selviämiseen? 

Eri tahojen 
mahdollisuudet 

ylivelkaantumisen 
estämiseksi 

Olisiko tilanteeseen pitänyt vaikuttaa tai 
puuttua aiemmin? 

Millä keinoin?  
Mikä taho? 

Miten taloudellinen tilanne sekä kulutus- ja taloudenhallintatavat ovat muuttuneet Takuu-Säätiön 
myöntämän takauksen seurauksena? 

Nykyhetki & 
Tulevaisuus 

Mikä on taloudellinen tilanteenne tällä 
hetkellä? 

Velkaantuminen loppunut? 
Tilanne hallinnassa? 
Maksaa säätiön järjestelylainaa maksuvaran 
mukaisesti? 
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Milloin kaikki velat on maksettu? 
Saako maksettua? 
Onko pystynyt maksamaan maksuvaran 
mukaisesti? 

 

Onko elämäntilanteenne muuttunut 
velkaantumisen alusta? 

Elämän hallinta? 
Avioero tms.? 
Onko tilanne vakiintunut / samanlainen? 

Miten kulutatte tällä hetkellä? 

Oletteko joutuneet supistamaan 
elinkustannuksianne ylivelkaantumisen 
seurauksena? 
Kuluttaako muutenkin kuin 
välttämättömyyksiin? 
Mitä pidätte välttämättömänä kulutuksena?  
Kaipaatteko joitain asioita entisistä 
kulutustottumuksista? 

Eroaako nykyinen kulutuksenne 
velkaantumisen aikaiseen kulutukseen 
verrattuna? 

 

Uskotteko että kulutustapanne muuttuvat 
velkojen poismaksamisen jälkeen? 

Suuria muutoksia? 
Palaako entisiin tapoihin? 

Kulutus ja 
luotonotto nyt ja 
tulevaisuudessa 

Miten suhtaudutte luotonottoon 
tulevaisuudessa? 

Aiotteko ottaa velkaa? 
Mikä on suhtautuminen kulutusluottoihin? 

Talouden 
suunnittelu 

Miten suunnittelette talouttanne? 

Millä tasolla? 
Ajatteletteko raha-asioita usein? 
Tiedättekö suunnilleen kuinka paljon rahaa 
teillä on käytössänne / kk? 
Onko suunnittelun taustalla oma halu vai 
pakko? 

Millä tavalla Takuu-Säätiön takauksen 
myöntäminen vaikutti taloudelliseen 
tilanteeseenne? 

 

Mikä on ollut Takuu-Säätiön 
takauspäätöksen merkitys kulutus- ja 
taloudenhallintatapojen muutoksessa? 

Auttanut / ei auttanut? 
Oppiminen? 
Uusi alku? 
Ei ole muuttanut mitään?  

Takuu-Säätiön 
takauksen 

myöntämisen 
vaikutukset 

Uskotteko että muutos on pysyvä?  
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