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ESIPUHE

Tämä seminaarijulkaisu perustuu seminaarissa NUORET, VELKA JA YHTEISKUNTA – KOUKUSTA
LOUKKUUN pidettyihin esitelmiin. Seminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden talolla
6.10.2015.

Seminaarin järjesti Suomen Akatemian rahoittama hanke NUORET JA VELKA – Nuorten
velkaongelmat – velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset. Hanke toimii konsortiona
neljän vuoden ajan (1.9.2013–31.8.2017).

Konsortiossa ovat mukana Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Lapin yliopistosta hankkeessa toimivat prosessioikeuden professori, OTT Tuula Linna (PI),
tutkijatohtori, OTT Marja-Leena Niemi ja yliopistonlehtori, OTT Maarit Hovila. Helsingin
yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista mukana ovat tutkimusjohtaja, VTT
Kati Rantala ja tutkijatohtori, VTT Karoliina Majamaa. Viimeksi mainitun tilalla projektin alussa
toimi YTT Atte Oksanen, joka siirtyi sittemmin sosiaalipsykologian apulaisprofessoriksi
Tampereen yliopistoon. Tutkimusjohtaja, KTT Raija Järvinen ja projektisuunnittelija, MMM
Anna-Riitta Lehtinen ovat projektissa mukana Helsingin yliopiston
Kuluttajatutkimuskeskuksen edustajina. Raija Järvisen tilalla hankkeessa oli alun perin MTT
Anu Raijas, joka siirtyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäälliköksi. Itä-Suomen
yliopistosta hankkeessa ovat mukana lainsäädäntötutkimuksen professori, YTM, KTT, HTT
Anssi Keinänen ja tutkija, HTM Emmi Muhonen.

Seminaarissa piti kutsuvieraana esitelmän myös sosiaalipolitiikan professori, VTT, FT Heikki
Hiilamo Helsingin yliopistosta. Heikki Hiilamo johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa
hanketta Lamakausien sosiaaliset seuraukset.

Seminaarisihteerinä käytännön monista järjestelyistä vastasi YTM Mira Keränen.

Hanke on nyt puolivälissä taivaltaan, ja oli sopiva hetki järjestää nuorten velkaantumista
koskeva seminaari. Velkaantumisen muodot ja määrät kuitenkin ”elävät” yhteiskunnassa
koko ajan. Niin sanotun pikavippibuumin seurauksia käsitellään vielä pitkään ulosotossa ja
velkajärjestelyssä. Sen sijaan uusien velkaantumisten taustalla saattavat jo olla uudenlaiset
luottotuotteet. Niiden kehitystä seurataan hankkeessamme.
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Lokakuun seminaarissa oli paikalla noin 100 kuulijaa – pääsali Tieteiden talossa oli lähes
täynnä. Osallistujat olivat alansa asiantuntijoita, kuten talous- ja velkaneuvojia,
ulosottomiehiä, perintäalan edustajia, järjestöjen edustajia ja sosiaaliviranomaisia. Esitelmien
jälkeen salissa käytiin keskustelua käsitellyistä kysymyksistä. Seminaaria voidaan pitää hyvin
onnistuneena.

Tähän seminaarijulkaisuun on koottu esitelmien pitäjien kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit on
laadittu tieteellisten kirjoitusten vaatimustasoisiksi. Tästä syystä artikkelit on myös
dokumentoitu lähdeviittauksin. Lukuun ottamatta otsikkojen numerointia ja muita vähäisiä
teknisiä yhdenmukaistuksia, kirjoitukset ovat siinä muodossa kuin kirjoittajat ovat ne teoksen
toimittajalle toimittaneet.

Rovaniemellä 13.11.2015

Tuula Linna, prosessioikeuden professori

Lapin yliopisto



7

Kati Rantalaa ja Karoliina Majamaaa

a Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

NUORTEN VELKAONGELMIEN LUONNE JA LAAJUUS

1 Taustaa tutkimushankkeesta

Suomen Akatemian rahoittamassa Nuoret ja velka -konsortion Kriminologian ja
oikeuspolitiikan instituutin (entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) toteuttamassa
tutkimushankkeessa tarkastellaan nuorten velkaongelmien ilmenemismuotoja eri
ikäryhmissä. Hankkeessa on monen tyyppisiä empiirisiä aineistoja: tilastoja, rekistereitä,
asiakirjoja, kyselyitä ja nettikeskusteluja. Niiden avulla on mahdollista tarkastella nuorten
velkaongelmien syitä ja seurauksia laajasti eri näkökulmista käsin. Tässä seminaarijulkaisussa
esittämämme tarkastelut perustuvat joko jo julkaistuihin tai työn alla oleviin analyyseihin.

Kysymme hankkeessa, millaisia velkoja 15–35-vuotialla nuorilla on, miten velat liittyvät ikään,
miten ne muodostuvat ja mitä selviytymiskeinoja nuorilla on pärjätä velkojensa kanssa.
Käsittelemme velkaongelmaa sekä objektiivisena että subjektiivisena ilmiönä. Objektiivista
velkaongelmaa ilmentävät muun muassa maksuhäiriömerkintä, velkomustuomio ja ulosotto.
Subjektiivinen velkaongelma tarkoittaa nuoren kokemusta ainakin jonkinasteisesta
vaikeudesta suorittaa maksuvelvoitteitaan.

Puhuttaessa nuorista ja veloista ensimmäinen erittely on syytä tehdä iän perusteella. Ikä
vaikuttaa keskeisesti mahdollisuuteen velkaantua ja joutua siitä oikeudelliseen vastuuseen.
Nuoren omiin nimiin syntyvä objektiivinen velkaongelma saattaa syntyä jo 15 vuotta
täyttäneelle nuorelle, sillä 15–17-vuotiaat ovat rajoitetusti oikeustoimikelpoisia ja rikosvastuu
alkaa 15-vuotiaana. Usein 15–17-vuotiaiden velkaongelmat liittyvätkin erilaisiin
sakkorangaistuksiin ja liikennerikkomuksiin, kun taas alle 15-vuotiaille kirjatut ulosottovelat
ovat lähtökohtaisesti peräisin vanhemmilta1.

Alaikäisen kuluttaminen koituu vanhempien kustannettavaksi siltä osin kuin se ylittää nuoret
käytettävissä olevat taskurahat tai ansiot. Aikuiset eli 18 vuotta täyttäneet nuoret ovat sitä
vastoin oikeustoimikelpoisia, eli he voivat tehdä sitovia oikeustoimia kuten kauppoja ja muita
sopimuksia, kuten hankkia luottoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velkaongelmien
muodot ja määrä lisääntyvät huomattavasti täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen.

Aloitamme tarkastelun 15–17-vuotiaiden velkaongelmista. Kohteena ovat etenkin mopoilun
aiheuttamat taloudelliset seuraamukset (ks. Rantala, Majamaa & Oksanen 2015). Sitä
seuraavassa analyysissä tarkastelemme, minkälaisista veloista eri-ikäisten velkomustuomiot
koostuvat. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti 18–24- ja 25–34-vuotiaiden
velkomustuomiot. Kolmantena seminaarijulkaisun osa-alueena on objektiivisen ja
subjektiivisen velkaongelman rajapinta – miten nuoret aikuiset reagoivat objektiiviseen ja

1 Ks. Maarit Hovila: VELKAANTUNUT ALAIKÄINEN – SUOJELEEKO LAKI VAI VIRKAVALTA (s. 26).
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subjektiiviseen velkaongelmaan ja onko niiden esiintymisellä vaikutusta heidän arkipäivän
toimintaansa. Tämän tarkastelun aineistona on 18–35-vuotiaille suunnattu nettikysely.
Yhtenä tutkimushankkeen tarkastelun kohteena ovat olleet myös ulosottovelat, joita Atte
Oksanen tarkastelee lähemmin seuraavassa osaluvussa rekisteriaineistojen avulla (ks. myös
Oksanen, Aaltonen & Rantala 2015).

2 15–17-vuotiaiden velkaongelmat

Ulosottotietojen perusteella oli alustavasti selvää, että teini-ikäisten ulosottovelat syntyvät
pitkälti liikkumisesta: joukkoliikenteen tarkastusmaksuista tai mopoilusta. Myös ulosottoon
päätyvät sakot perustuvat tilastojen mukaan pitkälti mopoiluun. Näiden havaintojen
innoittamina olemme kirjoittaneet artikkelin, joka käsittelee nuorten mopoilusta koituvia
laittomia ulottuvuuksia ja niiden taloudellisia seuraamuksia (Rantala, Majamaa & Oksanen
2015). Aineistona oli ulosottorekisterin ja rikesakko- ja rangaistusmääräystilastojen lisäksi
poliisin kirjaamia rangaistusmääräyssakkojen teonkuvauksia ja nuorten käymiä internet-
keskusteluja.

Ulosottotietojen tarkempi tarkastelu osoitti, että vuoden 2013 aikana 15–17-vuotiailla oli
ulosottotapauksia noin 3 300 ja että näistä 61 prosenttia kohdistui poikiin ja 39 tyttöihin.
Kyseisen vuoden lopussa noin tuhannella nuorella oli keskimäärin 274 euroa ulosottomaksuja
perinnässä. Vuoden 2013 nuoriin liittyvät ulosottoasiat koostuivat paitsi joukkoliikenteiden
tarkastusmaksuista sekä liikennevakuutusmaksuista ja ajoneuvoveroista (liittyvät mopoihin
tai viritettyihin mopoihin), myös perintäkuluista, rangaistusmääräyssakoista (liittyvät pitkälti
mopoihin) ja terveysmaksuista (oheisessa järjestyksessä). Helsingissä ja Uudellamaalla
korostuivat joukkoliikenteen tarkastusmaksut, kun taas niiden ulkopuolella painottuivat
mopoiluun liittyvät maksut.

Sadan vuonna 2011 poliisin kirjaaman, alle 18-vuotiaan mopoiluun liittyvän avulla
tarkastelimme moposakkojen konkreettisia syitä. Mopoiluun liittyvän Internet-aineiston
keräsimme Motot.net-nettifoorumilta. Keskityimme kahteen keskusteluketjuun, joita nuoret
olivat kirjoittaneet vuosina 2012 ja 2013: ”Paljonko olet maksanut sakkoja” ja ”Oletko jäänyt
virimoposta kiinni poliisille”. Tämän aineiston avulla halusimme saada kuuluviin nuoren äänen
ja heidän ajatuksiaan saamistaan mopoiluun liittyvistä sakoista ja rangaistuksista.

Tulosten mukaan 15–17-vuotiaat nuoret saivat mopoiluun liittyviä rikesakkoja lähinnä
varusteiltaan ja kunnoltaan määräystenvastaisen ajoneuvon kuljettamisesta ja ajamisesta
ilman suojakypärää. Mopoiluun liittyviä rangaistusmääräyssakkoja koitui erityisesti mopon
virittämisestä ja ylinopeudesta, mutta myös huonokuntoisilla mopoilla ajamisesta.
Liikennemerkkejä ei myöskään aina noudatettu, ja rekisterikilpi saatettiin peittää
rangaistuksen välttämiseksi. Samat teemat nousivat esille nuorten käymissä Internet-
keskusteluissa, ja erityisen silmiinpistävänä piirteenä oli tietoinen riskinottaminen – aineiston
nuoret pääsääntöisesti ymmärsivät mitä tekivät. He saattoivat esimerkiksi lähteä ajamaan
karkuun poliisia, ja rekisterikilpiä peitettiin tai taitettiin, jotta ne pysyisivät poliisilta piilossa.
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Internetkeskustelujen perusteella sakot olivat monelle mopoiluun kuuluva väistämätön
seuraus. Erityisesti keskustelijoita näytti harmittavan ajokortin suorittamisen lykkääminen ja
kilpien poisto moposta. Näillä onkin usein nuoren arkielämän kannalta merkittävämpiä
vaikutuksia kuin sakolla. Lisäksi mopo virittämisestä aiheutuvilla veromaksuilla oli
taloudellista pelotevaikutusta. Nämä taloudellisesti ankarat sanktiot saattavatkin sakkojen
ohella myötävaikuttaa velkaongelman syntymiseen jo ennen täysi-iän saavuttamista. Nuorten
mopoiluun liittyvissä rangaistuksissa olisikin ehkä hyvä siirtyä entistä useammin kilpien
poistoon ja/tai ajokortin suorittamisen lykkäämiseen kuin antaa rike- tai
rangaistusmääräyssakko. Sakoilla ei ole välttämättä toivottua vaikuttua ajokäyttäytymiseen,
mutta kasaantuessaan ne saattavat edesauttaa alaikäisten velkaongelman syntymistä – ja
sitä, että nuorella on aikuistuessaan jo valmiiksi merkintä luottotiedoissa.

Nuorten mopoilusta koituvia haitallisia seuraamuksia on pyritty rajoittamaan mopokortin
saantiin liittyvillä uudistuksilla: kortin saannin kallistuminen voi esimerkiksi vähentää
mopoilua ja sen myötä siitä koituvia ongelmia, mutta se voi myös lisätä kortitta ajoa, jolloin
mopoilija ei osallistu myöskään koulutukseen.

3 Analyysi velkomustuomioista

Toinen tässä esiteltävä analyysi kohdistuu velkomustuomioihin. Oikeusrekisterikeskukselta
tilattu aineisto koostuu noin 2000 satunnaisotoksella poimitusta yksipuolisesta
velkomustuomiosta. Ne sijoittuvat kesäkuussa 2013 voimaan tulleen, pikavipeille korkokaton
määränneet lakiuudistuksen molemmille puolin: tuhat näistä ajanjaksolle 7/2012–6/2013 ja
tuhat 7/2013–6/21014.

Velkomustuomioista koodattiin muun muassa 1) velallisesta koskevia tietoja (ikä, sukupuoli
ja asuinpaikka), 2) pääomien ja muiden kulujen määriä sekä 3) alkuperäistä velkojaa ja
kantajaa koskevia tietoja. Luokittelimme aineiston alkuperäisvelkojan mukaan seuraaviin
ryhmiin: asuminen (vuokrakulut, sähkökulut ja muut kulut erikseen); telepalvelut (mukaan
luettuna operaattoreiden TV-palvelut); sanoma- ja aikakausilehdet; etämyynti;
luotonantoyritys (vakuudettomat pikavipit ja kulutusluotot); luottokunta/luottokorttivelka;
pankki tai vastaava rahoitusyhtiö luotonantajana; muut pankkiasiat (mm. velkakirjat);
terveyspalvelut ja muu.

Edellinen lista kertoo, minkä tyyppisiä velkasaatavia velkomustuomiot sisältävät, eli ne
painottuvat pitkälti kulutukseen. Ne muodostavat kuitenkin vain osan oikeudelliseen
perintään päätyvistä saatavista; toinen iso ryhmä eli julkisoikeudelliset saatavat ovat suoraan
ulosottokelpoisia ilman, että ne kulkevat ulosottoon käräjäoikeuden määräämän
velkomustuomion kautta. Suoraan ulosottokelpoisia saatavia ovat esimerkiksi aiemmin esille
tulleet liikennevakuutus- ja veromaksut sekä sakot. Niitä ovat myös julkisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen maksut.

Velkomustuomioita koskevan analyysin kiinnostuksen kohteena on erityisesti ns.
pikavippiuudistuksen vaikutusten tarkastelu, mutta myös yleisesti se, minkälaisista pääomista
velkomustuomiot koostuvat. Tässä seminaarijulkaisussa esitämme alustavia tutkimustuloksia
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ainoastaan jälkimmäisestä eli pääomien yleisestä jakautumisesta ja niiden suuruudesta
ikäryhmittäin. Koko aineistoa käsitellään tässä yhtenä kokonaisuutena ilman ajallista
erittelyä. Tässä esitetyt tulokset kertovat lisäksi erityyppisten saatavien suhteellisista
osuuksista, ei niiden absoluuttisista määristä. Jotta kokonaiskuva ei analyysin myötä hämärry,
alla on kuvio, joka ilmentää velkomustuomioiden huomattavaa vähentymistä aineistoon
sisältyvällä tarkastelujaksolla.

Kuvio 1. Käräjäoikeuksiin saapuneiden ja ratkaistujen summaaristen asioiden lukumäärien
kehitys ajanjaksolla 2005–2014

Yllä esitetyssä kuviossa näkyy pieni viive saapuneiden ja ratkaistujen velkomustuomioiden
välillä, mikä on luonnollista. Kiintoisaa on erityisesti se, että saapuneet asiat ovat vähentyneet
jo vuonna 2013. Velkomustuomioiden väheneminen on pitkälti yhdenmukainen pienlainojen
myöntämisen kanssa (kuvio 2 alla). Tarkasteltaessa pienlainojen myöntämistä
Tilastokeskuksen luottokannan mukaan huomataan, että pienlainojen myöntämisen
laskusuuntaus alkoi jo ennen pikavippilain voimaantuloa. Sama trendi on nähtävissä myös
ulosottoasioissa (Oikeusministeriö 2015).
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Kuvio 2. Pienlainayritysten myöntämien uusien luottojen keskimääräinen lainamäärä (€) ja
kappalemäärä (lkm) ajanjaksolla 2012/Q1 – 2015/Q2

Myöhemmin julkaistavissa yksityiskohtaisissa analyyseissä otetaan huomioon yllä
havainnollistuva ajallisuus; sen myötä saadaan tietoa pikavippiuudistuksen vaikutuksista siltä
osin, kuin ne näkyvät eri velkasaatavien suhteellisissa osuuksissa ikäryhmittäin ja pääomittain.
Kyseiset tulokset suhteutetaan lisäksi muihin käytettävissä oleviin tilastotietoihin, mukaan
luettuna yllä esitellyt.

Velkomustuomioaineiston tässä esiteltävään analyysiin palataksemme 22,5 prosentissa
velkomustuomioita oli enemmän kuin yksi saatava, joten aineistossa oli enemmän pääomia
kuin velkomustuomioita. Pystyimme kohdentamaan suurimmassa osassa
velkomustuomioista (n=1 845) pääomat alkuperäisvelkojan mukaan, ja pääomia näissä
velkomustuomioissa oli yhteensä 3 140 kappaletta.

Saatujen tulosten mukaan lähes kolmasosa (31,7 %) velkomustuomioiden kaikista pääomista
oli peräisin luotonantoyrityksiltä (n=994). Asuminen oli toiseksi suurin
alkuperäisvelkojakategoria 18 prosentin osuudella (n=566), ja telepalvelut muodostavat
kolmanneksi suurimman pääomaryhmän lähes 18 prosentin osuudella (n=556). Etämyynti
nousi neljänneksi suurimmaksi alkuperäisvelkojakategoriaksi lähes 12 prosentin osuudella
tarkasteltaessa kaikkia pääomia (n=365).

Nuorimmassa, 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä pääomista 43,2 prosenttia oli peräisin
luotonantoyrityksiltä. Tulokset viittaavat siihen, että pikavippiuudistusta taustoittanut huoli
nuorten pikavipeistä on ollut aiheellinen (aiheesta tarkemmin ks. Rantala 2012). Vanhemmilla
ikäryhmillä (35–44-v., 45–54-v. ja vähintään 55-vuotiailla) reilu neljäsosa kaikista pääomista
oli peräisin luotonantoyrityksiltä. Lukumäärisesti toiseksi suurinta
alkuperäisvelkojakategoriaa eli asumiseen liittyviä pääomia tarkasteltaessa painottuvat
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vanhemmat ikäryhmät. Etenkin vähintään 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmä nousi esiin. Heillä
lähes kolmasosa (30,2 %) kaikista velkomustuomioissa olevista pääomista liittyi asumiseen,
kun nuorimmassa ikäryhmässä vastaava osuus oli 12,4 prosenttia.

Tarkasteltaessa pääomien suuruuden keskiarvoja luottokortti/luottokunta-kategoriaan
kuuluvat pääomat nousivat esiin kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin 45–54-vuotiailla. Näiden
pääomien keskiarvo oli 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä 2 284 euroa, kun nuorimmassa
ikäryhmässä se oli 1 370 euroa. Myös luotonantoyrityksiin liittyvien pääomien
keskimääräinen suuruus oli selkeästi korkeampi vanhemmissa kuin nuoremmissa
ikäryhmissä; vähintään 55 vuotta täyttäneillä näiden pääomien keskiarvo oli yli 3,5-kertainen
nuorimpaan, 18–24-vuotiaiden ikäryhmään verrattuna (763 vs. 211 €) ja mediaani lähes
kolminkertainen (358 vs. 129 €). Kaikkien luotonantoyrityksiin liittyvien pääomien keskiarvo
aineistossa oli 493 euroa ja mediaani 249 euroa.

Kuviossa 3 on nähtävissä kaikkien pääomien yhteenlasketut pääomat
alkuperäiskategorioittain. Sekä velkakirjoihin että luotonantoyrityksiin liittyvät
yhteenlasketut pääomat erottuvat omiksi ryhmikseen; molemmissa ryhmissä pääomien
yhteenlaskettu summa oli lähes 500 000 euroa. Kuten edellä totesimme, luotonantoyritysten
yksittäiset pääomat velkomustuomioissa olivat keskimäärin matalia (493 €), mutta suuren
lukumäärän takia (n=994) niiden merkitys velkaantumisessa oli huomattava. Velkakirjoissa oli
puolestaan ylivoimaisesti korkein pääomien euromääräinen keskiarvo (lähes 25 000 €), mutta
ne koskettivat hyvin pientä velkaantuneiden ryhmää (n=20).

Kuvio 3. Velkomustuomioiden pääomien yhteenlasketut summat (euroina) (n=3 140)

Tarkempaa vuoden 2013 pikavippilain vaikutusten arviointia sekä velkomustuomioiden
erittelyä tehdään piakkoin julkaistavassa verkkojulkaisussa ”Pikavippiuudistuksen toimivuus
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ja velkaongelman luonne velkomustuomioiden valossa” (Majamaa, Sarasoja & Rantala 2015)
ja myöhemmin julkaistavassa, pikavippiuudistuksen tietopohjaa käsittelevässä artikkelissa.

4 Nuoret ja velka -internetkysely

Subjektiivisen ja objektiivisen velkaongelman rajapintaa tutkimme nettikyselyaineiston
avulla, joka kerättiin keväällä 2015. Nuoret ja velka -internetkyselyn tarkoituksena oli kerätä
tietoa nuorten aikuisten velkaantumisesta ja velkaongelmista sekä tutkia selviytymiskeinoja
tai niiden puutteita, joita nuorilla aikuisilla on oman talouden hallinnassa ja mahdollisten
velkojen takaisinmaksussa. Kysely suunnattiin 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, ja siihen
saatiin kaikkiaan 1 019 vastausta. Aineiston keräämistavasta johtuen se ei ole empiirisesti
edustava, mutta sen vahvuudeksi voi lukea, että sillä on mahdollista vertailla ei-velallisten,
velallisten ja velkaongelmaisten ryhmiä. Lisäksi aineiston avulla on mahdollista tarkastella
erikseen subjektiivista ja objektiivista velkaongelmaa.

Saadussa aineistossa velallisten osuus kasvaa selkeästi iän myötä; 18–19-vuotiaista jotain
velkaa löytyi 37 prosentilla, 20–24-vuotiailla 60 prosentilla, 25–29-vuotiaista 77 prosentilla ja
30–35-vuotiailla 86 prosentilla vastanneista. Naisilla oli jotain velkaa jonkin verran miehiä
useammin (71 vs. 65 %), mutta miehillä oli hieman useammin objektiivinen velkaongelma kuin
naisilla (10,8 vs. 9,5 %). Objektiivinen velkaongelma löytyi myös useammin 30–35-vuotiaiden
keskuudessa kuin nuoremmissa ikäryhmissä, tosin tämä liittyy osittain siihen, että tähän
ikäryhmään kuuluvilla oli myös useammin velkaa. Jos velkaongelmaisten joukko suhteutetaan
vain niihin joilla oli velkaa, kokonaiskuva muuttuu ja velkaongelmaisia löytyy eniten
nuorimmasta, 18–24-vuotiaiden ikäryhmästä (38 %). Kaiken kaikkiaan lähes viidesosalla
nuorista aikuisista oli vaikeuksia velan tai velkojen takaisinmaksussa, mutta tarkasteltaessa
vain velallisia subjektiivinen velkaongelma löytyi yli neljäsosalta nuorista aikuisista (28 %).

Ne nuoret aikuiset, joilla on subjektiivisen ja/tai objektiivinen velkaongelma, pyrkivät
aktiivisesti parantamaan taloudellista tilannettaan. Etenkin kulutuksen vähentäminen
arkielämässä oli yleinen keino, mutta myös vanhempien apuun turvautuminen oli yleistä.
Esimerkiksi 45 prosenttia vastanneista ilmoitti syöneensä vanhempien tai ystävien luona
parantaakseen omaa taloudellista tilannettaan. Myös kierrättäminen – käytettyjen
tavaroiden ostaminen ja myyminen – oli keino tasapainottaa omaa taloudellista tilannetta,
etenkin naisten keskuudessa. Yli puolet vastanneista (55 %) ilmoitti ostaneensa tarvitsemansa
tavaran käytettynä ja yli kolmasosa vastanneista (37 %) kertoi myyneensä käytettyjä tavaroita
tai vaatteita esimerkiksi kirpputorilla. Työtuntien lisääminen tai lisätyön etsiminen oli yleistä
etenkin nuorimmassa, alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas asumiskustannuksiin liittyvät
ratkaisut (muut kuin asunnon myyminen) olivat yleisiä keinoja tasapainottaa omaa taloutta
vanhemmissa, yli 25-vuotiaiden ikäryhmissä.

Tulosten mukaan yli puolet nuorista aikuisista koki, että lainarahan saaminen on liian helppoa.
Noin kolme neljäsosaa objektiivisen velkaongelman kanssa kamppailevista oli melko tai täysin
samaa mieltä väitteen: ”Nuoret aikuiset kokevat lainarahan saamisen liian helpoksi” kanssa,
kun taas noin 55 prosenttia niistä nuorista, joilla ei ollut lainkaan velkaa tai velkaongelmaa,
oli melko tai täysin samaa mieltä kyseisen väitteen kanssa. Velkaongelmaiset siis kokevat, että
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lainarahan helppo saaminen on eräs syy heidän taloudellisiin vaikeuksiin ja velkaongelman
syntymiseen.

Tarkempia tutkimustuloksia tämän aineiston analyyseistä on saatavilla talven 2016 aikana.
Näissä analyyseissä tarkastellaan lähemmin muun muassa elämäntilanteen vaikutusta
velkaantumiseen ja kuluttamiseen liittyviä asenteita.

5 Yhteenveto

Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten velkaantuminen ja velkaongelman syntyminen ovat
monisyisiä ilmiöitä. Ennen täysi-ikäisyyttä velkaongelman voi synnyttää liikkuminen, kuten
mopoilu tai joukkoliikenteen käyttö ilman siihen oikeuttavaa lippua. Sen sijaan
luotonantoyrityksiltä otetut lainat ovat olleet – ainakin ennen pikavippejä koskevaa
lainmuutosta – merkittävä tekijä nuorten aikuisten velkaongelmien syntymiseen, kun
tilannetta arvioidaan velkomustuomioiden mukaan.

Nuorille aikuisille suunnatun kyselyn mukaan velkaantuminen yleisesti ottaen kasvoi selkeästi
iän myötä. Nuorten aikuisten käyttämät keinot tasapainottaa taloudellista tilannetta
mahdollisten maksuvaikeuksien ratkaisemiseksi olivat monin osin samanlaisia, mutta
ikäryhmittäisiä ja sukupuolittaisia eroja löytyi. Esimerkiksi nuoremmat turvautuivat
useammin lisätyö etsimiseen, kun taas vanhemmat ikäryhmät pyrkivät tasapainottaa
talouttaan asumiskustannusten vähentämiseen pyrkivillä ratkaisuilla (muut kuin asunnon
myyminen).

Huomioitavaa on, että tässä seminaarijulkaisussa esitetyt tulokset ovat osin alustavia, ja
tarkempia tuloksia saaduista tuloksista julkaistaan myöhemmin syksyllä 2015 ja keväällä 2016
ilmestyvissä julkaisuissa. Yksi päätelmä meneillään olevista analyyseistä on selkeä:
tilannekuva nuorten velkaongelmien luonteesta ja laajuudesta voi muuttua nopeastikin, ja
lainsäädäntömuutoksilla on siihen oma vaikutuksensa. Vaikka lakimuutoksilla voi olla myös
arvaamattomia sivuvaikutuksia, tai ne eivät välttämättä toimi täysin kuten on tarkoitettu,
asenteiden kautta vaikuttaminen kulutukseen ja sen tuomiin ongelmiin – taikka mopoiluun
lieveilmiöineen – lienee vielä vaikeampaa.
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Atte Oksanena, Mikko Aaltonenb & Kati Rantalab

a Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
b Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

SUOMALAISTEN NUORTEN JA AIKUISTEN VAKAVAT TALOUDELLISET
ONGELMAT 2005–2013 REKISTERITUTKIMUKSEN VALOSSA

1 Johdanto

Erilaisten kulutusluottojen yleistyminen on herättänyt keskustelua ja huolta Suomessa (Autio
et  al.  2009;  Oksanen  et  al.  2015a;  Raijas  et  al.  2010;  Rantala  &  Tarkkala  2009)  ja  muissa
länsimaissa (Dwyer et al. 2011; Patel, 2012; Russell et al., 2013; Webley & Nyhus 2001).
Yksityinen velanotto on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla OECD-maissa (OECD 2013).
Suomessa kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut 2000-luvulla 65 prosentista 123
prosenttiin (Suomen virallinen tilasto 2015). Maksuhäiriömerkinnän saaneiden määrä kasvoi
vuonna 2015 uuteen ennätykseen, kun lähes 370 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä
(Asiakastieto). Samaan aikaan suurella joukolla suomalaisia on erilaisia maksuja ulosotossa,
vaikkei aivan lama-ajan huippuluvuissa liikutakaan (ks. kuvio 1).

Kuvio 1. Maksuhäiriöisten ja ulosotossa olevien luonnollisten henkilöiden määrä
kalenterivuoden lopussa 1991–2013 (Ks. Oksanen et al. 2015a).

Taloudelliset vaikeudet ovat yleisempiä nuorilla ikäryhmillä, yksinhuoltajilla, eronneilla ja
vähän  koulutetuilla  (Balmer  et  al.  2006;  Patel  et  al.  2012;  Russell  et  al. 2013). Vakava
velkaantuminen liittyy fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan (Blomgren et al. 2014;
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Richardson et al. 2013), alkoholi- ja huumeongelmiin (Jenkins et al. 2008; Meltzer et al. 2012;
Oksanen et al. 2015b) ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen (Hintikka et al. 1998). Nuorilla
aikuisilla vakavia taloudelliset ongelmia selittävät myös riskikäyttäytyminen ja
elämänhallinnan ongelmat (Adams & Moore 2007). Nuori aikuisuus on herkkä ja
tapahtumarikas vaihe, koska 18–30-vuoden iässä tapahtuu useita merkittäviä elämänvaiheita
(Arnett 2000). Nuoret aikuiset muuttavat kotoa pois, jatkavat opintojaan tai siirtyvät
työelämään. He joutuvat paitsi opettelemaan taloudenhallintaa myös tekemään lukuisia
tärkeitä investointeja tulevaisuuteen, esimerkkeinä opinto- ja asuntolaina. Runsas velanotto
puolestaan saattaa kasvattaa taloudellisten ongelmien riskiä. Kansainvälisesti on arvioitu, että
nuorten sukupolvien kyky hoitaa henkilökohtaisia velkojaan ei ole enää yhtä hyvä kuin
menneinä vuosikymmeninä (Jiang & Dunn 2013).

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää rekisteritietojen valossa, ketkä Suomessa
kohtaavat vakavia taloudellisia ongelmia ja minkälaisiin elämänmuutoksiin velkaongelmat
liittyvät. Vaikka taloudellisia asioita on aiemmin tutkittu, ei erityisesti pitkittäisaineistolla
toteutettavaa rekisteritutkimusta ole aiemmin tehty. Rekisteritietojen etuna on luotettavuus
ja kattavuus, sillä kysely tutkimuksilla on vaikea tavoittaa kaikista vaikeimmista taloudellisista
ongelmia kärsiviä. Tutkimuksemme kohdistui ulosottoon joutuneisiin suomalaisiin.
Ulosottoon joutumista voidaan pitää luotettavimpana indikaattorina vakavista taloudellisista
ongelmista. Tutkimuksen tulokset on osittain julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa
artikkeleissa (Oksanen et al. 2015a, b). Osa artikkeleista on vielä arvioitavana (Oksanen et al.
2015c). Tässä artikkelissa kootaan yhteen vain keskeisempiä havaintoja.

2 Aineisto ja menetelmät

Aineistona käytettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (nykyisin Kriminologian ja
Oikeuspolitiikan instituutti) Suomalaisen rikoskäyttäytymisen riskitekijät -aineistoa, joka
kattaa kaikkiaan 150010 suomalaista (ks. esim. Aaltonen 2013). Ensimmäisessä artikkelissa
kohdejoukko rajattiin vuonna 2004 19–64 -vuotta täyttäneisiin (n = 91 931) (Oksanen 2015b).
Toinen artikkeli kohdistui 1988–1990 –vuonna syntyneisiin, jotka olivat seurannan alussa 15–
17-vuotiaita (n = 8 093).

Ulosottoa koskevat tiedot haettiin ulosoton valtakunnallisesta Uljas-tietojärjestelmästä, joka
kattaa kaikki tiedot suomalaisten ulosottoasioista. Uljas on ollut toiminnassa vuodesta 2004
alkaen. Tutkimustamme varten haettiin tiedot kaikista kohdejoukon ulosotto-ongelmista
vuosina 2005–2013. Haimme myös tiedot vuotta 2004 edeltävistä ongelmista.  Aineiston
avulla voidaan arvioida luotettavasti velkaongelmien määrää, laatua ja kehitystä.

Ensimmäinen analyysi keskittyi tarkastelemaan ulosoton määrää ja laajuutta vuosien 2005–
2013. Koska vastaavaa tutkimusta ei oltu aiemmin tehty, oli tärkeää tarkastella ketkä joutuvat
todennäköisemmin ulosottoon tuona aikana. Toinen analyysi tarkasteli ulosoton
todennäköisyyttä ennen ja jälkeen keskeisten elämäntapahtumien. Näitä oli kotoa muutto,
vanhemmaksi tulo ja ensimmäinen työpaikka, jonka indikaattorina käytettiin vähintään 15
000 euron vuosituloa. Kotoa muuttoa analysoitiin kuukausitasolla. Vanhemmaksi tulon ja
työpaikan saannin analyysi tehtiin vuositasolla.
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3 Tulokset

Vuosien 2005–2013 välisenä aikana suomalaisista jopa viidennes (20,3 %) oli joutunut
ulosottoon vähintään kerran. Ulosottoon menee vuosittain sekä yksityis- että
julkisoikeudellisia asioita, jotka molemmat kertovat vakavista maksukyvyn ongelmista.
Edelliset koostuvat erilaisista maksamattomista kulutusmenoista ja jälkimmäiset muun
muassa maksamattomista sakoista, veroista ja vakuutusmaksuista. Molemmat etenevät
ulosottoon vasta useiden maksukehotusten ja vaiheiden jälkeen. Vuonna 2013 ulosottoon
päätyneillä oli maksamatta noin 2 100 euroa yksityisoikeudellisia asioita ja noin 500 euroa
julkisoikeudellisia asioita.

Taulukosta 1 nähdään, että miehet päätyivät vuosien 2005–2013 aikana ulosottoon hieman
naisia useammin. Ulosoton asiakkaina oli erityisen paljon pelkän peruskoulun suorittaneita.
Koulutuksen lisäksi ongelmat olivat yleisiä matalan tulotason ryhmillä, joskaan eivät täysin
poikkeuksellisia korkeatuloisillakaan. Avioeron läpikäyneet olivat muita useammin
ulosotossa. Taloudelliset ongelmat olivat huomattavan yleisiä nuorilla ikäryhmillä, ja heillä oli
keskimääräistä korkeampia summia ulosotossa maksettavana. Sen sijaan senioreista
ulosottoon päätyi vain harva ja ulosotettavat summatkin olivat pienempiä kuin nuorilla.
Lapsiluvun kasvu lisäksi ulosottoon joutumisen riskiä tulotasosta riippumatta.
Omaisuusrikostausta liittyi voimakkaasti ulosotto-ongelmiin.

Nuorten aikuisten elämänvaiheiden tarkastelussa keskeiset tulokset liittyvät sekä
koulutukseen että kotoa muuttoon. Ulosoton todennäköisyys kasvoi aineistossa erityisesti
pelkän peruskoulututkinnon varaan jääneillä. Myös lukion tai ammattikoulun suorittaneilla
ongelmat lisääntyvät, mutta eivät yhtä nopeasti. Esimerkiksi pelkän peruskoulun
päästötodistuksen saaneista vuonna 1988–1990 syntyneistä miehistä oli 20 vuoden iässä
ulosotossa 38 prosenttia ja naisista 27 prosenttia. Lukion tai ammattikoulututkinnon
suorittaneista miehistä oli sen sijaan ulosotossa samassa iässä vain 6 prosenttia ja naisista
vain 4 prosenttia.

Kotoa muutto oli taloudellisten vaikeuksien muodostumisessa keskeinen käännekohta.
Koulutustasosta riippumatta nuoret aikuisten todennäköisyys joutua ulosottoon alkoi kasvaa
vain muutamia kuukausia muuton jälkeen. 15–18-vuotiaina muuttaneiden joukossa ulosoton
todennäköisyys kasvoi erityisen voimakkaasti. Aikainen kotoa muutto onkin keskeinen riski
joutua taloudellisiin ongelmiin. Tarkastelimme myös työllistymistä ja vanhemmaksi tuloa.
Molemmat koskivat vain murto-osaa 1988–1990-syntyneistä, koska suurin osa heistä ei ollut
vielä kokenut näitä elämänvaiheita. Ulosoton todennäköisyys säilyi entisenlaisena myös
työllistymisestä huolimatta. Vanhemmaksi tulo sen sijaan kasvatti ulosoton riskiä noin vuosi
vanhemmaksi tulon jälkeen.

4 Johtopäätöksiä

Nuorten ikäluokkien velkaongelmat ovat merkittäviä. Ulosottoon joutuminen kertoo
olennaisesti maksukyvyn romahtamisesta ja sen henkilökohtaiset ja sosiaaliset seuraukset
voivat olla tuntuvia ja pitkäkestoisia. Erilaiset pikalainat ja osamaksuratkaisut tarjoavat
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nuorille nopean mutta kalliin tien kulutushyödykkeisiin. Nuorten osalta poor pay more -
tokaisu pitää valitettavasti Suomessakin paikkaansa (ks. myös Autio et al. 2009).
Korkeakorkoiset pikalainat johtavat helposti taloudellisiin vaikeuksiin ja myöhemmin
ulosottoon, joka sekin kasvaa reippaalla korolla, jos velkoja ei makseta pois.

Usein julkisessa keskustelussa nostetaan esiin vähävaraisina ryhminä erityisesti eläkeläiset.
Heillä on kuitenkin usein eläkkeen suuruudesta riippumatta paljon kertynyttä omaisuutta,
jota voi myös tarvittaessa realisoida. Ikääntyneiden ryhmien osuus ulosottoon joutuneista oli
tutkimuksessamme hyvin pieni ja ulosotettavat summatkin olivat pienempiä kuin
nuoremmilla ikäryhmillä. Yhteiskunnallinen huomio pitäisikin kääntää erityisesti nuoriin
aikuisiin. Tutkimuksessamme varsinkin pelkän peruskoulun varaan jääneet olivat merkittävä
riskiryhmä. Lisäksi taloudellisten ongelmien kasvu ajoittui juuri kotoa muuttoon ja sitä
seuraaviin kriittisiin vuosiin.

Varhain kotoa muuttaneilla ongelmat kasvoivat erityisen nopeasti. Ulosottoon joutuminen
onkin samankaltainen sosiaalisesti rakenteellinen ilmiö kuin toimeentulotukeen
turvautuminen (ks. Kauppinen et al. 2014). Molempien ilmiöiden taustalla on
syrjäytymispolku, joka alkaa usein aikaisesta kotoa muutosta, etenkin nuorilla, jotka putoavat
koulutuksesta ja työmarkkinoilta pois. Erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat rikollisuudesta
mielenterveysongelmiin ovat poikkeuksellisen yleisiä koulunsa jättäneiden joukossa (esim.
Aaltonen 2013). Yhteiskunnallisesti olisikin tärkeää löytää keinoja syrjäytymisen
ehkäisemiseen.

Vakavien taloudellisten ongelmien ehkäisy ei ole ongelmatonta. Valistus ei välttämättä toimi
tai tavoita ongelmaryhmiä, joten kaivattaisiinkin erilaisia käytännön sovellutuksia, joilla
voitaisiin auttaa nuoria hallitsemaan talouttaan. Myös yhteiskunnallisia keinoja hillitä liian
aikaista velanottoa olisi arvioitava. Loppujen lopuksi on kyse myös nuorten omista
kulutusvalinnoista. Ainakin kansainvälisesti arvioiden nykyiset sukupolvet ovat
materialistisempia kuin aiemmat ja kulutus on aiempaa voimakkaammin läsnä arjessa
(Twenge 2013). Nuoren iän, kulutusmahdollisuuksien ja epävakaiden työmarkkinoiden
yhdistelmä on huono. Velkaongelmille avautuu tie.
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Taulukko 1. Velkaongelmien yleisyys ja laajuus suomalaisilla

Ulosotto 2005–2013 (%) Ulosotossa aktiivisia asioita 2013 (€) OR

Kaikki 20.3 1,502

Sukupuoli
Nainen 15.1 1,301 ref.
Mies 25.5 1,602 1.93***

Ikä 2004
19–24 28.1 2,069 2.82***
25–29 25.1 2,101 2.41***
30–39 24.9 1,663 2.40***
40–49 21.5 1,273 1.98***
50–64 12.1 864 ref.

Koulutus
Peruskoulutus 29 1,910 5.26***
Toinen aste 8.2 2.48***
AMK/yliopisto 9.4 699 ref.

Tulokvintiili
Alin 33.7 1,855 4.01***
II 22.4 1,363 2.49***
III 16.8 1,147 1.59***
IV 14.6 1,307 1.19***
Ylin 14 1,368 ref.

Lapsien lukumäärä
0 21.4 1,556 ref.
1 21 1,534 1.52***
2 16.2 1,528 1.23***
3 21 1,276 1.75***
4 3.6 1,598 2.62***
5 tai yli 34 1,489 3.53***

Siviilisääty
Naimaton 25.4 1,663 1.45***
Naimisissa 14 1,413 ref.
Leski 14.6 1,200 1.89***
Eronnut 30.2 1,228 3.10***

Omaisuusrikostuomio
Ei 19.1 1,352 ref.
Kyllä 78.5 2,926 12.40***

Selite: Euromäärät ovat keskilukuja (mediaani) ja koskevat vain 2013 vuonna aktiiviseksi tulleita asioita. Logistisessa
regressiomallissa vakioitu ikä ja sukupuoli. Ristitulosuhteet (OR) ja tilastollinen merkitsevyys (*=p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001).
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Maarit Hovilaa

a Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

VELKAANTUNUT ALAIKÄINEN – SUOJELEEKO LAKI TAI VIRKAVALTA?

1 Miten alaikäisten ulosottovelallisten asemaa voisi lainsäädännöllä parantaa?

Suomessa on tälläkin hetkellä toista tuhatta alaikäistä ulosoton asiakkaana, nuorimmat heistä
ovat vasta muutaman vuoden ikäisiä. Velallisina olevat lapset ja nuoret tulisi käsittää erityistä
perusoikeussuojaa tarvitsevaksi ryhmäksi. Erityisesti, jos velkaantuminen on tapahtunut
lapsesta riippumattomista syistä – eli käytännössä vanhempien toimenpiteiden johdosta – on
kohtuutonta, että nuori joutuu aloittamaan täysi-ikäisyytensä ulosoton asiakkaana. Lukuisat
arjen asiat vaativat kunnossa olevia luottotietoja, joten itsenäisen elämän aloittaminen
velkaantuneena voi olla hyvinkin vaikeaa.

Alaikäiset velalliset on seuraavassa tarkastelussa jaettu kahteen ryhmään alle 15 vuotiaisiin
sekä  yli  15  vuotiaisiin.  Jako  on  perustelut  koska  asiaryhmät  –  eli  mistä  velka  johtuu  –
poikkeavat huomattavasti toisistaan jakolinjan molemmilla puolilla. Alle 15 -vuotias on
lähtökohtaisesti velkaantunut vanhempien toimenpiteiden tai laiminlyöntien johdosta.
Puolestaan 15 vuotta täyttäneiden ryhmässä, velallinen yleensä on omilla toimillaan ja
käyttäytymisellään aiheuttanut velkaongelman.

2 15 vuotta täyttäneet alaikäiset velalliset

Taulukossa on havainnollistettu asiaryhmittäin 15 vuotta täyttäneiden nuorten yleisimmät
ulosottovelat.2

Asianimet Lukumäärä
Joukkoliikenteen tarkastusmaksut 433
Liikennevakuutukset ja hyvikemaksut 350
Rangaistusmääräyssakot 271
Hammashoitomaksut 269
Muut vahinkovakuutusmaksut 200
Tuomiolauselmasakot 169
Tuomiolauselmasaatavat 130
Muut yksityisoikeudelliset saatavat 102
Sairaala- ja muut laitoshoitomaksut 95
Rikosasioiden vahingonkorvaussaatavat 94

2 Aineisto on koottu oikeusministeriön ulosoton raportointisovelluksesta. Otannan kohteena on tilanne
1.10.2014.
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Tässä ikäryhmässä merkille pantavaa on se, että valtaosa ulosottoon johtaneista saatavista
on aiheutunut julkisen vallan toimenpiteiden kautta. Lisäksi ikäryhmässä on paljon niin
sanotusti täysin turhia asioita, kuten joukkoliikenteen tarkastusmaksuja sekä
hammashoitomaksuja. Molemmissa yksittäinen saatava on verraten pieni ja perintäintressi
velkojalle vähäinen. Silti useat sadat nuoret joutuvat näiden maksujen vuoksi ulosottoon.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ikäryhmän yleisin ulosottovelka. Joukkoliikenteen
tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) mukaan tarkastusmaksua ei voida antaa alle 15-
vuotiaalle matkustajalle. Muulla tavoin alaikäisen asemaa ei asiaa koskevassa
lainsäädännössä ole otettu huomioon. Nuoret käyttävät itsenäisesti joukkoliikennettä, mutta
tarkastusmaksut ovat nuorten keskimäärin käytettävissä oleviin varoihin nähden suhteellisen
korkeita. Ongelmia syntyy, jos nuori ei pysty itse maksamaan maksua eikä uskalla tai halua
kertoa siitä vanhemmilleen.

Moottoriajoineuvoihin liittyvät maksut ovat toinen merkittävä ulosoton asiaryhmä 15–17-
vuotiailla. Moottoriajoneuvoihin liittyviä maksuja selittää se, että mopot ja muut kulkuneuvot
voidaan rekisteröidä alaikäiselle. Lisäksi myös vakuutukset myönnetään alaikäiselle
moottoriajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Tarkasteltujen tilastojen perusteella erityisesti
vakuutukset ovat merkittävä ongelma. Vakuutusyhtiöt eivät käytännössä edellytä alaikäiseltä
vanhempien suostumusta liikennevakuutuksen ottamiseen.

Kolmas merkittävä asiaryhmä on terveydenhuollon maksut ja niissä erityisesti
Hammashoitomaksut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9.6
§:n mukaan alaikäisen hammashoito on maksutonta. Maksut ovatkin aiheutuneet
peruuttamatta jääneistä ajanvarauksista. Kun maksut johtavat ulosottomenettelyyn
tilastojen osoittamassa laajuudessa, on selvää, etteivät maksujen seuraukset ole tasapainossa
niiden tarkoituksen kanssa.

Terveydenhuollon maksujen suuri osuus alaikäisten ulosottotilastoissa on yllättävää.
Lähtökohtaisesti maksut tulisi osoittaa alaikäisen huoltajille. Terveydenhuollon maksut ja
huoltajan informointi niistä poikkeaa tärkeällä tavalla muista velkaryhmistä, koska potilaan
asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992, Potilaslaki) on otettava huomioon.  Potilaslain
7 §:n mukaan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella hoidostaan päättämään kykenevää
alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Alaikäisen kypsyyden arviointi
on kulloisessakin tilanteessa jätetty terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi.
Alaikäisellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoonsa koskevien asioiden antaminen
huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen (Potilaslaki 9.2 §). Potilaslain edellä mainitut
säännökset liittyvät oleellisella tavalla alaikäisen itsemääräämisoikeuteen ja lapsen oikeuteen
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta hoidosta päätettäessä ja sen
mahdollisesta salaamisesta huoltajilta on otettava huomioon myös lapsen etu sekä
suojeleminen.3 Voidaanko ajatella, että jos nuori harkitaan riittävän kypsäksi päättämään

3 Ks. Pollari, Kirsi & Lohiniva-Kerkelä, Mirva (2013) Ketä kuullaan – kuka päättää? Alaikäisen osallisuus ja
itsemääräämisoikeus terveyden- ja sairaanhoidossa. s. 282–294. Teoksessa Hakalehto-Wainio & Nieminen
(toim.) Lapsioikeus murroksessa. Lakimiesliiton kustannus, 269–303.
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hoidostaan, hän on myös riittävän kypsä ymmärtääkseen hoidosta aiheutuvat kustannukset
ja velvollisuus niiden suorittamiseen? Joka tapauksessa maksut tulee lähettää alaikäisen
nimellä, mikäli hän on kieltänyt terveydentilaansa ja hoitoonsa koskevien tietojen antamisen
huoltajalleen.

Suun terveydenhuoltoon ei yleensä liity hoitoa, jota alaikäisen olisi perusteltua salata
huoltajiltaan. Tällöin potilaslain salassapitosäännökset eivät olisi esteenä peruuttamattomien
hammashoitokäyntien laskuttamiseen suoraan huoltajilta.

3 Alle 15 vuotiaat velalliset

Vaikka tämän ikäryhmän velallisia ei määrällisesti ole paljon, velkasummat voivat olla
korkeita. Aineiston perusteella keskimääräinen velka olisi yli 1 500 euroa ja hajonta on
varmasti suurta.4

Asianimet Lukumäärä
Jäännösvero 21
Perintö- ja lahjavero 18
Muut julkisoikeudelliset maksut 8
Ennakonpidätys 6
Kiinteistövero 5
Muut yksityisoikeudelliset saatavat 4
Työnantajan sosiaaliturvamaksu 4
Ennakkovero 3
Hammashoitomaksut 3
Terveyskeskusmaksut 3

Alle 15-vuotiaiden yleisimmät asiaryhmät ovat maksamattomat jäännösverot sekä perintö- ja
lahjaverot. Myös muita maksamattomia veroja löytyy tilastoista. Verojärjestelmää on vaikea
parantaa siten, että se ottaisi alaikäiset paremmin huomioon. Alaikäisen verosaatavien
kohdalla kyseessä on yleensä huoltajan laiminlyönti lapsensa edunvalvojana. Lapsi on
esimerkiksi saanut perintö- tai lahjaveron alaista varallisuutta, mutta vanhemmat ovat
laiminlyöneet veron maksamisen - ja pahimmillaan käyttäneet lapsen perinnön tai lahjan
omiin tarkoituksiinsa. Tällaisiin tilanteisiin on vaikeaa jälkikäteen puuttua, etenkin jos saatua
pääomaa ei enää ole ja näissä tilanteissa huoltaja on usein muutoinkin velkainen.

Merkille pantavaa ikäryhmässä on myös erilaiset liiketoiminnasta aiheutuvat maksut ja niiden
joutuminen ulosottoon. Neljänneksi yleisimpänä ulosoton perusteena alle 15-vuotiaiden
ryhmässä oli ennakonpidätys. Myös työnantajan sosiaaliturvamaksuja oli ulosotossa. Nämä
velat ovat siis syntyneet siten, että yrityksen tosiasiallinen vastuuhenkilö, oletettavasti lapsen

4 Aineisto on koottu oikeusministeriön ulosoton raportointisovelluksesta. Otannan kohteena on tilanne
1.10.2014.
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huoltaja, on jättänyt työnantajan lakisääteisiä suorituksia maksamatta, joita nyt karhutaan
yrityksen esimerkiksi 8-vuotiaalta omistajalta.

Miten sitten estää nykyistä tehokkaammin ennakolta alaikäisten velkaantumista? Tätä
kysymystä pohdittaessa 15 ikävuoden raja on käyttökelpoinen. Yli 15 vuotiailla velka on
pääsääntöisesti oman käyttäytymisen aiheuttamaa ja alle 15 vuotiaalla velkaan ovat syypäinä
vanhemmat.

4 Maistraatin resurssien tarkempi kohdentaminen

Ulosottokaaren (707/2007, UK) 3 luvun 113 §:ssä on säännelty ulosottoviranomaisen
ilmoitusvelvollisuudesta holhousviranomaiselle alaikäistä koskevassa ulosottoasiassa. Jos
velallisena on alle 18-vuotias, ulosottomiehen tulee salassapitosäännösten estämättä tehdä
asian vireilletulosta ilmoitus maistraatille mahdollisia holhoustoimilain (442/1999, HolhTL) 91
§:ssä tarkoitettuja toimia varten. HolhTL:n 91 §:n mukaisia toimia ovat edunvalvonnan
tarpeen selvittäminen ja hakemus edunvalvojan määräämiseksi. Ilmoitusta ei tehdä
vahingonkorvaussaatavista. Täytäntöönpano on keskeytyneenä tarpeellisen ajan. Lakiin
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007, VeroTPL) sisältyy vastaava säännös
verojen ja julkisoikeudellisten maksujen osalta. Jos alle 15-vuotiaalta henkilöltä peritään
ulosotossa muuta julkista saatavaa kuin veroa, ulosottomiehen tulee pyytää hakijaa
tarkistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. Myös tässä tapauksessa täytäntöönpano on sen
ajan keskeytyneenä. (VeroTPL 6 §) Jos velallinen on alle 18-vuotias ja hakemus koskee veroa
tai muuta siihen rinnastettavaa julkista saatavaa, ulosottomiehen tulee tehdä
holhousviranomaiselle ilmoitus noudattaen soveltuvin osin, mitä UK 3:113:ssä säädetään
(VeroTPL 7 §).5

Ongelmana on, että UK 3:113:n mukaisia ilmoituksia tulee niin paljon, että vakavien
tilanteiden seulonta on vaikeaa. Maistraattien mukaan niillä ei ole resursseja toteuttaa
ilmoituksista johtuvaa edunvalvontaoikeudellista arviointia, sillä tavoin kuin lainsäätäjä on
sen ajatellut. Tämä tiivistyy hyvin eräästä maistraatista tulleeseen kommenttiin6:

”Lainsäätäjän tarkoitus on kyllä ollut hyvä, mutta käytäntö ei toimi.  Reagointia vaativien
tapausten määrä muun aineiston seassa on niin häviävän pieni”

Yli 15 vuotiaiden ulosottovelat eivät yleensä anna aihetta edunvalvontaoikeudellisiin toimiin.
Kuten eräästä maistraatista todettiin:

”niissä kun pääsääntöisesti pyörii samojen alaikäisten nimet mopoautovakuutusmaksuineen. Eli
pienet summat toistuvat samoilla henkilöillä eikä mitään ole tehtävissä.”

5 Linna, Tuula & Leppänen, Tatu (2014) Ulosotto-oikeus I Ulosottomenettely. Talentum, s. 471
6 Tutkimusta varten maistraattien näkemyksiä UK 3:133:n toimivuudesta tiedusteltiin Itä-Suomen
aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön välityksellä kaikilta Suomen maistraateilta.
Käytetty tutkimusaineisto kattaa yhteensä seitsemän maistraatin näkemykset. Tarkemmat kysymykset olivat: i)
Onko maistraatilla euromääräistä rajaa, jonka perusteella se reagoi ulosottoviranomaisen tekemään
ilmoitukseen? ii) Mitkä muut syyt vaikuttavat maistraatin reagointiin? ja iii) Mihin toimenpiteisiin maistraatti
ryhtyy ilmoituksen johdosta?
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Alle 15-vuotiaiden velallisten tilanteet ovat sellaisia, että niitä olisi syytä arvioida myös
edunvalvontaoikeuden näkökulmasta. Tämän vuoksi maistraattien tulisi keskittää
käytettävissä olevat resurssit niihin alle 15-vuotiaisiin velallisiin, joiden velkasummat ovat
suuria ja velkavastuun aiheuttaneet oikeustoimet tehty ilman velallisen omaa
myötävaikutusta. Näissä tilanteissa edunvalvontaoikeudelliselle puuttumiselle saattaa olla
perusteet – jopa edunvalvojan vaihtaminen voi tulla kyseeseen.

Maistraattien kokemusten mukaan käytettävissä olevilla resursseilla ilmoitusten joukosta on
vaikea poimia tapaukset, jotka vaatisivat välitöntä reagointia. Täsmällisemmät ja yhtenäiset
menettelysäännöt olisivatkin tarpeen. Menettelyä voisi kehittää jakamalla
ulosottoviranomaiselta tulevat ilmoituksen iän perusteella alle ja yli 15-vuotiaisiin. Maistraatit
voisivat keskittyä erityisesti alle 15–vuotiaiden ryhmään, jossa tilastojen perusteella
velkasummat ovat keskimäärin suuria. Tämä saattaa ilmentää huoltajien vakavavia
väärinkäytöksiä ja ennakoida lasten ja nuorten pitkälle aikuisuuteen ulottuvia velkaongelmia.
Maistraattien voimavarojen keskittäminen näihin tapauksiin olisi myös ulosottokaaren
tavoitteiden mukaista.

5 Ennakollisen suojan parantaminen

Yli 15 vuotiaiden kohdalla huomiota tulisi kiinnittää ennakollisen suojan parantamiseen
lainsäädäntöä kehittämällä. Lainsäädäntöä, jonka perusteella alaikäiset voivat velkaantua,
tulisi kehittää ottamaan huomioon paremmin lapsen etu. Alaikäiset saattavat tietyn
lainsäädännön kohteena olla marginaalinen ryhmä. Kuitenkin tämän lainsäädännön johdosta
alaikäisiä päätyy merkittävässä määrin ulosoton asiakkaiksi.

Esimerkiksi voidaan ottaa moottoriajoneuvoihin liittyvät maksut. Yksi mahdollinen ratkaisu
niistä aiheutuviin velkoihin voisi olla, ettei alaikäisen olisi mahdollista rekisteröidä itsenäisesti
kulkuneuvoaan. Alaikäisen käytössä oleva moottoriajoneuvo rekisteröitäisiin tällöin
käytännössä huoltajalle. Silloin myös vakuutukset tulisivat huoltajien nimiin. Toisaalta 15-
vuotias saa itse määrätä ansaitsemastaan omaisuudesta, joten nuori voi itsenäisesti hankkia
moottoriajoneuvon. Olisiko kuitenkin nuoren edun mukaista, että ajoneuvon rekisteröinti
tulisi silti tehdä täysi-ikäisen henkilön nimissä?

6 Alaikäisen perusoikeussuojan turvaaminen on lainsäätäjän tehtävä

Alaikäisen velallisen kohdalla pienikin ulosottoon joutunut maksu voi aiheuttaa merkittäviä
tulevaisuuteen ulottuvia vaikutuksia. Alkuperäisen velkasumman ei tarvitse olla suuri, kun
nuoren velallisen kohdalla on riski ylivelkaantumisesta.  Itsenäisen elämän aloittaminen
velkaantuneena voi olla vaikeaa ja useat arjen asiat vaativat kunnossa olevia luottotietoja.

Perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä todennut, että ylivelkaantumisen sosiaaliset ja
taloudelliset seurannaisvaikutukset voivat vaikuttaa merkittävästi velkaantuneen henkilön
perusoikeusasemaan. Pitkäaikainen ylivelkaantuminen ja siihen usein liittyvä syrjäytyminen
saattavat kaventaa esimerkiksi yksilön itsemääräämisoikeutta, liikkumisvapautta,
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ammatinvalinnan vapautta sekä sivistyksellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä hänen oikeuttaan
terveyteen ja asumisen omatoimiseen järjestämiseen.7

Myös YK:n yleissopimus lasten oikeuksista (SopS 59/1991, LOS) velvoittaa julkista valtaa
aktiivisiin toimenpiteisiin. Vaikka vanhemmilla on ensisijainen vastuu turvata lapsen etu,
sopimuksen mukaan lainsäätäjän on huolehdittava riittävän turvaverkon rakentamisesti siltä
varalta, että vanhemmat eivät suoriudu tehtävästään.

Lainsäädäntö on valtion keskeisin väline varmistaa lapsen oikeuksien toteutuminen. Kun
lasten ja nuorten velkaantumisella on vielä selkä perusoikeuskytkös, on myös perustuslain
(731/1999) 22 § otettava huomioon. Sen mukaan Julkisen vallan on turvattava
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

7 Lopuksi

Yhteenvetona viestini erityisesti lainsäätäjälle on, että perustuslain 22 §:n velvollisuus tulisi
ottaa vakavasti.  Lainvalmistelun perusoikeusarvioinneissa tulisi keskittyä yhä enemmän myös
oikeussuhteen heikompien osapuolten riittävän suojan arviointiin ja tosiasialliseen
turvaamiseen. Nyt huomiota kiinnitetään korostuneesti vapausoikeuksien
mahdollistamiseen.8 Alaikäisten velkaantumiseen liittyvässä lainsäädännössä tulisi myös
ottaa vakavasti YK:n lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämä vaikutusten arviointi lapsen
edun näkökulmasta (LOS 3 artikla).

Lainsäätäjän reagointi ja lainsäädännön kehittäminen on tärkeää ennakollisen suojan
parantamiseksi. Edunvalvontaoikeudellinen tai muu jälkikäteinen puuttuminen tapahtuu liian
myöhään, jos lapsi tai nuori on jo ehtinyt velkaantua. Lainsäätäjän tulisi entistä herkemmin
tunnistaa riskitilanteet ja puuttua niihin lasta suojaavilla säännöksillä.

7 Ks. PeVL 12/2002 vp ja 42/2006 vp.
8 Ks. Länsineva, Pekka (2010) Pikaluottojen sääntely ja perusoikeudet. Lakimies 2010, s. 1054–1060, s.
1060.
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Emmi Muhonena

a Oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

ULOSOTTOKAAREN ALAIKÄISIÄ KOSKEVA ILMOITUS KÄYTÄNNÖSSÄ

1 Taustaa

Ulosottokaaren (UK, 705/2007) 3 luvun 113 §:n mukaan ulosottomiehen tulee tehdä ilmoitus
velallisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos alle 18-vuotiasta vastaan tulee vireille asia,
joka perustuu riita-asiassa annettuun tuomioon. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esitellä
UK 3:113:n toimivuutta tarkastelemalla ilmoitusvelvollisuuden vaikutuksia alaikäisten määriin
ulosotossa sekä viranomaiskäytäntöjä säännöksen toimeenpanemiseksi. Kirjoituksessa
alaikäisten ulosottovelallisten tilannetta kuvataan yleisesti kaikkia alle 18-vuotiaita koskien
eikä tarkastelua rajoiteta yksittäisiin ikäluokkiin. Tässä seminaarijulkaisussa esittämäni
tarkastelut ovat osa myöhemmin julkaistavaa tutkimusta, jossa analysoidaan lähemmin
lainsäätäjän tavoitteenasettelun ja toimeenpanevien viranomaisten käytäntöjen vaikutusta
säännöksen vaikutuksiin. Tutkimusta varten on analysoitu oikeusrekisterikeskuksen
toimittamia tilastoja ulosotosta sekä toteutettu erillinen teemahaastattelu säännöstä
toimeenpaneville ulosotto- ja holhousviranomaisille eri puolella Suomea9.

2 Ulosottomiehelle säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tarve ja tavoite

Säännös ulosottomiehen ilmoitusvelvollisuudesta holhousviranomaiselle eli maistraatille
alaikäisen ulosottovelallisen tapauksissa (UK 3:113.1) sisällytettiin ulosottokaareen sen
uudistuksen yhteydessä. Vastaavan sisältöinen säännös otettiin myös lakiin verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) ja ne tulivat voimaan vuoden 2008 alusta. Lain
esitöiden mukaan holhousviranomaiselle tehtävän ilmoituksen tarkoituksena on saada
alaikäisen huoltajat toimimaan holhoustoimilain mukaisesti eli huolehtimaan tunnollisesti
vajaavaltaisen alaikäisen taloudellisista asioista. Säännöksellä pyritään samalla
ennaltaehkäisemään oikeustoimia, jotka johtavat mahdollisesti alaikäisen
maksukyvyttömyyteen.10 Käytännössä tämä tarkoittaa, että säännöksellä on haluttu parantaa
viranomaisten mahdollisuuksia puuttua lain nojalla määräytyvien edunvalvojien toimintaan,
mikäli sen katsotaan vaarantavan lapsen taloudellisen turvallisuuden. Parantuneiden
valvontamahdollisuuksien ja säännöksellä tavoitellun pelotevaikutuksen tulisikin näkyä
ennen pitkää ulosoton tilastoissa vähentyneinä alaikäisten ulosottovelallisten ja heillä
ulosotossa olevien asioiden määrinä.

9 Haastattelujen tarkoitus on ollut kuvata syvällisemmin viranomaisten näkemyksiä ja kokemuksia UK 3:113:n
toimivuudesta ja alaikäisistä velallisista eikä analyysissä ole pyritty tutkimustulosten yleistettävyyteen.
10 HE 83/2006 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi
laeiksi s. 25.
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Ennen ulosottomiehille säädettyä ilmoitusvelvollisuutta ulosotossa oli vuosille 2004–2005
sijoittuvalla 11 kuukauden tarkastelujaksolla yli 4000 alaikäistä velallista, joilla oli yhteensä
noin 7000 ulosottoasiaa eli noin 1,6 asiaa per alaikäinen velallinen.11 Kuviossa 1 on esitetty
alaikäisten ulosottovelallisten ja heillä ulosotossa olevien asioiden määrällinen kehitys
ilmoitusvelvollisuuden voimaantulon jälkeen ajanjaksolla 2008–2013. Tällä ajanjaksolla
ulosotossa on vuosittain noin 4000 alaikäistä velallista ja heillä vajaa 8000 asiaa
tarkasteltaessa vireille tulleita alaikäisten ulosottoasioita kalenterivuosittain.12 Määrät ovat
pysyneet samansuuruisina eikä suuria muutoksia alaikäisten ulosottovelallisten tai heillä
ulosotossa olevien asioiden määrissä ole juuri havaittavissa. Erilaisista seurantajaksoista
johtuen tilastot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2004–2005
seurantajaksoon.

Kuvio 1. Alaikäisten velallisten määrä ulosotossa ja heillä ulosotossa olevat asiat

Alle 18-vuotiailla yleisimmät asianimikkeet ulosoton perusteena vuosina 2008–2013 olivat
joukkoliikenteen tarkastusmaksut, rangaistusmääräyssakot sekä liikennevakuutusmaksut.
Alle 15-vuotialla yleisimmät syyt päätyä ulosottoon olivat vastaavasti jäännösverot,
kiinteistöverot ja sairaalamaksut.13

11 HE 83/2006 vp s. 12.
12 Tiedot perustuvat oikeusrekisterikeskuksen raportoimiin tilastoihin aikaväliltä 2008–2013.
13 Tiedot perustuvat oikeusrekisterikeskuksen raportoimiin tilastoihin aikaväliltä 2008–2013. Ks. myös
seminaarijulkaisu: Kati Rantala & Karoliina Majamaa sekä Maarit Hovila.
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3 Ilmoitusvelvollisuudella saavutetut vaikutukset ja viranomaiskäytännöt

Tilastojen perusteella alaikäisten velallisten tai heillä ulosotossa olevien asioiden määrissä ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten holhousviranomaiselle tehtävän
ilmoitusvelvollisuuden voimaantulon: alaikäisten määrä ulosotossa on säilynyt lähes
ennallaan. Yleisesti ottaen velallisten tilanne on viime vuosina heikentynyt heikon
taloustilanteen myötä ja esimerkiksi velkajärjestelyhakemusten määrät sekä perinnässä
olevien asioiden määrät henkilöä kohden ovat olleet kasvussa vuodesta 2008 lähtien14. Tätä
taustaa vasten voidaan arvioida, että holhousviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella on ollut
positiivinen vaikutus. Toisaalta on mahdoton arvioida tarkasti, kuinka alaikäisten
ulosottovelallisten määrät olisivat kehittyneet ilman säännöstä ja mitkä tekijät siihen
tosiasiallisesti vaikuttavat. Lisäksi on huomioitava, että säännökselle asetettujen tavoitteiden
toteutumista ei voida arvioida yksin tilastojen valossa.

Ulosottokaaren alaikäisiä velallisia koskeville säännöksille asetettujen tavoitteiden ja lapsen
edun toteutuminen riippuu pitkälti aikuisten – siis lapsen huoltajien ja viranomaisten –
omaksumista toimintatavoista.15 UK 3:113:n nojalla ulosottomiehen tulee tehdä ilmoitus
maistraatille, jos ulosotossa tulee alle 18-vuotiasta vastaan vireille asia, joka perustuu riita-
asiassa annettuun tuomioon. Ilmoitusta ei tehdä vahingonkorvaussaatavista. Alaikäistä
velallista koskevan asian tullessa vireille ulosotossa, se siirretään normaalisti
täytäntöönpanoon, jolloin alaikäiselle velalliselle lähtee vireilletuloilmoitus ja maksukehotus.
Ilmoitus holhousviranomaiselle tehdään kun velalliselle maksukehotuksessa asetettu
eräpäivä on kulunut umpeen. Valtakunnanvoudinviraston ohjeistuksen mukaan ulosottomies
lähettää ilmoitukset maistraatille sekä maksetusta saatavasta että maksukehotuksesta
huolimatta hoitamattomaksi jääneestä saatavasta. Mikäli alaikäisen velallisen saatavaa ei
makseta eräpäivään mennessä, täytäntöönpano keskeytetään holhousviranomaiselle
tehtävää ilmoitusta varten.16

Ulosottokaaren mukaan alaikäistä koskeva ilmoitus tehdään holhousviranomaiselle
mahdollisia holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 91 §:ssä tarkoitettuja toimia varten.
Kyseisen holhoustoimilain pykälän mukaan holhousviranomaisen tulee ilmoituksen saatuaan
ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa hakemus
käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi. Myös ulosottokaaren
lainvalmisteluasiakirjoissa todetaan, että holhousviranomaisen tehtävänä on ulosottomiehen
ilmoituksen saatuaan selvittää alaikäisen huoltajilta, minkä vuoksi alaikäinen on joutunut
maksuvelvolliseksi ja ryhtyä tarvittaessa vaadittaviin jatkotoimiin.17 Ääritapauksissa tämä voi
tarkoittaa jopa huoltajan vapauttamista edunvalvontatehtävistä.

14 Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus (viitattu: 3.11.2015); SVT: Ulosottoasiat
[verkkojulkaisu]. ISSN=1798-1514. 2014. Helsinki: Tilastokeskus (viitattu: 3.11.2015).
15 Lasten oikeuksien toteutumisesta ks. Suvianna Hakalehto-Wainio: Lasten oikeudet lapsen oikeuksien
sopimuksessa. Defensor Legis 2011 s. 510–525.
16 Valtakunnanvoudinviraston tiedote ulosottovirastoille 16.6.2010.
17 HE 83/2006 vp s. 24.
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4 Säännöksen toimeenpano ja viranomaisten vaihtelevat käytännöt

Tutkimuksessa selvitettiin säännöksen vaikutuksia myös toimeenpanevien viranomaisten
näkökulmasta, lainsäädännön tavoitteenasettelun toteutumisen riippuessa pitkälti sen
implementaatiosta eli toimeenpanosta. Viranomaisten toteuttaessa säännöksiä oman
harkintansa ja resurssiensa puitteissa, alaikäistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden
implementaation tarkastelu kertoo, kuinka säännöstä käytännössä soveltavat viranomaiset
kokevat ja määrittelevät alaikäisten velallisten ongelman sekä, mikä merkitys
ilmoitusvelvollisuudella on heidän kannaltaan.18 Tutkimuksessa haastateltiin sekä ulosotto-
että holhousviranomaisia eri puolella Suomea säännöksen vaikutusten ja
viranomaiskäytäntöjen selvittämiseksi.

Holhousviranomainen tekee päätökset siitä, mihin toimiin ulosottomiehen ilmoitus
alaikäisestä johtaa, joten heidän toimintansa määrää olennaisimmilta osin sen, miten
säännöksen tavoitteenasettelu toteutuu.19 Haastattelut osoittivatkin, että käytännöt
alaikäisen maksuvelvollisuuden taustojen selvittämiseksi olivat pitkälti maistraattikohtaisia.
Ulosottomiehen ilmoituksen alaikäisestä saatuaan, jo maksetut saatavat kirjattiin tyypillisesti
rekisteriin tiedoksi ja asia päätettiin samoin tein. Sen sijaan käytännöt vielä maksamattomien
saatavien taustojen selvittämiseksi vaihtelivat merkittävästikin eri maistraattien välillä.
Osassa käytäntönä oli lähestyä lapsen huoltajia kaikista ulosoton ilmoittamista vielä avoimista
saatavista, kun taas osassa yhteydenotot oli rajattu tietyntyyppisiin saataviin tai tietyn
euromäärän ylittäviin asioihin. Esimerkiksi mopoihin liittyvät maksut kuten
liikennevakuutusmaksut, jotka ovat yksi tyypillisimmistä syistä päätyä alaikäisenä ulosottoon,
rajattiin osassa haastatelluista maistraateista suoraan selvitystyön ulkopuolelle. Myös yhden
asian selvittämiseksi tehty työmäärä esimerkiksi yhteydenottojen määrässä vanhempiin
vaihteli paitsi tapaukseen liittyvien yksityiskohtien myös omaksuttujen käytäntöjen osalta.
Haastatteluhetkellä maistraateissa oli kuitenkin vireillä keskustelut käytäntöjen
yhtenäistämiseksi.

5 Viranomaisten näkemykset säännöksen toimivuudesta

Ulosottomiesten haastatteluissa tuotiin ilmi, ettei ilmoitusvelvollisuus juurikaan kuormita
ulosottomiehiä, vaan sen koettiin olevan osa prosessia ja kulkevan ikään kuin omalla
painollaan. Haastateltujen mukaan ilmoitusten lähettäminen työllistää lähinnä
hallintohenkilökuntaa, joka manuaalisesti kokoaa ja lähettää tarvittavat listaukset alaikäisistä
velallisista maistraatteja varten. Haastatellut maistraatin edustajat sen sijaan kokivat
alaikäistä koskevan ilmoituksen aiheuttaman työmäärän raskaaksi suhteessa sen tuottamaan
hyötyyn.

”Yleensä niissä on kai maksukyvyttömyys takana. Ei se asia sillä muutu, että me sille jotain
tehdään – ei sillä ole mitään merkitystä enää siinä vaiheessa.”

18 Implementaatiosta ja sen merkityksestä ks. Jyrki Tala: Lakien laadinta ja vaikutukset. Helsinki 2005, s. 182.
19 Tala 2005 s. 189.
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”Jos se on näin pieni maksu, joku alle satanen, niin se ei voi oikeastaan johtaa mihinkään
muihin meidän toimenpiteisiin, kuin siihen, että mekin informoidaan heitä ja kehotetaan,
että maksakaa tää.”

Haastateltujen holhousviranomaisten kokemusten mukaan alaikäisen ulosottoon päätymisen
taustalla on usein perheen maksukyvyttömyys ja ulosotossa olevat summat ovat pääosin
pieniä, jolloin ulosottomiehen ilmoitus ei tyypillisesti johda vanhempien tiedottamista
merkittävämpiin jatkotoimenpiteisiin holhousviranomaisen taholta. Haastatellut kokivat
vähäiset vaikutusmahdollisuutensa turhauttavaksi ja kertoivat alaikäistä koskevien
ilmoituksen syövän niukkoja resursseja. Valtaosan alaikäistä koskevista ilmoituksista
koskiessa tämän kaltaisia tapauksia, vaarana on, että niistä aiheutuva turhautuminen peittää
alleen merkittävimmät yksittäistapaukset, joissa holhousviranomaisella olisi mahdollisuus
harkita edunvalvojan toimiin puuttumista. Turhautumisesta huolimatta lainsäätäjän
tavoitteet alaikäisen velallisen taloudellisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi koettiin
tärkeinä, mutta keinovalikoiman koettiin olevan epäsuhdassa ongelman kanssa ja
jälkikäteisen puuttumisen sijasta painotettiin ennaltaehkäisemistä.

Haastateltavien mukaan ulosottomieheltä tulevat ilmoitukset johtavat vain harvoin
jatkotoimenpiteisiin. Näkemys tapausten harvinaisuudesta heijastui osittain myös siihen,
kuinka haastatellut suhtautuivat mahdollisuuteen hyödyntää holhoustoimilain
mahdollistamia keinoja kuten edunvalvojan sijaisen hakemista tai tiukimmillaan edunvalvojan
vapautuksen hakemista käräjäoikeudelta. Toiset haastatelluista kokivat kuitenkin näiden
olevan osa keinovalikoimaansa ja olivat tarvittaessa myös hyödyntäneet niitä, kun taas toiset
kertoivat niiden olevan äärimmäisiä keinoja, joiden käyttöä tulee harkita vain pakon edessä.

6 Johtopäätökset ilmoitusvelvollisuuden toimivuudesta

Kirjoituksessa avattiin ulosottomiehelle UK 3:113:ssä säädetyn alaikäistä koskevan
ilmoitusvelvollisuuden vaikutuksia ja viranomaiskäytäntöjä säännöksen toimeenpanemiseksi.
Kirjoituksessa esitetyt tulokset ja johtopäätökset ovat alustavia ja niihin palataan laajemmin
ja yksityiskohtaisemmin myöhemmin julkaistavassa tutkimuksessa.

Ulosottokaaren alaikäistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden voimaantulosta on kulunut jo
lähes kahdeksan vuotta ja viranomaisten käytännöt säännöksen toimeenpanemiseksi ovat
vakiintuneet. Ilmoitusvelvollisuuden vaikutukset alaikäisten määriin ulosotossa jäävät
tilastojen valossa vähäisiksi, mutta tilanne voidaan arvioida hyväksi verrattuna muihin
velallisiin, sillä määrät eivät ole myöskään merkittävästi kasvaneet. Johtopäätöksiä tehtäessä
on kuitenkin muistettava, ettei tiedetä, miten alaikäisten ulosottovelallisten määrät olisivat
kehittyneet ilman säännöstä. Lisäksi on huomioitava, ettei alaikäisten velallisten asemaa
voida arvioida yksin tilastojen valossa.

Tutkimuksessa selvitettiin säännöksen vaikutuksia myös toimeenpanevien viranomaisten
näkökulmasta haastattelemalla ulosotto- ja holhousviranomaisia. Holhousviranomaisten
käytännöt ulosottomiehen ilmoituksen johdosta sisälsivät paljon tapauskohtaista harkintaa ja
osoittautuivat maistraattikohtaisiksi. Holhousviranomaiset jakoivat kuitenkin yhteisen
näkemyksen siitä, että holhousviranomaisen resurssit eivät riitä pienimpien velkasummien
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taustojen tarkempaan seulomiseen eikä heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa huoltajien
toimintaan lainsäätäjän toivomalla tavalla pelkästään ulosottomiehen tekemän ilmoituksen
tuoman informaation avulla. Ilmoitusvelvollisuutta ei pidetä yksin riittävänä keinona, jos
yksittäisten velkojen maksun lisäksi halutaan ennaltaehkäistä alaikäisen velkaantumista, vaan
lainsäätäjän tulisi harkita myös ennaltaehkäisevien keinojen rakentamista alaikäisen
taloudellisen turvallisuuden takaamiseksi ja tueksi20.

20 Ks. myös seminaarijulkaisu: Maarit Hovila sekä Maarit Hovila: Alaikäisen velallisen perusoikeussuojan
turvaaminen. Oikeus 2015 s. 281–299.
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Anna-Riitta Lehtinena ja Raija Järvinena

a Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

NUORET ASUNTOVELALLISET – PYSYYKÖ TALOUS TASAPAINOSSA?

1 Johdanto

Viranomaiset Suomen Pankkia myöten ovat olleet huolissaan suomalaisten velkaantumisen
tasosta. Syyskuussa 2015 kotitalouksien velkaantumisaste oli 123,2 prosenttia (SVT 2015a
Rahoitustilinpito). Keskimääräinen suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on lähes
kaksinkertaistunut 1990-luvun loppuun verrattuna. Pääosan suomalaisten veloista
muodostavat asuntolainat; lähes 70 prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnoissa.

Nuorten velkaantuminen ja taloudenhallinta ovat erityisen kiinnostavia tutkimuskohteita,
koska ensimmäinen asunto ostetaan usein suhteellisen nuorena perhettä suunniteltaessa tai
sitä perustettaessa ja asunto rahoitetaan yleensä suurelta osin lainalla. Aiheesta on aiemmin
julkaistu suhteellisen vähän tutkimuksia ja siten on perusteltua, että tämä tutkimus keskittyy
suomalaisten nuorten, alle 35-vuotiaiden, asuntovelallisten asumiseen liittyvään
taloudenpitoon, asuntolainoista selviämiseen sekä asumisoloihin.

Artikkeli on jäsennetty seuraavasti: tutkimusaineistojen kuvausten jälkeen tarkastellaan
nuorten velkaantumista tilastojen valossa ja sen jälkeen jäsennetään kvalitatiivisen
tutkimuksen tuloksia. Tutkimustulokset sidotaan aiempaan tutkimukseen ja lopuksi tehdään
johtopäätöksiä nuorten asuntovelallisten kokonaistilanteesta tutkimusaineistojen valossa.

2 Tutkimusaineistot

Tutkimusaineisto muodostuu kahdesta aineistosta: tilastokeskuksen tuottamista
tilastotietokannoista (velkaantumistilastot, varallisuustilastot) sekä kvalitatiivisesta
teemahaastatteluaineistosta.

Nuorten selviytymistä suurista asuntolainoista tarkastellaan vuonna 2014 kerätyn
teemahaastatteluaineiston avulla, jota käsiteltiin Atlas.ti ohjelmiston avulla. Aineisto koostuu
kahdeksasta haastattelusta, joihin osallistui 13 henkilöä iältään 24–35 vuotta, joiden
työasema on joko työntekijä tai toimihenkilö. Haastatelluista seitsemän on parisuhteessa, yksi
on yksinhuoltaja. Neljällä taloudella on lapsia. Haastatteluhetkellä 11 henkilöä oli
kokoaikaisessa työssä, yksi oli vanhempainvapaalla ja yksi oli sairaslomalla.
Asuinpaikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, Tuusula, Sipoo, Pori. Kolme
haastateltavaa on ensiasunnon ostajia, viidellä on ollut useampia omistusasuntoja. Nuorilla
ei ollut maksu- tai lainanhoito-ongelmia lukuun ottamatta yhtä taloutta (=ylivelkaantunut
talous), joka sai Takuu-säätiön takauslainan keväällä 2014. Henkilökohtaisten asuntolainojen
määrät ovat 63000 e - yli 200 000 e/hlö.
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3 Nuorten asuntovelat

Vuonna 2014 suomalaisen kotitalouden keskimääräinen asuntolaina oli 94 368 euroa (kuva 1)
ja sen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli noin 17 vuotta. Asuntolainojen kasvu on ollut
nopeaa, sillä kymmenen vuotta aikaisemmin, vuonna 2004, keskimäärinen asuntolaina oli
vain noin 66 000 euroa per kotitalous.

Kuvio 1. Keskimääräinen asuntolaina per kotitalous 2002–2014 (SVT 2015b
Velkaantumistilasto)

Nuorimpien kotitalouksien asuntovelkojen määriä tarkasteltaessa taulukko 1 osoittaa, että
nuorimmalla ikäluokalla, alle 25-vuotiailla, on asuntolainaa ollut vuonna 2013 vain noin 10
000 euroa ja 25–35 vuotiailla puolestaan noin 57 000 euroa kaikkien ikäluokkien
keskimääräisen lainan ollessa noin 30 000 euroa. Luvuista voi päätellä, että alle 25-vuotiaat
ovat usein vielä opiskelemassa tai juuri astumassa työelämään, jolloin oman asunnon
hankkiminen ei vielä ole ajankohtaista, mutta puolestaan 25–35-vuotiaat ovat vastikään
ottaneet ensimmäisen lainansa ja lainanlyhennykset ovat tässä vaiheessa jatkuneet
enimmillään vain joitain vuosia. Jokseenkin yllättävästi asuntovelkojen määrien kehitys
kymmenen vuoden ajalta (2003–2013) vahvistaa, että viiden viimeisen vuoden aikana
nuorimman ikäluokan asuntovelat ovat lähteneet laskuun ja 25–35-vuotiaiden asuntovelat
ovat puolestaan alentuneet kahden viimeisimmän tarkasteluvuoden aikana. On
todennäköistä, että Suomea vuodesta 2009 lähtien ravistellut talouskriisi on johtanut
varovaisuuteen lainanoton suhteen sekä asuntovelkojen ennakoitua nopeampaan
takaisinmaksuun.
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Taulukko 1. Kotitalouksien keskimääräiset asuntovelat (euroa) 2003–2012 (SVT 2015b
Velkaantumistilasto)

Tulot ja asuinpaikka vaikuttavat myös asuntolainojen määriin. Pelkistäen voi todeta, että mitä
suuremmat tulot sen suuremmat ovat myös asuntolainat. Ylimmässä tulodesiilissä
asuntolainat ovat lähes 50 kertaa suuremmat kuin alimmassa desiilissä. Asuntojen hintojen
vaikutus näkyy asuntovelallisten kotitalouksien asuntovelkojen määrissä: ne ovat
pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla selvästi muuta maata suuremmat (taulukko
2). Toisaalta tällä alueella asuntovelallisia talouksia on muuta maata vähemmän.

Taulukko 2. Asuntovelallisten kotitalouksien asuntovelat (euroa) alueittain 2014 (SVT 2015b
Velkaantumistilasto)

Velkojen vaikutusta nuorten talouden hallintaan arvioitaessa asuntolainojen määrä on syytä
suhteuttaa sekä kotitalouksien tulotasoon että omaisuuden määrään. Asuntovarallisuus alkaa
kasvaa jo alle 25-vuotiailla, mutta yleistyy merkittävästi 25–35-ikävuoden aikana ja

VUOSI < 25 25–35 KAIKKI
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

ALUE < 25 25–35 KAIKKI

Pääkaupunkiseutu 115 896 e 147 576 e 126 530 e

Muu Helsinki-Uusimaa 110 725 e 142 654 e 110 899 e

Etelä-Suomi 88 011 e 111 756 e 84 369 e

Länsi-Suomi 93 168 e 117 265 e 86 097 e

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

Koko maa 96 738 e 123 157 e 94 368 e

Asuntovelallisten
kotitalouksien määrä

17 243 kpl 177 882 kpl 873780 kpl
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keskimäärin tämän ikäluokan asuntovaralisuus ylittää jo 100 000 euroa. Tällä ikäryhmällä
asuntovelat ovat lähes 60 prosenttia asuntovarallisuudesta ja käytettävissä olevat tulot noin
kolmanneksen asuntovarallisuuteen verrattuna. Asuntovarallisuuden lisäksi nuorilla
talouksilla usein on muutakin varallisuutta jonkin verran. Finanssialan Keskusliiton (2015)
selvityksen mukaan noin 40 prosentilla nuorista on säästöjä pankkitileillä ja yli puolella on
säästö- ja sijoitusaikeita tulevaisuudessa.

Suhteessa nuorten tulotasoon, alle 25-vuotiailla on keskimäärin asuntovelkaa vuositulojensa
verran, mutta 25–35-vuotiailla velkaa on lähes kolme kertaa vuositulojensa verran.
Esimerkiksi Suomen Pankissa arvioidaan kotitalous ylivelkaantuneeksi, jos sillä on velkaa yli
viisinkertainen määrä käytettävissä oleviin tuloihin nähden (velkaantumisaste yli 500
prosenttia) (Putkuri ja Vauhkonen 2012). Velat ja tulot eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti,
vaan osalla nuoria on paljon velkaa tuloihinsa nähden ja osalla ei ole velkoja lainkaan.

Nuorten talouksien velkaantumisasteet ovat laskeneet hieman vuodesta 2011, jolloin ne
olivat molemmilla nuoremmilla ikäryhmillä korkeimmillaan, alle 25-vuotiailla 330 prosenttia
ja 25–35 vuotiailla 300 prosenttia. Vuonna 2013 ne olivat vastaavasti 317 prosenttia ja 299
prosenttia. (SVT 2015b Velkaantumistilasto.) Korkea velkaantumisaste ei kuitenkaan ole
automaattisesti velkaongelmien indikaattori (Mak 2015). Asuntolaina on poikkeuksellinen,
sillä hankittu omistusasunto on luonteeltaan niin kulutus- kuin varallisuushyödyke (Hyytinen
ym. 2006) ja edelleen suomalaisten keskeisin varallisuuserä (SVT 2015c Kotitalouksien
varallisuus 2013).

4 Nuorten asuntovelallisten taloudenpito

4.1 Omistusasunnon hankintaan liittyvä päätöksenteko

Omistusasunnon hankinta on päätös, jolla on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen, koska
asuntolainan takaisinmaksuaika saattaa olla yli 20 vuotta. Huolimatta etukäteissäästämisestä,
asuntolainan takaisinmaksu vaikuttaa muuhun kulutukseen, riippuen asunnon hinnasta,
lainanmäärästä ja takaisinmaksuajasta, ja miten tiukalle talous on edellä mainittujen
tekijöiden pohjalta oman lainansa sopinut. Nuoret ovat päätyneet omistusasuntoon pitkällä
tähtäimellä edullisempien asumiskustannusten, kasvavan varallisuuden ja tulevaisuuden
turvan perusteella.

Aineiston nuorilla näyttää olleen suunnitelmia tulevaisuuden varalle pitkään. Asunnon
ostamiseen oli varauduttu kauan, vuosia, lukuun ottamatta ylivelkaista taloutta. Asunnon
ostamista oli pohdittu eri puolilta: asuinalue, asunnon koko ja kunto, säästöjen määrä, lainan
tarve, entisen asunnon myynti. Asunto nähdään ennen kaikkea tulevaisuudessa turvana, jota
vuokra-asumisessa heidän mielestään ei ole. Asunnon hankinnan jälkeen tulevaisuuteen
kuuluu lainan takaisinmaksun lisäksi lasten hankkiminen, lasten kouluunmeno tai seuraavan
asunnon hankinta.

Seuraavassa nuoren naisen pohdintoja asunnon hankintaa suunnitteleville:
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Vinkkinä nuorille asuntolainan ottajille on se, että pitää olla se pohjakassa … Ja sitten
[asunto]säästöjen lisäksi molemmilla [muita] säästöjä. Ja sitten tunnet tosi hyvin sen kenen
kanssa sä nyt sitä asuntolainaa nyt olet ottamassa. Ja se asuntolainan määrä, siinä kanssa,
että se pitää olla kohtuullinen. Ja se pitää olla maksettavissa hitaammalla tyylillä tai sitten
spurtaten. Mutta siinä ei voida ylittää, että ihmiselle pitää jotain jäädä käteen. Ja sitten
pitää varautua kaikkiin uhkiin, että jos ne tiedostaa ja sitten pitää aina olla varasuunnitelmia
niitten varalle. Ja sitten vaikka mikä tulisi olla varautunut maksamaan se velka takaisin... Ne
varmaan unohtuu monissa muissa velkatyypeissä, että otetaan se viikonlopun pikavippi tai
muuta… että on opintorahat käytetty xxx tuotteisiin. … että pitää olla sellaista tajua, että ei
voi siis käyttää kaikkea mukavaan ja kivaan. N26

Haastatelluilla nuorilla on ymmärrys lainan suuruudesta, takaisinmaksuajasta, korosta ja
lyhennyksestä. Tietoisuutta selittää osittain pankkien välillä tehty kilpailutus, ja toisaalta
lainan aktiivinen lyhentäminen hieman nopeampaan tahtiin kuin tehty lainasopimus
edellyttää. Asuntolaina on ollut alussa pelottava asia, mutta takaisinmaksun edetessä se
muuttuu positiivisemmaksi asiaksi, kyllä tästä selvitään – asenteen myötä. Tämä puolestaan
kasvattaa nuorten itsevarmuutta. Aineiston ylivelkaantunutta taloutta lukuun ottamatta,
muut nuorten taloudet säästävät lainanhoidon rinnalla.

Seuraavissa alaluvuissa keskitytään nuoria eniten puhuttaneisiin teemoihin, kulutukseen,
rahan hallintaan ja tulevaisuuteen.

4.2 Nuorten asuntovelallisten kulutus, rahan hallinta ja taloudellinen tulevaisuus

Kulutus on nuorille tärkeää, ja aineistossa onkin eniten kulutuspuhetta. Nuoret puhuvat
arkisäästäväisyydestä ja oman kulutuksen seuraamisesta. Puheesta nousee sanoja pihiys,
tinkiminen kulutuksesta, laskelmointi, vertailu, harkinta ja näppituntuma. Nuorilla on
suunnitelmia kulutukseen ja asumiseen pitkälle ja lyhyelle tähtäimelle, mutta jos tilanteet
muuttuvat, suunnitelmia arvioidaan uudelleen. Huomattavia säästöjä saadaan aikaan, kun
ruokaa laitetaan kotona, vähennetään kahviloissa käyntiä ja ulkona syömistä. Ystäviä tavataan
useammin kotona, ja hankitaan edullisia vapaa-ajan harrastuksia. Myös vaatemenoissa
säästetään.

Kulutuksen yhteydessä puhutaan rahan laittamisesta sivuun. Sitä laitetaan sivuun jostain
kulutusmenoryhmästä, mutta siirretään johonkin toiseen, esimerkiksi vaatemenoihin
kuuluvaa rahaa siirretään tulevaan matkustukseen. Matkustaminen on asia, josta ei tingitä
kulutusmenoryhmänä, mutta matkustuksen luonne on muuttunut. Aiempien, pitkienkin,
matkojen sijaan tehdään lyhempiä matkoja Eurooppaan ja lapsiperheet matkailevat
useammin Suomessa kuin ulkomailla.

Merkittävin kulutusta määrittävä asia on nuorten harjoittama itsekontrolli, oman talouden
kulutusta seurataan ja pidättäydytään heräte-ostoksista. Osa välttelee sen vuoksi
sisustuskauppoja, kenkäkauppoja tai estelee puolison elektroniikkaostoja. Haastatellut
nuoret eivät shoppaile! Nuoret pitävät kirjaa menoistaan jatkuvasti tai ainakin silloin tällöin.
Menojen kirjaamiseen oli opittu silloin, kun oli muutettu pois lapsuuden kodista. Vain
ylivelkaantunut talous ei seurannut nyt eikä ollut seurannut koskaan kulutusmenojaan.
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Lapsuudenkodilla on vaikutusta nuorten tapaan hoitaa raha-asioita. Vanhempien onnistuneet
tavat hoitaa taloutta ovat siirtyneet nuorten talouksiin. Toisaalta, jos lapsuudenkodissa oli
ollut tiukkaa rahasta tai raha-asioista oli koitunut suuria ongelmia, se kannusti nuoria
hoitamaan omat raha-asiansa mahdollisimman hyvin. Rahan hallintaa kuvaa
tavoitteellisuuden ohella rutiinien omaksuminen, kuten se, miten lainahoitotiliä tai talouden
yhteistä käyttötiliä kartutetaan ja sieltä maksetaan maksuja.

Rahan hallintaan liittyy säästäminen, joka poikkeaa rahan laittamisesta sivuun. Nuorten
mielestä rahan sivuun laittaminen ei ole perinteistä säästämistä. Säästäminen on
suunnitelmallista, kuten asp-säästäminen, osakesäästäminen, eläkesäästäminen tai
rahastosäästäminen omaan tai lapsen tai kummilapsen tulevaisuuteen. Puskurirahastoon
säästäminen on säästämistä ja sitä kartutetaan yllättävien menojen varalle ja/tai ylimääräisiin
lainanlyhennyksiin.

Nuoret ovat hintatietoisia ja hintoja seurataan aktiivisesti. Sen vuoksi hankintoja
suunnitellaan ja harkitaan pitkiäkin aikoja. Rahan hallintaan liittyy nuorten puheessa sana
pihistely. Pihistely merkitsee säästämistä ja talousosaamista, mutta myös tinkimistä
kulutuksesta, kuten nuorten puhe vahvistaa:

N: Niin tai just, jos nuorena jo alkaa olee vähän pihi ja laskelmoi, että mikä kannattaa ja
vertailee….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. (N28)

tai

N: Yleensä me pistetään rahaa vähän sivuun, niinku me tykätään aika paljon matkustella.
Kaupunkireissuja. Nyt me ollaan lähdössä Berliiniin tossa kahden viikon päästä.

M: Sinne sitten pitää tietenkin säästää, sitä reissua varten. Että pitää laittaa sitten sivuun
sillee.

N: Pihistelee vähän jostain muusta. (N28, M30)

Nuorilla on hallussaan luottokortteja, joita käytetään pääasiallisesti matkoilla ja internet
ostoksissa. Korttiluottoja ei käytetä päivittäisiin ostoksiin. Vain kahdella 13 haastatellusta oli
luottokortilla saldoa haastatteluhetkellä. Nuoret toteavat hallitsevansa rahaa, raha ei hallitse
heitä.

Nuoret ovat varautuneet riskien varalle ottamalla vakuutuksia niin asuntoon kuin itselleen ja
lapsille. Puolison sairaus tai kuolema puhuttavat: miten lainanmaksusta selviää, jos toista ei
ole. Nuorilla on hyvät suhteet pankkiin, ja valmius ottaa yhteyttä tuttuun virkailijaan, jos tulee
mieltä askarruttavia asioita. Myös vanhempien apuun on mahdollista turvautua nyt ja
tulevaisuudessa. Apu on harvoin rahallista, mutta vanhemmat tukevat ja auttavat nuoria
lastenhoidossa, rakentamisessa tai erilaisissa päätöksissä. Tulevaisuuteen on varauduttu
nopeuttamalla velan maksua korkojen nousua silmällä pitäen, säästämällä puskurirahastoon,
rahastoihin ja eläkkeeseen. Jokainen talous mainitsi haaveet ja unelmat. Niitä voivat olla
uudenlaiset asumisjärjestelyt, seuraavan unelma-asunnon hankkiminen, työelämästä
poissiirtyminen ennen eläkeikää, lisääntynyt vapaa-aika tai osakesijoittaminen.
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Ylivelkaantuneen talouden taloudenpito poikkeaa muista aineiston talouksista. Yhteistä
muihin on ainoastaan se, että asunto on hankittu määrätystä kaupunginosasta sijainnin ja
liikenneyhteyksien vuoksi. Vaikka mukana on vain yksi ylivelkaantunut talous, niin sen piirteet
sopivat ylivelkaantumista käsitteleviin tutkimuksiin. Esimerkiksi Livingstone ja Lunt (1993)
ovat havainneet, ettei velkaantuneilla ole hallinnan tunnetta omista raha-asioista,
kuluttamisella palkitaan itseä silloin kun on rahaa, ja velkaongelmien syy on useimmiten
luottokorteissa, joita on helppo käyttää.

4.3 Miksi nuoret ovat onnistuneet taloudenpidossa?

Yksi tärkeä onnistumisen tae nuorten taloudenpidossa voi olla, että heillä on tavoite niin
elämässä kuin taloudenpidossa. Jotta tavoitteeseen pääsee, on oltava vastuullinen ja tehtävä
asioita asetetun tavoitteen mukaisesti. Nuoret ovat suunnitelmallisia lainan takaisinmaksun
ja arkipäivän raha-asioiden hoitamisessa. Atkinson ym. (2006) määrittelemän
talousosaamisen osa-alueet ovat heillä hallinnassa: päivittäisten raha-asioiden hallinta,
finanssituotteiden valinta, talousasioiden seuraaminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Hilgertin
ja Hogartin (2003) mukaan hyvä taloudellinen tietämys edistää taloudellista käyttäytymistä
luottojen hoidossa, säästämisessä ja sijoittamisessa. Onnistuminen talouden pidossa on
voimaannuttanut ja motivoinut nuoria, lisännyt säästämistä ja sitoutuneisuutta (Dixon 2006).
Vastuu lainan maksamisessa vaikuttaa nuorten pragmaattisuuteen rahanhallinnassa ja
kulutuksessa, sillä he ymmärtävät liiallisen kulutuksen seuraukset omaan talouteensa
(Brougham ym. 2010).

Vanhempien tapa hoitaa raha-asioita on vaikuttanut nuorten tapaan hoitaa talouttaan
(Lachance ja Choquette-Bernier 2004). Lapsuuden kodin huonot esimerkit, kiistely rahasta tai
varsinaiset velkaongelmat heijastuvat nuoriin niin, että he haluavat välttää sellaiset tilanteet
omassa taloudessaan (Grinstein-Weiss ym. 2010; Hancock ym. 2012). Sen vuoksi monet
säästävät riittävän suurta puskurirahastoa ja hoitavat raha-asioita täsmällisesti. Vakiintunut
parisuhde ja perheen perustaminen ovat vaikuttaneet siihen, että nuoret ovat ottaneet
vähemmän riskejä (ks. Arnett 2000). Haastateltujen velkaantuminenkaan ei ole lisääntynyt,
vaikka on arveltu, että aiempi velka laskee kynnystä ottaa lisää velkaa (Brown ym. 2005).
Asuntolaina on kuitenkin näillä talouksilla määrällisesti niin suuri, että jo se saattaa hillitä
uutta velanottoa. Kulutusluotoissa asia on toinen, sillä yksittäiset kulutusluotot ovat
pienempiä kuin asuntolaina. Kulutusluottojenkin määrä kasvaa suureksi, jos niitä on otettu
useammasta eri paikasta, kuten ylivelkaantunut talous oli tehnyt, ja todellinen lainamäärä
saattaa hämärtyy (vrt. Lehtinen ja Leskinen 2005).

Merkittävin asia nuorten taloudenpidossa on, että nuoret hallitsevat kulutuksensa ja
velkaantumisensa. Jotta talous pysyy hallinnassa, nuorilla on itsekontrollia: vältetään
shoppailua, harkitaan ostoksia, ei oteta kulutusluottoja (mm. Achtzinger ym. 2014;
Gathergood 2012). Nuoret sanovat toimivansa näppituntumalla, jota voisi verrata mental
budgeting- käsitteeseen. Se tarkoittaa pään sisällä tapahtuvaa budjetointia, jolloin kullekin
kulutuserälle varataan tietty viikko-, kuukausi- tai vuosibudjetti, jossa talouden on tarkoitus
pitäytyä. Jos kotitaloudelle tulee yllättäviä menoeriä, jotka ylittävät asianomaiselle

http://www.nuorisosaatio.fi/
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kuluryhmälle suunnitellun budjetin, rahaa siirretään kokonaisbudjetin sisällä ryhmästä
toiseen. (mm. Antonides ym. 2011.) Esimerkiksi kodinkoneen yllättävä rikkoutuminen saattaa
pienentää matkustusbudjettia. Myös Finanssialan Keskusliiton (2015) selvitys vahvistaa, että
lähes 65 prosenttia nuorista seuraa omia menojaan jollakin tavalla.

Mikäli asuntolainan takaisinmaksussa tulisi ongelmia, nuoret luopuisivat nykyisestä
asunnostaan. Kodista halutaan pitää kiinni, ja sen vuoksi omaa taloudellista käyttäytymistä
ohjaa selviytymisen pakko, joka on kuitenkin itse tehty valinta.

5 Johtopäätöksiä nuorten asuntovellisten taloudenpidosta ja asumisesta

Tutkimus keskittyy nuorten asuntovelallisten asumiseen liittyvään taloudenpitoon,
asuntolainoista selviämiseen sekä asumisoloihin. Tutkimustulokset vahvistavat, että nuorten
asuntovelallisten taloudenpitoa kuvaavat erityisesti suunnitelmallisuus, hintatietoisuus,
tarkka talous, vararahastot ja pihistely.

Lopuksi on syytä korostaa, että oma asunto on nuorille todella iso ja tärkeä juttu elämässä.
Suurimmalla osalle se edustaa onnistumista ja menestymistä yksityiselämässä ja monet
korostavatkin perheen ja yksityiselämän tärkeyttä. Oman asunnon hankinta selvästi lisää
vastuullisuutta, pitkäjänteisyyttä ja omien asioiden hallinnan tunnetta. Vastuullisuutta
kuvastaa erityisen hyvin, että lähes kaikki haastateltavat kertovat asunnon hankinnan ja
asuntolainan ottamisen vähentäneen muuta kulutusta. Uhrauksen katsotaan kannattavan,
koska selviämistä asuntolainan lyhennyksistä ja koroista pidetään ensiarvoisen tärkeänä.
Perheen ja sukulaisten apuun turvaudutaan ainoastaan äärimmäisessä hädässä.

Nuorten mielestä oman asunnon tulee kuvastaa omaa identiteettiä, toisin sanoen sen tulee
olla oman näköinen. Siksi myös asunnon sisustaminen ja remontointi ovat tärkeitä
elementtejä nuorten asuntovelallisten elämässä. Monet ovatkin toteuttaneet omat
asumisunelmansa itse remontoiden tai talkoiden avulla ja näin säästäneet remonttikuluissa.
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Marja-Leena Niemia

a Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

HAASTEITA NUOREN ASUMISEN POLULLA

1 Nuoruuteen liittyvät haasteet

1.1 Johdanto

Nuori kohtaa monenlaisia haasteita aloittaessaan itsenäisen asumisen polkuaan. Tässä
artikkelissa tarkastellaan niitä oikeuksia, velvollisuuksia, vaihtoehtoja ja haasteita, joita
itsenäiseen asumiseen liittyy.21 Haasteet liittyvät nuoruuteen, itsenäisyyteen,
talousosaamiseen sekä asunnon vuokraamiseen ja asunnon säilymiseen. Oma koti on
itsenäistymisen paikkana nuorelle tärkeä, sillä itsenäistyminen liittyy omaan elämään,
identiteetin kehittymiseen, omien mielipiteiden syntymiseen ja yhteiskunnalliseen
aloitteellisuuteen.22 Tässä artikkelissa tarkastellaan asumisen vaihtoehdoista vuokralla
asumista, sillä se on nuorten yleisin ensimmäinen asumisen muoto kotoa muuton jälkeen.
Esillä ovat asunnon vuokraamiseen liittyvä oikeudellinen vastuu ja noudattamatta jättämisen
seuraamukset aina asunnosta häätöön, ja jopa asunnottomuuteen asti.

1.2 Nuoren itsenäistymisen haasteet

Itsenäistyminen on nuoruusiän aikana tärkeä vaihe nuoren kehityksessä. Moderni maailma
on luonut käsitteellisesti lapsuuden ja aikuisuuden väliin pitkän välitilan, nuoruuden23, jonka
aikana valmistaudutaan taloudellisesti itsenäiseen aikuisuuteen. Nuoruudessa ihminen etsii
itseään, omaksuu tietoja, taitoja, arvostuksia ja asenteita, jotka ohjaavat häntä myöhemmin
elämässä.24 Siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen voidaan määritellä kolmen pääkriteerin
avulla:

1) vastuun ottaminen omasta itsestään,
2) itsenäinen päätöksenteko ja
3) taloudellinen itsenäisyys.25

21 Tässä artikkelissa on joitakin osia laajemmasta vielä julkaisemattomasta tutkimuksestani ”Nuoret asumisen
polulla”. Artikkeli liittyy Suomen Akatemian hankkeen seminaarissa ”Nuoret, velka ja yhteiskunta – Koukusta
loukkuun” lokakuussa 2015 pidettyyn esitykseeni: Häätö kynnyksellä – mitä edessä.
22 HE 28/2005 vp, s. 13.
23 Suomen tilastollisen vuosikirjan (2014, s. 104) mukaan Suomen väestötiedoissa jaotellaan nuoriksi soveltuviin
ikäryhmiin 18 – 24 -vuotiaat ja 25 – 34 -vuotiaat. Suomen väestöstä on 18 – 24 -vuotiaita noin 468 000 ja 25 –
34 vuotiaita noin 686 000.
24 Ks. Hoikkala 1993 s. 228. Ks. myös Virtanen 2003 s. 39-40
25 Ks. Nurmi et al. 2014 s. 178 - 179.
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Itsenäistymisellä tarkoitetaan myös nuoren liittymistä yhteiskuntaan sen täysivaltaiseksi
jäseneksi ja riippuvuuden vähenemisenä kasvuperheestä.26 Itsenäistymisprosessin todellinen
alkuunpanija ei ole niinkään ikä vaan sen aiheuttavat itsenäistymiseen liittyvät
elämämuutokset, kuten parisuhteen tai opintojen aloittaminen.27 Monet nuoret lähtevät
kotoaan asuakseen itsenäisesti, ennen avo- tai avioliittoa, joko yksin tai yhdessä saman
ikäisten kavereiden kanssa. Irtaantuminen kasvukodista edellyttää paikkaa, johon muuttaa
sekä toimeentuloa, jolla suoriutua taloudellisista velvoitteista. Nykyään taloudellisen
itsenäisyyden saavuttaminen on pitkittynyt pidentyneiden opiskeluaikojen ja
nuorisotyöttömyyden sekä pätkä-, osa-aika- ja vuokratöiden vuoksi.28

Nykyisessä kulutus- ja luottoyhteiskunnassa29 kulutus ja markkinat pyrkivät luomaan nuorille
materiaalisia virstanpylväitä matkalla aikuisuuteen. Nuoren aikuisidentiteetin
muodostumiseen pyritään vaikuttamaan kulutukseen osallistumisella, halutun tavara- ja
elämysmaailman keräämisellä hyvän elämän ja hyvän minuuden tunnusmerkeiksi. Nuorille
kulutuksesta saatava usein melko välitön nautinto on tärkeämpää kuin keski-ikäisille, jotka
säästävät niin sanotusti pahan päivän varalle.30 Saaduista kokemuksista omaksutaan aikuisen
rooli sekä oma minäkäsitys.

Nuoruus on myös haavoittuvaa aikaa. Haastavaa monella tapaa on, jos nuori joutuu
yhteiskunnan odotusten ja sen tarjoamien tosiasiallisten toimintamahdollisuuksien
asettamien rajoitusten takia esimerkiksi työttömäksi. Nuoret elävät osana aikansa
yhteiskuntaa, jossa väestön ikärakennetta koskevat haasteet ja elinkeinoelämän muutokset
luovat uudenlaisen kontekstin, jonka paineissa suomalaiset nuoret luovivat kohti omaa
aikuisuuttaan ja minuuttaan.31 Nuorilta odotetaan sekä työhön sijoittumista että sen myötä
taloudellista itsenäistymistä.32 Kasvun ympäristöinä toimivat koti, koulu ja vapaa-ajan
harrastukset. Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen on kirjattu muun muassa
nuorisolain tavoitteisiin.33

Nuoruuden ajanjakso on pidentynyt pitkälle kolmannelle vuosikymmenelle, jos nuoruuden
päättymisen kriteereinä pidetään aikuisten keskeisten roolien saavuttamista: työelämään,
lasten hankkimiseen ja kasvatukseen osallistumista. Nuoruusajan pidentymistä voidaan pitää
suurena muutoksena, sillä aiemmin nuoruus saattoi rajoittua vain muutamaan vuoteen.34

Varsinaisesti nuoruusiän katsotaan päättyvän ja varhaisaikuisuuden alkavan, kun nuori on

26 Ks. Knuuti 1984 s. 14.
27 Ks. Raitanen 2001 s. 98.
28 Ks. Oinonen 2001 s. 2 ja 112. Ks. Siltala 2013 s. 414 ja 457 nuorten statuspaineesta ja nuorten miesten
asenteiden koventumisesta vastuulliseen aikuisuuteen siirryttäessä.
29 Ks. Muttilainen 2002 s. 51 ja 99.
30 Ks. Wilska 2001 s. 61 - 69.
31 Ks. Nurmi et al. 2014 s. 177.
32 Ks. Ruoppila 1995 s. 162 - 164.
33 Ks. nuorisolaki (72/2006) 1.1 §. HE 28/2005 vp, s. 9-13.
34 Ks. Nurmi et al. 2014 (s. 143) kuvaa tätä vaihetta termillä myöhäisnuoruus tai varhaisaikuisuus taikka
muotoutuva aikuisuus.
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saavuttanut sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvän kypsyyden, koulutuksen, työn, asumisen,
sosiaaliset suhteet ja kun nuoresta tulee rahan käytössä taloudellisesti riippumaton. 35

1.3 Kotoa muuttamisen haasteet

Suomessa nuoret muuttavat pois lapsuudenkodista aiemmin kuin muissa Euroopan maissa.36

Tytöt muuttavat kotoa aikaisemmin kuin pojat. Tytöistä enää vajaa kolmannes asuu kotona
20 -vuotiaana, pojista kotona asuu vielä yli puolet.37 Kotona asumiseen vaikuttavia tekijöitä
ovat asumisen edullisuus, kotona viihtyminen ja opiskelu sekä työttömyys ja työn tilapäisyys.
Kotoa muuttamisen yleisimmäksi syyksi nuoret ilmoittavat itsenäistymishalun, toisena
muutto toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja kolmantena asuminen yhdessä tyttö- tai
poikaystävän kanssa. Toisaalta kotiin takaisin muuttamiseen vaikuttavat eriasteiset
taloudelliset vaikeudet, kuten esimerkiksi vuokrasopimuksen irtisanominen ja parisuhteen
purkautuminen.38 Lapsuuden kodista muuttaminen eikä täysi-ikäisyyskään tee nuoresta
aikuista. Keskeisin aikuisuuden määrittäjä on taloudellinen itsenäisyys, joka puolestaan on
ehto monelle muulle aikuisuuden osatekijälle kuten oman kodin, talouden. ja perheen
perustamiselle.

1.4 Talousosaamisen haasteet

Nuoruus on uusien taitojen oppimisen aikaa. Nuori tarvitsee perustan taloudellisille taidoille
jo lapsuudessa rahaan tutustumisen ja konkreettisen opastamisen kautta. Lasten ja nuorten
kanssa taloudellisista asioita keskustelemalla ja vanhempien omalla talouskäyttäytymisellä
voidaan antaa esimerkkiä oikeaan tapaan toimia.39  Monet omaan talouteen liittyvät haasteet
realisoituvat todella kuitenkin vasta siinä vaiheessa kun nuori muuttaa pois kotoa ja alkaa itse
vastata omasta taloudestaan.40

Oman haasteensa tuo myös luottoympäristömme nopea muuttuminen ja siihen liittyvä
taloudellisen lukutaidon tarve. Kuluttajien, ei siis pelkästään nuorten kuluttajien,
taloudellisella lukutaidolla viitataan kuluttajien kykyyn ymmärtää henkilökohtaisen tai

35 Ks. Suikkasen et al. 2001 (s. 18) mukaan yhteiskunta ohjaa yksilöiden elämänkulkua tietyn lineaarisen mallin
mukaisesti koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan avulla. Nuorten kohdalla ohjaamisen sijaan voidaan puhua jopa
siitä, että yhteiskunnalliset instituutiot pakottavat nuoret omaksumaan lineaarisesti tietyllä tavalla etenevän
elämänpolun.
36 Eurostatin (2008, s. 24) tilaston (Household circumstances of young people) mukaan erityisesti Tanskassa ja
Suomessa muutetaan kotoa aiemmin kuin Etelä-Euroopassa. Ääripäänä Italia ja Malta, joissa lähes kaikki alle 25
-vuotiaat asuvat vielä vanhempiensa kanssa.  Ks. Oinonen 2001 s. 111.
37 Tilastokeskus: Tytöistä vajaa kolmannes asuu kotona 20 -vuotiaana, pojista yli puolet. Tilasto on julkaistu
13.1.2014.
38 Ks. Ilmonen – Hirvonen – Manninen 2005 s. 21 – 25.
39 Ks. Raijas - Uusitalo 2012 s. 10.
40 Esimerkiksi Kuluttajaliiton verkkosivujen (kuluttajaliitto.fi) Valtti–sivuille, on koottu nuorille käytännönläheistä
tietoa omasta taloudesta.
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kotitalouden taloudenhoitoon liittyviä asioita, ja soveltaa tietämystään käytäntöön. Sitä
voidaan pitää eräänlaisena tärkeänä elämän- ja kansalaistaitona. 41 Voimakkaasti lisääntynyt
luottojen tarjonta, monimutkaiset luottosopimukset ja luottojen helppo saatavuus ovat
johtaneet kuluttajia ylivelkaantumiseen ja velkakierteeseen.42

Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on pohdittu, kenelle kuuluu talouden peruskäsitteiden
ja nuorten talouden hallintaan liittyvien asioiden opettaminen. Perustellusti voidaan sanoa,
että talouden hallintaan liittyviä asioita tulee opettaa nuorelle niin kotona kuin jokaisella
koulutustasolla. Sillä taloudellisten asioiden itsenäinen hoitaminen ja taloudellinen osaaminen
luovat perustaa kunkin henkilökohtaiselle tietämykselle, taidoille ja vastuulliselle
käyttäytymiselle. Erityisen ajankohtainen tiedontarpeen vaihe on juuri ennen
oikeustoimikelpoisuuden eli täysi-ikäisyyden 18-vuoden ikää.43 Oikeustoimikelpoisena nuori
saa tehdä itseään sitovia sopimuksia, kuten esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrasopimuksen
tai osamaksusopimuksen. Taloudellisessa osaamisessa keskeisenä resurssina on raha: mihin
ja kuinka paljon sitä käytetään ja kuinka sen käyttöä suunnitellaan. Nuorten kohdalla kyse on
lähinnä menojen sopeuttamisesta niukkoihin tuloihin. Kuluttamisessa ja rahankäytössä
kamppaillaan sekä itsekontrollin että nautintojen välillä.44

Taloudellinen osaaminen voidaan jakaa neljään rahan käyttöön liittyvään osa-alueeseen:

1) Raha-asioiden hallinta;
Tarkoitetaan omien päivittäishankintojen tekemistä ja lyhyen tähtäimen taloudellista
suunnittelua. Menojen tasapainottamista tuloihin sekä tulojen seuraamista ja
budjetointia.

2) Oman talouden suunnittelu;
Pitää sisällään etukäteissuunnittelun avulla tulevaisuuteen varautumista mahdollisten
riskien varalta, esimerkiksi etukäteissäästämisellä.

3) Rahoitustuotteiden valitseminen;
Tarkoitetaan tietojen keräämistä rahoitustuotteista sekä tuotteiden ominaisuuksien ja
kustannusten vertailua sekä tuotteisiin liittyvien riskien tunnistamista.

4) Ajan tasalla pysyminen;
Tarkoitetaan talousasioiden seuraamista ja talouden tapahtumien vaikutusten
yhdistämistä omaan talouteen.45

41 Ks. Kalmi 2013 s. 150 – 158.
42 Ks. luotoista ja luottoyhteiskunnasta Niemi 2014 s. 1 – 4. Ks. myös Takuu-säätiön tiedote 9.3.2015: Pikavipeillä
velkaantuneet entistä suuremmissa veloissa.
43 Henkilö, joka ei ole oikeustoimikelpoinen on vajaavaltainen joko alaikäisyyden tai vajaavaltaiseksi julistamisen
vuoksi. Ks. laki holhoustoimesta (442/1999) 2 §.
44 Ks. Luukkanen – Raijas 2012 s. 22-26.
45 Ks. Atkinson – McKay – Kempson – Collard 2006  s.  17  -18.  Ks.  tästä  ja  muista  taloudellisen  osaamisen
käsitemäärittelyistä Luukkanen – Raijas 2012 s. 24 - 26.
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Nuoren taloudelliseen itsenäistymiseen liittyy myös riskejä. Vähäiset ja epäsäännölliset tulot,
jokin välttämätön erityismeno, maksamattomat vuokrat, turhaksi koettu kulutus ja useat
samanaikaiset osamaksuluotot voivat johtaa nuoren pikavippi- tai muuhun velkakierteeseen.
Huolestuttavaa on se, että jo maksuhäiriöiselle nuorelle markkinoidaan vielä lisää pikavippejä
useammilta yritykseltä.46 Myöskin verkossa tehdyt heräteostokset ja siitä johtuvat
maksuhäiriöt ovat erityisesti nuorten ongelma.  Nuorten taloudellisen osaamisen
parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota esiin nousseiden velkaantumisongelmien,
lisääntyneiden velkomustuomioiden ja maksuhäiriömerkintöjen vuoksi.47 Yleinen
taitamattomuus taloudenhallinnassa ja puutteellinen itsekontrolli on melko yleistä vielä
itsenäistymisvaiheessa olevilla nuorilla.  Maksuhäiriömerkintöjen vakavuus ymmärretään
viimeistään siinä vaiheessa, kun maksuhäiriömerkintä on esteenä vuokra-asunnon,
puhelinliittymän tai kotivakuutuksen saamiselle.48

Useat vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta voimassa olevaa kotivakuutusta. Vakuutus
on hyvä turva mahdollisen vahingon varalta. Mikäli kotivakuutusta hakevalla nuorella on
luottotiedoissa maksuhäiriömerkintä,49 kotivakuutusta ei pääsääntöisesti myönnetä.
Kotivakuutus kuuluu vakuutusyhtiöiden tarjoamiin vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Näiden
osalta vakuutusyhtiöissä sovelletaan sopimusvapauden periaatetta, eli vakuutusyhtiöillä ei
ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Pakolliseen
liikennevakuutukseen kotivakuutusta ei voida rinnastaa, mikä on mahdollista saada
maksuhäiriömerkinnästä huolimatta maksamalla vakuutusmaksun etukäteen.50

2 Oikeus asuntoon

2.1 Asuminen perusoikeutena

Perusoikeudet ovat Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) yksilöille turvattuja yleisiä
oikeuksia. Perusoikeudet ovat luonteeltaan pysyviä ja niitä voidaan muuttaa vain perustuslain

46 Ks. Rantala (2012 s. 1-6) tutkimuksessa 20 - 34 vuotiailla oli vuonna 2012 pikavipeistä tulleita
maksuhäiriömerkintöjä 114.500 kappaletta noin 35 000 henkilöllä. Tämä kertoo siitä, että
maksuhäiriömerkinnän saanut henkilökin voi saada pikavippiä esimerkiksi toiselta ja kolmannelta luotottajalta.
Ks. Rantala 2012 s. 12 - 16 vippikierteestä tarinoita kirjoittajien kertomina.
47 Asiakastieto 9.1.2015: Maksuhäiriömerkintöjä oli vuonna 2014 eniten 20 – 34 vuotiaille eli 12,9 prosentilla.
Kaikkiaan maksuhäiriöisiä henkilöitä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 367 000 eli 8,5 prosenttia koko
aikuisväestöstä.
48 Ks. esimerkiksi http://muntalous.fi – kampanjoi nuorten talousosaamisen puolesta.
49 Luottotiedot ovat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilötietoja, jotka kuvaavat henkilön taloudellista
identiteettiä. Luottotietolain (527/2007) 15 § suojaa alaikäistä siten, että luottotietorekisteriin saa merkitä
alaikäisestä maksuhäiriötietona vain ulosoton estetiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut
ulosottoviranomaiselta. Esteenä voi olla varattomuus- tai tuntemattomuuseste. Ks. tarkemmin Linna – Leppänen
2014 s. 632 - 638. Ks. myös HE 93/2009 vp, s. 17.
50 Ks. Eduskunta: Kirjallinen kysymys (Maksuhäiriömerkintöjen vaikutuksesta kotivakuutuksen myöntämiseen)
339/2014 vp 6.5.2014 ja vastaus osoitteessa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_339+2014.pdf



50

säätämisjärjestyksessä. Muodolliselta asemaltaan perustuslaki on kansallisen
oikeusjärjestyksen normihierarkian ylimmänasteinen oikeussäännös.

Perustuslain 22 §:ssä on nimenomainen määräys otsikolla, ”Perusoikeuksien turvaaminen:
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

Perusoikeuksiin kuuluvat myös sosiaaliset oikeudet (TSS-oikeudet), mitkä ovat julkiseen
valtaan kohdistuvia oikeuksia ja liittyvät sosiaalisiin etuuksiin.51 Osa säännöksistä antaa
subjektiivisen oikeuden eli oikeuden kansalaiselle tietyn edun tai hyödykkeen saamiseen,
turvaamiseen ja viimekädessä tuomioistuimessa toteutettavissa olevan oikeuden. Osa
subjektiivista oikeuksista sitoo lainsäätäjää ja osa sisältää vain julkiseen valtaan kohdistuvia
toimeksiantoja.52

Sosiaalisista oikeuksista eli oikeudesta sosiaaliturvaan säädetään PL 19 §:ssä seuraavasti:

”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen
perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on
myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia
turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen
omatoimista järjestämistä.”

Asumisen tunnustaminen perus- ja sosiaalisena oikeutena sekä ihmisoikeutena on erityisen
tärkeää siitäkin syystä, että tällöin tunnustetaan ihmisten perustarve asuntoon, joka ei ole
vain suoja, vaan turvallinen paikka asua ja elää rauhassa.

Suomen perustuslain 19.4:n säännös sisältää julkiseen valtaan ja siten myös kuntiin
kohdistuvan toimeksiannon edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen
omatoimista järjestämistä. Säännös ei turvaa oikeutta asuntoon subjektiivisena oikeutena.
Sen sijaan siinä on asetettu julkisille vallalle selkeä velvollisuus toimia niin, että
kohtuutasoinen ja myös hankinta- ja käyttökustannuksiltaan kohtuullinen asunto tulisi
kaikkien saataville. Säännös korostaa siten myös asianmukaisen asunnon välttämättömyyttä
hyvinvoinnin perustana.53 Perustuslain säännöksen on kuitenkin katsottu asettavan julkiselle
vallalle ensisijaisen vastuun niistä rakenteista ja oikeudellisista järjestelmistä, joita asunnon

51 Perusoikeuksiin kuuluu taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisäksi vapausoikeudet ja
oikeusturva, tasa-arvoisuusoikeudet ja osallistumisoikeudet. Ks. Karapuu 2011 s. 71 - 73.
52 Ks. Saraviita 2011 s. 267.
53 Ks. Scheinin 1998  s.  32  -  33.  Niistä  erityisistä  tilanteista,  joissa  Suomessakin  on  oikeus  saada  viranomaisen
järjestämä asunto, säädetään lailla. Ks. lastensuojelulain (417/2007) 1 §, vammaispalvelulain (380/1987) 8.2 §
ja mielenterveyslain (1116/1990) 5.2 §.  Samalla on yleensä myös säädetty siitä,  kenen asiana on järjestää ja
rahoittaa asunto, johon sen saajalla lain mukaan on subjektiivinen oikeus. Ks. myös lastensuojeluun liittyvistä
perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä Nieminen 2013 s. 361- 367.



51

hallintaan saamiseksi ja säilyttämiseksi kunakin aikana on voimassa.54 Puutteena voidaan
pitää sitä, että perustuslain säännös sisältää viittauksen asumisen omatoimiseen
järjestämiseen, mutta se ei sisällä lakivarausta oikeuden turvaamiseksi.

Kunnalla on velvollisuus edistää kuntalaisten asumisesta. Sosiaalitoimen viranomaistehtäviin
kuuluu huolehtia ihmisistä, jotka eivät omin avuin kykene järjestämään asumistaan. Tämä
velvoite voidaan johtaa kuntalaista (KuntaL 410/2015, 1.2 §), jonka mukaan kunta edistää
asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Lisäksi laissa asunto-olojen kehittämisestä (919/1985) asetetaan kunnalle asuntopoliittisena
tavoitteena turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle mahdollisuuden kohtuulliseen
asumiseen (1.1 §). Kunta velvoitetaan luomaan alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen
kehittämiselle (5.1 §). Tavoitesäännösten sitovuuden tehokkuutta heikentää se, että
mahdollisten puutteiden tai laiminlyöntien varalta ei ole säännöstä seuraamuksista.

Vaikka oikeus asuntoon kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin, osa väestöstä elää ilman
asuntoa. Nuorten asunnottomuus on inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestämätöntä. Suomi on sitoutunut turvaamaan yleismaailmallisia ihmis- ja perusoikeuksia,
joita asunnottomuus räikeästi rikkoo.55 Asunnottomia nuoria (alle 25 -vuotiaita) oli vuonna
2014 noin 23 prosenttia kaikista asunnottomista. Asunnottomia nuoria oli tilastoissa 1626.56

2.2 Kodin ja yksityiselämän suoja

”Oma tupa, oma lupa” tai ”kotini on linnani” toteavat periset vanhat sanonnat.

Suomen perustuslaissa turvataan kansalaisille kotirauhan ja yksityisyyden suoja. Perustuslain
10 §:n otsikon ”Yksityiselämän suoja” alla säädetään yleisesti siitä, että jokaisen yksityiselämä,
kunnia ja kotirauha on turvattu.

Yksityiselämän käsite määritellään henkilön yksityistä piiriä koskevaksi yleiseksi käsitteeksi.
Yksityiselämän suojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta elää omaa elämäänsä ilman
viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista
hänen yksityiselämäänsä.57 Tätä oikeutta kutsutaan myös itsemääräämisoikeudeksi.
Itsemäärääminen on perusmerkitykseltään yksilön kykyä päätösten tekemiseen ja tehtyjen
päätösten toteuttamiseen.58 Yksityisen piirin suojaaminen liittyy kiinteästi PL 7.1:n

54 HE 100/2002 vp s. 5.
55 Ks. perus- ja ihmisoikeuksista EU-oikeudessa Ojanen 2014 s. 51 - 55.
56 Ks. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus: Asunnottomat 2014 s. 3.
57 HE 309/1993 vp s. 52 - 53.
58 Ks. itsemääräämisoikeudesta laajemmin Tornberg 2012 s. 120 - 125. Ks. myös (Saarenpään 2014 s. 218) jako
yleisiin peruselementteihin 1) oikeus sisäiseen vapauteen, 2) oikeus ulkoiseen vapauteen, 3) oikeus
kompetenssiin, 4) oikeus valtaan ja 5) oikeus tietoon.
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säännökseen henkilökohtaisesta koskemattomuudesta. Se turvaa yksilön
itsemääräämisoikeutta saada päättää suhteistaan muihin ihmisiin ja ympäristöön.  59

Kotirauha on ikimuistoinen oikeus ja osa yksityisyyden suojan kokonaisuutta.60 Kotirauha
turvaa fyysisen ja tiedollisen yksityisyyden suojan niissä tiloissa, jotka ovat henkilön
omistuksessa tai hallinnassa yksityisinä tiloina esimerkiksi asumis- tai majoittumiskäytössä.
Kotirauhan suoja tulee arvioitavaksi silloin, kun sitä pyritään turvaamaan tai rajoittamaan.
Kotirauhan suojan ydinaluetta on henkilön vakituinen asunto.61 Kotirauhan suoja on henkilölle
taattu oikeus yksityiseen eli saada olla toisten häiritsemättä siinä ympäristössä, joka voidaan
katsoa hänen kodikseen. Omassa kodissa asuminen ja luottamus siihen, että siellä saa olla
rauhassa, on osa oman elämän itsenäisyyttä. Säännöksellä suojataan ihmistä, hänen kotiaan
ja perhettään.62  Säännösten limittymistä esiintyy siten, että puuttuminen kotirauhan piiriin
merkitsee yleensä myös puuttumista henkilön yksityiselämään. Ja puuttuminen
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen voi merkitä myös yksityiselämään puuttumista.63

Perhe-elämään liittyvää suojaa ei ole erikseen mainittu perustuslaissa, mutta se kuuluu osana
PL 10.1 §:n takaaman yksityiselämän suojan piiriin.64 Yksityiselämän suojan rajoittaminen voi
tulla esiin monissa laillisuusvalvonnan yhteyksissä. Kotirauhan suojaan voidaan puuttua
esimerkiksi viranomaisten pakkokeinoilla, kuten kotietsinnällä tai teknisellä kuuntelulla ja
teknisellä katselulla. 65

Kodin suojasta huolimatta, lain asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) 22 §:n mukaan,
vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon
valvomista varten.66 Myös asuntoyhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen
tai isännöitsijän valtuuttamalla on asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 8:1:n mukaan oikeus
päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon
valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden
valvomista varten.

59 Ks. Saraviita (2011 s. 153 - 161) itsemääräämisoikeudesta myös PL 7 §:ssä säädettynä oikeutena elämään sekä
henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. HE 309/1993 vp s. 46 - 48. Ks. myös yksityisyyteen
sisällöstä Neuvonen 2014 s. 28 - 29.
60 Ks. Saraviita 2005 s. 94 – 96. Jo vuoden 1919 hallitusmuodon (94/1919, kumottu) 8 §:n mukaan Suomen
kansalaisen kotirauha oli turvattu.
61 Ks. HE 309/1993 vp.
62 Ks. kodin suojasta KKO 2009:91. Lapsen oikeuksista kodissaan lastensuojelulain (407/2007) 1 §:ssä ”Lain
tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.”
63 Ks. Viljanen 2011 s. 391.
64 HE 309/1993 vp s. 52 – 53. Ks. myös Viljanen 2011 s. 392.
65 Ks. kotietsinnän ehdoista pakkokeinolain (806/2011) 8:2 § ja 10:17 §.
66 Ks. Kanerva – Kuhanen 2011 s. 115 - 117. Ks. Hautamäki 2012  s.  38  –  39.  Ks.  myös  samoin  laissa
asumisoikeusasunnoista (650/1990) 13 §.
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Yksilön oikeuksien toteutumisen ja niin sanottujen kollektiivisten hyvien välillä käydään
eräänlaista ristivetoa, kun tarkasteltavina ovat perusoikeuksien rajoitusten välttämättömyys
ja oikeushyvän painavuus suhteessa kollektiivisen hyvän tavoitteisiin.67

3 Ensimmäinen oma asunto

Nuoren muuttaminen vanhempien luota ensimmäiseen omaan kotiin on keskeinen osa
itsenäistymistä ja matkaa kohti aikuisuutta. Muuttoon liittyy vastuun ottamista omasta itsestä
ja omasta taloudesta. Lisäksi samaan ajankohtaan ajoittuu usein monia muitakin suuria
elämänmuutoksia. Itsenäistymisen halun jälkeen toiseksi yleisin syy on paikkakunnan
vaihtaminen opiskelun aloittamisen vuoksi, seuraavina ammattiin valmistuminen,
ensimmäinen työpaikka tai parisuhde.68 Itsenäinen asuminen vaatii säännöllisiä tuloja sekä
tulojen ja menojen tasapainon säilyttämistä.

Nuoren ensimmäinen asunto ajoittuu pääsääntöisesti itsenäistymisen ikävuosille 18 – 24.
Tähän ikäluokkaan kuuluvia nuoria on Suomessa noin 468 000. 69

3.1 Asumisesta yleensä

Asuntojen hallintamuotoja ovat omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuminen. Lisäksi esiintyy
sekamuotoja, kuten omaksi lunastettavissa olevia vuokra-asuntoja, tai osakkeen
osaomistukseen perustuvia asuntoja. Asuntoja voidaan hallita myös työhön kuuluvana etuna.
Kaikkia näitä asumisen hallintamuotoja esiintyy kerros-, rivi-, paritalo-, ja
omakotitalotyyppisinä. Kaikkia hallintamuotoja on myös saatavana valtion lainoittamina tai
korkotukemina. Nykyisin valtion talousarviossa otetaan vuosittain kantaa siihen, mitä valtion
tukimuotoja kulloinkin käytetään.70

Asuminen on Suomessa kaksijakoisessa tilanteessa. Osa maasta on autioitumassa samalla kun
muutamat kasvukeskukset kasvavat nopeasti. Kaupungistuminen on edennyt niin, että jo 85
prosenttia Suomen väestöstä asuu kaupungeissa tai taajaan asutuissa kunnissa. Ihmiset
muuttavat yhä enenevässä määrin kasvukeskuksiin. Helsingin seutu on tässä ylivoimainen.
Myös Tampereen, Turun ja Oulun alueet saavat runsaasti muuttovoittoa. Kun kasvukeskusten
väkimäärä kasvaa, tarvitaan lisää asuntoja. Se tarkoittaa tarvetta rakentaa uusia asuntoja ja
järkevän kokoisia asuntoja ihmisten tarpeisiin nähden.71

67 Ks. kollektiivisesta hyvästä Lavapuro 2000 s. 412 - 422.
68 Ks. Kilpeläinen – Kostiainen – Laakso 2014 s. 31.
69 Suomen tilastollinen vuosikirja 2014 s. 104.
70 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juhan Sipilän hallitusohjelmasta.
Hallitusohjelman mukaan, s. 14 ” hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi”. Ks.
myös HE 100/2002 vp s. 5.
71 Ks. Rakennusteollisuus: Asuminen
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3.2 Asumisen toiveet ja todellisuus

Nuorten vapaita asumisen valintoja rajoittavat taloudelliset ja monet muut käytännön
realiteetit. Valinta on usein tulosta toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista. Yksi
keskeinen asunnon valintaan liittyvä toive on riittävä tila, etenkin kerrostaloissa asuvien
perheiden kohdalla. Lisätilan hankkimista jarruttaa asumisen kalleus. 72

Itsenäinen asuminen tuo paljon vapauksia ja houkutuksia, mutta myös haasteita ja
velvollisuuksia. Onnistuneen asumisen perustana on tasapainoinen talous, sillä rahankäyttö
ja asuminen kulkevat rinnakkain. Itsenäinen asuminen vaatii säännöllisiä tuloja sekä tulojen
ja menojen tasapainon säilyttämistä.

Ensimmäinen oma koti on usein kaupungin, kunnan tai yksityisen vuokraama vuokra-asunto,
opiskelija-asunto tai nuorisoasunto.73 Perinteisten omistus- ja vuokra-asuntojen
välimaastoon on tullut joukko uusia asunnon rahoittamisen muotoja. Niistä löytyy
osaomistus- sekä asumisoikeusmalleja.

Nuorten asumista määrittävät muun muassa koulutus- ja työmahdollisuudet. Muutokset
elämäntilanteissa, opinnoissa, työssä ja ihmissuhteissa sekä pienet ja vaihtelevat tulot
ohjaavat nuorten asumisratkaisuja.74 Nuorten asumistoiveita kartoittaneen tutkimuksen
mukaan 61 prosenttia nuorista (18 - 29 vuotiaita haastateltu 1300 vuonna 2014) asuisi
mieluiten omakotitalossa, viidesosa kerrostalossa ja hieman alle viidennes rivitalossa.
Toiveasumisen muoto ei kuitenkaan välttämättä ole se, mitä juuri nykyisessä
elämäntilanteessa halutaan, vaan monet vastasivat toiveisiin liittyvään kysymykseen
myöhemmän perhevaiheen mukaan. Nuoret arvostivat asuinalueiden rauhallisuutta,
luonnonympäristöä sekä sijaintia ja liikenneyhteyksiä 75

3.3 Vuokralla asuminen

3.3.1 Vuokralla asumisesta yleensä

Vuokra-asumisen asema ja imago on kehittynyt viime vuosina varsin positiivisesti. Vuokra-
asumista ei enää mielletä tiettyjen sosiaaliluokkien tai elämänvaiheiden asumismuodoksi,
vaan entistä suurempi osa ihmisistä mieltää sen pysyväksi ja halutuksi asumismuodokseen.
Vuokra-asuminen on omistusasumista joustavampi ja vähemmän sitova asumismuoto, joka
sopii usean elämäntilanteeseen.

72 Kyttä – Pahkasalo – Vaattovaara 2010 s. 92.
73 Ks. nuorisoasunnoista Nuorisoasuntoliiton internet sivuilta NAL.fi ja Nuorisosäätiön sivuilta
www.nuorisosaatio.fi
74 Ks. Kilpeläinen – Kostiainen – Laakso 2015 s. 7.
75 Ks. Kilpeläinen – Kostiainen – Laakso 2015 s. 48 ja 54.
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Suomen kaikkiaan noin 2,5 miljoonasta asunnosta noin 800 000 on vuokra-asuntoja. Näissä
vuokra-asunnoissa asui itsenäisesti, vuoden 2014 Tilastokeskuksen tiedon mukaan, 20 – 29
vuotiaita nuoria noin 363 000. 76

Vuokra-asunnoista noin lähes puolet on tuotettu jonkinlaisen julkisen tuen turvin –  joko
valtion myöntämällä lainalla rahoitettuna, tai erilaisten korkotukien tai takausten tukemana.
Runsas puolet vuokra-asuntokannasta on täysin markkinaehtoisesti tuotettua ja omistettua.
Tästä määrästä arviolta 230 000 asuntoa on yksityishenkilöiden ja muiden piensijoittajien
hallussa. Loput, noin 185 000 asuntoa, on erilaisten ammattimaisten asuntosijoittajien
omistuksessa. Näitä ovat VVO, SATO ja Avara sekä eläkeyhtiöt Varma, Ilmarinen, Keva ja
Tapiola. Tieto tarjottavista vuokra-asunnoista on jokseenkin hajallaan, ja tiedon laatu
vaihtelee.77

Isona haasteena nuoren asumisen polulla on löytää kohtuuhintainen ja tarvetta vastaava
vuokra-asunto. Etenkin kiristyneillä vuokra-asuntomarkkinoilla nuorten asema asuntoa
haettaessa on muuta väestöä heikompi heidän alhaisemman tulotason vuoksi. Nuoruus
voidaan nähdä myös asuntomarkkinoilla rasitteeksi. Asuntoa etsivää nuorta voi leimata maine
nuoren meluisasta ja häiritsevästä elämästä.78 Kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyys lisää
riskiä jäädä vaille opiskelu- tai työpaikkaa.

 Vuokra-asuntojen tarjontaa korkeampi kysyntä etenkin kasvukeskuksissa pitää vuokratason
korkeana. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet vuosien 2007 – 2010
välisenä aikana 22 prosenttia.79 Muualla Suomessa kehitys on ollut samansuuntaista, mutta
maltillisempaa. Asumiskustannusten pienentämiseksi asumiseen kohdennetaan
yhteiskunnan puolesta kysyntätukena yleistä asumistukea ja opiskelijoiden asumislisää.80

3.3.2 Vuokrasopimuksesta

Kun nuori on etsintöjen jälkeen onnistunut löytämään sopivan vuokra-asunnon, alkavat
neuvottelut vuokranantajan kanssa mahdollisesta vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus
perustuu oikeustoimeen, johon sisältyy sekä vuokranantajan että vuokralaisen hyväksyntä
tahdonilmaisuna.81 Koska vuokrasopimus on nuorelle usein ensimmäinen pitkäkestoinen,
ankarasti velvoittava ja seuraamuksia sisältävä sopimus, on siihen syytä tutustua huolella ja
tarvittaessa pyytää apua sen tulkintaan. Vuokranantaja pyrkii pienentämään vuokran

76 Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot 2014, Yleiskatsaus. Vanhempien luona asui tästä ikäluokasta 17 prosenttia
eli 113 000 henkeä.
77 Ks. Ylönen – Laine – Kaleva 2011 s. 10 – 11. Tietoa vuokra-asunnoista löytyy muun muassa Oikotie.fi ja
Vuokraovi.fi-internetsivuilta.
78 Raitanen 2001 s. 97.
79 Ks. Tilastokeskus: Asuntojen vuokrat, 2015, 3. vuosineljännes. Vuokrat ovat nousseet vuoden 2015
kolmannella neljänneksellä 3,2 prosenttia.
80 Asuntojen tarjontaan liittyviä tukia ovat arava-, korkotuki- ja takauslainat. Omistusasumisen kysyntätukia ovat
asuntolainan korkovähennysoikeus, ASP-järjestelmä, korkotukilainat ja asuntolainojen valtiontakaus. Ks.
laajemmin Ylönen – Laine – Kaleva 2011 s. 3 ja 26. Ks. Laki yleisestä asumistuesta (938/2014) 2 luku ja opiskelijan
asumislisästä Kela.fi.
81 Ks. laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) 1 luku; sopimuksen tekeminen.
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saamatta jäämiseen liittyvää riskiä siten, että se tarkistaa hakijan luottotiedot, edellyttää
yleensä kuukauden takuuvuokran maksamista sekä kotivakuutuksen voimassaoloa.82

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa83 estää pääsääntöisesti vuokra-asunnon ja
kotivakuutuksen saamisen. Jotkut vuokranantajat voivat edellyttää luottotietomerkinnän
saaneelta hakijalta korkeampaa vuokravakuutta, esimerkiksi jopa 3 kuukauden vuokran
suuruista vakuutta häiriön laadusta ja määrästä riippuen.84

Mikäli vuokranantaja hyväksyy hakijan vuokralaiseksi, he tekevät keskenään kirjallisen
vuokrasopimuksen.85 Mikäli vuokrasopimus solmitaan yhdessä kumppanin kanssa, vastaavat
he yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista.86 Vuokrasopimukseen
sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995, AHVL). Tehty vuokrasopimus voi
olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli määräajasta ei ole sovittu on
vuokrasopimus voimassa toistaiseksi (AHVL 4 §).

Tärkeimpänä vuokralaisen oikeusasemaan liittyvänä käyttäytymisvelvollisuutena on
vuokranmaksuvelvollisuus, jotta vuokasuhde voi jatkua. Sopimusoikeuden näkökulmasta
tarkasteltuna kysymys on sopimusoikeuden vahvasta oikeussäännöstä ja sopimuksen
sitovuuden periaatteesta, jonka mukaan sopimuksessa sovitut ehdot velvoittavat osapuolia
lakiin verrattavalla tavalla.87 Vuokranantajan oikeusasemaan liittyy vuokralaiseen nähden
saamisoikeus vuokratuloon. Tämä saamisoikeus ilmentää vuokranantajan oikeudellista
valtaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että suorituksen saamiseksi, ellei sitä vapaaehtoisesti täytetä,
on mahdollista käyttää oikeudellista pakkoa ulosoton täytäntöönpanomenettelyn avulla.
Mikäli vuokran maksaminen viivästyy, on ensiarvoisen tärkeää ja vuokralaisen edun mukaista
ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan ja neuvotella maksusopimuksesta. Lisäksi
kannattaa olla yhteydessä sosiaalitoimeen, jossa asiantuntijan kanssa tarkastellaan nuoren
talouden koko tilaa ja haetaan ratkaisuja.

Tässä artikkelissa keskitytään vuokrasopimuksen osalta vain vuokra maksamattomuudesta
johtuvaan vuokrasopimuksen purkamiseen ja sen seurauksiin.88 Tässä ei käsitellä vuokravelan
vapaaehtoista perintälain (513/1999) mukaista perintää.

3.3.3 Asumisen epävarmuus

Siitä huolimatta, että vuokrasopimuksessa on sovittu sen olevan voimassa joko toistaiseksi tai
tietyn määräajan, liittyy asumisen pysyvyyteen epävarmuutta. Vuokralaisen tulee selviytyä

82 Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön tai yrityksen maksukykyä tai
maksuhalukkuutta taikka jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan ja
joita käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa. Ks. tarkemmin luottotietolaki (527/2007).
83 Luottotietorekistereitä ylläpitävät ja luottotietoja myyvät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy ja Markkina- ja
luottotietoyhtiö Bisnode.
84 Esimerkiksi VVO edellyttää maksuhäiriöttömän vuokravakuudeksi 250 euroa. Se ei vuokraa asuntoa, jos
hakijalla on sille vuokravelkaa. Ks. vvo.fi
85 Ks. vuokrasopimuksesta laajemmin Kanerva – Kuhanen 2011 s. 53 - 59.
86 Ks. laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 11 §.
87 Ks. Saarnilehto 2009 s. 5-6.
88 ks. muita vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavista syitä AHVL 61 §.
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vuokran maksamisesta joka kuukausi, jotta asuminen voisi jatkua sopimuksen mukaisesti.
Vuokranantaja muistuttaa yleensä vuokralaista maksamattomasta vuokrasta, mutta jos
muistutus ei tuota tulosta, voidaan vuokrasopimus purkaa.

Vuokrasopimukseen liittyvät riita-asiat voidaan käsitellä joko oikeudenkäynnissä tai
vaihtoehtoisesti sovittelussa.

3.3.4 Vuokrasopimukseen liittyvän riita-asian sovittelu

Varsinaisessa oikeudenkäynnissä käsiteltävän riita-asian vaihtoehtoisena käsittelymuotona
toimii sovittelu.89 Sovitteluun sovelletaan lakia riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa (394/2011, SovitteluL). Vuokran
maksamattomuudesta johtuva riita-asia, voidaan osapuolten siihen suostuessa, ottaa
soviteltavaksi. Sovittelun kohteeksi sopivat vuokrasuhdeasioista niin häädöt, vuokrasaamiset,
vapaaehtoisesta muuttopäivästä sopiminen kuin jopa vuokrasuhteen jatkaminenkin.
Sovittelu on menettelynä oikeudenkäyntiä edullisempi ja nopeampi sekä lisää oikeusturva
saatavuutta.90

Tuomioistuinsovittelussa kyse on tuomarin johdolla tapahtuvasta vapaaehtoisesta
menettelystä, jossa tarkoituksena on saada osapuolet itse löytämään heitä tyydyttävä
ratkaisu konfliktiinsa. 91 Sovittelu tulee toteuttaa joutuisasti sekä tasapuolisuutta ja
puolueettomuutta noudattaen (SovitteluL 6.1 §). Sovittelijan tulee auttaa osapuolia heidän
pyrkimyksessään päästä yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun (SovitteluL 7.1 §).

Sovittelu voi päättyä siten, että asiassa vahvistetaan sovinto tai osapuolet ilmoittavat
sovittelijalle muuten sopineensa asian. Osapuolet voivat myös ilmoittaa, että he eivät halua
soviteltavan asiaa tai sovittelija päättää osapuolia kuultuaan, että sovittelun jatkaminen ei ole
enää perusteltua. Sovitteluun liittyy luottamuksellisuutta korostava vetoamiskielto.
Sovittelulain 16 §:n mukaan osapuoli ei saa soviteltavana olleen asian myöhemmässä
tuomioistuinkäsittelyssä ilman vastapuolen suostumusta vedota siihen, mitä tämä on
sovintoon pääsemiseksi tuomioistuinsovittelussa esittänyt.92 Tuomioistuimessa vahvistettu
sovintosopimus toimii tarvittaessa yhtälailla ulosottoperusteena kuin käräjäoikeuden
tuomio.93

3.3.5 Vuokrasopimuksen purkaminen käräjäoikeudessa

Vuokrasopimuksen purkaminen on irtisanomista94 voimakkaampi toimenpide, eikä sitä voida
käyttää kuin laissa määritellyissä tapauksissa. Kysymys on silloin aina sopimusrikkomuksesta.

89 Tuomioistuimen ulkopuolisesta sovittelusta sovittelulain 3 luvussa.
90 Ks. HE 114/2004 s. 18.
91 Ks. Ervasti 2013 s. 58.
92 Ks. Ervasti 2013 s. 128 – 129.
93 Ks. ulosottoperusteista ulosottokaaren (705/2007, UK) 2 luku.
94 Ks. irtisanomisesta laajasti AHVL 7 luku.
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Purettu vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa, jopa välittömästi.95

Vuokrasopimuksen purkamisesta säädellään AHVL:n 8 luvussa. Vuokranantajalla on oikeus
purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen säädetyssä tai
sovitussa ajassa (AHVL 61.1). Vuokran tulee olla maksamatta vähäistä pidemmältä ajalta, jotta
vuokranantaja voi vedota tähän perusteeseen (AHVL 61.3). Käytännössä pääsääntönä
voidaan pitää sitä, että vuokra on maksamatta kahdelta - kolmelta kuukaudelta, jolloin
laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Arvio vähäisyydestä perustuu tapauskohtaiseen
kokonaisharkintaan.96

Nuoren on tärkeä tiedostaa, kuinka ”järeään” oikeudelliseen prosessiin vuokran
maksamattomuus voi johtaa. Prosessi lisää kuluja97, aiheuttaa luottotietoihin
maksuhäiriömerkinnän ja johtaa vuokravelan ulosottoperintään. Prosessin tehokkuutta
vuokranantajan kannalta kuvaa se, että vuonna 2014 ulosottoon tehdyistä
häätöhakemuksista vuokranantaja peruutti hakemuksen 3500 kertaa tai vuokralainen muutti
itse 1956 tapauksessa.98 Tämä kuvastaa sitä, että todennäköisesti tiukassa tilanteessa
vuokralainen saa vuokravelan maksettua joko omin avuin tai sosiaalitoimen avustamana.

Menettelynä vuokrasopimuksen purkaminen voi tapahtua käytännössä esimerkiksi
seuraavasti: Vuokranantaja hakee saamisoikeudelleen oikeussuojaa tekemällä
oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 5 luvun mukaisesti siviiliprosessiin kuuluvan
haastehakemuksen käräjäoikeuteen.99 Vuokranantajan (OK 5:2) yksilöityyn vaatimukseen
sisältyy vaatimus vuokravelan maksamisesta, vuokrasuhteen päättymisestä ja vuokralaisen
häätämisestä asunnosta. Purkamisperusteena vaatimuksessa on se, että vuokralainen ei ole
noudattanut vuokrasopimuksessa sovittua vuokran maksamista. Lisäksi haastehakemuksessa
ilmoitetaan vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, jos vuokrasuhde halutaan päättyväksi
myöhemmin kuin välittömästi purkuilmoituksen tiedoksiannosta.

Käräjäoikeuden antama haasteen tiedoksianto vuokralaiselle vastaa vuokranantajalta
edellytettävää kirjallista irtisanomisilmoitusta (AHVL 54.1 ja 54.3 ). 100 Mikäli aiempaa
varoitusta purkamisoikeuden käyttämisestä ei ole annettu vuokralaiselle, tieto
vuokrasopimuksen purkamisesta voi tulla melkoisena yllätyksenä.  101 Vastaajaa eli
vuokralaista kehotetaan haasteessa vastaamaan käräjäoikeuden ilmoittamassa ajassa
kanteeseen kirjallisesti myöntääkö vai kieltääkö kanteen sekä perusteet. Jos vastaaja ei ole
antanut vastaustaan annetussa määräajassa tai esittänyt vastauksessaan kanteen
vastustamiselle perustetta, asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla (OK 5:13).102 Mikäli

95 Ks. HE 304/94 vp s.81.
96 Ks. Kanerva – Kuhanen 2011 s. 250.
97 Ks. liittyvistä kuluista: laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista (701/1993) ja valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteita perittävistä maksuista (1057/2013).
98 Ks. Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014.
99 Ks. siviiliprosessista laajasti Linna 2012.
100 Ks.  Rovaniemen  HO  29.11.2005  nro  961  ratkaisu,  jossa  ”hovioikeus  katsoi,  että  vuokrasopimuksen
purkamisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasuhde on vaadittu purettavaksi.”
101 Ks. Voimanpesä projektin asiakasperheiden haastatteluaineistosta (=143) Lehtonen – Leino – Lindström –
Manninen 2013 s. 16 -17.
102 Yksipuolinen tuomio pannaan UK 2:9:n mukaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.
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vastaajalla on vastustamiseen perusteita, asian käsittely siirtyy OK 6 luvun mukaisesti riita-
asian pääkäsittelyyn, jossa otetaan todistelu vastaan ja ratkaistaan tuomiolla (OK 24:1). Tässä
prosessissa annetaan maksamattoman vuokran, korkojen ja kulujen osalta maksutuomio,
vuokrasopimuksen purkutuomio ja häädön osalta häätötuomio.

3.4 Häätö kynnyksellä – mitä edessä

Häätö on viimesijainen ja kaikille osapuolille ei-toivottava toimi asunnon menettämisessä.
Häädöllä tarkoitetaan kaksivaiheista menettelyä, johon kuuluvat edellä selostettu
häätöperusteen hankkiminen käräjäoikeudesta ja häätötuomion täytäntöönpano eli
häätäminen ulosotossa.103 Häätöön liittyvät säädökset ovat ulosottokaaren 7 luvussa. 104

Häätöjen määrä on kasvussa: Vuonna 2014 ulosottoon saapui 7586 häätöhakemusta. Kaikkia
näitä ulosottoon toimitettuja häätöhakemuksia edelsi edellä selostettu käräjäoikeusprosessi.
Häätöjä toimeenpantiin viranomaisen toimesta 1723.105 Pohdittavaksi jää, mitä olisi
tehtävissä toisin, jotta vuokralaiset reagoisivat aiemmin vuokravelkaan ja kustannuksia
lisäävältä oikeusprosessilta säästyttäisiin.

Häätömenettelyä koskevat samat periaatteet kuin muutakin ulosottoa. Keskeisistä
periaatteista mainittakoon toiminnan tehokkuusvaatimus ja suhteellisuusperiaate. Ulosoton
periaatteet ovat ulosottokaaren sääntelyn taustalla olevia arvoja ja tavoitteita sekä
merkityksellisiä lain soveltajan eli ulosottomiehen harkintavallan kannalta. Molemmat
sisältyvät yleiseen asianmukaisuuden vaatimukseen, joka on kirjattu UK 1:19:ään. Sen
mukaan ulosottomiehen tulee toimia virkatehtävissään asianmukaisesti ja puolueettomasti.
Täytäntöönpanotehtävät tulee suorittaa joutuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
aiheuttamatta vastaajalle tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoitus
vaatii.106

Ulosottomiehen tulee edistää vastaajan omatoimisuutta ja asianosaisten välistä
sovinnollisuutta ulosottoasiassa sopivalla tavalla.107 Yleisen asiamukaisuuden vaatimuksen
taustalla on myös perustuslain 21 §:n säännös jokaiselle kuuluvasta oikeusturvasta sekä
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatuilla ihmisoikeuksilla.108

Suhteellisuusperiaate korostuu häätösäännöksissä ulosottomielelle jätettynä
harkintavaltana, erityisesti muuttopäivän lykkäämisessä ja omaisuuden talteen ottamisessa
tai hävittämisessä. Häädettävän omatoimista muuttoa ulosottomiehen tulee (UK 1:20)

103 Ks. lainvoimaa vailla olevan häätötuomion täytäntöönpanosta, Linna - Leppänen 2014 s. 128 - 129.
104 Ks. HE 216/2001 vp, s. Ennen ulosottolainsäädännön muutosta vuonna 2004 ei laki juurikaan määritellyt,
miten häätö tulisi toimittaa ja miten esimerkiksi häädettävän omaisuuden kanssa tulisi menetellä. Häädön
toimittaminen perustui pääasiassa ulosottoviranomaisten vakiintuneisiin käytäntöihin. Häätösäännökset
otettiin 1.1.2008 vanhat ulosottolait korvanneeseen ulosottokaareen sellaisenaan.
105 Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaistu 12.2.2015
106 Esimerkiksi voimakeinoihin asuntoon pääsemiseksi tulisi turvautua vain poikkeuksellisesti ja tilanteen sitä
välttämättä edellyttäessä. Ks. HE 216/2001 vp s. 143. Ks. velallisen oikeusturvan aineellisesta puolesta Linna –
Leppänen 2014 s. 38.
107 Ks. ulosoton tunnuspiirteistä Ellilä 1970 ss. 9 ja 389 ja keskeisistä periaatteista Linna 2004 s. 5 – 7.
108 Ks. HE 216/2001 vp s. 45. Ks. myös Linna – Leppänen 2014 s. 29 – 31 ja 35 – 48.
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tiedustelun johdosta ja havaitessaan tilanteen niin vaativan antaa ohjausta ja tietoja
saatavilla olevista paikkakunnan tukiorganisaatioista, kuten esimerkiksi sosiaalitoimen
asukasneuvonnasta.

3.4.1 Muuttokehotus

Häätöasia tulee ulosotossa vireille, kun vuokranantaja hakee muuttovelvoitteen
täytäntöönpanoa ulosotosta. Ulosottomies lähettää häädettävälle UK 7:2:n mukaan
muuttokehotuksen. Muuttokehotuksessa ilmoitetaan muuttopäivä, jolloin häädettävän on
viimeistään muutettava tiloista, sekä se, miten menetellään paikalle jääneen omaisuuden
suhteen (UK 7:4 ja 7:7.3). Käytännössä muuttokehotus annetaan vuokralaiselle tuomion
täytäntöönpanon vireilletuloilmoituksen yhteydessä. Tässä ilmoituksessa vuokralaiselle
varataan tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, jolloin hän voi esimerkiksi pyytää muuttopäivän
siirtämistä.

Häädön yhteydessä voidaan toimittaa omaisuuden ulosmittaus, arvoton tai vähäarvoinen
omaisuus voidaan hävittää ja muu kuin ulosmitattu tai hävitetty omaisuus myydä. Lisäksi
tulee ilmoittaa, millä edellytyksillä häädettävällä on oikeus saada omaisuus takaisin.109

Muuttopäivä ei tarkoita konkreettista häädön toimittamispäivää. Lainsäädäntö on haluttu
jättää siten väljäksi, että ulosottoviranomaiselle on annettu mahdollisuus toimittaa häätö
milloin tahansa muuttopäivän jälkeen. Vuokralaisen on siten varauduttava siihen, että häätö
voidaan toimittaa jo muuttopäivää seuraavana päivänä. Muuttoaika on UK 7:4.1:n mukaan
asetettu varsin lyhyeksi. Muuttopäivää ei lähtökohtaisesti saa määrätä aikaisemmaksi kuin
viikon eikä myöhemmäksi kuin kahden viikon päähän muuttokehotuksen
tiedoksisaantipäivästä. Muuttopäivän laskemista ei ole jätetty häädettävän tehtäväksi, vaan
muuttokehotukseen tulee merkintä tarkka muuttopäivä.

Muuttopäivää voidaan UK 7:4.1:n mukaan lykätä, jollei lykkäyksestä aiheudu hakijalle
tuntuvaa haittaa. Lykkäys on mahdollinen joko vuokralaisen, asunto- tai sosiaaliviranomaisen
taikka ulosottomiehen aloitteesta. Lykkäystä estävänä tuntuvana haittana voidaan pitää
esimerkiksi vuokranantajan omaa pakottavaa tarvetta päästä käyttämään tilaa tai tilanne,
jossa on perusteltua epäillä, että häädettävät tahallaan vahingoittavat tiloja. Muuttopäivän
siirtämisen tarve ja hakijan aiheuttama haitta joudutaan ratkaisemaan tapauskohtaisesti.
Muuttopäivää voidaan lykätä yhden tai useamman kerran kuitenkin enintään kahden
kuukauden ajan asian vireilletulosta. Pidempi lykkääminenkin on mahdollista, mikäli sille on
erityisen painavia syitä. Häädön hakijan suostumuksella häätöä voidaan lykätä hakemuksen
peruuntumatta enintään kuusi kuukautta asian vireilletulosta. Mikäli hakija myöntää kuutta
kuukautta pidemmän lykkäyksen, häätöhakemus katsotaan peruuntuneeksi.  Ulosottomiehen
tekemä päätös muuttopäivän lykkäämisestä on lopullinen, eikä siihen voi hakea muutosta.  110

Hakijan vaatimuksesta vuokralaisen tulee maksaa hakijalle vuokra lykkäyksen ajalta
muuttopäivästä lukien entisten vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Huomioitavaa on, että

109 Ks. HE 216/2001 vp s. 198.
110 Ks. Kanerva – Kuhanen 2011 s. 352-353.
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vuokran maksaminen edellyttää hakijan vaatimusta. Vuokra maksetaan suoraan
vuokranantajalle, eikä ulosottomiehelle. Jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun tältä
ajalta, ulosottomies ei voi periä vuokrarästejä ilman niitä vuokria koskevaa maksutuomiota.111

Vuokranantajan vaatimuksesta ulosottomies voi UK 7:4.2:n mukaan määrätä, että koko
vuokra lykkäyksen ajalta on maksettava vuokranantajalle etukäteen. Etukäteinen
maksuvelvollisuus voi tulla kyseeseen vain silloin, kun sitä voidaan pitää vuokralaisen kannalta
kohtuullisena. Pelkästään se seikka, että vuokralaisella ei ole varoja maksaa kerralla koko
lykkäysajan vuokraa, ei voi olla esteenä lykkäyksen myöntämiselle, mikäli hakijalla on
olemassa lykkäykselle perusteet. Ulosottomiehen oikeus määrätä vuokria maksettavaksi
koskee siis vain lykkäysajalta maksettavaa vuokraa, eikä ulotu aiempiin vuokrarästeihin.112

3.4.2 Häädön toimittaminen

Ulosottomies toimittaa häädön, mikäli vuokralainen ei ole muuttopäivään mennessä
muuttanut tiloista ja vienyt siellä olevaa omaisuutta pois. Häätö toimitetaan UK 7:5:n mukaan
poistamalla ulosottoperusteessa tarkoitetuista tiloista häädettävät ja siellä oleva omaisuus.
Voimakeinoja saa asuntoon pyrkiessä käyttää vain poikkeuksellisesti. Erityistä huomiota
ulosottomiehen tulee kiinnittää sivulliselle aiheutuvaan vahinkoon tai haittaan.113

Lapsi voi joutua tahtomattaan mukaan siihen muutokseen ja epävarmuuteen joka häädöstä
seuraa. Voimanpesä projektin (Häätöuhasta pärjäävään perheeseen) asiakasperheiden
haastatteluaineistosta (=143) kävi ilmi, että kirje häätöuhasta tuli usein yllätyksenä, vaikka
tiedossa oli, että vuokria on jäänyt maksamatta. Moni mietti, voidaanko lapsiperhe oikeasti
häätää? Useat kuvasivat häätöuhkatilannetta kaoottiseksi ja neuvottomaksi tilanteeksi, jossa
kaikki asiat kasaantuu ja kaatuu päälle. Myös lapsiin liittyvät asiat aiheuttivat huolia: lapsen
oirehtiminen, lasten kavereiden säilyminen häädön toteutuessa, koulunkäynnin ongelmat ja
pelko huostaanotosta.114

Mikäli ulosottomiehen tiedossa on, että ulosottoperusteessa tarkoitetussa asunnossa asuu
lapsia, joiden asumisen järjestyminen on epäselvää, tai välittömän huolenpidon tarpeessa
olevia henkilöitä, tulee häätöasian vireilletulosta ja siinä ilmenneistä olosuhteista ilmoittaa
(UK 7:3) salassapitosäännösten estämättä mahdollisimman pian paikkakunnan asunto- ja
sosiaaliviranomaisille.115 Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on lastensuojelulain
(417/2007) 34 §:n mukaan ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä, kun lastensuojelun
tarve on todettu. Mikäli häätöpäivänä asunnossa on edellä tarkoitettuja henkilöitä, häätöä ei
saa (UK 7:5.2) panna täytäntöön ennen kuin asunto- ja sosiaaliviranomaisille on varattu
tilaisuus järjestää asuminen tai selvittää sosiaalihuollon palvelujen tarve.  Taloudellisen tuen,
asumisoloihin liittyvien puutteiden korjaamisesta ja tarpeen mukaisesta asunnon
järjestämisestä säädetään lastensuojelulain 35 §:ssä. Lain esitöissä todetaan, että asunnon

111 HE 216/2001 vp s. 200.
112 HE 216/2001 vp s. 200.
113 Ks. Linna – Leppänen 2014 s. 611.
114 Lehtonen – Leino – Lindström – Manninen 2013 s. 16 -17.
115 Ks. lastensuojelulain 25 a §. Ks. HE 216/2001 vp s. 198.
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puute tai puutteelliset asumisolosuhteet eivät saa merkitä sitä, että lapsi ja hänen hoidostaan
ja kasvatuksestaan vastaavat vanhemmat tästä syystä joutuisivat asumaan eri paikoissa tai
että lapsi tästä syytä otettaisiin huostaan.116

Se, miten häädettävän omaisuuden suhteen menetellään, riippuu omaisuuden arvosta. Muu
kuin vähäarvoinen otetaan talteen ja viedään varastoitavaksi. Arvoton ja vähäarvoinen
omaisuus hävitetään. Rajanveto sen suhteen, minkälainen omaisuus on niin vähäarvoista,
että se voidaan hävittää, voi olla käytännössä hankalaa. Kriteerinä pidetään sitä, olisiko
esineistä todennäköisesti saatavissa myynti- ja säilytyskustannukset ylittävä myyntihinta
erillisinä esineinä. Esimerkiksi kuluneilla ja halvoilla huonekaluilla ei yleensä ole myyntiarvoa.
Ulosottomies voi antaa arvottoman tai vähäarvoisen omaisuuden hävittämisen myös
ulkopuolisen, esimerkiksi kierrätyskeskuksen, tehtäväksi.117

Eläinten, säilytyskelvottoman ja vaarallisen omaisuuden sekä havaittujen ja muusta
omaisuudesta erotettavissa olevien valokuvien, asiakirjojen ja muiden vastaavien esineiden
suhteen ulosottomiehen on UK 7:6.3:n mukaan meneteltävä tavalla, jota olosuhteet
huomioon ottaen voidaan pitää kohtuullisena.

Mikäli vuokralaisen omaisuutta on muuallakin kuin huoneistossa, esimerkiksi huoneistoon
liittyvässä varastossa tai välittömästi huoneistoon liittyvällä alueessa, voidaan niiden osalta
menetellä samoin kun huoneistossa olevan omaisuuden suhteen, vaikka säännöksen mukaan
häätö koskee vain häätötuomiossa tarkoitettuja tiloja.118

Häätö voidaan UK 7:6.2:n mukaan panna täytäntöön myös jättämällä omaisuus paikoilleen ja
estämällä häädettävän pääsy tiloihin. Puhutaan niin sanotusta lukkoseppäähäädöstä.

3.4.3 Minne asumaan – vaiko asunnottomaksi

Asunnottomuus on monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemisesi ei ole
yksiselitteisiä keinoja. Asunnottomuus voi olla seurausta henkilön muista ongelmista, kuten
taloudelliset vaikeudet, työttömyys tai erilaiset päihteet ja näistä seurannut asunnon
menetys. Toisaalta se voi olla myös muiden ongelmien syy. Ilman vakituista asuntoa on vaikea
käydä säännöllisesti töissä ja ansaita elantonsa. Asunnottomuus voi alkaa siitä, että henkilö
eri ongelmien kasaantuessa joutuu häädetyksi asunnostaan.119

Valitettavasti meidän hyvinvointiyhteiskunnassa elää vielä myös osa nuorista vailla vakituista
asuntoa, vaikka asunto ja asuminen ovat ihmisen perusoikeuksia ja perustarpeita.  Vuoden
2014 tilaston mukaan asunnottomia yksineläviä alle 25-vuotiaita nuoria näistä oli 1626, ja
pitkäaikaisasunnottomia 409.120 Täsmällisiä tilastoja asunnottomista nuorista ei ole saatavilla.
Asunnottomaksi määritellään ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa olevat sekä
laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvat. Lisäksi asunnottomiksi luetaan tilapäisesti

116 Ks. HE 137/2010 vp s. 6.
117 Ks. HE 83/2006 vp s. 178.
118 ks. HE 83/2006 vp s. 178-179.
119 Ks. Salovaara-Karstu – Muttilainen 2004 s. 10.
120 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: Asunnottomat 2014. Selvitys 1/2015.
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tuttavien ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät. Asunnottomuustilastoihin ei sisällytetä
nuoria, jotka asuvat vanhempiensa luona.121

Ympäristöminiteriö on julkistanut 9.4.2015 nuorten asunnottomuuden vähentämistä
valmistelleen työryhmän, hyvinkin kannatettavat, toimenpide-esitykset.122 Niitä ovat muun
muassa seuraavat:

1. Asuntotarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen: Nuorten asuntotilanteen
parantamiseksi tarvitaan kasvavilla seuduilla sekä uusien asuntojen rakentamista että
asuntojen hankintaa ja välivuokrausta olemassa olevasta asuntokannasta.
Määrällisenä tavoitteena on noin 2000 edullisen vuokra-asunnon lisäys ensisijaisesti
pääkaupunkiseudulle.

2. Yleishyödyllinen asunnon välivuokraus: Selvitetään ja etsitään keinoja, joilla yksityiset
tai institutionaaliset vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajat olisivat valmiita
vuokraamaan asuntojaan asunnottomille nuorille ja heidän muodostamilleen
yhteisöille. Mallissa etsitään molemminpuolisten hyötyjen kohtaamista, jossa nuoren
intressissä on turvallinen ja kohtuuhintainen asuminen ja vuokranantajan intressissä
vuokranmaksun varmuus ja huoneiston säilyminen pitkäaikaisessakin
vuokrasuhteessa.

3. Asunnonsaannin helpottaminen: Ehdotetaan asumistuessa hyväksyttävien
asumismenojen enimmäismäärän nostamista erityisesti yksinasuvilla. ARAn vuokra-
asuntojen asukasvalintaan liittyviä ohjeita tarkennetaan, että vuokravelat eivät estä
asunnon saantia. Selvitetään olisiko tarkoituksenmukaista, että nuorisolain mukainen
ilmoitusvelvollisuus laajennetaan koskemaan myös häädän saanutta tai häätöuhan
alaista alle 25 –vuotiasta nuorta.

4. Asumiseen liittyvää ohjausta ja tukea matalankynnyksen periaatteella:
Kokonaisvaltaisen polun rakentaminen asunnottoman tai asunnottomuuden
uhkaaman nuoren tilanteeseen ja tarpeisiin moniammatillisessa palvelupisteessä.

5. Erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle nimetään omatyöntekijä (sosiaalihuoltolain 42 §),
joka on kokonaisvastuussa nuoren palvelukokonaisuudesta ja tilanteen seurannasta.
Kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja
maakuntakeskuksissa on nuorille tarjolla asumiseen liittyvää yleistä neuvontaa ja
asumisen ohjausta osana Ohjaamoja ja muita matalan kynnyksen palveluja.

121 Ympäristöministeriö: Nuorten asunnottomuuden vähentämistä valmistelevan työryhmän toimenpide-
esitykset 9.4 2015 s. 3.
122 Toimenpide-esitykset liittyvät silloisen kulttuuri- ja asuntoministeri Piia Viitanen on 28.1.15 asettaman
työryhmän esityksiin. Työryhmä etsi käytännöllisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä asunnottomuutta
ja tunnistaa ongelma nykyistä aiemmin.
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4 Lopuksi

Tässä artikkelissa on tarkasteltu erilaisia haasteita, oikeuksia ja velvollisuuksia, joita nuori voi
kohdata asumisen polkua aloittaessaan. Näkökulma on oikeudellinen, eli on koostettu
artikkelin rajatulta aihealueelta sitä, miten asumiseen liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista on säädetty.  Tähän artikkeliin ei sisälly muutostarpeiden analysointia.
Johtopäätöksiin ja muutosehdotuksiin palataan laajemmin Nuoret asumisen polulla
tutkimuksessani.123

123 Tutkimus valmistuu viimeistään keväällä 2017.
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