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Anna-Riitta Lehtinen
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 

NUORTEN ASUNTOLAINOJEN TAKAISINMAKSU JA TALOUSOSAAMINEN 

1 Johdanto 

Viimeisimmän velkaantumistilaston (SVT 2017) mukaan nuorten aikuisten kotitaloudet ovat 
velkaisimpien talouksien joukossa Suomessa. Velkamääriä ovat kasvattaneet nuorten ottamat 
asuntolainat. On arveltu, ettei suuria lainoja ottaneilla olisi riittävästi ns. joustovaraa jäljellä, jos 
esimerkiksi korot ja lainahoitomenot nousevat (Hyytinen ym. 2006). Asuminen edellyttääkin pitkän 
aikavälin ratkaisuja, jotka voivat lainan takaisinmaksun aikana muuttua moneen kertaan. Lainat on 
hoidettava, vaikka korot nousevat tai lainan ehdot huononevat. (Säylä 2008.) Kiinnostavaa on, ovatko 
nuoret varautuneet ja miten he ovat varautuneet asuntolainan takaisinmaksuun ja siinä tapahtuviin 
muutoksiin? Etukäteissäästämisestä huolimatta asuntolainan takaisinmaksu vaikuttaa muuhun 
kulutukseen ja taloudenpitoon. Yksittäisen kotitalouden asuntolaina ja lainanhoitomenot ovat suuret 
etenkin takaisinmaksun alussa. Ne voivat johtaa maksuongelmiin, sillä ylivelkaantumisen riski liittyy 
asuntomarkkinoiden epävarmuuksiin. Asunto lisää varallisuutta ja se on edelleen suomalaisten 
keskeisin varallisuuserä (SVT 2015). Asuntolaina on poikkeuksellinen, sillä lainalla hankittu 
omistusasunto on luonteeltaan niin kulutus- kuin varallisuushyödyke (Hyytinen ym. 2006).  

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn myötä kuluttajien saatavilla on uusia sijoitus- ja luottotuotteita sekä 
uusia luottojen tarjoajia perinteisten luottojen tarjoajien, pankkien, sijaan. Sääntelyn purkaminen on 
lisännyt kuluttajien vastuuta talouden päätöksissä. Monimutkaisten luotto- ja sijoitustuotteiden 
valinta edellyttää tietoja ja taitoja, jotta kuluttaja osaa valita omalle taloudelle sopivat ratkaisut ja 
välttää riskit. Kasvavat maksuhäiriömerkinnät osoittavat, että osalla suomalaisista nuorista aikuisista 
on haasteita selvitä laina- ja maksusitoumuksistaan (Asiakastieto 2017). Nuoret ovat pienituloisia ja 
tiukassa taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat yllättävät elämäntilanteet vaikeuttavat rahavaikeuksia 
entisestään (Majamaa 2016). Velkaantumisen ja maksuhäiriöiden lisääntyminen ovat lisänneet 
kiinnostusta kuluttajien taloustaitoihin kaikkialla maailmassa. Erityisesti nuorten taloustaidot ovat 
olleet tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteena viime vuosina.  

2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimushankkeessamme tarkasteltiin sellaisten nuorten asuntovelallisten selviytymistä suurista 
asuntolanoista, joilla ei ole todennettuja maksuongelmia. Haastateltavat eivät olleet 
velkajärjestelyssä, eivätkä olleet sopineet velkojien kanssa muita maksujärjestelyjä. Haastattelujen 
aikana paljastui, että nuorilla on paljon tapoja seurata ja hoitaa omia raha-asioita ja asuntolainaa. 
Tässä kirjoituksessa keskitytään nuorten aikuisten talousosaamiseen asuntolainan takaisinmaksussa 
ja käytäntöihin taloudenpidossa. Taustaoletus on, että kuluttajat, myös nuoret, suunnittelevat 
resurssiensa käyttöä (Hallman 1991). Tutkimus on teoriasidonnainen. Edellinen havainto ja aiempi 
tieto ei ole teoriaa testaavaa vaan ne ovat ohjanneet analyysin etenemisessä ja avanneet uusia 
näkökulmia. (Tuomi ja Sarajärvi 2002).  

Haastateltavat rekrytoitiin ilmoituksin, joita oli kauppojen, kirjastojen ja uimahallien 
ilmoitustauluilla. Rekrytointi aloitettiin joulukuussa 2013 ja se päättyi joulukuussa 2014. 
Haastateltavat asuvat Helsingissä, Espoossa, Sipoossa, Kirkkonummella, Tuusulassa ja Porissa. 
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Aineistossa on seitsemän teemahaastattelua, joissa oli yhteensä 11 henkilöä (taulukko 1). Molemmat 
puolisot olivat mukana neljässä haastattelussa ja kolmessa haastattelussa oli mukana vain toinen 
puolisoista. Haastateltavat ovat iältään 26–35 vuotta, joista kuusi on parisuhteessa ja yksi on 
yksinhuoltaja. Neljällä taloudella on lapsia. Haastateltujen koulutus on perusaste, keskiaste ja korkea-
asteen koulutus. Haastateltavat ovat kokopäivätyössä, yksi henkilö on vanhempainvapaalla 
haastatteluhetkellä, ja he ovat joko työntekijöitä tai toimihenkilöitä. Haastateltavilla on erilliset tai 
yhteiset asuntolainat. Asuntolainojen määrät vaihtelevat noin 63 000 eurosta yli 200 000 euroon 
henkilöä kohden. Kulutusluottoja on kahdella taloudella. Aineistossa on viisi ensiasunnon ostajaa ja 
kuusi haastateltavaa on omistanut asunnon ennen nykyistä omistusasuntoa.  

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot. 

Talo
us 

Asunto Suk
u-
puoli
, ikä 

Sosioekono
mi-nen 
asema 

Toiminta Laina Muut 
lainat 

A kolmas 
asunto 
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n? 

toimihenkilö 

toimihenkilö 

työssä 

työssä 
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laina 
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B ensiasunto n 33 toimihenkilö työssä 

työssä 

vastaa 
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työssä 
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- 

D toinen 
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- 

n 27 
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työssä 

työssä 
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o 
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toimihenkilö 

toimihenkilö 
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paa 

työssä 

yhteinen 
laina 

- 

F ensiasunto 

toinen 
asunto 

n 27 

m 30 

toimihenkilö 

työntekijä 

työssä 

työssä 

erilliset 
lainat 

- 

G toinen 
asunto 

toinen 
asunto 

n 29 

m 32 

toimihenkilö 

toimihenkilö 

työssä 

työssä 

yhteinen 
laina 

- 

 

Haastattelut nauhoitettiin ja ne kestivät yhdestä tunnista kolmeen tuntiin. Teemahaastatteluissa 
keskusteltiin asunnon hankkimisesta, lainalyhennyksen hoitamisesta arjessa sekä tulevaisuudesta. 
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Nykyinen asunto on kaikille haastateltaville kallein asunto, ja sen ostamista perusteltiin haastattelussa 
yksityiskohtaisesti. Haastateltavien puhe ymmärretään faktana, sillä tutkimuksessa on kiinnostuttu 
tutkittavien todellisesta käyttäytymisestä ja siitä mitä on tapahtunut. Haastateltavien antamaa 
informaatiota pidetään totuuden mukaisena, sillä heidän läpikäymänsä kokemukset vaikuttavat 
taustalla ja prosessi (lainan takaisinmaksu) on vielä kesken. Nuorten asunnon hankinta on melko tuore 
asia, joten nuoret muistavat sen hankintaan liittyvät tapahtumat hyvin. He kertovat haastatteluissa 
tämän hetkisestä elämästään. (Alasuutari 2011.) 

Teemahaastattelut on litteroitu sanasta sanaan. Haastatteluaineisto on analysoitu käyttämällä 
sisällönanalyysiä, jonka avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, ja 
joka linkittää tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin 
(Tuomi ja Sarajärvi 2002). Aineiston käsittely alkoi aineiston lukemisella ilman erityisiä kysymyksiä. 
Nuoret puhuvat lainan ottamisesta, oman talouden kulutuksesta, rahasta ja suunnitelmista. Rahan 
käyttö ja kulutus kytkeytyvät usein samaa tarkoittaviksi asioiksi. Edellä mainitut teemat ovat yhteisiä 
kaikille haastateltaville (ks. Hirsijärvi ja Hurme 2014). Seuraavaksi teemoitettuja osia luettiin 
uudelleen etsien talousosaamisen osatekijöitä, sillä jo ensimmäisellä lukukerralla nousevat esiin 
nuorten hyvät tiedot ja taidot taloudenpidossa. 

 

3 Nuorten asuntolainat ja omistusasuminen 

Suomalaiset nuoret muuttavat varhain asumaan itsenäisesti. Vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan 
suurin osa nuorista vastaajista oli muuttanut 18–20 vuotiaana pois lapsuudenkodista (Nikander 2009; 
Ympäristöministeriö 2011). Asumistarpeita mukautetaan muuttamalla (Rossi ja Shay 1982). Nuoret 
muuttavat usein asuntojen välillä, mihin ovat syinä elämäntilanteen muuttuminen, esimerkiksi 
opiskelun tai työn aloittaminen, seurustelusuhteen alkaminen tai loppuminen, tai elintason nousu ja 
sen myötä asumisen vaatimustason nousu (Ympäristöministeriö 2011). Asuntoa varten säästetään 
etukäteen, vaikka ennakkosäästämisen merkitys on vähentynyt ja asunnon osto rahoitetaan pääosin 
lainalla, mikä tarkoittaa pitkäaikaista lainan takaisinmaksua ja tinkimistä muusta kulutuksesta 
(Webley ym. 2001; Hyytinen ym. 2006). Kodin ostaminen on yksi merkittävimmistä asioista elämän 
aikana ja sillä on suuri merkitys kulutukseen (Henretta 2001). Omistusasunnon hankinta on myös 
entistä enemmän koko elämän, jollei koko työelämän, mittainen investointihanke suurelle osalle 
suomalaisia kotitalouksia (Honkkila 2015).  

Vuonna 2015 Suomen koko väestöstä 64 prosenttia asui omistusasunnossa ja 32 prosenttia asui 
vuokra-asunnossa (SVT 2016a). Viime vuosien alhaiset korot ovat tehneet omistusasumisesta 
vuokralla asumista edullisempaa. Siitä huolimatta omistusasuminen on vähentynyt nuorilla aikuisilla 
ikäluokassa 25–34 vuotta. Kyseisestä ikäluokasta vuosien 2012–2014 välillä omistusasujien määrä 
on alentunut 52 prosentista 44 prosenttiin (Kinnunen ja Mäki-Fränti 2016a). Nuorten 
omistusasumisen yleisyyttä vähentää nuorten opiskelu, sillä harva opiskelija pystyy asumaan 
omistusasunnossa pienten tulojen vuoksi. Nuorten siirtyminen työelämään lisää omistusasumista. 
Omistusasuminen on koko ikäluokkaa yleisempää 20–25-vuotiaiden työllisten joukossa. Kaikista 26–
35-vuotiaista asuu omistusasunnossa jo 53 prosenttia, mutta samaan ikäluokkaan kuuluvista 
opiskelijoista ja työttömistä alle 20 prosenttia asuu omistusasunnossa. (Pyykkönen 2013.)  

Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan nuorten ja keski-ikäisten asuntokunnat ovat 
velkaisimmat Suomessa. Vuonna 2015 suomalaisen kotitalouden keskimääräinen asuntolaina oli 
95 740 euroa. Ikäluokassa 25–34 vuotta yhden hengen taloudessa keskimääräinen asuntolaina oli 87 
000 euroa ja kahden aikuisen taloudessa 130 300 euroa. (SVT 2017.) Vuonna 2015 tehdyn kyselyn 
mukaan asuntolainan keskimääräinen takaisinmaksuaika oli noin 17 vuotta (FK 2015). Nuorten 
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kotitalouksilla asuntovelkaa on paljon suhteessa heidän tuloihinsa. Alle 24-vuotiaiden 
asuntovelallisten velkaantumisaste on laskenut vuosien 2012–15 välillä, sen sijaan kaikissa muissa 
ikäryhmissä velkaantumisaste on kasvanut tuona ajanjaksona (velkaantumisaste saadaan jakamalla 
kotitalouden velat sen vuositulolla). Alle 24 vuotiaiden velkaantumisaste vuonna 2015 oli 314 
prosenttia, 25–34 vuotiaiden 302 prosenttia ja kaikilla talouksilla keskimäärin 219 prosenttia (SVT 
2017). 

Vuoden 2011 jälkeen ensiasunnon ostajien määrä on laskenut Suomessa. Tuolloin ensiasunnon 
ostajia oli liki 30 000, vuoden 2015 lopussa heitä oli 20 500. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla 
ensiasunnon ostajien määrä on kasvanut. Ensimmäisen omistusasunnon hankinta on myöhentynyt, 
sillä ensiasunnon ostajan keski-ikä on kasvanut hieman. Vuonna 2015 ostajan keski-ikä oli 28,3 
vuotta, kun vuonna 2006 keski-ikä oli 27,7 vuotta (SVT 2016). Omistusasunnon hankintaan vaikuttaa 
nuorten taloudellinen tilanne ja tulokehitys, joka tilastojen perusteella näyttää pysähtyneen 
Suomessa. Nuorten kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu on heikentynyt ja 
pienituloisuus on lisääntynyt. Yhtenä selittäjänä heikentymiseen nähdään nuorten 
työmarkkinatilanne. Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt, epätyypilliset työsuhteet ovat yleistyneet ja 
nuoret ovat asettuneet edellistä sukupolvea heikommin työmarkkinoille. (Kinnunen ja Mäki-Fränti 
2016b; myös Filandri ja Bertolini 2016.) Myös Pyykkönen (2013) näkee, ettei omistusasuminen ei 
ole yksinomaan ikäkysymys, vaan se liittyy paljolti asemaan työmarkkinoilla. 

Nuorten varallisuus alkaa karttua omistusasunnosta (ks. Doling ja Ronald 2010; Filandri ja Bertolini 
2016). Hankittujen asuntojen koon kasvu ja asuntojen kalleus ovat nostaneet kotitalouksien 
asuntovarallisuuden arvoa. Kuluttajalle asunto on ennen kaikkea koti, ja vasta toissijaisesti sijoitus. 
Kodista haetaan lepoa ja rauhaa epävarmassa maailmassa ja sen vuoksi asuntoon ollaan valmiita 
laittamaan paljon rahaa. (Säylä 2008.) Asunnon hankkimiseen ja siihen liittyvään tietoon sisältyy 
epävarmuutta, ongelmia ja vaikeuttakin, mutta ennen kaikkea niillä on vaikutusta siihen, millaisia 
seurauksia suurella hankinnalla on pitkällä aikavälillä. Asunnon ostajat pohtivatkin hankintaa 
pitkään, jotta he välttyisivät suurilta riskeiltä. (Savolainen 2009.)  

 

4 Talousosaaminen 

4.1. Talousosaaminen ja talouden lukutaito 

Talousosaaminen ja talouden lukutaito ovat käsitteitä, joita käytetään runsaasti mediassa ja 
tieteellisessä keskustelussa. Talouden lukutaito ja osaaminen nähdään tärkeiksi, koska riskejä 
erilaisista päätöksistä talouden epävakauden aikana on siirretty kotitalouksien vastuulle, ja niillä on 
pitkäaikaisia vaikutuksia tulevaisuuteen ja kuluttajien hyvinvointiin (SEDI 2005; Lusardi ja Mitchell 
2011). Laajasti nähtynä hyvät taloustaidot vähentävät sosiaalista syrjäytymistä, edistävät taloudellista 
tehokkuutta ja hyvinvointia sekä tehostavat hallintoa. Hallinnon tehostuminen johtuu osaavien 
kuluttajien toiminnasta erilaisissa tilanteissa ja velkaongelmien hoidon vähäisyydestä, minkä 
hoitamiseen ei tarvita hallinnon panostusta. (SEDI 2005. Nuorilta edellytetään taloustaitoja, mutta 
joita he eivät ole voineet hankkia ikänsä ja kokemustensa vuoksi riittävästi (OECD 2010).  

Nuorten suuret maksuhäiriöt ja velkaantuminen ovat lisänneet huolta nuorten taloustaitojen tasosta, 
vaikka valtaosa suomalaisista nuorista osaa hoitaa päivittäisiä raha- ja sopimusasioita hyvin. 
Maksuhäiriömerkinnät osoittavat, että joillakin on muita enemmän maksuvaikeuksia, sillä samalle 
henkilölle kertyy tavanomaisesti useita maksuhäiriöitä. Vuonna 2016 maksuhäiriöitä oli noin 13 
prosentilla 25–34 vuotiaista ja yhdeksällä prosentilla 20–24 vuotiasta (Asiakastieto 2017.) Nuoret 



57 
 

ovat pienituloisia, mutta tutkimusten mukaan tulot eivät selitä maksuvaikeuksia vaan taustalla 
vaikuttaisivat enemmän henkilön asenteet ja käyttäytyminen (Atkinson ym. 2006; Dixon 2006).  

Suomalaisten talouden lukutaito on kansainvälisesti verrattuna hyvää, mutta nuoret ja pienituloiset 
ovat riskiryhmiä (Kalmi ja Ruuskanen 2014). On haastavaa löytää tehokkaita tapoja välittää tietoa ja 
opetusta, ja ajoittaa ne oikeaan vaiheeseen nuoren elämää niin Suomessa kuin monissa muissa maissa. 
Kouluissa annettava opetus ei yksinään tee nuoresta hyvää talousasioissa (Mandell 2010). 
Kouluopetuksen rinnalla ovat tärkeitä omat asenteet, kotoa saadut talousopit ja rahan käytön mallit 
sekä oman lähipiirin vaikutus (mm. Lehtinen ja Leskinen 2005; Atkinson ym. 2006; Webley ja Nyhus 
2006; Kalmi ja Ruuskanen 2014). Uusimmassa OECD:n (2016) talouden lukutaidon mittauksessa 
kuluttajien heikoimmiksi alueiksi taloudenhoidossa paljastuivat budjetointi, talouden suunnittelu, 
oikeiden tuotteiden valinta ja riippumattoman neuvonnan hyväksikäyttäminen. 

Talouden lukutaidon ja talousosaamisen määritelmiä on lukuisia. Erityisesti talouden lukutaidon 
määritelmiä on monta, minkä vuoksi termejä on vaikea erottaa toisistaan. Yhtäältä, talouden taidolla 
viitataan toiminnallisiin kykyihin, kuten luku- ja kirjoitustaitoon, ja toisaalta, kykyyn tehdä tietoisia 
rahaan liittyviä päätöksiä. Talouden lukutaito määritellään kyvyksi ymmärtää, analysoida ja hallita 
rahataloutta, tehdä päätöksiä asiankuuluvan informaation pohjalta sekä tunnistaa mahdolliset riskit 
(Mason ja Wilson 2000; Brown ja Krisna 2004; myös Vitt ym. 2005). Robbin (2012) mielestä luku- 
ja kirjoitustaito eivät takaa, että henkilö ymmärtää taloudellisten päätösten vaikutukset ja sen vuoksi 
taloudellinen tietämys pitää huomioida erikseen.  

Johnson ja Sherraden (2007) näkevät talouden lukutaidon liian kapeaksi määritelmäksi, ja ehdottavat 
sen vuoksi käyttämään taloudellisen osaamisen käsitettä, koska se on talouden lukutaitoa laajempi 
käsite. Hyvä talousosaaminen vastaa myös nykyajan vaatimuksiin, joihin kuluttajat joutuvat 
vastaamaan tehdessään talouspäätöksiä (Atkinson ym. 2006). Talousosaava kuluttaja pystyy 
hoitamaan talousasioitaan hyvin, koska hänellä on asiaan kuuluvia tietoja, ymmärrystä, taitoja ja 
itseluottamusta, joihin taas aiemmat kokemukset, olosuhteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat 
vaikuttaneet (Atkinson ym. 2006). Taloudellisessa osaamisessa tiedot, taidot ja asenteet kietoutuvat 
yhteen. Kempson ym. (2005) painottavat talousosaamisen olevan nimenomaisesti osaamista ja sen 
vaatimia resursseja. Taloudellisessa osaamisessa korostetaan käyttäytymistä enemmän kuin talouden 
lukutaidossa. Tietoa saadaan ja hankitaan eri kanavien kautta läpi elämän. Keskeisimpiä taitoja ovat 
kirjoitus- ja lukutaito, mutta sen lisäksi tarvitaan taitoja suunnitteluun, tiedon keräämiseen ja 
säilyttämiseen. Asenteet vaikuttavat siihen, miten tietoja ja taitoja käytetään. Lisäksi kuluttajan 
halukkuus, taidokkuus ja itsevarmuus vaikuttavat käyttäytymiseen (Atkinson ym. 2006). Ei siis riitä, 
että tietää talousasioita, on myös osattava toimia ja käyttää tietoja hyväksi (vrt. Robb 2012). Kalmi 
ja Ruuskanen (2014) havaitsivat, ettei hyvällä taloudellisella tietämyksellä ja ylivelkaantumisella ole 
yhteyttä. Edelleen. talousvaikeudet, omat asenteet ja kokemus huonosta taloustietämyksestä sen 
sijaan selittivät ylivelkaantumista hyvin. Joidenkin tutkimusten mukaan talouden lukutaito nähdään 
osaksi taloudellista osaamista ja välivaiheeksi yhteiskunnallisessa tavoitteessa parantaa kuluttajien 
taloudellista käyttäytymistä. (Mandell 2010; Xiao ym. 2014; Xiao ja O’Neill 2016).  

4.2 Talousosaamisen osa-alueet 

Atkinson ym. (2006) jaottelevat taloudellisen osaamisen päivittäistalouden hallintaan, 
finanssituotteiden valintaan, tulevaisuuden suunnitteluun ja talousasioiden seuraamiseen (ks. myös 
Peura- Kapanen ja Lehtinen 2011). Osa-alueet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ovat osittain 
päällekkäisiä. Päivittäistalouden hallinta merkitsee, että ihminen tulee toimeen ja rahat riittävät 
omaan toimeentuloon. Henkilö on selvillä oman talouden tapahtumista ja osaa toimia oikealla tavalla 
laskujen maksamisessa, ostamisessa, maksuvälineiden käyttämisessä sekä osaa verrata ja laatia 
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arkeen liittyviä erilaisia sopimuksia. Edelleen, hän toimii vastuullisesti, ymmärtää kulutuksen 
seuraukset ja hallitsee myös uudet kaupankäynnin muodot. (Atkinson ym. 2006;). Päivittäistalouden 
hallinta on nimensä mukaisesti selviytymistä ilman ongelmia arkipäivän raha-asioissa ja 
sopimuksissa.  

Finanssituotteiden valinta on toinen tärkeä osa-alue taloudellista osaamista. Finanssituotteiden 
valinta on monelle hankalaa, sillä tuotteita on paljon, samoin niitä tarjoavia kanavia. Luottojen 
markkinointi on voimakasta, joka voi vaikuttaa omaan harkintaan. (Peura-Kapanen 2004; Dixon 
2006.) Jotta henkilö pystyy valitsemaan omaan tilanteeseen sopivia tuotteita, hänen pitää osata osaa 
etsiä tietoja ja vertailla tuotteita. Hänen pitää hallita finanssituotteiden terminologiaa ja ymmärtää 
sopimusehdot ennen sopimusten allekirjoitusta. On myös tunnettava sijoittamiseen liittyvät keskeiset 
käsitteet, säästämis- ja sijoitustuotteet, erilaiset luotot yksityiskohtineen sekä yleisimmät 
vakuutukset. (Atkinson ym. 2006.)  

Kolmas osa-alue on tulevaisuuden suunnittelu, joka on haastava osa-alue, sillä useimmilla on 
puutteita juuri siinä (OECD 2016). Suunnittelemisessa kuluttajien käyttäytyminen ja näkemykset 
poikkeavat toisistaan eniten. Monet ymmärtävät suunnittelun tärkeyden, mutta eivät silti käytännössä 
varaudu tulevaisuuteen (Atkinson ym. 2016; Dixon 2006). On tärkeää osata tehdä suunnitelmia ja 
ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelun tärkeys. Henkilön pitää tuntea oma talous ja mahdollisesti 
sitä uhkaavat riskit, joihin on osattava varautua. Säästäminen on yksi keino varautua tulevaisuuteen. 
Suunnittelua edistää, kun tuntee työelämän ja verotuksen perusasiat sekä keskeiset sosiaalipoliittiset 
etuudet omassa elämän- tilanteessa. Nuoret suunnittelevat vähemmän kuin vanhemmat ikäpolvet, 
sillä nuorilla ei riitä motivaatiota suunnitella taloutta kovin pitkälle (Dixon 2006).  

Neljäs osa-alue on talousasioiden seuraaminen. Se tarkoittaa pysymistä ajan tasalla, kykyä seurata 
uutisointeja ja pankin lähettämiä viestejä, ja ymmärtää niiden vaikutukset omaan talouteen. On 
tunnettava yleisten taloudellisten indikaattorien ja niiden muutosten yhteydet omaan arkeen ja 
osattava tulkita taloudellista informaatiota. Se edellyttää esimerkiksi laskutaitoa. Talousasioiden 
seuraaminen eri medioista on tärkeää, mutta osa-siihen liittyy myös taito hakea apua taloudellisissa 
asioissa ja ongelmissa sekä oikeutensa ja velvollisuutensa tunteminen kuluttajana. Nuoret hakevat 
huonosti tai liian myöhään apua talousongelmissa, koska heillä ei ole tietoa, mistä apua voisi saada 
(Lehtinen ja Leskinen 2005). On myös tärkeää ymmärtää, millaisen rikollisuuden kohteeksi voi 
taloudellisissa asioissa joutua ja osata varautua siihen (Atkinson ym. 2006). Talousasioiden 
seuraaminen edellyttää hyvää itseluottamusta ja kykyä koota tietoa (Kempson ym. 2005).  

 

5 Tulokset 

5.1. Haastateltavien omistusasuminen 

Haastatellut nuoret perustelevat asunnon ostoa taloudellisella turvallisuudella, varallisuuden 
kasvattamisella sekä halulla maksaa omaa asuntoa vuokranmaksun sijaan. (Doling ja Ronald 2010; 
Filandri ja Bertolini 2016). Lainan määrät vaihtelivat 63 000 eurosta yli 200 000 euroon henkilöä 
kohden haastatteluhetkellä. Yksinhuoltajaa lukuun ottamatta nuoret maksavat asuntolainaansa pois 
nopeammin kuin alun perin on sovittu pankin kanssa. Asumismenot ovat tällä hetkellä suuret lainan 
hoitamisen vuoksi, mutta nuoret eivät näe asia niin. Omistusasuminen on monen mielestä 
edullisempaa kuin asua vuokralla. Nuorten mielestä heidän varallisuutensa kasvaa ja oma asunto on 
siten tulevaisuuden turva. Nykyisen asunnon hankinta on ollut merkittävä kokemus aineiston nuorille, 
sillä siihen kytkeytyy puolison löytäminen ja perheen perustaminen (ks. Pyykkönen 2013).  
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Nuorten hankkima asunto on lainan vakuutena, mutta lähes kaikilla on säästöjä asuntovakuuden 
lisäksi. Asunnon ostamiseen oli varauduttu useita vuosia nykyisen puolison kanssa. Hankintaa oli 
pohdittu eri puolilta: asuinalue, asunnon koko ja kunto, säästöjen määrä, lainan tarve, entisen asunnon 
myynti (ks. Savolainen 2009). Nuoret tiesivät tarkkaan, minkä tyyppisen asunnon he halusivat ostaa. 
Asuinalue on tärkein valintakriteeri, mutta ei niinkään asuinalueiden arvostuksena, vaan perusteluina 
ovat liikenneyhteydet eri paikkoihin (työpaikka, päivähoito, koulu, sukulaiset) (Abramsson 2008). 
Toiseksi tärkein peruste on asunnon kunto. Jotkut haastateltavista ovat ostaneet huonokuntoisen, 
pommikuntoisen, ja edullisen asunnon, josta tehdään oman näköinen koti itse remontoiden tai 
talkoiden avulla säästäen siten remonttikuluissa. Nuoret olivat käyneet usein asuntonäytöissä ja 
malttoivat odottaa haluamansa asunnon hinnan laskua (ks. Savolainen 2009). Tietoja ja neuvoja 
asunnon hankintaprosessin aikana haastateltavat ovat saaneet ystäviltä, sukulaisilta, välittäjiltä ja 
pankista. Nyt hankittu asunto ei ole yhdellekään haastatellulle viimeinen. Seuraavaksi hankittava 
asunto tulee olemaan nuorten unelmien asunto. 

Huolimatta siitä, että nuorten omistusasunnon hankinta on myöhentynyt ja vähentynyt (SVT 2016), 
aineiston nuorista yllättävän moni oli omistanut asunnon tai asuntoja ennen nykyistä asuntoa. Kuusi 
haastateltavaa oli hankkinut oman asunnon, koska olivat tuolloin työssä ja omistusasuminen oli 
heidän mielestään edullisempaa kuin asua vuokralla. Aiemmin omistusasunnon omistaneita helpotti 
rahallisesti edellisen asunnon myynti, sillä siitä sai alkupääomaa nykyisen kodin ostamiseen (ks. 
Timonen 1993). Aiemman asunnon oston seurauksena heillä on arvokasta kokemusta ja tietämystä 
uuden kodin etsimiseen ja neuvotteluihin pankin kanssa. Se on huojentanut ensiasuntoa ostavia 
puolisoita, joita suureen asuntolainaan sitoutuminen jännitti. Aiemman asunnon myynti on 
vaikuttanut nykyisen kodin kokoon. Nuoret ovat voineet hakea ja saada enemmän lainaa, koska oman 
rahan osuus on ollut kohtuullisen suuri, ja ovat sen vuoksi ostaneet melko suuria asuntoja ks. Säylä). 
He pohtivatkin, miksi käydä läpi välivaiheita pienemmästä asunnosta isompaan, kun on mahdollisuus 
ostaa heti sopivan kokoinen. Nuoret korostavat heille olevan tärkeää sen, että he ovat onnistuneet 
hankkimaan asunnon säästämällä ja omalla sinnikkyydellä ilman muiden apua. Jos nuorille tulisi 
vaikeuksia selvitä asuntolainasta, niin he ovat valmiita myymään nykyisen asunnon ja muuttamaan 
siitä pois joko pienempään asuntoon tai huonompien liikenneyhteyksien varrelle kuin mitä nykyinen 
asunto on. 

 

5.2 Haastateltavien talousosaaminen 

Taulukkoon kaksi on kirjattu talousosaamisen osa-alueet ja aineistosta kerätty tieto siitä, miten nuoret 
ovat toimineet kullakin osa-alueella. Aineiston nuorilla on hyvä talousosaaminen. Erityisen hyviä 
nuoret ovat päivittäistalouden hallinnassa. Nuoret tulevat toimeen tuloillaan ja ovat selvillä oman 
talouden tapahtumista. Nuorten puheessa päivittäistaloudenhallinnassa nousevat esiin sanat: 
säästäväisyys, pihistely, tinkiminen kulutuksessa, laskelmointi, vertailla ja harkita. Pihistelyllä 
viitataan säästämiseen ja harkintaan kulutuksessa. Kulutuksessa tingitään ja samalla säästetään, kun 
esimerkiksi viedään omat eväät töihin, käydään harvemmin ulkona syömässä, eikä tehdä 
heräteostoksia (mm. Achtzinger ym. 2014; Gathergood 2012). Harkitsevaisuus kulutuksessa on 
jatkunut kauan. Jo asuntoa säästettäessä nuoret ovat muuttaneet kulutuskäytäntöjään, jolloin se oli 
vapaaehtoisempaa kuin tällä hetkellä. Nuori nainen kuvaa aikaa ennen asunnon hankintaa: 

No, kyll me siis, ei me nyt suoranaisesti pihtailtu, mutta lopetettiin niin kuin matkustelu siinä kohtaa, 
että säästetään sitä käsirahaa varten. Koska siihen asti matkusteltiin aika paljon. (n 33) 

Nyt laina on pakko hoitaa hyvin ja mieluiten niin nopeasti kuin se on mahdollista (ks. Säylä 2008). 
Nuoret ovat hintatietoisia ja he seuraavat aktiivisesti hintoja. Yhteistä haastatelluille oli, että kaikki 
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suunnittelevat menoja ja varautuvat hankintoihin säästämällä etukäteen, joskus pitkiäkin aikoja. 
Nuoret kertovat, että joskus jostakin hankinnasta luovutaan, koska loppujen lopuksi he eivät sitä 
tarvitsekaan, kuten nuori nainen kertoo seuraavassa: 

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. (n29) 

 

Nuoret säästävät lainamaksun rinnalla puskurirahastoon yllättävien tilanteiden varalle ja 
ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. Nuoret ovat etsineet edullisempia tapoja harrastaa omia vapaa-ajan 
harrastuksiaan, eikä harrastuksista ole tarvinnut luopua. Nuoret matkustavat lähes yhtä usein kuin 
ennen asunnon hankintaa, mutta matkat ovat lyhempiä kuin aikaisemmin. He voiva matkustaa, kun 
he pihistelevät muusta kulutuksesta, he eivät esimerkiksi osta vaatteita niin usein kuin aiemmin.  

 

Kaikki haastatellut nuoret seuraavat kulutustaan ja lähes kaikki pitävät kirjaa menoistaan. Nuorten 
käytössä ovat pankkien tarjoamat palvelut tai itse laadittu Excel-pohjainen kirjanpito. Menojen 
seuraamiseen on opittu silloin, kun muutettiin pois lapsuuden kodista, eikä heillä ollut käsitystä omien 
kulutusmenojen suuruudesta. Kaksi taloutta pitää kirjaa vain silloin tällöin. Kirjanpito on se keino, 
jolla oman talouden saa hallintaan, jos itsestä tuntuu, että kuluttaa liikaa tai suunnittelee suurta 
hankintaa. Haastattelussa nuoret kertovat puolisoilla olevan samanaiset näkemykset ja yhteiset 
tavoitteet siinä, miten omaa taloutta hoidetaan. Nuorten taloudenpito on hyvin samantapaista kuin 
millaista esimerkkiä omat vanhemmat ovat antaneet heille. Kolmella nuorella on kokemus 
lapsuudenkodin talousvaikeuksista, ja se kannustaa hoitamaan oma talous niin, ettei joudu 
samanlaiseen tilanteeseen.  

 

Taulukko 2. Aineiston nuorten talousosaaminen (KYLLÄ=tekee aina; kyllä=tekee silloin 
tällöin; ei=tekee joskus; EI=ei tee lainkaan) 

Osa-alue Taloudet 

PÄIVITTÄISTALOUD
EN HALLINTA 

A B C D E F G 

tulee toimeen siten että 
rahat riittävät 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

on selvillä talouden 
tapahtumista   

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

hallitsee käytännöt 
laskujen maksamisessa ja 
ostamisessa, 
maksuvälineiden 
vastuullinen käyttö  

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 
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osaa verrata ja laatia 
arkeen kuuluvia 
sopimuksia  

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

hallitsee uudet 
kaupankäynnin muodot  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

ymmärtää kulutuksen 
seuraukset ja tuntee 
vastuunsa kulutuksen 
hillitsemisessä – on 
enemmän säästäjä kuin 
kuluttaja  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

FINANSSITUOTTEIDE
N VALINTA 

       

osaa etsiä tietoja ja 
vertailla tuotteita sekä 
valita omaan tilanteeseen 
parhaiten soveltuvat 
tuotteet ja palvelut 

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

hallitsee finanssituotteiden 
terminologian ja 
sopimusehdot ennen 
sopimusten allekirjoitusta  

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

tuntee sijoittamiseen 
liittyvät keskeiset käsitteet 
sekä keskeiset säästö- ja 
sijoitustuotteet  

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

tuntee erilaiset luotot ja 
niihin liittyvät seikat 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

tuntee yleisimmät 
vakuutukset 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

TULEVAISUUDEN 
SUUNNITTELU 

       

osaa tehdä suunnitelmia ja 
ymmärtää pitkän aikavälin 
suunnittelun tärkeyden 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

tuntee omaa taloutta 
mahdollisesti uhkaavat 
riskit ja osaa varautua 
niihin  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

suhtautuu myönteisesti 
säästämiseen  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 
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tuntee työelämän ja 
verotuksen perusasiat  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

tuntee keskeiset 
sosiaalipoliittiset etuudet 
omassa elämän- tilanteessa 

KYLL
Ä 

kyllä kyllä kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

TALOUSASIOIDEN 
SEURAAMINEN  

       

osaa hakea apua 
taloudellisissa asioissa ja 
ongelmissa   

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

tuntee oikeutensa ja 
velvollisuutensa 
kuluttajana  

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

tuntee yleiset taloudelliset 
indikaattorit ja niiden 
muutosten yhteydet omaan 
arkeen  

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

osaa tulkita taloudellista 
informaatiota   

KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

kyllä KYLL
Ä 

on tietoinen minkälaisen 
rikollisuuden kohteeksi 
voi taloudellisissa asioissa 
joutua ja osaa varautua 
siihen 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

KYLL
Ä 

 

Haastatellut nuoret ovat pääosin hyviä myös finanssituotteiden valinnassa, eivätkä he koe niitä kovin 
vaikeiksi. Yksi nuori kertoo tuntevansa terminologiaa ja tuotteita, mutta ne eivät erityisesti kiinnosta 
häntä. Hän korvaa varovaisuudella sen, että etsisi tietoa ja tekisi vertailuja eri tuotteiden välillä. 
Myöhemmin sama haastateltava kertoo kuitenkin varoittavansa tuttaviaan välttämään 
korkeakorkoisia ja kalliita kulutusluottoja. Nuorilla on ymmärrys lainan suuruudesta, 
takaisinmaksuajasta, korosta ja lyhennyksistä. He tiesivät alkuperäisen lainan määrän, koska kaikki 
nuoret olivat kilpailuttaneet asuntolainaansa useamman pankin välillä. Asuntolainan kilpailuttamisen 
seurauksena osa on vaihtanut pankkia. He ovat myös kilpailuttaneet sähkön ja erilaisia vakuutuksia, 
kuten seuraavassa kerrotaan: 

Omatoimisesti, mä tykkään kilpailuttaa noita. Mä kävin viisi pankkia läpi ja näin poispäin. ….. Se on 
jotenkin aika luonnollistakin, että vakuutuksia ja kaikkia muita kilpailutan. (m35) 

Siinä mä ole osannut kilpailuttaa, että varmaan olen se joka on tehnyt sen meidän sähkösopimuksen, 
siis tehnyt halvimmalla mitä löytyi. (n26) 

Nuoret seurasivat lainamäärää, koska tekivät siihen ylimääräisiä lainanlyhennyksiä. Pääosin nuoret 
ovat tietoisia heille tärkeistä vakuutuksista, he tuntevat rahastosäästämisen ja käyttö- ja säästötilit. 
Nuoret ovat kilpailuttaneet ja ottaneet vakuutuksia, asuntoon, lapsille ja itselle. Nuoret pitävät 
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yhteyttä omaan pankkiin, sillä he ovat ottaneet ja ottavat yhteyttä tuttuun pankkivirkailijaan, jos heille 
tulee lainaan tai säästämiseen liittyviä asioita pohdittavaksi. Nuorilla on hallussaan luottokortteja, 
joita käytetään pääasiallisesti matkoilla ja internet ostoksissa. Kulutusluottoja ei käytetä päivittäisiin 
ostoksiin eikä muitakaan luottoja ole otettu lisää. Vain kahdella 11 haastatellusta oli luottokortilla 
saldoa haastatteluhetkellä. Nuoret toteavat hallitsevansa rahaa, raha ei hallitse heitä!  

Nuoret suunnittelevat ja ovat suunnitelleet tulevaisuuttaan. Nuorilla on suunnitelmia omaan 
kulutukseen ja asumiseen pitkälle ja lyhyelle tähtäimelle. Jos tilanne muuttuu, he arvioivat 
suunnitelmia uudelleen. Tulevaisuuden suunnittelua helpottaa päivittäistalouden hallinta, rutiinien 
omaksuminen, kuten se, miten lainahoitotiliä tai talouden yhteistä käyttötiliä kartutetaan ja sieltä 
maksetaan maksuja. Ensimmäiset opit suunnitteluun on tullut lapsuudenkodista. Nuori nainen kertoo 
myös oman luonteen edistävän suunnitelmista: 

Mä koen, että mä olen saanut kotoa aika moisen koulun tai sillä tavalla, että mun lapsuudessa rahasta 
ollaan oltu tosi tarkkoja ja semmoista tiettyä taloudellista suunnittelua on tullut sieltä kotoa. Mutta 
sitten koen myös, että ainakin omalla kohdalla se on myös ehdottomasti se luonnekysymys. (n32) 

Tulevaisuuteen on varauduttu nopeuttamalla velan maksua korkojen nousua silmällä pitäen, 
säästämällä puskurirahastoon, rahastoihin ja eläkkeeseen. Säästäminen on keskeistä haastateltujen 
taloudenpidossa. Jokainen talous mainitsi haaveet ja unelmat. Niitä voivat olla uudenlaiset 
asumisjärjestelyt, seuraavan unelma-asunnon hankkiminen, työelämästä jääminen pois ennen 
eläkeikää, lisääntynyt vapaa-aika tai osakesijoittaminen. Pahimmat uhkat nuorten mielestä ovat 
puolison sairaus tai kuolema. Miten lainanmaksusta selviää, jos toista ei ole. Siihen on varauduttu 
vakuutuksin ja nopeutetulla takaisinmaksulla. Heikoin suunnittelun osa-alue on keskeisten 
sosiaalipoliittisen etuuksien tunteminen. Ero hyvän ja keskinkertaisen etuuksien tuntemisen välillä 
näyttää olevan sidoksissa siihen, minkä ikäisiä perheen lapset ovat tai onko perheessä lapsia. Tällä 
hetkellä alle kouluikäisten vanhemmat tiesivät etuuksista ja viittasivat niihin haastattelussa. Edelleen, 
etuudet tunnettiin, jos taloudessa on ollut työttömyyttä.  

Talousasioiden seuraaminen on osa-alue, joka on haastatelluilla nuorilla hyvän talousosaamisen 
heikoin alue. Yleisesti nuoret kertoivat seuraavansa uutisointeja talousasioista ja verotuksesta 
huonosti, sillä ne eivät kiinnosta heitä. Toisaalta seuraamista vähentää se, että aina ei voi arvioida, 
miten jokin muutos vaikuttaa omaan talouteen. Seuraavassa pariskunta kertoo:  

- Mutta kyllä me seurataan, että mitä tapahtuu ja mitä on suunnitteilla. Just se, tuleeko 
vaikutelma, että tämä just vaikuttaa meidän talouteen. (n32) 

- Ihan tietoisesti koittaa suodattaa nykypäivän lööppiotsikoinnin, millä pelotellaan, 
mutta totta kai ollaan realisteja, mutta ei nyt jokaisen iltalehden otsikon perusteella 
sitten niinku ajauduta ahdinkoon, vaikka sitä asuntolainaa on. (m29) 

 

Talousasioiden seuraamiseen liittyy varovaisuus taloudenhoidossa, jolloin välttyy vaikeuksilta. Kun 
nuoret kertovat haastattelussa tulevaisuuteen varautumisesta ja lainantakaisinmaksun edistymisestä, 
talousasioiden seuraamisen osa-alueet tulevat kuitenkin esiin melko hyvin. Heillä, joita talousasiat 
eivät kiinnostaneet, on ollut vaikeuksia tulkita taloudellista informaatiota ja talouden indikaattoreita 
ja niiden vaikutusta omaan talouteen. Näiden nuorten lähipiirissä on kuitenkin henkilöitä, joilta voi 
kysyä ja keskustella asioista. Jos talouksille tulisi maksuvaikeuksia, he kääntyisivät ensiksi kysymään 
neuvoja vanhemmiltaan. Tällaisessa tilanteessa olisi enemmän kyse yhdessä pohtimisesta, 
vanhempien kokemuksesta ja ratkaisujen etsimisestä kuin vanhempien antamasta suorasta 
taloudellisesta avusta.  
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5 Johtopäätökset  

Kirjoituksessa on tarkasteltu nuorten asuntovelallisten talousosaamista asuntolainan takaisinmaksun 
rinnalla. Nuoret ovat hankkineet omistusasunnon, vaikka yleisesti nuorten omistusasuminen on 
vähentynyt. Nuoret ovat päätyneet ostamaan asunnon edullisten asumiskustannusten ja perheen 
perustamisen vuoksi. Omistusasunto kasvattaa myös varallisuutta ja lisää taloudellista turvallisuutta. 
Ne ovat syitä, miksi nuoret maksavat lainaansa takaisin omatoimisesti nopeampaan kuin on pankin 
kanssa sovittu takaisinmaksuohjelmassa. He pitävät selviämistä asuntolainan lyhennyksistä ja 
koroista ensiarvoisen tärkeänä (ks. Säylä 2008). Hankitusta kodista halutaan pitää kiinni, ja se ohjaa 
taloudellista käyttäytymistä. Sen vuoksi monet säästävät puskurirahastoa ja hoitavat raha-asioita 
täsmällisesti. Vakiintunut parisuhde ja perheen perustaminen ovat vaikuttaneet siihen, että nuoret 
välttävät riskejä (Arnett 2000).  

Atkinson ym. (2006) määrittelemän talousosaamisen osa-alueet päivittäistalouden hallinta, 
finanssituotteiden valinta, talousasioiden seuraaminen ja tulevaisuuden suunnittelu ovat 
haastateltavilla hyvin hallinnassa. Nuorten asuntovelallisten taloudenpitoa kuvaavat erityisesti 
suunnitelmallisuus, varovaisuus ja säästäväisyys. He ovat hankkineet tietoja, he käyttävät taitoja, 
heidän asenteensa ovat positiivisia talousasioihin ja he käyttäytyvät näiden mukaisesti. Nuorilla on 
erilaisia suunnitelmia ja he toimivat niin, että he voivat toteuttaa niitä. Merkittävä asia nuorten 
taloudenpidossa on, että nuoret hallitsevat kulutuksen ja velkaantumisen. Vastuu lainan 
maksamisessa vaikuttaa nuorten pragmaattisuuteen rahanhallinnassa ja kulutuksessa, sillä he 
ymmärtävät liiallisen kulutuksen seuraukset omaan talouteensa (Brougham ym. 2010). 
Haastateltavien velkaantuminen ei ole kasvanut, vaikka on arveltu, että aiempi velka laskee kynnystä 
ottaa lisää velkaa (Brown ym. 2005). Asuntolainat ovat näillä talouksilla kuitenkin määrällisesti niin 
suuria, että jo se saattaa hillitä uutta velanottoa.  

Asuntolaina on ollut alussa pelottava asia erityisesti ensiasunnon ostajille, mutta se muuttuu 
takaisinmaksun edetessä myönteiseksi asiaksi, mikä puolestaan lisää nuorten itsevarmuutta oman 
talouden hallinnassa. Onnistuminen taloudenpidossa on voimaannuttanut ja motivoinut nuoria, 
lisännyt säästämistä ja sitoutuneisuutta (Dixon 2006). Yksi syy onnistumisen nuorten 
taloudenpidossa voi olla se, että heillä on tavoitteita elämässä ja taloudenpidossa. Jotta tavoitteeseen 
pääsee, on toimittava vastuullisesti ja tehtävä asioita asetetun tavoitteen mukaisesti. Asuntolainan 
hoitaminen ja hyvä talousosaaminen korostavat nuorten vastuullisuutta, itsenäisyyttä, 
pitkäjänteisyyttä ja omien asioiden hallinnan tunnetta.  
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