
www.helsinki.fi

Nuoret, velka ja yhteiskunta: 

Koukusta loukkuun

Suomen Akatemian rahoittama projekti Nuoret ja velka

Tieteiden talo 6.10.2015

7.1.2016

Valtiotieteellinen tiedekunta / 

Kuluttajatutkimuskeskus/ Järvinen & Lehtinen 1



www.helsinki.fi

Nuoret asuntovelalliset –

pysyykö talous tasapainossa?

Tutkimusjohtaja, KTT Raija Järvinen

Projektisuunnittelija Anna-Riitta Lehtinen

Kuluttajatutkimuskeskus
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• 5 X käytettävissä olevat tulot (Suomen pankki)

• Asuntolainaa yli 150 000 e (FK) tai

• Velkaa yli 90 % asunnon arvosta (FK)

• Yli 40% tuloista velanmaksuun (Pankit)

• Todettu maksukyvyttömyys; velkajärjestely

• Maksuhäiriöiden määrä

• Velalla maksetaan velkaa

Mitä on ylivelkaantuminen?
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Keskimääräinen asuntolaina 

per kotitalous
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Asuntolainojen keskimääräiset 

takaisinmaksuajat Suomessa 
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Keskimääräinen 
takaisinmaksuaika: 

2014: 16,9 v. 

2013: 17,9 v.

2012: 17,4 v.

2011: 17,8 v.

2010: 17,4 v.

2009: 18,5 v.

Finanssialan Keskusliitto 28.8.2015 



www.helsinki.fi

Asuntovelallisten kotitalouksien 

asuntovelat alueittain 2014

ALUE < 25 25-35 IKÄLUOKAT YHT. 

Pääkaupunkiseutu 115 896 147 576 126 530

Muu Helsinki-Uusimaa 110 725 142 654 110 899

Etelä-Suomi 88 011 111 756 84 369

Länsi-Suomi 93 168 117 265 86 097

Pohjois- ja Itä-Suomi 93 242 112 239 79 165

Koko maa 96 738 123 157 94 368

Asuntovelallisten kotitalouksien määrä

17243 177882 873780

Lähde: Tilastokeskus/Velkaantumistilasto
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Kotitalouksien asuntovelat, 

asuntovarallisuus ja tulot 2013

< 25 25-35 IKÄLUOKAT YHT.

ASUNTOVELAT 9931 57107 31765

ASUNTOVARALLISUUS 19701 102599 164518

TULOT* 19284 36069 38835

*) käytettävissä olevat 

tulot
Lähde: Tilastokeskus/Velkaantumistilasto

ja varallisuustilasto
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Kotitalouksien asuntovelat 

2003-2013

VUOSI < 25 25-35
IKÄLUOKAT 

YHT. 
2003 6788 36248 17265
2004 7939 41672 19748
2005 9944 48373 22740
2006 11561 53585 25304
2007 12614 57555 27528
2008 12188 57841 28459
2009 11726 59153 29816
2010 11247 60323 31062
2011 11412 60358 31654
2012 11067 59427 31930
2013 9931 57107 31765

Lähde: Tilastokeskus/Velkaantumistilasto
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Kotitalouksien asuntovelat 

tulodesiileittäin 2013

TULODES. < 25 25 - 34 IKÄLUOKAT YHT.
I 1509 8856 5785
II 3688 18966 7970
III 8207 33621 14728
IV 13862 47254 22761
V 21340 56563 30179
VI 29286 66121 36816
VII 41166 75142 43588
VIII 54973 85638 49959
IX 69009 104631 57582
X 78241 136168 71515
Yhteensä 9931 57107 31765

Lähde: Tilastokeskus/Velkaantumistilasto
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• Teemahaastattelut 8 kpl 

‒ 13 henkilöä, 24-35 vuotta, 7 pariskuntaa,  1 yksinhuoltaja, 

neljällä taloudella lapsia 

‒ Työssä 11 hlöä, 1 vanhempainvapaalla, 1 sairaslomalla

‒ Työntekijöitä, toimihenkilöitä 

‒ Lainojen määrät 63000 e - yli 200 000 e/ hlö  

‒ Kerrostaloasunto, omakotitalo, paritalo

‒ Asuinpaikkakunnat:  Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, 

Tuusula, Sipoo, Pori

‒ Kolme ensiasunnon ostajaa, viidellä ollut useampia 

asuntoja
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• Ei maksu- tai lainanhoito-ongelmia lukuun ottamatta yhdellä 

taloudella (Takuu-säätiön takauslaina)

• Osahankkeen tavoitteena selvittää nuorten aikuisten

‒ Taloudenpitoa ja kokemuksia  suurista asuntolainoista 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

‒ Millaisia riskejä tunnistavat? 

‒ Millainen on heidän vastuunsa lainan takaisinmaksussa?

• Haastattelut

• Asunnon ostoon valmistautuminen, lainanhoitaminen 

arjessa, omien resurssien arviointi ja tulevaisuuden 

suunnitelmat
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• Linkittyvät läpi aineiston

• Lainapuhe

• Kulutuspuhe

• Pihistelypuhe

• Vastuullinen toiminta

7.1.2016 12

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

Haastattelut
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• ’Niin ja sehän on just se mitä haluaa. Ihan samaa, 

kun pitää painostaan niin ruokapäiväkirjaa. Siksihän, 

jos haluaa muutosta, niin sehän on se juttu.  Jos ei 

ite kestä kattoo omaa niin kuka sitten kestää. ’(n 32)

• ’Hmm, ehkä pihistelijä, jolla ei kuitenkaan aivan 

tarkkaan kuvaa siitä kulutuksesta. Vois niin kuin vielä 

tossa seurannassa sillai petrattavaa. Ja sitten, ehkä 

mä ostan vähän liikaa niitä just lastenvaatteita ja 

muita, että tota, niin kuin vähän yli tarpeen joitain.’ (n 

28)
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• K: Miten te kuvailisitte omaa kuluttamista?  

• M: Maltillista.  

• N: Hyvin maltillista. Mutta myös sillä tavalla, että kaikki se 
mitä me halutaan, niin meillä olisi mahdollisuus saada, 
mutta loppujen lopuksi musta tuntuu, että me halutaan niin 
vähän, niin sen takia meillä sitten on sitten siihen 
mahdollisuus.  

• M: Ei olla tehty mitään semmoisia niinku pitkiä ulkomaan 
reissuja. Haluaan mieluimmin sijoittaa siihen kotiin ja arjen 
elämiseen. Eikä niin, että vietetään yksi viikko vuodesta 
jossain ja koko muu vuodesta säästetään sitä varten, se 
taas ei itselle sopisi. 

• N: Kuulostaa ehkä pahalta, jos sanoo, että mielihalut 
ohjaa kuluttamista.  (n,   m) 
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• - Niin tai just, jos nuorena jo alkaa olee vähän pihi ja 

laskelmoi, että mikä kannattaa ja vertailee. Että jos mä

tarviin uuden pesukoneen, niin mistä sen saa netistä 

halvimmalla ja sitt mikä on se paras malli ja missä se vanha 

myydään, mistä saa parhaat hillot siitä vanhasta. …. Että siis 

jokainen ostos mitä me niin kuin, vähänkään isompi, niin me 

kilpailutetaan ja me mietitään ja sitt ajan kanssa etsitään se 

paras hinta ja tuumitaan. Ja sitt jotkut asiat siinä, kun 

mietitään ja tuumitaan, niin joistain asioista saattaa 

siinä harkinta-aikana tulla, että tarvitaanks me 

sittenkään, että oisko joku muu sitten. (n 28)
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• A: Yleensä me pistetään rahaa vähän sivuun, niinku

me tykätään aika paljon matkustella. 

Kaupunkireissuja. Nyt me ollaan lähdössä Berliiniin 

tossa kahden viikon päästä.     

K: Sinne sitten pitää tietenkin säästää, sitä reissua 

varten. Että pitää laittaa sitten sivuun sillee

A: Pihistelee vähän jostain muusta.  (n 28, m 30)
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• Asunnonostoon oli valmistauduttu (paitsi yksi talous)

• EI vuokra-asumista

• Etukäteissäästöt, edellisen asunnon myynti

• Asuinalue

• Asunnon koko, kunto, isohkoja asuntoja

• Lainan tarve, asunnon hinta

• Pitkä prosessi

• Ystävien, perheen ja välittäjän neuvot

• Oma asunto on turva, sijoitus, eläketurva
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Taloudenpito ja

asuntolainan takaisinmaksu

• On käsitys lainan suuruudesta, takaisinmaksuajasta, 

korosta, lyhennyksestä 

• Kilpailutettu pankkeja 

• Asuntolaina alussa pelottava  asia, takaisinmaksu 

edetessä positiivinen asia, ’kyllä tästä selvitään’, 

itsevarmuus

• Nykyinen laina nopeasti pois > ylimääräiset

lyhennykset

• Säästämistä kulutuksen ja lainanhoidon rinnalla
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Taloudenpito ja kulutus

• Arkisäästäväisyys ja kulutuksen seuraaminen : 
pihiys, tinkiminen kulutuksesta, laskelmointi, vertailu, 
harkinta tai näppituntuma TILANTEITTAIN

• Ruokaa laitetaan kotona; kahviloissa käynti ja ulkona
syöminen vähentynyt, ystäviä tavataan kotona, 
edullisia vapaa-ajan harrastuksia, vaatemenoissa
säästetään

• Rahan laittaminen sivuun

• Matkustaminen

- Osalla pitkät ulkomaanmatkat vähentyneet

• Itsekontrolli, EI heräte-ostoksia
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• Pidetään kirjaa menoista jatkuvasti tai ainakin silloin tällöin; 
budjetti

• Lapsuudenkodin vaikutus

• Tavoitteellisuus

• Säästäminen

‒ Suunnitelmallista

‒ Asp-säästäminen, rahastot, osakkeet, eläke, lapsen/kummilapsen
tulevaisuuteen

‒ Puskurirahasto: yllättävät menot, ylim. lyhennykset

• Hintatietoisuus, pihistely

• Rahan hallinta, raha ei hallitse heitä

• Luottoja maksukyvyn mukaan; pääsääntöisesti EI 
korttiluottoja

7.1.2016 20

Valtiotieteellinen tiedekunta / 

Kuluttajatutkimuskeskus/Järvinen & Lehtinen

Taloudenpito ja rahan hallinta
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• Vakuutuksia riskien varalle

• Asuntoon kohdistuvat

• Puolison sairaus, kuolema

• Lasten vakuutukset

• Hyvät yhteydet pankkiin

• Vanhempien apu

• Nopeutettu takaisinmaksua

• Puskurirahasto

• Haaveet ja unelmat!

7.1.2016 21

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

Taloudenpito ja tulevaisuus
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• Livingstone & Lunt 1993 (Savers and borrowers: 

Strategies of Personal Financial management)

• Velkaantuneet

‒ Ei hallinnan tunnetta omista raha-asioista

‒ Silloin kun rahaa, palkitaan itseä

‒ Suhteellisen nuoria  (24, 26)

‒ Velkaongelmien syy luottokorteissa

‒ Luottokortit helppoja käyttää

‒ Lyhennyksiin menee paljon rahaa

‒ Jne.
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Onnistuminen taloudenpidossa

• On  tavoite niin elämässä kuin taloudenpidossa! 

• Realistisuus ja tietoisuus lainasitoumuksesta, laina-ajasta 

(ks. Hilgert & Hogart 2003)

• Lapsuuden kodin vaikutus +/- (Ks. Hancock et al 2012; 

Lachance & Choquette 2004).

• Kulutus muuttunut; vakiintunut parisuhde, lapset (mm. 

Green et al. 1994; Arnett 2000; Brougham & John 2007)

• Velkaantuminen ei ole lisääntynyt  (ks. Brown et al.2005)

• Kulutus ja velkaantuminen hallinnassa; itsekontrolli (mm. 

Achtzinger et al. 2014; Gathergood 2012).

Valtiotieteellinen tiedekunta / 

Kuluttajatutkimuskeskus/Järvinen & Lehtinen
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• Hyvä talousosaaminen (Atkinson et al. 2006)

• Päivittäisten raha-asioiden hallinta

• Finanssituotteiden valinta

• Talousasioiden seuraaminen

• Tulevaisuuden suunnittelu 

• Mental budgeting, näppituntuma, käsitys oman 

talouden tilasta (mm. Antonides et al. 2011)

Voimaantuminen, Motivoituneisuus, Säästäminen, 

Vastuullisuus

7.1.2016 24

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 

Esityksen nimi

…



www.helsinki.fi

Lopuksi Tavoitteellista taloudenpitoa

 60 % nuorista seuraa omia 
menojaan jollakin tavalla 

 Noin 40 %:lla on säästöjä 
pankkitileillä

 Yli puolella on säästö- ja 
sijoitusaikeita tulevaisuudessa

(Lähde: FK 2014)

Nuorten asuntovelallisten 
taloudenpitoa kuvaavat lisäksi:

 Suunnitelmallisuus

 Hintatietoisuus 

 Tarkka talous

 Vararahastot

 Pihistely
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Asumisen onni:

 Oma asunto on nuorille TOSI 
ISO JA TÄRKEÄ JUTTU

 Oman asunnon hankinta lisää 
vastuullisuutta  ja 
pitkäjänteisyyttä

 Oma asunto lisää 
menestymisen ja omien 
asioiden hallinnan tunnetta

 Asunnon hankinta vähentää 
muuta kulutusta

 Asunnon remontointi ”oman 
näköiseksi” kuvastaa omaa 
identiteettiä
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Kommentteja & kysymyksiä?

raija.jarvinen@helsinki.fi

anna-riitta.lehtinen@helsinki.fi

mailto:Raija.jarvinen@helsinki.fi
mailto:Anna-riitta.lehtinen@helsinki.fi

