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Arvioinnin tiivistelmä ja 
keskeiset ehdotukset

Arviointi

Talous- ja velkaneuvonta on osoittautunut välttämättömäksi yksityishenkilöiden ja 
kotitalouksien taloudellisen toimintakyvyn palauttamisen ja ylläpitämisen kannalta. 
Toiminta on varsin erilaisista lähtökohdista vakiintunut omaksi, erityistä osaamista 
ja ammattitaitoa vaativaksi asiakkaille henkilökohtaisesti annettavaksi neuvonta- 
ja avustuspalveluksi. 

Valtion rahoitus talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen on riittämätön. Neuvon-
nan organisaatio on hajanainen eivätkä asukkaat ole edes kohtuullisen yhdenver-
taisessa asemassa talous- ja velkaneuvonnan saatavuuden ja laadun suhteen. Myös 
neuvojien työolosuhteissa ja palkkauksessa on suuria eroja.

Talous- ja velkaneuvojien koulutuspohja sekä työ- ja kokemustausta on kirjava. 
Samanaikaisesti alalle on syntynyt talous- ja velkaneuvontatyöstä pitkäaikaisen 
kokemuksen hankkinut, työhönsä motivoitunut ja sitoutunut ammattikunta, jolla 
on halu edelleen kehittyä ja kehittää ammattikuvaansa.

Talous- ja velkaneuvonnan haasteena on palveluiden yhdenmukaisuus ja tasalaa-
tuisuus koko maassa sekä neuvojien ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen 
kehittäminen. Asiakaskunnassa lisääntyvä moniongelmaisuus ja taloudenhallinnan 
puutteet edellyttävät työotteiden ja asiakkaan kohtaamisen kehittämistä sekä ene-
nevässä määrin yhteistyötä muiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityi-
sen sektorin kanssa.

Ehdotukset

1. Talous- ja velkaneuvonta siirretään valtion oikeusaputoimistoihin omaksi toi-
minnokseen oikeusavun ja holhoustoimen edunvalvonnan rinnalle. Tavoitteena 
on talous- ja velkaneuvonnan hajanaisen rakenteen yhtenäistäminen, asiak-
kaiden yhdenvertaisuus palveluiden saatavuuden suhteen ja toimintatapojen 
yhdenmukaisuuden lisääminen.

2. Valtio osoittaa riittävän määrärahan talous- ja velkaneuvonnan kustannuksiin 
ja erikseen kertainvestointiin, joka tarvitaan neuvonnan asianhallintajärjes-
telmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Toiminnan nykyistä noin 4,7 miljoo-
nan euron määrärahaa tulisi välittömästi korottaa noin 2,4 miljoonalla eurolla 
kuntien maksettavana olevien kustannusten kattamiseksi. Tämän lisäksi tar-
vitaan noin 4 miljoonaa euroa välttämättömään henkilöstön lisäämiseen ja toi-
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minnan kehittämiseen. Velkaneuvonnan vuotuinen määrärahan tarve on noin 
11 miljoonaa euroa.

3. Niille kunnille, jotka haluavat jatkaa talous- ja velkaneuvontaa asukkailleen 
osana kunnan palvelurakennetta, tarjotaan tähän mahdollisuus edellyttäen, 
että kunta sitoutuu järjestämiseen pitkäaikaisella sopimuksella. Valtion tulee 
korvata kunnille talous- ja velkaneuvonnasta aiheutuvat kustannukset.

4. Vastuu talous- ja velkaneuvonnan kehittämisestä sekä toiminnan ohjaus, johto 
ja valvonta siirretään oikeusministeriölle.

5. Talous- ja velkaneuvonnan koordinoimiseksi talouskasvatuksen ja sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa perustetaan oikeusministeriön, opetusministeriön ja työ- 
ja elinkeinoministeriön pysyvä yhteistyöryhmä.

6. Kuluttajavirastossa ja eri talous- ja velkaneuvontayksiköissä tehtävä toimin-
taperiaatteita ja työtapoja koskeva kehitystyö organisoidaan laajapohjaiseksi 
valtakunnalliseksi projektiksi.

7. Suunnitellaan talous- ja velkaneuvojien ammattitutkinto, jonka suorittaminen 
asetetaan uusien neuvojien pätevyysvaatimukseksi.

8. Vahvistetaan ja terävöitetään taloudenhallinnan neuvottelukunnan ase-
maa yleisen talousneuvonnan kehittämisessä ja eri toimijoiden yhteistyön 
edistämisessä.

9. Lisätään valtion tukea niille kansalaisjärjestöille ja muille kolmannen sektorin 
toimijoille, jotka antavat kotitalouksien talousneuvontaa ja taloudenhallinnan 
opetusta näiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

10. Muita maksukyvyttömien ja ylivelkaisten yksityishenkilöiden asemaa paran-
tavia toimenpiteitä voisivat olla: sosiaalisen luototuksen käyttöönotto kaikissa 
kunnissa, velkajärjestelyn maksuohjelmiin liittyvän lisäsuoritusjärjestelmän 
uudelleen arviointi ja menettelyllisesti kevyen ulosottovelkajärjestelyn käyt-
töönottomahdollisuuksien selvittäminen. Kuntien riskinottokykyä sosiaalisen 
luoton yhteydessä olisi mahdollista parantaa käyttämällä vakuutena Finnve-
ran takauksia. Samalla tavoin voitaisiin lisätä Takuu-Säätiön mahdollisuuksia 
järjestelylainojen takaamiseen. 
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1. Laman jälkeiset toimet 
velkaongelmien hoitamiseksi

Talouslama johti 1990-luvun alussa laajaan ja vaikeasti hallittavaan ylivelkaongel-
maan. Velallisen asemaa parannettiin vuosikymmenen aikana usealla lainsääntö-
hankkeella ja muulla hankkeella. Velkaongelmia pyrittiin ratkaisemaan oikeusteitse, 
sovintoratkaisujen avulla sekä tarjoamalla velallisille talous- ja velkaneuvontaa. Oike-
usministeriössä laadittiin jo vuonna 1992 ehdotus laiksi velkaneuvonnan järjestä-
misestä kunnassa. Ehdotus liittyi osana velkajärjestelylainsäädäntöä koskeneeseen 
ehdotukseen. Valtio olisi osallistunut kustannuksiin valtionosuusjärjestelmän kautta. 
Taloudellisista syistä neuvontaa ei kuitenkaan esitetty kuntien lakisääteiseksi vel-
vollisuudeksi.  Lakivaliokunnan ehdotuksesta lakiin sisällytettiin kuitenkin säännös, 
joka velvoitti lääninhallitukset edistämään velkaneuvontaa läänin alueella.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (57/1993) tuli voimaan vuonna 1993. 
Laki loi yksityishenkilöille mahdollisuuden vapautua veloistaan. Lain päätarkoituk-
sena on pysyvästi maksukyvyttömien velkaongelmien korjaaminen. Yksityishenki-
lön velkajärjestely perustuu aina velallisen omaan hakemukseen. Sitä ennen velal-
lisella on kuitenkin velkajärjestelylain 11 §:n mukaan velvollisuus selvittää mahdol-
lisuudet tehdä velkojiensa kanssa sovintoratkaisu. Lainsäädäntöä on uudistettu 14 
kertaa, muun muassa velkajärjestelyyn pääsyn ja lisäsuoritusvelvollisuutta koske-
vien säännösten osalta. 

Velkajärjestelyssä tuomioistuin vahvistaa velalliselle maksuohjelman, joka korvaa 
alkuperäiset maksuvelvoitteet. Ohjelmien kesto on ollut yleisimmin 5 vuotta. 

Kaikki maksukyvyttömät velalliset eivät kuitenkaan voi saada velkajärjestelyä. 
Laissa on luettelo esteperusteista, joiden vuoksi hakemus voidaan hylätä. Tavalli-
sin hylkäämisperuste on ollut se, että velallisen katsotaan velkaantuneen ilmeisen 
kevytmielisesti.

Vuosien 1996-2007 aikana on käsitelty kaiken kaikkiaan 62 412 velkajärjestelyha-
kemusta. Vuoden 2007 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 4 184 velkajär-
jestelyasiaa, joista velkajärjestelyhakemuksia oli 3 320. Velkajärjestelyhakemuksista 
maksuohjelma vahvistettiin 2 891 tapauksessa. Näistä 269 oli yhteishakemuksia.

Vuonna 2007 vahvistetuissa maksuohjelmissa maksuvelvollisuus poistui koko-
naan 1 068 tapauksessa. Poistettujen maksuvelvollisuuksien eli ns. nollaohjelmien 
osuus kaikista vahvistetuista maksuohjelmista oli noin 37 prosenttia.

Vuonna 2007 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 
403 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa 
velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaa-
jien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2007 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 
32 000 euroa, mikä on lähes 10 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.



14

Vuonna 2007 vahvistettujen maksuohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumi-
sesta maksuohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 5,7 kuu-
kautta. Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista 87 prosentille vahvistet-
tiin maksuohjelma. Vahvistettujen maksuohjelmien osuus oli lähes sama kuin vuotta 
aiemmin. Lähes 74 prosentissa maksuohjelmista ohjelman pituus oli viisi vuotta.

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999) paransi takaajana 
olevan yksityishenkilön asemaa. Takaus annetaan yleensä vain koskien tiettyä luot-
toa.  Jollei takausta anneta yksilöidyn velan vakuudeksi, takaussitoumuksessa on 
sovittava takaajan vastuun enimmäismäärästä ja takauksen voimassaolosta ja yleis-
takauksen voimassaoloaikana takaajalla on oikeus irtisanoa takaus. Asuntoluottoja 
koskeva takaus on suoraan lain nojalla täytetakaus. Luotonantajalla on myös vel-
vollisuus selvittää takaukseen liittyviä riskejä ennen takaussitoumuksen antamista 
sekä antaa myöhemmin tietoja veloista ja velanhoidosta.

Vuosna 2002–2004 toteutettiin velkasovinto-ohjelma, jonka edistämiseen sitou-
tuivat yhteisesti Suomen Pankkiyhdistys, oikeusministeriö, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö, valtiovarainministeriö sekä Takuu-Säätiö. Myöhemmin ohjelmaan liittyivät 
myös keskeiset perintäalan toimijat, joille pankit olivat myyneet suuren osan lama-
ajan saatavistaan. Valtiovalta sitoutui hankkeessa siihen, että velallisilla on mahdol-
lisuus saada sovintoasiassa riittävästi neuvontaa. 

Ohjelman tarkoituksena oli ratkaista niiden yksityishenkilöiden velkaongelmia, 
joiden hoitamattomat pankkiluotot olivat peräisin 1990-luvun alun laman ajalta. Yli-
velkaantuneille tehtiin räätälöityjä vapaaehtoisia maksuohjelmia velkajärjestelylain 
periaatteiden mukaisesti.

Taulukko 1.   Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden 
velkajärjestelyhakemukset 1996-2007

Vuosi

Hakemus
hylätty

Maksuohjelma
vahvistettu

Muu
päätös

Hakemuksia
yhteensä

N % N % N  % N %

1996 1 767 12,3 11 892 82,4 770 5,3 14 429 100,0

1997 1 313 14,7 7 095 79,5 515 5,8 8 923 100,0

1998 647 12,7 4 140 81,2 310 6,1 5 097 100,0

1999 458 11,3 3 324 82,3 257 6,4 4 039 100,0

2000 386 11,0 2 941 83,4 199 5,6 3 526 100,0

2001 327 10,0 2 786 85,1 159 4,9 3 272 100,0

2002 260 8,2 2 736 86,6 163 5,2 3 159 100,0

2003 187 5,3 3 188 89,9 172 4,8 3 547 100,0

2004 314 6,9 3 985 87,6 250 5,5 4 549 100.0

2005 317 7,0 4 003 88,0 226 5,0 4 546 100.0

2006 251 6,3 3 540 88,4 214 5,3 4 005 100.0

2007 248 7,4 2 891 87,1 181 5,5 3 320 100.0
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Velkasovinto-ohjelman tuloksena saatiin aikaan noin 7 000 sovintoa. Velkojat sai-
vat perityksi noin yhden kymmenesosan saatavistaan, mikä vastaa lakisääteisten vel-
kajärjestelyjen tulosta. Kokonaan uutena menettelytapana velkasovintoprojektissa 
otettiin käyttöön niin sanottu kevennetty menettely, jossa tietyt kriteerit täyttävä 
pitkäaikaisesti maksukyvytön velallinen sai heti velat anteeksi. Kevennetty menet-
tely koski vain pankkivelkoja. Tällaisia sopimuksia tehtiin noin 1 050. Sovintoja teh-
dään edelleen velkojien ja velallisten kesken. Sovintojen tekeminen on osa pankkien 
ja perintätoimistojen normaalia toimintaa.

Oikeusministeriön asettama velkahallintatyöryhmä laati hallitusohjelmaan vuo-
sina 2003-2007 sisältyneen velkahallintaohjelman. Työryhmän työn tavoitteena oli 
selvittää, miten velkaongelmien syntymistä ja syvenemistä voidaan estää sekä miten 
maksukyvyttömyystilanteita voidaan hoitaa joustavasti ja tehokkaasti. Lisäksi tuli 
arvioida, miten velallisia voidaan kannustaa takaisin aktiiviseen elämään sekä, miten 
yritysvelallisen asemaa maksukyvyttömyystilanteessa voidaan parantaa. Ohjelman 
painopiste oli velkaongelmien syntymistä ja syvenemistä ennalta estävissä toimen-
piteissä. Työryhmä pohti tavoitteiden saavuttamista erityisesti muiden kuin lainsää-
dännöllisten toimenpiteiden avulla Toimenpiteinä ehdotettiin muun muassa talous-
tietämyksen vahvistamista, talousvalistuksen ja -neuvonnan koordinoimista sekä 
neuvonta- ja tukipalvelujen parantamista. Myös luottosuhteen osapuolten mahdolli-
suuksia osaltaan ennalta estää velkaongelmien syntymistä pohdittiin. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin nuorten ja pienyrittäjien asemaan. Useat työryhmän ehdotukset 
on toteutettu.

Laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) tuli voimaan vuonna 2003. Sosi-
aalinen luototus on osa kunnan sosiaalihuoltoa. Sen tarkoituksena on ehkäistä 
taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä 
suoriutumista.

Sosiaalinen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Kun-
nalla on mahdollisuus harkita toiminnan laajuus sekä luottopääoman määrä ja luot-
tojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan. Lainsäädännön avulla pyritään turvaa-
maan se, että kunnat ottavat sosiaalisen luototuksen käyttöön perusteiltaan saman-
laisena koko maassa.

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa 
ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla 
tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalista 
luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syr-
jäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suo-
riutumista. Luottoa voidaan myöntää esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, 
velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, kuntoutumiseen tai työllistymi-
sen edistämiseen, asumisen turvaamiseen tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen. Kun-
talaisella ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon.

Sosiaalisesta luotosta kunta voi periä kohtuullisen vuotuisen koron. Kunnan pitää 
järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luotonhakijalle ja -saajalle. 
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Kunta voi järjestää sosiaalisen luototuksen yksin tai yhteistyössä muiden kuntien 
kanssa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen harkintaan, jol-
loin joudutaan arvioimaan asiakkaan kanssa yhdessä hänen olosuhteitaan ja kyky-
ään suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalinen luototus ja ehkäisevä toimeen-
tulotuki ovat lähellä toisiaan tarkoituksensa ja kohderyhmänsä osalta. Molemmilla 
järjestelmillä pyritään auttamaan yksilöä ja perhettä suunnitelmallisesti ja puut-
tumaan riittävän varhain henkilöä tai perhettä uhkaaviin riskeihin ja toimeentulo-
ongelmiin.

Luoton määrä vaihtelee kunnittain muutamasta tuhannesta eurosta Helsingin 
15 000 euroon. Helsingissä sosiaalista luottoa myönnetään myös opiskelijoille.

Stakes kartoitti vuonna 2007 kuntien sosiaalista luototusta. Kunnat, joissa sosi-
aalinen luototus oli käytössä olivat: Alavus, Lappeenranta, Lehtimäki, Mikkeli, Oulu, 
Pedersör, Pori, Pudasjärvi, Rautjärvi ja Tuusula. Näiden kuntien väestöpohja kat-
taa 22 prosenttia koko maan väestöstä. Sosiaalinen luototus oli tulossa tai suunnit-
teilla seuraavissa kunnissa: Jyväskylä, Jämijärvi, Järvenpää, Kalajoki, Kerava, Kou-
vola, Kemijärvi, Lahti, Lappi, Lapua, Lempäälä, Perho, Ruovesi, Valtimo ja Vammala. 
Vuonna 2008 sosiaalinen luototus toimi tämän lisäksi ainakin Vantaalla, Espoossa 
ja Kemissä.

Vuonna 1990 perustettu valtakunnallinen sosiaalialan järjestö Takuu-Säätiö edis-
tää taloudellisessa kriisitilanteessa olevien henkilöiden itsenäistä selviytymistä. Vel-
kajärjestelylain voimaan tullessa helmikuussa 1993 oikeusministeriö antoi Takuu-
Säätiön tehtäväksi tiedottaa laista ja kouluttaa syntymässä olevaa velkaneuvoja-
ammattikuntaa, velkojia ja muita asiaankuuluvia tahoja. Talous- ja velkaneuvon-
nasta annetun lain voimaan tullessa vastuu neuvojien koulutuksesta ja velkajärjes-
telylain tiedotuksesta siirtyi Kuluttajavirastolle.

Takuu-Säätiö auttaa ennalta arvaamattomasta syystä taloudelliseen kriisitilantee-
seen joutuneiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä tarjoamalla maksutonta puhe-
linneuvontaa ja takaamalla järjestelylainoja. Toiminnassa huomioidaan velallisten, 
velkojien sekä yhteiskunnan edut. Pääosa toiminnasta rahoitetaan Raha-automaat-
tiyhdistyksen varoin. Takauksia varten säätiölle on myönnetty 47 miljoonan euron 
pääomavaraus, jota vastaan takauksia myönnetään. 

Säätiö myöntää takauksia ylivelkaantuneille ihmisille, jotta nämä voisivat selviy-
tyä velkojensa maksamisesta itsenäisesti. Takaus on tarkoitettu pääasiassa sairau-
den, työttömyyden tai muun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi taloudelliseen krii-
sitilanteeseen joutuneille. Takausta ei välttämättä myönnetä, jos velkatilanne on rat-
kaistavissa muilla keinoilla. Takaus auttaa velallista saamaan pankista lainan, jolla 
useat eri velat yhdistetään yhdeksi uudeksi järjestelylainaksi. Takaus on pääsään-
töisesti ainutkertainen ja sen enimmäismäärä on nykyisin 34 000 euroa. 

Takuu-Säätiölle jätetyn hakemuksen käsittelyssä on 2-3 kuukauden jono, jonka 
lisäksi tulee vielä varsinainen käsittelyaika. Jos hakemus hyväksytään, joutuu asia-
kas näyttämään halukkuutensa hoitaa velkaongelmansa suoriutumalla maksujensa 
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ja velkojensa hoidosta 3-6 kuukauden ajan, minkä jälkeen takaus vasta myönnetään. 
Syksystä 2008 näyttöaika on ollut pääsääntöisesti 3 kuukautta aiemman 6 kuukau-
den sijasta. 

Vuonna 2008 Takuu-Säätiöön saapui 941 hakemusta, mikä oli 16 % enemmän kuin 
vuonna 2007.

Taulukko 2.   Takuu-Säätiön hakemustoimenpiteet vuosina 2007 – 2008

KPL 2008 2007

Myönnetty 339 289

Hylätty 392 331

Palautettu 19 7

Rauennut 120 130

Peruuttanut 78 69

Siirretty 224 98

YHTEENSÄ 948 924

Takuu-Säätiö hallinnoi ja toteuttaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella Omille jaloille 
-projektia vuosina 2006-2009. Projekti on valtakunnallinen verkostohanke, jossa 
yhteistyökumppaneina ovat A-Kiltojen Liitto, A-klinikkasäätiö, Kriminaalihuollon 
tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveys-
seura ja Suomen Setlementtiliitto.

Projekti auttaa erityisesti päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peli-
ongelmaisia henkilöitä heidän talous- ja velkaongelmissaan. Projektissa kehitetään 
vertaistukimalleja, joissa koulutuksen saaneet vapaaehtoisina toimivat vertaiset ja 
tukihenkilöt opastavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä auttamisjärjestelmien 
piiriin. Näiden tukisuhteiden lisäksi projektin toimesta on perustettu taloustietopis-
teitä, joissa on saatavilla taloudenhallintaa ja velkaongelmia käsittelevää materiaa-
lia. Joissakin taloustietopisteissä myös tukihenkilö on tavattavissa. 

Omille jaloille -projekti järjestää tukihenkilöitten ja vertaistalousneuvojien kou-
lutuksia eri puolilla Suomea. Sen lisäksi projekti kouluttaa kumppanuusjärjestöjen 
ja niiden sidosryhmien henkilöstöä.

Kirkon diakoniarahasto aloitti vuonna 2000 akordirahastohankkeen, johon 
käytettiin avustusvaroja neljä miljoonaa markkaa (672 752 euroa). Hankkeen päätyt-
tyä toimintaa on jatkettu Kirkon diakoniarahaston normaalina avustustoimintana. 

Diakoniatyöntekijät laativat avustushakemuksen ja ottavat huomioon asiakkaan 
kokonaisvaltaisen tuen. Rahaston hallitus tekee päätökset avustuksista. Avustuslas-
kelman lähtökohtana ovat asiakkaan tulot ja velkajärjestelylain normin mukaiset 
menot sekä tätä kautta selvitetty asiakkaan maksuvara. Veloista selvitetään senhet-
kinen tila, alkuperäinen velka ja maksukertymä. Maksukertymä otetaan huomioon 
ensisijaisesti alkuperäisen pääoman vähennyksenä. Edellisen perusteella selvitetään 
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kohtuullinen akordi velan maksamiseksi. Taloudellisen ahdingon syynä voi olla tuli-
palo tai jokin muu äkillinen onnettomuus, sairaus, pitkäaikaistyöttömyys tai takaus-
velkojen lankeaminen maksettavaksi.

Velan maksu koostuu maksuvaran mukaan asiakkaan osuudesta, velkojan osuu-
desta, joka on akordi, sekä avustuksen osuudesta. Asiakkaan osuuteen voi liittyä 
Takuu-Säätiön takaama laina. Asiakkaan osuus on 0 euroa, jos ei ole maksuvaraa. 
Maksuohjelma on suurimmillaan viisi vuotta. Olennaista on, että sopimus on ker-
taluontoinen ja sitova, lisäsuoritusvelvollisuutta ei ole. Akordirahastosta saatavan 
avustuksen osuus on korkeintaan 8 500 euroa. Velkojan antaman akordin tulee olla 
avustusta suurempi.

Joulukuuhun 2008 mennessä rahaa on käytetty 827 300 euroa ja tätä kautta hoi-
dettu noin 30 000 000 euron edestä velkoja. Avustus on ollut noin 3 % kokonaisvel-
kamäärästä ja noin 300 perhettä on vapautunut veloistaan. 

Toiminta edellyttää velkaneuvonnan ja diakoniatyön yhteistyötä, usein verkosto 
on laajempikin. Kun kirkon diakoniarahaston osalta ratkaisun käsittelyaika on nor-
maalisti kuukausi, akordirahastossa ratkaisun löytymiseen voi kulua kuukausia.

Oulun ja Kuopion hiippakunnissa liike-elämä on lahjoittanut avustustoimintaan 
noin 100 000 euroa. Alueellisten neuvottelukuntien, joiden jäseninä on rahoitta-
jien ja diakoniatyön lisäksi velkaneuvoja, lakimies ja hiippakunnan edustus, tehtävä 
on löytää ratkaisuehdotus velkaongelmaan diakoniatyön asiakkaan puolesta lähettä-
män hakemuksien pohjalta. Oulun ja Kuopion hiippakuntien alueella avustamisessa 
puolet avustuksesta on tullut Kirkon diakoniarahastolta ja puolet lahjoituksesta.  
Muualla Suomessa avustus tulee kokonaan Kirkon diakoniarahastosta
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2. Velkojen perintä

2.1. Laki saatavien perinnästä

Kun velkoja tai perintätoimisto perii velkaa kuluttajalta, sen on noudatettava perin-
nässä lakia saatavien perinnästä (513/1999) ja hyvää perintätapaa. Hyvän perintä-
tavan mukaan perinnästä ei saa aiheutua velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia 
kuluja tai tarpeetonta haittaa.

Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta (28/2005) tuli voimaan 
1.5.2005. Kuluttajasaatavien perintäkulujen kohtuullisuuden ja riittävän yhdenmu-
kaisuuden varmistamiseksi lakiin lisättiin säännökset siitä, minkälaisista perintätoi-
mista saa vaatia korvauksen kuluttajavelalliselta. Velallisen oikeusaseman paranta-
miseksi lakiin lisättiin myös säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä vel-
kojalta ajantasaiset tiedot velkatilanteestaan ja selvitys velkapääomalle kertyneiden 
korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Laissa on säädetty muun muassa maksumuistutuksesta ja perintäkulujen enim-
mäismääristä kuluttajasaatavan perinnässä. Kirjallisesta maksumuistutuksesta 
saa periä 5 euroa sekä maksuvaatimuksesta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 
euroa tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa, suoraan ulosottokel-
poista saatavaa koskevasta maksuvaatimuksesta 12 euroa; sekä yhdessä velallisen 
kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta maksusuunnitel-
masta 30 euroa.

Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta maksuvaatimuksesta saa vaatia perin-
täkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen 
lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteen-
sä enintään seuraavat määrät: 

1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän; ja
2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa.
Velalliselta saa vaatia edellä mainitut määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos 

perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perin-
tätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. 
Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perus-
teista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi kuluja vaaditaan yli muutoin 
sovellettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän. Suoraan ulosottokelpoisen 
saatavan perinnästä velalliselta ei kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina yhteensä 
enempää kuin 59 euroa. 
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2.2. Maksuhäiriömerkinnät ja 
luottotietolain uudistaminen

Uusi luottotietolaki (527/2007) tuli voimaan marraskuun alussa 2007. Lakiin koottiin 
kuluttajia, yrityksiä ja yritysten vastuuhenkilöitä koskevien luottotietojen sääntely.

Kuluttajan ja velallisen kannalta uudistus selkeytti ja osittain lyhensi maksuhäi-
riömerkintöjen ja luokitustietojen säilyttämisaikoja. Muun muassa velkomusasi-
assa annetun tuomion merkintäaika lyheni neljästä vuodesta kolmeen vuoteen. Jos 
rekisteröity henkilö on maksanut sen velan, jonka johdosta esimerkiksi velkomus-
tuomioon perustuva maksuhäiriömerkintä on syntynyt, maksuhäiriömerkintä pois-
tetaan kahden vuoden kuluessa merkinnän tekemisestä. Kuitenkin jos luottorekis-
teriin merkitty henkilö saa häiriömerkinnän voimassaoloaikana uuden merkinnän, 
voidaan aiempikin merkintä säilyttää rekisterissä neljä vuotta. Uusi laki kannustaa 
velallista maksamaan maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan, jolloin merkintä-
aika lyhenee.

Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan rekisteriin merkitä tieto siitä, että maksuhäiriö 
on syntynyt takausvastuun johdosta. Lakiin tulivat myös säännökset alaikäisiä kos-
kevien tietojen merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

Kuviossa 1 on esitetty maksuhäiriöisten henkilöiden lukumäärä vuosina 1999-2008 
Suomen Asiakastiedon luottokannassa kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Määrät 
ovat olleet suhteellisen tasaisia. Vuosituhannen alussa maksuhäiriöisten henkilöi-
den määrä hieman laski ja sitten se jälleen kääntyi kasvuun vuonna 2005. Vuoden 
2008 lopussa luottotietorekisterissä oli 292 000 henkilöä. Maksuhäiriöisten henki-
löiden määrä väheni huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Tämä kuitenkin johtu-
nee siitä, että 1.9.2008 otettiin käyttöön luottolain mukaiset maksuhäiriömerkintöjen 
tallennusajat, jolloin noin 22 000 henkeä poistui rekisteristä. Asiakastiedon Oikeus-
poliittiselle tutkimuslaitokselle tuottaman erillisen selvityksen mukaan ilman tallen-
nusaikojen muutoksia vuoden 2008 lopussa maksuhäiriöisiä henkilöitä olisi ollut 2,4 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2007 eli noin 317 000 (Rantala & Tarkkala 2009).

Suomen Asiakastiedon mukaan uusien maksuhäiriöiden kasvu on ollut voimak-
kaampaa kuin rekisteröityjen henkilöiden määrä, mikä tarkoittaa sitä, että samoille 
henkilöille tulee yhä useampia maksuhäiriömerkintöjä.

Suomen asiakastiedon luottotietokannan mukaan maksuhäiriömerkintöjä on vuo-
sien 2004-2008 aikana ollut eniten 35-44 –vuotiailla ja seuraavaksi eniten 45-54 –vuo-
tiailla. Vielä 55-64- vuotiailla on enemmän maksuhäiriömerkintöjä kuin alle 34-vuo-
tialla ja sitä nuoremmilla. 
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2.3. Ulosotto

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan, että velallisen etua. Ulos-
ottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti 
maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon 
tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä.

Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan ulosmittausta koskevat uudet säännökset, 
jotka toivat jonkin verran lievennyksiä erityisesti heikossa taloudellisessa asemassa 
oleville velallisille. 

Velalliselle on palkan, eläkkeen ja muun toistuvaistulon ulosotossa jätettävä sää-
detty suojaosuus omaan ja perheensä elatukseen. Yleinen ulosmittauksen määrä on 
kolmasosa nettotulosta. Pienituloisten velallisten suoja parani uudistuksessa jon-
kin verran. Kolmasosa nettotuloista –sääntöä lievempää ulosmittausta sovelletaan 
entistä laajemmin. Velalliselle on jätettävä suojaosuuden lisäksi kolmasosa suoja-
osuuden ylittävästä nettopalkan osasta. Hyvätuloisten ulosmittaukseen ulosottolain 
uudet säännökset toivat tiukennuksia vuoden 2009 alussa. Velalliselle jää kuitenkin 
aina vähintään puolet nettopalkasta.

Pienituloinen velallinen saa automaattisesti vuosittain kaksi vapaakuukautta eli 
keskeytystä ulosottoon. Muutoin velallisella on oikeus yhdestä kolmeen vapaakuu-
kauteen vuodessa. Oikeus vapaakuukausiin alkaa vuoden jatkuneen toistuvaistu-
lon ulosmittauksen jälkeen.

Kuvio 1. Yksityishenkilöt, joilla on voimassa olevia 
maksuhäiriömerkintöjä Suomen Asiakastiedon
luottotietokannassa kunkin vuoden viimeisenä päivänä.

1999 2000       2001     2002    2003  2004      2005      2006     2007 2008

320 000

310 000

300 000

290 000

280 000

270 000

260 000

250 000

240 000

314 600

308 200

304 800 305 200

295 700 294 900

303 200

306 610 309 296

292 454

Maksuhäiriöisten henkilöiden lukumäärä 1999-2008
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Velallisen maksettavaksi kuuluva ulosottomaksu, niin sanottujen taulukkomak-
sujen perintä lakkaa, kun ulosmittaus on kestänyt kaksi vuotta ja velallinen on sinä 
aikana suorittanut määrätyn määrän maksuja. Lisäksi käyttöön otettiin alempia mak-
suluokkia pienten kertymien ulosotossa. Näin entistä suurempi määrä kertymästä 
menee velan lyhennyksiin.

Velan lopullista vanhentumista koskeva säännös tuli voimaan vuoden 2008 alusta. 
Ulosottokaaren (705/2007) mukaan saatava vanhentuu lopullisesti, kun ulosoton 
enimmäisaika on kulunut umpeen. Pääsääntö on, että ulosottoperuste on täytän-
töönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Tästä on kaksi poikkeusta, jolloin määräaika 
on 20 vuotta: 1) velkoja on luonnollinen henkilö tai 2) perittävänä on korvaussaa-
tava rikoksesta, josta tekijä on tuomittu vankeuteen (ehdollinen tai ehdoton) tai 
yhteiskuntapalveluun. Enimmäisaikaa koskevat säännökset lisättiin ulosottolakiin 
jo vuonna 2004. Päävelallisen vapauduttua myös takaaja vapautuu. Saatavaa ei jat-
kossa voida enää periä myöskään velallisen kuolinpesästä. Suurin kertakaikkinen 
merkitys velan vanhentumista koskevalla uudistuksella on 1990-luvun alun velkojen 
osalta, joiden ulosotto päättyi maaliskuun 2008 alusta, kun niiden osalta ulosoton 
enimmäisaika tuli täyteen. 

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä vahvistetun maksuohjelman määräaika las-
ketaan maksuohjelman vahvistamispäivästä. Maksuohjelman ”omalla” määräajalla 
on merkitystä lähinnä silloin, kun maksuohjelman mukaisia suorituksia peritään 
ulosoton kautta. Vuoden 2008 maaliskuussa voimaan tulleen velkajärjestelylain muu-
toksen (HE 178/2007) mukaan jo maksuohjelman vahvistamisvaiheessa otetaan huo-
mioon yksittäisten saatavien lopullinen vanhentuminen maksuohjelman aikana. 

 Velallisen sairaus, työttömyys tai muu vastaava syy voidaan ottaa huomioon ulos-
mittauksessa. Jos velallinen on ollut pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta voi-
daan lykätä enintään neljä kuukautta, jollei ulosoton hakijan maksunsaanti olen-
naisesti vaarannu.

Yhteydet talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton välillä vaihtelevat paljon eri 
neuvonta-alueilla. Ulosotossa annetaan paljon yleisneuvontaa asiakkaiden ongel-
mien selvittämiseksi ja ulosottoviranomaiset lähettävät asiakkaitaan myös talous- 
ja velkaneuvontaan.

Ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. 
Ohjaus ja valvontatehtäviä hoitavat myös lääninhallitusten oikeushallintopäälli-
köt. He ratkaisevat muun muassa ulosottoviranomaisten menettelystä tehdyt kan-
telut. Oikeusministeriöllä tai oikeushallintopäälliköllä ei kuitenkaan ole toimivaltaa 
kumota tai muuttaa yksittäistä ulosmittausta tai muuta toimenpidettä.

Vuoden 2010 alussa valtakunnallisena keskusvirastona aloittaa hallintovirasto, 
jolle siirtyy suurin osa oikeusministeriön ja lääninhallituksen ulosottoa koskevista 
tehtävistä. Paikallistasolla toimii 22 ulosottopiiriä omina paikallisina ulosottovirastoi-
naan ja niiden toimialueena on yleensä yksi tai useampi kihlakunta. Tämä kokonai-
suus muodostaa jatkossa oikeusministeriön alaisen ulosottolaitoksen. Uuden viras-
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ton aloitukseen saakka ulosoton toiminnan ohjaus- ja kehittämistehtävät hoidetaan 
oikeusministeriön ulosottoyksikössä.

 Vuonna 2007 ulosottovirastoihin saapui koko maassa 2 502 velkajärjestelyyn liit-
tyvää asiaa ja velallisten määrä oli 1 667. Vuonna 2008 lokakuun viimeiseen päivään 
saakka oli saapunut 2 171 velkajärjestelyyn liittyvää asiaa ja velallisten määrä oli 
1 428. Perinnässä 31.10.2008 oli 3 412 velkajärjestelyyn liittyvää asiaa, jolloin velal-
listen määrä oli 1 845. 

Kaiken kaikkiaan ulosotossa olevien velallisten määrä on vähentynyt 2000–luvulla. 
1990-luvun alussa lama lisä ulosottovelallisten määrää. 

Kuvio 2. Ulosottovelalliset vuosina 1998 -2008; tilanne vuoden lopussa.
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2.4. Konkurssilainsäädäntö

Konkurssilaki (120/2004) tuli voimaan 1.9.2004. Laki korvasi vuoden 1868 konkurs-
sisäännön. Laki sisältää säännökset muun muassa konkurssin alkamisen edellytyk-
sistä, konkurssivelallisen asemas-ta, konkurssimenettelyn eri vaiheista, konkurssi-
saatavista, konkurssihallinnosta sekä konkurssi-pesään kuuluvan omaisuuden hoi-
dosta ja myynnistä. Yksityishenkilön velkajärjestelyn yhteydet konkurssimenet-
telyyn ovat vähäiset. Yksityishenkilön velkajärjestely on vaihtoehto lähinnä ulos-
otolle. Hallitusohjelman mukaan jatketaan henkilökohtaista konkurssia koskevaa 
selvitystyötä.

Vuonna 2008 tammi-marraskuussa pantiin vireille 2 437 konkurssia, mikä on lähes 
16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökun-
nan määrä kaikissa konkurs-siin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 703, mikä 
on lähes 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna vuotta aiempaan 
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konkurssien määrä kasvoi kaikilla tarkasteltavilla päätoi-mialoilla. Lukumääräi-
sesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden toimialalla. Toimi-alalla pan-
tiin vireille 64 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös kaupan ja raken-
tami-sen toimialoilla konkurssien määrät kasvoivat selvästi. Kaupan toimialalla pan-
tiin vireille 45 konkurssia ja rakentamisen toimialalla 43 konkurssia enemmän kuin 
vuotta aiemmin.

Kuvio 3. Vireille pannut konkurssit tammi-marraskuussa 2006-2008.
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3. Talous- ja velkaneuvonnan 
kehitys ja tila

3.1. Talous- ja velkaneuvonta lakisääteiseksi

Oikeusministeriö teki jo yksityishenkilön velkajärjestelyä laadittaessa vuonna 1992 
ehdotuksen, että velkaneuvonnan järjestäminen olisi tullut kuntien lakisääteiseksi 
tehtäväksi. Taloudellisista syistä tätä ei esitetty vaan velkaneuvonta hoidettiin vapaa-
ehtoisin järjestelyin.

Marraskuussa 1992 useat ministeriöt, järjestöt ja Suomen Pankkiyhdistys teki-
vät oikeusministeriön aloitteesta sopimuksen velkajärjestelytoimikuntien perusta-
misesta. Velkajärjestelytoimikuntien avulla saatiin eri intressitahot osallistumaan 
velkaneuvonnan järjestämiseen. Vuoden 1993 aikana velkaneuvonta laajeni koko 
maahan.

Velkaneuvontaa tarjosivat pääasiassa viranomaiset, kuten oikeusaputoimistot, 
kunnalliset velka- ja kuluttajaneuvojat sekä sosiaalityöntekijät. Myös useat seura-
kunnat ja järjestöt antoivat velkaneuvontaa.

Organisaatioiden panostus velkaneuvontaan vaihteli hyvin paljon. Vuonna 1994 
oikeusaputoimistot panostivat työntekijöiden kokonaismäärän mukaan laskien eni-
ten neuvontatehtäviin. Velkaneuvontatoimistot olivat kuitenkin henkilömäärältään 
suurimpia toimintayksiköitä ja seurakunnillakin oli suuria toimipisteitä. Toimijoiden 
koulutus- ja ammattitausta muodostui kirjavaksi. Oikeudellisen avun saaminen tur-
vattiin yleisen oikeusavun kautta. Neuvontatyön oikeudellista vaativuutta kuvasti 
selvittäjien runsas käyttö velkajärjestelyssä.

Kunnat käyttivät velkaneuvojien palkkaamiseen aluksi työministeriön antamia 
työllistämistukia. Oikeusministeriö ryhtyi vuonna 1994 maksamaan kunnille velka-
neuvojien palkkaamista varten työllistämistukea vastaavan rahamäärän, jotta vel-
kaneuvojien työsuhteiden jatkuminen voitiin turvata. Lisäksi kunnat saivat kor-
vausta velkajärjestelyasioissa annetusta yleisestä oikeusavusta oikeusministeriön 
perusteiden mukaan.

Kunnille myönnetyn tuen lisäksi valtakunnalliset järjestöt Takuu-Säätiö, Suomen 
Kuluttajaliitto, Marttaliitto ja Finlands Svenska Marthaförbundet sekä Turun Diako-
niasäätiö saivat vuosittain tukea velkaneuvonnan järjestämiseen. Velkaneuvonta-
palveluja tarjosivat lisäksi esimerkiksi seurakunnat, velkaantuneiden omat järjes-
töt sekä erilaiset kansalaisjärjestöt. 

Käytännössä palvelujen kenttä muodostui kirjavaksi ja ongelma oli jatkuva epä-
varmuus velkaneuvonnan saatavuudesta.

Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysministeriö asetti velkaongelmatyöryhmän, jonka 
tehtävänä oli tehdä esityksiä toimeentulo-ongelmien lievittämiseksi ja syrjäyty-
misen ehkäisemiseksi. Työryhmän mukaan velkaongelmat olivat muuttumassa 
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velkajärjestelyhakemusten valmistelemisesta yhä enemmän taloudellisen ja sosiaa-
lisen neuvonnan suuntaan. Myös ennalta ehkäisevää talousneuvontaa pidettiin tär-
keänä. Velkaongelmatyöryhmä ja samanaikaisesti velkaongelmien selvittelyä pohti-
nut ministerityöryhmä esittivät erityisten selvitysmiesten asettamista sovittamaan 
yhteen maan eri osien velkaneuvontapalveluja. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö asettivat selvitysmiehiksi johtaja Kari Lehtolan ja neuvotteleva virka-
mies Matti Ollinkarin. Selvitysmiesten raportissa ehdotettiin velkaneuvonnan laki-
sääteistämistä. Velkaneuvontaa ei kuitenkaan ehdotettu kuntien lakisääteiseksi teh-
täväksi, vaikka kunnat tuottaisivatkin velkaneuvontapalvelut. Selvitysmiehet ehdot-
tivat, että palvelut tuotettaisiin kuntien ja valtion välisin toimeksiantosopimuksin. 
Lisäksi selvitysmiehet ehdottivat, että velkaneuvontapalvelujen tuottamisen ylin 
johto ja valvonta kuuluisivat oikeusministeriölle. 

Vuonna 1999 oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdo-
tukset hallituksen esityksiksi laiksi velkaneuvonnasta ja laiksi yksityishenkilön vel-
kajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Selvitysmiesten ehdotus velkaneuvon-
nan johdon ja valvonnan kuulumisesta oikeusministeriön alaisuuteen ei kuitenkaan 
toteutunut. Velkaneuvonnan sijoittamista kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalalle perusteltiin neuvonnan painopisteen siirtymisellä ehkäisevän talousneu-
vonnan suuntaan ja velkajärjestelyasioiden vähenemisellä. Velkaneuvonnan arvi-
oitiin soveltuvan parhaiten Kuluttajavirastoon, koska virastolla oli entuudestaan 
vastaavanlaisia kuluttajaneuvontaan liittyviä tehtäviä. Yksi peruste esitykselle oli 
se, että neuvonnan saatavuus ja sisältö oli ollut epäyhtenäistä. Lakisääteistämisen 
tavoitteena oli taata yhdenvertaisuus ja kokonaisvaltainen kehittäminen.

Hallitus antoi toukokuussa 2000 eduskunnalle esityksen laiksi velkaneuvonnasta 
(HE 37/2000). Eduskunta lisäsi lain nimeen talousneuvonnan. Lisäksi eduskunta 
korosti lääninhallitusten vastuuta talous- ja velkaneuvonnan järjestämisessä. Laki 
talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000) tuli voimaan 1.9.2000. 

3.2. Talous- ja velkaneuvonnan sisältö

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on antaa yksityishenkilöille tietoja ja neuvon-
taa talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta, avustaa henkilöitä taloudenpidon 
suunnittelussa, selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdolli-
suudet ja avustaa velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä sovinto velko-
jiensa kanssa sekä avustaa velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa, 
erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajärjestelystä 
annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa. Neuvonta on asi-
akkaille maksutonta.

Talous- ja velkaneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja pyri-
tään saamaan velkaongelmille ratkaisu. Yleisen tilannekartoituksen lisäksi asia-
kaan kanssa keskustellaan erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja avustetaan niiden 
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toteuttamisessa. Läpikäytäviä vaihtoehtoja ovat muun muassa sosiaalinen luototus, 
erilaisten etuuksien ja tukien hakeminen, Takuu-Säätiön takaus, sovintoratkaisut 
velkojien kanssa sekä yksityishenkilön velkajärjestely. Talous- ja velkaneuvonnan 
työsuoritteita on seurattu systemaattisesti vuodesta 2001 lähtien. 

Taulukko 3. Talous- ja velkaneuvonnan työsuoritteet 
Kuluttajaviraston raportin mukaan 

Velkaneuvonnan työsuorite 2007 2006 2005

asiakastapaamiset 30 300 32 501 33 611

asiakkaan taloudellisen 
tilanteen selvitys 

15 964 15 868 17 631

sovintoesityksiä velkojille 
eri muodoissa 

2 861 3 289 3 794

takaushakemuksia 
Takuu-Säätiölle 

790 720 1 088

velkajärjestelyhakemuksia 
käräjäoikeuteen 

2 700 3 299 3 724

laadittu maksuohjelmia 
käräjäoikeuteen 

486 634 818

tarkastettu selvittäjän tekemiä 
maksuohjelmia 

2 051 2 221 2 176

kirjallisia lausumia tai valituksia 
laadittu käräjäoikeudelle, 
hovioikeuteen tai selvittäjälle 

1 959 2 221 2 344

avustettu asiakasta toimeentu-
lotuen ja/tai sosiaalisen luoton 
hakemuksessa, kirkondiakonia- 
tai akordirahaston avustus-
hakemuksessa ja ulosoton 
vapaakuukausien hakemisessa 

2 016 2 021 1 963

tarkistettu asiakkaan 
lisäsuoritusvelvollisuus 

3 201 3 098 2 985

tehty maksuohjelman 
muutoshakemuksia 

821 976 966

avustettu maksuohjelman 
raukeamisasiassa 

47 41 57

yhteensä 63 196 66 889 71 157 

Suurin osa suoritteiden määrästä oli vähentynyt vuodesta 2006. Vain asiakkaiden 
taloudellisen tilan määrittämistä, Takuu-Säätiölle tehtyjen takaushakemusten mää-
rää, asiakkaan lisäsuoritusvelvollisuuden maksamisen laskemista ja maksuohjelman 
raukeamiseen liittyvää avustamista koskevat suoritteet lisääntyivät vuonna 2007.

Talous- ja velkaneuvojat laativat velkajärjestelyhakemusten ohella jonkin verran 
myös maksuohjelmia. Useimmissa velkajärjestelytapauksissa käräjäoikeus määrää 
kuitenkin erillisen selvittäjän. Velalliselle tästä koituu kustannuksina korkeintaan 
neljän kuukauden maksuohjelman pidennys ja loput kustannukset maksaa valtio.
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Taulukko 4. Asetuksen 1212/2001 perusteella maksetut selvittäjien 
palkkiot yksityishenkilön velkajärjestelyasioissa. Tilastotiedot
käräjäoikeuksista. (vuoden 2008 osalta ennuste)

Käräjäoikeudet kappalemäärä euro keskimäärin €

2008 2061 1 362 840 660

2007 2589 1 634 914 631

2006 2905 1 733 614 597

Selvittäjille maksetut kokonaiskustannukset ovat pienentyneet parin viimeisen vuo-
den aikana, koska velkajärjestelyhakemusten määrä on vähentynyt. 

Vaikka talous- ja velkaneuvonnan painopiste on asiakkaiden ylivelkatilanteiden 
selvittämisessä, annettiin vuonna 2007 talousneuvontaa lähes joka kolmannen vel-
kojen järjestelysuoritteen yhteydessä. Talousneuvontaa ylivelkatilannetta ennalta-
ehkäisevänä tai velkojen järjestelyä tukevana toimintana annettiin lähes 3 500 ker-
taa ja vajaa 500 kertaa käytiin puhumassa yleisötilaisuuksissa, kirjoitettiin artikke-
leita ja esiinnyttiin joukkotiedotusvälineissä.

Yksilöllisen ennaltaehkäisevän talousneuvonnan antaminen on jäänyt toissijai-
seksi, mutta sen määrä on aikaisemmista vuosista kuitenkin kasvanut vuoteen 2005 
asti. Vuonna 2006 ennaltaehkäisevän neuvonnan osuus laski 30 % kasvaen jälleen 
vuoden 2007 aikana. Ennaltaehkäisevän talousneuvonnan antaminen asiakkaalle, 
jolla ei ollut ylivelkatilannetta, samoin kuin asiakkaalle, jolla oli jo aiemmin tehty 
järjestely, lisääntyi tasaisesti. 

Taulukko 5. Yksilöllinen ennaltaehkäisevä talousneuvonta.

Vuosi määrä 

2003 2 125 

2004 3 131 

2005 4 399 

2006 2 519 

2007 3 455 

Keskeinen syy yksilöllisen ennaltaehkäisevän neuvonnan vähäisyyteen on olut se, 
että velkojen järjestelyä ja sovittelua hakevat asiakkaat vievät pääsääntöisesti talous- 
ja velkaneuvonnan voimavarat. 

Velkojen järjestelyn ohessa korjaavaa talousneuvontaa annetaan normaalin asia-
kastyön ohessa lähes jokaiselle asiakkaalle. 
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3.3. Talous- ja velkaneuvonnan 
organisointi ja rahoitus

Talous- ja velkaneuvonta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Neu-
vonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat Kuluttajavirastolle. Kuluttajavi-
rasto vastaa myös talous- ja velkaneuvojien ajankohtaiskoulutuksesta. Vuoden 2007 
aikana Kuluttajavirastossa osallistui 12 henkilöä talous- ja velkaneuvontaan liitty-
viin tehtäviin. Keväällä 2006 kuluttajavirasto perusti kaksi talous- ja velkaneuvontaa 
käsittelevää työryhmää: kehittämistyöryhmän sekä prosessi- ja laaturyhmän. Kehit-
tämistyöryhmässä on tarkasteltu neuvonnan järjestämistä sekä prosessi- ja laatupro-
jektissa on kehitetty toimintamallia asiakastyöksi. Talous- ja velkaneuvonnan pro-
sessityö jatkuu edelleen.

Lääninhallitukset vastaavat siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävästi saa-
tavissa läänin alueella ja huolehtivat siitä, että kaikkien kuntien asukkaat kuuluvat 
jonkin neuvontayksikön piiriin. Läänit tekevät myös sopimukset kuntien ja muiden 
palveluntuottajien kanssa talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain asetuksen talous- ja velkaneuvonnan-
palveluiden tuottajille maksettavien korvausten perusteista Kuluttajaviraston esityk-
sestä.  Maksuperusteasetuksen vahvistamisen jälkeen lääninhallitukset tekevät pää-
töksen varojen jaosta eri palveluntuottajille. 

Talous- ja velkaneuvonnan ohjaus-, kehittämis- ja tiedottamiskanavana toimii neu-
vojien ekstranet-sivusto, jota ylläpitää Kuluttajavirasto. Sivuston kautta välitetään 
muun muassa tietoja lakimuutoksista, koulutuksista, sidosryhmien toiminnasta, tut-
kimuksista ja tietopankki neuvojien kysymyksiin annetuista vastauksista. 

Talous- ja velkaneuvontayksiköt ovat velvollisia antamaan lääninhallitukselle ja 
Kuluttajavirastolle seurantaa ja valvontaa sekä korvauksen määräämistä varten tar-
peelliset tiedot toiminnastaan. Kuluttajavirasto laatii suoritteiden ja varojen käytön 
seurannasta koko maan kattavan vuosittaisen yhteenvedon.

Valtion aluehallinto organisoidaan uudelleen 1.1.2010 lukien. Valtion aluehallinto-
viranomaisten tehtävät kootaan kahteen aluehallintoviranomaiseen, jotka ovat työni-
miltään Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus sekä Aluehallintovirasto. Talous- 
ja velkaneuvonta asiat on tarkoitus siirtää Aluehallintovirastoon, joka toimii Man-
ner-Suomessa kuudella toiminta-alueella. Kuuden päätoimipaikan lisäksi virastolla 
on enintään kolme sivutoimipaikkaa.

Vuonna 2007 neuvonnan kokonaiskustannukset olivat noin 7,1 miljoonaa euroa. 
Niistä valtion korvaukset kattoivat 65 % ja kunnat kustansivat 35 %. Kuntien vapaa-
ehtoisen rahoituksen osuus on vuodesta 2001 kasvanut vähitellen. Vuonna 2004 kun-
tien rahoitus kattoi 18 % kokonaiskuluista. Kaksi vuotta myöhemmin kuntien rahoi-
tus oli kasvanut 37 prosenttiin. Kuntien rahoituksen määrä vaihtelee. Vuonna 2007 
osa kunnista ei rahoittanut toimintaa lainkaan, kun vastaavasti enimmillään yksi-
kön toiminta sai rahoitusta hieman yli 370 000 euroa. Valtion korvaus olisi kattanut 
vain noin 100 neuvojan palkkauksen.
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Taulukko 6. Talous- ja velkaneuvonnan määrärahojen kehitys

Vuosi valtion korvaus 

2001 3,111 miljoonaa euroa 

2002 4,183 miljoonaa euroa, josta velkasovintorahaa 572.500 euroa 

2003 5,685 miljoonaa euroa, josta velkasovintorahaa 1,374 miljoonaa euroa

2004 5,685 miljoonaa euroa, josta velkasovintorahaa 1,374 miljoonaa euroa

2005 5,311 miljoonaa euroa

2006 4,311 miljoonaa euroa

2007 4,661 miljoonaa euroa

2008 4,611 miljoonaa euroa

2009 4,611 miljoonaa euroa

3.4. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuus

Talous- ja velkaneuvontapalvelu järjestetään ensisijaisesti siten, että kunta tekee 
lääninhallituksen kanssa kuntalain (365/1995) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopi-
muksen, jossa se sitoutuu huolehtimaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjes-
tämisestä kunnassa asuville henkilöille. Lääninhallitus ja kunnat voivat sopia, että 
kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta.

Kunta voi järjestää talous- ja velkaneuvontapalvelun perustamalla sitä varten 
yhden tai useamman viran tai työsopimussuhteisen tehtävän. Virka tai tehtävä voi 
olla osa-aikainen, taikka se voidaan kunnassa yhdistää toiseen virkaan tai tehtä-
vään, jollei yhdistäminen vaikuta tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Virka tai 
tehtävä voidaan perustaa kuntien yhteiseksi siten kuin kuntalaissa säädetään. Kunta 
voi huolehtia talous ja velkaneuvontapalveluista myös hankkimalla ne tehtävien hoi-
tamiseen sopivalta palvelun tuottajalta.

Jos kunta ei kuulu minkään lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen pii-
riin, lääninhallituksen on hankittava palvelut tehtävien hoitamiseen sopivalta pal-
velun tuottajalta.

Talous- ja velkaneuvontayksiköitä oli vuonna 2007 kaikkiaan 60, joista kunnallisia 
oli 52 ja yksityisiä palveluntuottajia 8. Talous- ja velkaneuvojat pitivät vastaanottoa 
kaikkiaan 128 toimipisteessä. Väestömäärältään suurimmissa kunnissa on yleensä 
oma talous- ja velkaneuvontayksikkö. Suurin osa kunnista on kuitenkin hoitanut pal-
velujen tuottamisen yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.

Henkilötyövuosia talous- ja velkaneuvonnassa oli 152, josta 130 neuvoja- ja 22 
avustajahenkilötyövuotta. Päätoimisia neuvojia oli 120, lakimiehiä 4 ja avustajia 22,3 
henkilötyövuotta. Sivutoimisia neuvojia oli 19 eli 5,5 henkilötyövuotta. 

Saatavuutta kuvaa ensimmäiselle asiakaskäynnille tulevan asiakkaan jonotusaika 
ajanvarauksesta ensimmäiseen asiakastapaamiseen. Kuluttajavirasto on seurannut 
asiakkaiden jonotusaikoja neuvontayksiköittäin vuodesta 2001 lähtien. Jonotusaikoja 
mitattaessa on laskettu, kuinka moneen yksikköön jonotusaika ylittää kuukauden 
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(30 vrk). Vuoden 2007 talousarviossa toiminnallisen tehokkuuden mittariksi talous- 
ja velkaneuvonnalle eduskunta asetti jonotusajan korkeintaan 60 vuorokauteen.

Vuonna 2007 talous- ja velkaneuvonnassa kävi 14 700 uutta asiakasta. Heidän kes-
kimääräinen jonotusaikansa ensimmäiselle neuvontatapaamiselle oli 37 vuorokautta, 
mutta eri yksiköiden välillä oli huomattavaa vaihtelua. Yli 30 päivää ensimmäistä 
tapaamista odottivat 24 yksikön asiakkaat ja 60 vuorokauden jonotusaika ylittyi 11 
yksikössä. Kahden yksikön jonotusaika ylitti sata päivä. Pitkät jonotusajat keskit-
tyivät yleensä suurimpiin väestökeskuksiin. Vuoden 2008 kolmena viimeisenä kuu-
kautena isojen kaupunkien jonotusajat olivat pisimpiä. Useimmissa yksiköissä pisin 
jonotusaika oli marraskuussa, esimerkiksi Helsingissä 148 vuorokautta, Turussa 101 
vuorokautta, Oulussa 112 vuorokautta ja Rovaniemellä 98 vuorokautta. 

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien rahoitusosuudet 31.12.2008 ja 
31.12.2007 on esitetty liitteessä. Jonotusajat ovat pääsääntöisesti pisimmät suurim-
missä kaupungissa ja ne ovat myös pidentyneet vuodenvaihteesta 2007 vuodenvaih-
teeseen 2008. Erityisesti tämä koskee Etelä-Suomea. Myös kuntien rahoitusosuudet 
ovat kasvaneet monissa Etelä-Suomen kunnissa. Neuvonta-alueiden muutokset ja 
kuntaliitokset kuitenkin vaikuttavat pienempien kuntien tilanteeseen, joten erityi-
sesti niiden osalta jonotusajat ovat vain suuntaa-antavia. 

Neuvontayksiköissä oli vuoden vaihteessa 2007-2008 keskeneräisinä yhteensä 
2 554 asiakkaan järjestelypaperit. Keskeneräisten määrä on vähentynyt kahden vuo-
den aikana 25 prosentilla.

Saatavuuden yhtenä mittarina voidaan myös pitää asukasmäärän suuruutta yhtä 
talous- ja velkaneuvojaa kohden. Talous- ja velkaneuvontalain esitöissä arvioitiin riit-
tävä alueellinen kattavuus saavutettavan, kun noin 56 000:ta asukasta kohden toi-
misi yksi kokopäivätoiminen neuvoja. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta otti vuo-
den 2002 budjettiperusteluissa kannan, että tarvittava vahvuus on yksi talous- ja vel-
kaneuvoja ja yksi avustava henkilö noin 40 000 asukasta kohden. Vuonna 2007 oli 
keskimäärin 40 658 asukasta yhtä talous- ja velkaneuvojaa kohden. Alueellista vaih-
telua on kuitenkin paljon. Etelä-Suomessa on tiheämpi neuvojaverkosto kuin esimer-
kiksi Oulun läänin alueella.

Saatavuuteen liittyy myös neuvontayksiköiden palveluista tiedottaminen kun-
talaisille. Kuntien internetsivustoilla talous- ja velkaneuvonnasta kertovien sivu-
jen sisällöt vaihtelevat yhteystiedoista, ajanvaraustiedoista ja lyhyestä esittelystä 
sivustoille, joilla on laajastikin esitelty itse toimintaa. Yksiköt ovat tiedottaneet toi-
minnastaan ja pitäneet yhteistyöverkostopalavereja niiden neuvonta-alueen taho-
jen kanssa, jotka tapaavat mahdollisia talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita. Näitä 
ovat esimerkiksi ulosotto, kirkon diakoniatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, työvoima-
toimistot ja edunvalvonta.
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3.5. Talous- ja velkaneuvojille 
säädetyt pätevyysvaatimukset

Lakiin talous- ja velkaneuvonnasta ei alun perin sisältynyt erityisiä vaatimuksia 
talous- ja velkaneuvojien pätevyydestä. Henkilöllä tuli olla sellainen taito ja koke-
mus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Koska talous- ja velka-
neuvojat neuvovat asiakkaitaan vaikeiden talous- ja velkaongelmien selvittämisessä 
sekä auttavat heitä sovintoneuvotteluissa ja velkajärjestelyasioissa lisättiin vuonna 
2006 lakiin pätevyysvaatimukset. Neuvonnan tasoa haluttiin korottaa paitsi laatua ja 
sisältöä kehittämällä myös asettamalla neuvojille koulutusvaatimus. Kaikkien uusien 
neuvojien tulee olla korkeakoulututkinnon suorittaneita. Samalla lakiin lisättiin 
2 a §, jonka mukaan taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön 
edistämistä varten työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvos-
ton asettama neuvottelukunta.

Taloudenhallintaan liittyvän neuvonnan ja perintätyön hoitaminen edellyttää lain-
säädännön ja laskentatoimen sekä kotitalouden taloudellisen toiminnan tuntemusta 
samoin kuin taitoja asiakkaan kohtaamisessa ja neuvottelutilanteissa. 

Taloudenhallinnan neuvottelukunta käynnisti taloudenhallinnan opintokokonai-
suuden suunnittelun. Neuvottelukunta kokosi talous- ja velkaneuvonnassa tarvitta-
vat taloudenhallintaan ja perintään liittyvät vaatimukset sekä esitti, että yliopistot, 
sekä kesäyliopistot ja avoimet yliopistot tarjoaisivat toimintansa puitteissa opinto-
kokonaisuutta, joka muodostuisi kaikille tarkoitetusta pakollisesta opintojaksosta 
ja valinnaisista aiheista. Neuvottelukunnassa käsitelty opintokokonaisuus keskit-
tyy pääosin juridiikkaan. 

Tällä hetkellä taloudenhallinnan ja perinnän perusopinnot sisältyvät ainakin Joen-
suun avoimen yliopiston opetusohjelmaan ja ne voi suorittaa myös etäopiskeluna. 
Tammikuussa 2009 oli Joensuussa 47 opiskelijaa, jolla oli oikeus osallistua talouden-
hallinnan ja perinnän perusopintoihin. Opintokokonaisuus antaa hyvän pohjan myös 
muille talous- ja velkaneuvonnan sidosryhmille, kuten sosiaalivirkailijoille, perinnän 
ja pankkitoiminnan ammattilaisille sekä ulosottohenkilöstölle.

3.6. Asiakkaat ja asiakaskunnan kehitys

Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 1980-luvulla uudisti Suomessa kulutusmark-
kinoita siten, että lisääntyvään luotonantoon alkoi yhdistyä kuluttajien harkitsema-
tonta velkaantumista. Talouslaman takia 1990-luvun alussa kotitalouksien velkaon-
gelmat kärjistyivät, kun yrityksiä meni konkurssiin ja asuntojen hinnat laskivat.

Velkaantuminen on osa arkipäivää. Runsas kulutusluottojen markkinointi ja 
helppo saatavuus ovat luoneet toimintaympäristön, jossa on helppo velkaantua. Eri-
laisten luottokorttien, tilien ja maksutapojen hallitseminen aiheuttaa monille ongel-
mia. Luotolla maksettaessa eletään usein yli varojen ja vanhoja velkoja maksetaan 
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uudella luotolla. Pikavippejä ja kulutusluottoa käytetään talouden paikkaamiseen, 
ettei tarvitsisi turvautua sosiaaliavustuksiin. Suuri asuntolaina yhdessä erilaisten 
kulutusluottojen kanssa voivat johtaa yllättävässä elämäntilanteessa vaikeisiin mak-
suongelmiin ja ylivelkaantumiseen.

Kulutusluotoista syntyviä ongelmia on kaiken ikäisillä ja velkaongelmaisia on kai-
kissa sosioekonomisissa ryhmissä. Yleisiä piirteitä velkaongelmaisilla ovat avutto-
muus omassa taloudenhoidossa ja yleiset elämänhallintaongelmat. Myös mielenter-
veysongelmat ja rahapelaaminen ovat lisääntyneet velkaongelmien syinä.

Kuluttajaviraston (2008) talous- ja velkaneuvojille tekemän kyselyn mukaan hol-
titon elämäntyyli, taloudenhallinnan osaamattomuus tai motivaation puute ovat 
lisääntyneet huomattavasti velkaantumisen syinä. Näiden syiden edellä ovat kuiten-
kin edelleen yllättävät elämänmuutokset kuten perheolojen muutos, sairaus, työt-
tömyys, lomautukset yms.

Talouden hallitsemattomuus näkyy elämisenä yli oman maksukyvyn, koska oman 
talouden rajoja ei hallita. Näkyvissä on myös eri veloista, usein kulutusluotoista, 
koostuva velkojen suuri kokonaismäärä ja asiakkaiden liian myöhäinen reagointi 
omaan velkaongelmaan.

Kuluttajien nykyhetken velkaongelmien taustoja ja tulevaisuuden näkymien on 
käsitelty oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisussa Kotitalouksien velkaongel-
mien nykytila ja kehitys (Rantala & Tarkkala 2009).
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4. Talouskasvatus ja 
taloudenhallinta

Talouskasvatuksen toteutumisesta kouluissa on vähän tietoa. Perusopetuksessa talo-
ustietoa opetetaan yhteiskuntaopin perusteissa, matematiikassa, kotitaloudessa ja 
käsityössä. Lisäksi taloustietoa voidaan opettaa valinnaiskursseilla. Taloustieto kuu-
luu kuluttajakasvatuksen laajempaan kontekstiin opetussuunnitelman ”osallistuva 
kansalaisuus ja yrittäjyys” aihekokonaisuuksissa sekä muissa kuluttajatietoa käsit-
televissä oppiaineissa. (Opetussuunnitelman perusteet 2004)

Opetussuunnitelma mahdollistaa taloustiedon opetuksen ja sitomisen laajem-
piinkin oppimiskokonaisuuksiin, mutta talousasiat on mainittu yksiselitteisesti vain 
muutamassa oppiaineessa pienenä osakokonaisuutena. Näin taloustiedon määrä 
saattaa jäädä hyvinkin vähäiseksi. Opetussuunnitelma antaa myös mahdollisuuden 
keskittyä pelkästään makrotalouteen. Pienillä oppituntimäärillä talousasioiden ope-
tus voidaan kuitata ulkopuolisen, yrityselämästä tai muualta koulun ulkopuolelta 
tulevan vierailijan esityksen varaan. 

 Lukiossa keskeisiä oppiaineita ovat yhteiskunnalliset aineet ja terveystieto. Luki-
ossa on myös erillinen taloustiedon kurssi, mutta se ei riitä elämänhallinnan taito-
jen muodostumiseen. Ammatillisessa koulutuksessa yhteiskunta- ja työelämätieto 
on keskeinen oppiaine, joissa talousopetusta voidaan käsitellä. 

Kuluttajaviraston keväällä 2008 julkaistun peruskoulun oppikirjoja koskevan sel-
vityksen perustella oppikirjoissa taloustietoa on jonkin verran, mutta ei riittävästi. 
Taloustieto keskittyy oppikirjoissa yhteiskunnallisiin aineisiin ja kotitalouteen. Mate-
matiikan kirjoissa talousasioita käsitellään hyvin vähän, vaikka se antaisi uusia ulot-
tuvuuksia myös matemaattisten käsitteiden oppimiseen.

Opettajien koulutuksessa ei talousasioiden opettamista ja taloudellisen ajattelun 
opettamista välttämättä käsitellä ollenkaan. Säästäminen yhdistetään usein luonnon-
varojen tuhlaamiseen ja talousnäkökulma voi jäädä huomioimatta. Koska talouskas-
vatus on monien oppiaineiden vastuulla eikä eri oppiaineisiin sisältyvää koordinoin-
tia ole, kokonaiskuva talouskasvatuksen opetuksesta puuttuu. Opettajat myös koke-
vat usein, ettei heillä ole riittäviä valmiuksia talousasioiden opettamiselle.

Talousneuvontaa antavat monet eri järjestöt ja lisäksi se kuuluu myös muidenkin 
viranomaisten kuin kuluttajaviranomaisten, kuten Finanssivalvonnan tehtäviin. 

Marttaliitolla on 16 alueellista piiriä, joista 10-13 antaa talousneuvontaa. Piirien 
työntekijät pitävät luentoja kouluissa ja muissa oppilaitoksissa, antavat talousneu-
vontaa äiti-lapsi -kerhoissa, työttömille ja ruuanlaittokurssien yhteydessä. Jokaisessa 
piirissä, on joku työntekijä erikoistunut erityisesti talousneuvontaan. Piirit ovat jär-
jestäneet vuosittain noin 200 talouspainotteista ruokakurssia, joille on osallistunut 
2000-3000 henkeä. Valtaosa kursseista pidetään nuorille, nuorille perheille ja työttö-
mille. Myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille on järjestetty kursseja. Marttaliitto 
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kouluttaa piirien työntekijöitä ja yhdistysten jäseniä. Marthaförbund antaa vastaa-
vanlaista talousneuvontaa ruotsinkieliselle väestölle. Molemmilla järjestöillä on run-
saasti taloudenhallintaan liittyvää aineistoa internetsivuillaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tehty monenlaisia kuluttajan talouden hal-
lintaan liittyviä kehittämisprojekteja, harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä. Keskeinen 
toimeksiantaja näissä hankkeissa on ollut Jyväskylän seudun talous- ja velkaneu-
vonta. Myös paikallinen kunnallinen kuluttajaneuvonta ja nuorisotoimi sekä paikal-
liset neuvontajärjestöt ovat olleet innostuneita yhteistyöhön tällä aihealueella. Eri-
laisia taloustaitojen edistämishankkeita on toteutettu paikallisten alakoulujen ja ylä-
koulujen kanssa sekä Jyväskylän ammattiopiston ja kotitalousoppilaitoksen kanssa. 
Yhteistyötä on tehty myös ammattikorkeakoulun ja Mannerheimin lastensuojelulii-
ton kanssa useiden vuosien ajan. Viime vuonna toteutettiin Laukaan avovankilan 
vapautuvien vankien koulutus. Arki hanskaan -kurssi järjestettiin yhdessä ammat-
tikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. 

Suomen Kuluttajaliitto on panostanut taloudenhallintaan tuottamalla vuosien 
aikana monenlaista kuluttajan talouteen liittyvää aineistoa niin nuorille kuin aikui-
sille. Liitolla on kuluttajan taloutta käsittelevä internetsivuosuus ja liitto on tuottanut 
esimerkiksi talousaapisen perusopetuksen tueksi. Aapinen sisältää myös pelejä sekä 
vinkkejä taloudenhallintaan niin opettajille kuin vanhemmillekin. Erityisesti nuorille 
on koottu oma Valtti-sivusto, jonne on kerätty käytännönläheistä tietoa omasta talo-
udesta ja lapsille on tarjolla Napposen rahat –peli.

Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistettiin 1.1.2009 alkaen Finans-
sivalvonnaksi. Viraston tehtäviin kuuluu myös yleisön tietämyksen lisääminen finans-
simarkkinoista.  Tällä hetkellä on tarjolla Rahoitustarkastuksen luoma internetasia-
kaspalvelusivusto, johon on lisätty tietoa vakuutuksenottajalle. Finanssivalvonta jat-
kaa sivuston kehittämistä ja tarkoituksena on luoda uusi asiakkaille tarkoitettu ali-
sivusto. Myös Suomen Pankki on tuottanut yläkouluille, lukiolle ja ammattiopistoille 
tarkoitettua aineistoa. 

Kuluttajaviraston tehtäviin kuuluu kuluttajan taloudellisen aseman ja turvaami-
nen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajan talous on Kuluttajaviraston yksi 
keskeisistä tehtäväalueista. Virasto on vuosien aikana tuottanut runsaasti erilaista 
aineistoa taloudenhallinnasta ja tehnyt yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa talo-
ustietämyksen ja talouskasvatuksen lisäämiseksi ja taloudenhallinnan sisällyttämi-
seksi eri oppilaitosten opetusohjelmiin. Kuluttajaviraston internetsivuilta löytyy run-
saasti taloudenhallintaan liittyvää aineistoa erityyppisille kuluttajille.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii taloudenhallinnan neuvottelu-
kunta taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä var-
ten. Valtioneuvosto asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi 
kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, 
kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä; tukea ja edistää viran-
omaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan kehittämisessä 
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ja ylivelkaantumisen ehkäisemisessä; huolehtia siitä, että taloudenhallintaan liitty-
vää valistus- ja neuvontamateriaalia on saatavilla; käynnistää taloudenhallinnan tut-
kinnon sisällön suunnittelu; sekä edistää muulla vastaavalla tavalla taloudenhallin-
taa yhteiskunnassa.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta on ensimmäisen toimikautensa aikana järjes-
tänyt muun muassa eri tahojen kanssa yhteisiä taloudenhallinnan kampanjoita ja 
tiedotustilaisuuksia, tuottanut selvityksen pikavippien käytöstä, kehittänyt pohjan 
taloudenhallinnan opintokokonaisuuden toteuttamisen helpottamiseksi sekä herät-
tänyt keskustelua ajankohtaisista aiheista, kuten vastuullisesta luotonannosta ja 
pikavipeistä. Lisäksi neuvottelukunta antoi suosituksen koron ilmoittamisesta sum-
maltaan pienissä, lyhytaikaisissa luotoissa.
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5. Muita kuluttajaa 
auttavia järjestelmiä

5.1. Kuluttajaneuvonta

Vuoden 2009 alusta kuluttajaneuvonta siirtyi kunnilta maistraattien tehtäväksi. 
Neuvonta organisoitiin valtakunnalliseksi palveluksi, jonka yleinen johto, ohjaus ja 
valvonta kuuluvat Kuluttajavirastolle. Valtiovarainministeriö asetuksella säädettiin 
kuluttajaneuvonnan vastuumaistraatit, jotka ovat Vantaan, Hämeenlinnan, Lappeen-
rannan, Turun Seudun, Satakunnan, Keski-Suomen, Vaasan, Tampereen, Pohjois-
Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maistraatit. Neuvontaa annetaan 34 toimipis-
teessä. Kuluttajaneuvonnassa on 75 kuluttajaoikeusneuvojaa ja jonkin verran avus-
tavaa henkilöstöä. Ahvenanmaalla kuluttajaneuvonta järjestetään erikseen. 

Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on
antaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle –
merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta,
avustaa kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väli-–
sessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun 
sekä ohjataan kuluttaja tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaa antavaan 
toimielimeen,
osallistua kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimus-–
ehtojen seurantaan ja avustaa pyynnöstä muita kuluttajaviranomaisia.

Kuluttajaneuvonta on osa kansalaisten oikeusturvaa. Se on kansantaloudellisesti 
edullinen ja markkinoiden toimivuuden kannalta nopea tapa saada riitoja sovitel-
tua. Vuonna 2007 kuluttajaneuvojat sovittelivat noin 85 000 riitaa ja kaiken kaikki-
aan he hoitivat noin 150 000 yhteydenottoa. 

Kuluttajaneuvontaa hoidetaan pääosin puhelimitse valtakunnallisen puhelinneu-
vontanumeron 071 873 1901 kautta (ruotsiksi 071 873 1902) sekä internetsivuston 
www.kuluttajaneuvonta.fi kautta. Kuluttajaneuvontaan ovat oikeutettuja kaikki ETA-
alueen kansalaiset ja neuvonta on riippumaton asiakkaan kotikunnasta. 

5.2. Oikeusapu ja oikeudellisen 
neuvonnan kokeilut

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, joita on 52 ja niillä 
169 toimipaikkaa.(OM:n asetus 13/2009). Vuonna 2007 oikeusaputoimistoja oli 64 
ja toimipaikkoja 177. Suunnitelmana on vähentää oikeusaputoimistojen määrää 
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vähitellen 40 vuoteen 2012 mennessä. Resurssitarvetta eri paikkakunnilla tarkas-
tellaan suhteuttamalla julkisten oikeusavustajien määrä alueen asukaslukuun, mikä 
antaa suuntaa todennäköisen kysynnän määrästä. Toisaalta oikeusaputoimistojen 
henkilöstön määrää ja sijoituspaikkoja arvioitaessa otetaan huomioon paikalliset 
tarpeet siten, että oikeusapupalvelujen tasapuolinen ja riittävä saatavuus varmiste-
taan koko maassa. 

Toimiston päällikkönä on johtava julkinen oikeusavustaja. Toimistoissa työs-
kentelee noin 220 oikeusavustajaa ja saman verran toimistohenkilökuntaa. Asi-
akas voi kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, mutta luontevinta 
on käyttää lähintä. Valtion oikeusaputoimistoilla on muutamia sivutoimistoja ja 
sivuvastaanottoja.

Oikeusaputoimistot on jaettu kuuteen oikeusapupiiriin, joita johtaa oikeusaputoi-
men johtaja. Oikeusapupiirejä ovat Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan 
ja Rovaniemen oikeusapupiirit, ja ne vastaavat alueellisesti hovioikeuspiirejä.

Oikeusaputoimistoissa hoidetaan vuosittain noin 56 000 oikeusapuasiaa. Niin 
sanotut rutiiniasiat ovat vähentyneet. Vuonna 2007 valtion oikeusaputoimistoihin 
saapui yhteensä noin 52 000 asiaa. Asioita saapui 2 % edellisvuotta vähemmän ja 
8 % arvioitua vähemmän. Oikeusaputoimistojen asioista noin 82 % on siviili- ja hal-
linto-oikeudellisia asioita. Siviili- ja hallinto-oikeudellisista asioista perhe- ja perin-
töoikeudellisia asioita oli 47 %, muita siviilioikeudellisia asioita 34 % ja 1 % velkajär-
jestelyasioita. Rikosoikeuden osuus kaikista asioita oli 18 %.

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottaminen siirtyi kunnilta valtiolle 
vuoden 2009 alusta.  Siirron yhteydessä päätoimisesti edunvalvonnan tehtävissä toi-
mivat kuntien työntekijät siirtyivät edunvalvonnan tehtäviin oikeusaputoimistoissa. 
Oikeusaputoimisto voi järjestää palvelun joko omana toimintanaan tai ostamalla pal-
velut kokonaan tai osittain.

Jokainen hovioikeuden tuomiopiiri muodostaa oikeusapupiirin, jolla on enintään 
viideksi vuodeksi kerrallaan tehtävään valittu oikeusaputoimen johtaja. Oikeusapu-
toimen johtajan tehtävänä on vastata oikeusapupalveluiden tasapuolisesta tarjon-
nasta oman oikeusapupiirinsä alueella.

Oikeusaputoimistojen tulosohjausmenettely toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensim-
mäisessä vaiheessa oikeusministeriö käy oikeusaputoimen johtajien kanssa pii-
rien tulosneuvottelut ja oikeusaputoimen johtajan oman toimiston tulosneuvotte-
lut. Tulosneuvotteluissa keskustellaan seuraavan vuoden tuottavuutta ja taloudelli-
suutta koskevista tulostavoitteista toimistokohtaisesti. Tulosneuvotteluissa neuvo-
tellaan ja myönnetään oikeusapupiirikohtaiset määrärahat. Oikeusaputoimen johtaja 
tekee selvityksen piirinsä oikeusaputoimistojen työtilanteesta ja toiminnasta sekä 
tarpeista. Tulosneuvotteluissa sovitaan myös seuraavan vuoden henkilöstöresurs-
sien määrästä ja oikeusaputoimen johtajan liikkumavarasta henkilöstön palkkaa-
misessa. Tulosneuvotteluista laaditaan tulostavoiteasiakirja, jonka oikeusministe-
riön edustaja ja oikeusapupiirin johtaja allekirjoittavat.
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Oikeusaputoimen johtajat käyvät seuraavaa vuotta koskevat tulosneuvottelut 
piirinsä toimistojen kanssa niissä rajoissa, mitkä on sovittu oikeusministeriön ja 
oikeusaputoimen johtajan välisissä tulosneuvotteluissa. Tulosneuvotteluista laadi-
taan tulostavoiteasiakirja, jonka oikeusaputoimen johtaja ja oikeusaputoimiston joh-
tava julkinen oikeusavustaja allekirjoittavat. Oikeusaputoimen johtajat pitävät vuo-
sittain kokouksia piirinsä johtavien julkisten oikeusavustajien kanssa ajankohtai-
sista piiriä koskevista asioista, lainmuutoksista ja käytäntöjen yhdenmukaistami-
sesta hallinnollisissa asioissa. Piireissä voidaan järjestää myös hallinto-/osastosih-
teereiden kokouksia. 

Oikeusaputoimistojen yhteistyö sidosryhmien eli tuomioistuinten, syyttäjien, asi-
anajajalaitoksen ja useiden viranomaisten, kuten sosiaali-, poliisi- ja vankilaviran-
omaisten kanssa on ollut kaikilla toimialueilla pysyvää ja jatkuvaa.

Oikeudellista puhelinneuvontaa on annettu ja seurattu tilastollisesti jo vuodesta 
1998 Espoon ja Närpiön oikeusaputoimistoissa ja Seinäjoen oikeusaputoimistossa 
vuoden 2002 alusta. Syksyllä 2005 käynnistettiin valtakunnallinen oikeudellisen neu-
vonnan kokeilu, jolla jo olemassa olevaa kokeilua laajennettiin ja monipuolistettiin. 
Vuonna 2006 kokeiluun tuli mukaan uusia neuvontatoimistoja.

Julkisten oikeusavustajien antamaa oikeudellisen puhelinneuvonnan kokeilua 
jatkettiin vuoden 2008 loppuun saakka. Oikeudellista puhelinneuvontaa antaa 20 
oikeusaputoimistoa. Toimistohenkilöstön antama oikeusapuohjauksen kokeilu on 
vakinaistettu vuoden 2007 alusta. Oikeusapuohjausta valtakunnallisesta puhelin-
numerosta antaa 16 oikeusaputoimistoa. Oikeusapuohjausta annetaan suomeksi, 
ruotsiksi ja saameksi. Tämän lisäksi kaikki oikeusaputoimistot kirjaavat ja tilastoi-
vat oikeusapuohjauksen luonteisen opastuksen. Neuvontakokeilujen tavoitteena on 
turvata oikeaaikainen, asiantunteva ja luotettava oikeudellinen apu sitä tarvitseville 
sekä madaltaa kynnystä oikeudellisten asioiden selvittämiseen ryhtymiselle. Valta-
kunnallisen oikeusapuohjauksen koordinointi siirtyi kesäkuun 2007 alusta oikeus-
ministeriöltä Joensuun oikeusaputoimistolle.

Kokeilulla pyrittiin siihen, että ihmiset löytäisivät apua oikeudellisiin ongelmiinsa 
mahdollisimman nopeasti asioiden alkuvaiheessa ennen kuin ne kehittyvät vaikeasti 
hallittaviksi. Oikeusapuohjausta antaa oikeusaputoimistojen kokenut toimistohen-
kilökunta, kun taas oikeudellista puhelinneuvontaa antavat lakimiestutkinnon suo-
rittaneet julkiset oikeusavustajat.
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6. Talous- ja velkaneuvonta 
Ruotsissa

Ruotsissa tuli voimaan 1.1.2007 uusi velkajärjestelylaki (2006:548), joka korvasi vuo-
delta 1994 olleen lain. Velkaneuvonnan järjestämistä koskeva säännös sisältyy lain 
2 §:ään. Se velvoittaa kunnat sosiaalitoimen puitteissa tai muutoin antamaan neu-
voja ja ohjeita velkaantuneille. Säännöksessä ei ole tätä tarkemmin määritelty, miten 
kuntien tulisi velkaneuvonta järjestää. Kunnat voivat huolehtia tehtävästä soveli-
aimmaksi katsomallaan tavalla. Kuluttajavirasto on vastuussa kuntien talous- ja vel-
kaneuvonnan tukemisesta ja neuvonnasta. Tätä tarkoittaa sitä, että Kuluttajaviras-
ton tulee tukea kuntien neuvontatoimintaa esimerkiksi koulutuksella, käsikirjoilla 
ja informaatioaineistolla sekä tiedonhakujärjestelmällä, käsittelytuella ja tilastoin-
nilla. Viraston tehtäviin kuuluu myös talous- ja velkaneuvonnan arviointi ja mene-
telmien kehittäminen.

Ruotsin Kuluttajavirasto teki vuonna 2008 selvityksen talous- ja velkaneuvon-
nasta, jossa kuvataan neuvonnan tilannetta vuoden 2008 ensimmäisellä neljännek-
sellä. Ruotsin 290 kunnasta 285 kuntaa antoi talous- ja velkaneuvontaa. Neuvonnan 
laajuus ja neuvontaorganisaatiot vaihtelevat. Jotkut kunnat hoitavat talous- ja velka-
neuvonnan konsultin avustuksella ja joissakin kunnissa on useita kokopäivätoimi-
sia neuvojia. Osassa kuntia neuvonta on oma toimintayksikkö ja joissakin kunnissa 
se on yhdistetty kuluttajaneuvontaan. 67 prosentissa kuntia se kuuluu sosiaalilauta-
kunnan alaisuuteen ja lähes neljäsosassa se toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. 
Talous- ja velkaneuvonnassa oli kaikkiaan 216 henkilötyövuotta. Kolme neljästä neu-
vojasta työskenteli osa-aikaisesti, joten talous- ja velkaneuvontaa hoitavia virkamie-
hiä on enemmän. Keskimäärin puolet ajasta kuluu neuvontaan, kolmasosa velkajär-
jestelyyn ja vain yksi kahdeskymmenesosa ennaltaehkäisevään työhön. 130 kuntaa 
ei tee ollenkaan ennaltaehkäisevää työtä ja 8 kuntaa tarjoaa ainoastaan apua vel-
kajärjestelyssä. Yleisenä suuntauksena näyttää olevan, että yhä useammassa kun-
nassa talous- ja velkaneuvonta on erillään kuluttajaneuvonnasta.

Vuonna 2007 voimaan tulleella lailla yksinkertaistettiin ja tehostettiin yksityis-
henkilöiden velkajärjestelyä. Tämä merkitsi muun muassa sitä, että velkajärjestely 
keskitettiin ulosottoviranomaiselle. Ulosottoviranomainen voi päättää velkajärjes-
telystä, vaikka yksi tai useampi velkoja vastustaisi sitä. Ulosottoviranomainen voi 
päättää myös velkajärjestelyn kumoamisesta tai muuttamisesta. Velkajärjestely kat-
taa kaikki velat. Käräjäoikeus toimii vain valitusviranomaisena.

Velallisella ei lain voimaantulon jälkeen enää ole ollut velvollisuutta yrittää päästä 
sovintoratkaisuun ennen velkajärjestelyn hakemista. Velvollisuuden poistamisella 
haluttiin välttää kaksinkertaista työtä. Laissa selvennettiin myös kuntien neuvon-
tavelvollisuutta siten, että neuvonta ei koske ainoastaan velkajärjestelymenettelyä 
vaan myös sen jälkeistä aikaa. 
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Uuden lain mukaan velkajärjestely määrätään pääsääntöisesti kestämään viisi 
vuotta. Erityisistä syistä maksuohjelma voi olla lyhempikin, mutta esimerkiksi vel-
kajärjestelyn kumoamisen vaihtoehtona voi olla ohjelman pidentäminen, jos velalli-
sella on ollut vaikeuksia suoriutua ohjelmasta. 

Ruotsissa ulosotto toimii reaaliaikaisesti, kuten Suomessakin, mutta rakentuu 
eri tavalla. Velalliselle määrätään suojaosuus ja velkojat saavat kaiken sen ylit-
tävän osan. 

Velkajärjestelyhakemusten määrä on kasvanut Ruotsissa huomattavasti. Vuonna 
2007 tehtiin 6 848 hakemusta, kun vastaava luku oli vuonna 3 830 eli kasvua 
oli 79 %. 

Velkajärjestelylakiin on Ruotsissa esitetty jälleen muutoksia. Hallituksen aset-
tama selvitysmies on esittänyt, että velkajärjestely tulisi sopeuttaa enemmän ylivel-
kaantuneiden edellytyksiin. Selvitysmies esittää velkajärjestelyn ulottamista myös 
sellaisiin henkilöihin, joiden maksukyvyttömyys ei välttämättä ole pysyvää ja mak-
suaikaa lyhennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.
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7. Arvio talous- ja 
velkaneuvonnan toimivuudesta

7.1. Lähtökohtia

Edellinen lama 1990-luvun alussa johti muutokseen yhteiskunnan arvoissa ja asen-
teissa. Velkaongelmat alettiin ymmärtää yhteiskunnallisina ongelmina, jotka vaa-
tivat ratkaisemista. Maksukyvyttömyyden aiheuttanut yllättävä muutos velallisen 
elinoloissa, kuten työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys tai perhe-elämän vaikeudet, 
hyväksyttiin sosiaaliseksi suoritusesteeksi. Vuonna 1993 voimaan tulleessa velka-
järjestelylaissa (VJL) säädettiin menettelystä, jolla velallisen talous- ja velkatilanne 
selvitetään ja velat järjestellään maksukykyä vastaavaksi tuomioistuimessa vahvis-
tettavalla maksuohjelmalla, joka kestää tavallisesti viisi vuotta. Velallisen aseman 
parantamiseksi tehtiin myös muita edellä selostettuja muutoksia mm. takauslakiin, 
luottotietolakiin ja ulosottokaareen sekä annettiin laki saatavien perinnästä. Pieni-
tuloisten ja vähävaraisten henkilöiden aseman helpottamiseksi säädettiin laki sosi-
aalisesta luototuksesta. Elinikäinen velkataakka poistettiin osittain säännöksellä 
ulosottoperusteisten velkojen lopullisesta vanhentumisesta.

Velkaneuvontaa tarvittiin kipeästi siihen, että laman seurauksena kohtuuttomasti 
velkaantuneet henkilöt saisivat asiantuntevaa apua ja tukea taloudellisen tilanteensa 
selvittämisessä ja kuntoon saattamisessa. Lisäksi kirkko ja monet kansalaisjärjestöt 
ryhtyivät tarjoamaan velallisille apua ja tukea. Ensisijaiseksi tavoitteeksi tuli saada 
velkojat vapaaehtoisesti suostumaan velkasovintoihin. VJL:n mukaan velallisen tulee 
ensin selvittää mahdollisuus sovintoratkaisuun ja vasta sitten hakea velkajärjestelyä 
tuomioistuimelta. Myös velkasovinto-ohjelmaan osallistuneet tahot pyrkivät sovin-
tojen aikaansaamisen ohella edistämään sovinnoille myönteistä ilmapiiriä.

Kuluneen 15 vuoden aikana talous- ja velkaneuvonta on osoittautunut välttämät-
tömäksi maksukyvyttömyystilanteista selviytymisen kannalta. Velallisten neuvonta 
on tarpeen siksikin, että velkajärjestelykeinot muodostavat varsin vaikeaselkoisen 
kokonaisuuden. VJL:ia on muutettu neljätoista kertaa ja velkajärjestelyasioista on 
paljon ylempien tuomioistuinten ratkaisuja. On myös käynyt selväksi, etteivät velka-
ongelmat liity pelkästään lamaan. Kun nykyisessä luotto- ja kulutusyhteiskunnassa 
luottojen markkinointi on aktiivista ja niiden saaminen helppoa, on luonnollista, että 
velkaongelmia esiintyy jatkuvasti. Niitä on kaikenikäisillä ja kaikissa sosioekonomi-
sissa ryhmissä. Erityisesti viime vuosina lisääntyneiden kulutusluottojen ja nopeasti 
yleistyneiden pikaluottojen hallinta on osoittautunut ihmisille erittäin haastavaksi. 
Vahvan perintäalan ja tehokkaan ulosoton vastapainona tulee olla ammattitaitoinen 
talous- ja velkaneuvonta.
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Arvioitaessa nykyisen talous- ja velkaneuvonnan toimivuutta on syytä kiinnittää 
huomio ainakin neuvonnan tarpeeseen ja saatavuuteen, organisointiin ja resurssei-
hin, neuvontapalveluiden sisältöön ja asiakkaiden saamaan hyötyyn. Kuluttajavirasto 
on vuosittain tehnyt talous- ja velkaneuvonnan työsuoritetilaston ja varojenkäytön 
selvityksen. Etelä-Suomen lääninhallitus on puolestaan laatinut laajemman arvion 
talous- ja velkaneuvonnan tilasta läänissään vuonna 2007. Siihen sisältyy runsaasti 
tietoja myös muiden läänien tilanteesta. 

7.2. Talous- ja velkaneuvonnan tarve 

Talous- ja velkaneuvonnan tarvetta ei voida päätellä yksinomaan nykyisten asiakkai-
den määrästä, sillä siihen vaikuttavat monet eri tekijät kuten asiakaskunnan tietoi-
suus palveluista, palveluiden saatavuus ja laatu. Muun muassa se seikka, että talous- 
ja velkaneuvonnan asiakkaat tulevat suureksi osaksi jonkun muun tahon lähettä-
mänä viittaa osin siihen, että tarvitsijoiden tieto palveluista on edelleen puutteel-
lista. Toisaalta kynnys velkaneuvontaan on käytännössä koettu korkeaksi. Osa ihmi-
sistä ottaa mieluummin korkeakorkoisia pikavippejä kuin hakee apua viranomaisilta. 
Ihmisillä on myös väärinkäsityksiä kuten luulo, että velkaneuvojan puoleen käänty-
minen johtaa maksuhäiriömerkintään. Asiakkaita ohjaa neuvontaan erityisesti sosi-
aalitoimi, mutta myös muut kunnan viranomaiset, työvoimapalvelu, ulosotto ja kri-
minaalihuolto sekä myös kansalaisjärjestöt, pankit ja perintätoimistot.

Yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyttä kuvaa luonnollisten henkilöiden määrä 
velallisina ulosotossa. Ulosoton tilastojen mukaan ulosotossa oli vuoden 2008 aikana 
perittävänä velkaa yhteensä 455 165 henkilöltä. Heistä ensi kertaa rekisteröitiin 
73 790 (eivät olleet ulosottovelallisina 1.3.2004 – 31.12.2007). Vuoden lopussa ulos-
ottovelallisena oli 212 941 henkilöä. Heistä 70 759 henkilöä oli ollut yhtäjaksoisesti 
perinnässä yli vuoden ja 30 242 henkilöä yli 5 vuotta. Pitkäaikainen ulosotto ei siten 
ole kansalaisille vierasta. 

Suomen Asiakastiedon luottotietorekisterissä olevien maksuhäiriöisten henkilöi-
den määrä on pysytellyt 2000-luvulla vuosittain varsin tasaisena ollen vuonna 2007 
yhteensä noin 309 300 henkilöä. Vuonna 2008 henkilöiden määrä nousi Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen, Optulan tutkimuksen (Rantala & Tarkkala 2009) 
mukaan 2,4 % eli 317 000 henkilöön, kun tallennusaikojen muutoksen vaikutus on 
otettu huomioon. Optulan aikaisemmassa tutkimuksessa (Muttilainen & Reijo 2007) 
arvioitiin, että vuonna 2005 maksuvaikeuksissa oli ollut noin 168 000 kotitaloutta 
eli 7 % kotitalouksista.  

Kun talous- ja velkaneuvonnan uusien asiakkaiden määrä oli vuonna 2006 noin 
15 000 henkilöä ja vuonna 2007 14 698 henkilöä, on tarve neuvontapalveluihin varo-
vaisestikin arvioiden olennaisesti nykyistä asiakaskuntaa suurempi. Osa ulosotto-
velallisista tai maksuhäiriöisistä henkilöistä olisi voinut hyötyä ajoissa annetusta 
neuvonnasta siten, että velkaongelmat olisi voitu hoitaa ilman vakavia seurauksia. 
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Yleinen havainto talous- ja velkaneuvonnassa onkin se, että asiakkaat kääntyvät neu-
vonnan puoleen aivan liian myöhään. 

Arviot nykyisen talouden laman pitkittymisestä ennakoivat työttömyyden kasva-
van ja omaisuuden arvojen laskevan, joka on omiaan lisäämään kotitalouksien vel-
kaongelmia. Viime vuoden tammi-marraskuussa pantiin vireille 2 437 konkurssia, 
joka merkitsi 16 %:n lisäystä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henki-
lökuntaa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 10 703, mikä on 25 % enemmän kuin 
vuonna 2007. Työ- ja elinkeinoministeriön keräämien tietojen mukaan työttömien 
määrä oli vuoden 2008 joulukuun lopussa 233 800. Kasvu edellisen vuoden joulu-
kuuhun oli 14 900. Vuoden 2009 I lisätalousarvioesityksessä keskimääräisen työt-
tömyysasteen arvioidaan ylittävän 8 prosentin rajan.

Velkaongelmien riskiä kasvattaa myös kotitalouksien lisääntynyt velkaantuminen 
2000-luvun taloudellisella nousukaudella. Vuonna 2007 58 %:lla asuntokunnista oli 
velkaa, mikä tarkoittaa 1 453 000 velallista asuntokuntaa. Velkaantumisaste eli vel-
kojen suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin oli 98 %. Asuntolainojen osuus asun-
tokuntien veloista oli 71 %. Kun asuntolainojen koko on kasvanut ja laina-aika piden-
tynyt 21 – 30 vuoteen, voi velkarasitus olla huomattava. Asuntolainavelallisista 18 
%:lla lainanmaksuun kuluu yli puolet nettotuloista. Asuntolainojen ohella myös kulu-
tusluotot ovat tasaisesti lisääntyneet tällä vuosituhannella. Niitä on runsaasti myös 
asuntovelallisilla. (Rantala & Tarkkala 2009)

Jo nyt on merkkejä kotitalouksien velkaongelmien kasvusta ja neuvonnan tar-
peen lisääntymisestä. Talous- ja velkaneuvonnan jonot ovat kasvaneet ja puhelimitse 
tapahtuneiden yhteydenottojen määrä merkittävästi lisääntynyt. Takuu-Säätiön neu-
vontapuhelimeen on syksyllä 2008 tullut soittoja selvästi aikaisempaa enemmän. 
Rahoitustarkastus puolestaan on raportoinut kotitalouksien huolestuttavan korke-
asta velkarasituksesta ja järjestämättömien saamisten lisääntymisestä asuntoluotto-
kannassa. Suurin uhka henkilöiden maksukyvyn kannalta on työttömyyden ja lomau-
tusten kehitys. Velkaongelmat saattavat taantuman muiden vaikutusten tavoin tulla 
esiin viiveellä. Hallitus on perustellusti ehdottanut lisätalousarvioesityksessään vel-
kaneuvonnan määrärahojen lisäämistä 1,5 miljoonalla eurolla talous- ja velkaneu-
vonnan tarpeen kasvun vuoksi.

7.3. Organisaatio, määrärahat 
ja henkilöresurssit 

Lääninhallituksilla on vastuu siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävästi saa-
tavissa läänin alueella ja että kaikkien kuntien asukkaat kuuluvat jonkin neuvon-
tayksikön piiriin. Lääninhallitukset ovat tehneet kuntien kanssa toimeksiantoso-
pimukset, joissa kunnat ovat sitoutuneet huolehtimaan neuvontapalveluiden jär-
jestämisestä kunnassa tai useammassa kunnassa siellä asuville henkilöille. Väes-
tömäärältään suurissa kunnissa on yleensä oma yksikkö joko sosiaalitoimen tai 
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keskushallinnon yhteydessä. Suurin osa kunnista on hoitanut palvelujen tuottami-
sen yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Talous- ja velkaneuvontayksiköitä 
oli vuonna 2007 kaikkiaan 60, joista kunnallisia oli 52 ja yksityisiä palveluntuotta-
jia 8. Jälkimmäisiin kuului muun muassa Mielenterveysseura ja tilitoimisto. Syksyllä 
2008 yksi kunta sanoi irti palvelusopimuksensa ja palvelujen hoitamisen otti tehtä-
väkseen kirkon diakonia.

Talous- ja velkaneuvontalain mukaan valtion tulee korvata neuvontapalvelun tar-
koituksenmukaisesta tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Rahoituksen määrä 
vahvistetaan vuosittain valtion budjetissa. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa 
vuosittain Kuluttajaviraston esityksestä ne perusteet, joiden mukaisesti kunnat 
ja muut palveluiden järjestäjät saavat valtiolta korvausta. Sen jälkeen lääninhalli-
tukset tekevät päätöksen varojen jaosta eri palveluntuottajille. Peruskorvaus, joka 
vuonna 2007 oli 87 % kokonaiskorvauksesta, jaetaan asukasluvun mukaan ja lisä-
korvaus lääninhallitusten päätösten perusteella. Lisäkorvaus on maksettu osittain 
vasta alkusyksystä.

 Vuonna 2007 valtio korvasi talous- ja velkaneuvonnan noin 7,070 miljoonan euron 
kokonaiskustannuksista vain 65 % eli 4,661 miljoonaa euroa. Loppuosan kustan-
nuksista 2,459 euroa eli 35 % rahoittivat kunnat. Kuntien vapaaehtoisen rahoituk-
sen osuus kustannuksista on jatkuvasti kasvanut. Toisaalta eri kuntien halukkuus 
rahoittaa neuvontaa vaihtelee suuresti. Osa kunnista ei rahoita palvelua lainkaan ja 
maksimissaan kunnan osuus vuonna 2007 oli 72 % kokonaiskuluista. Joiltain kun-
nilta puuttuu käsitys talous- ja velkaneuvonnan tehtävistä ja hyödyllisyydestä, kun 
taas toiset kunnat ovat järjestäneet neuvonnan erinomaisella tavalla osana laajem-
paa palvelukokonaisuutta ja ymmärtävät sen arvon. Keskustelua siitä, mitä neuvon-
tapalvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää ei ole käyty.

 Talous- ja velkaneuvontayksiköissä tehtiin vuonna 2007 yhteensä 152 henkilö-
työvuotta, joista neuvojavuosia oli 130 ja avustajavuosia 22. Yksiköiden henkilökun-
nan määrä vaihteli suuresti. Yhdeksän yksikköä toimi pelkästään sivutoimisen neu-
vojan varassa. Yleisimmät muut tehtävät olivat kuluttajaneuvonta, sosiaaliasiamie-
hen tehtävät, sosiaalinen luototus ja holhoustoimen edunvalvonta. Lisäksi pieniä 
yhden kahden henkilön toimipisteitä oli paljon. Niissä oli ollut vaikeuksia järjes-
tää sijaisuuksia loma- ja sairausajoiksi. Pääkaupunkiseudun yksiköissä henkilöstöä 
oli enemmän. Helsingissä talous- ja velkaneuvonnan henkilöstöä oli vuoden 2007 
lopussa 17, joista yksi lakimies, Espoossa 9,5 työntekijää, joista yksi lakimies ja Van-
taalla 8 henkeä: talous- ja velkaneuvontapäällikkö, yksi lakimies, 5 talous- ja vel-
kaneuvojaa ja toimistosihteeri. Vaikka yhtä neuvojaa kohden oli koko maassa kes-
kimäärin 40 700 asukasta, olivat erot suuret. Vuoden 2006 lopussa oli yhdeksässä 
yksikössä yhtä neuvojaa kohden yli 60 000 asukasta ja neljässä yksikössä korkein-
taan 20 000 asukasta.

Työntekijät ovat varsin eriarvoisessa asemassa eri yksiköissä. Myös neuvojien 
työn arvostus, palkkaus ja työolosuhteet vaihtelevat. Vaikka neuvojien työsuh-
teet ovat vakiintuneet viimeisten vuosien aikana, oli määräaikaisten työsuhteiden 
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osuus vuoden 2007 lopussa 21 %. Monet neuvojat pitävät ongelmana henkilökoh-
taisen esimiehisyyden ja työnohjauksen puutetta. Sen lisäksi yhtenäisen valtakun-
nallisen ohjauksen puute ja ongelmaksi koetut epäyhtenäiset työkäytännöt aiheut-
tavat kiireen ja asiakasjonojen lisäksi epävarmuutta ja kuormitusta. Neuvojien kes-
kuudessa onkin koettu merkittävää työuupumusta ja joissakin yksiköissä on ollut 
pitkiä sairaslomia. 

Talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat Kuluttaja-
virastolle. Sen rooli toiminnan kehittäjänä ja täydennyskoulutuksen järjestäjänä on 
kuitenkin ollut suhteellisen vaatimaton. Talous- ja velkaneuvojat kokevat, että he 
eivät ole saaneet virastolta tukea resursoinnin ongelmiin tai työtapojen yhdenmu-
kaistamiseen. Erityisesti on kritisoitu sitä, että virastossa aiemmin neuvojille jär-
jestetty lakimiespalvelu on lakkautettu. Talous- ja velkaneuvonnalta puuttuu myös 
yhtenäinen atk-pohjainen asianhallintajärjestelmä ja tämän myötä asiakirjapoh-
jat, toiminnassa välttämättömät laskurit ja tilastotuotanto. Syynä Kuluttajaviraston 
kevyeen otteeseen ovat toisaalta sen resurssien vähäisyys ja se, että virasto kokee 
talous- ja velkaneuvonnan itselleen vieraaksi toiminnaksi sekä toisaalta kuntien eri-
lainen suhtautuminen.

Suurena ongelmana niin alalla kuin kunnissakin pidetään valtion rahoituksen 
riittämättömyyttä ja tapaa, jolla se hoidetaan. Myöskään kokonaisuutena ottaen ei 
talous- ja velkaneuvonnan nykyistä hajanaista ja epätasaista organisointia voida 
pitää onnistuneena. Järjestelmän moniportaisuus aiheuttaa puolestaan päällekkäistä 
hallintoa ja runsaasti raportointia.

7.4. Neuvontapalveluiden saatavuus 

Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta on arvioitu kahdella mittarilla. Ensimmäinen 
on ammattihenkilöstön määrä suhteessa yksikön toimialueen asukaslukuun ja toi-
nen uusien asiakkaiden jonotusaika ensimmäiselle vastaanotolle. Asukasmäärä on 
kuitenkin vain yksi palveluiden mitoitusperuste. Muita voisivat olla maksuhäiriöis-
ten henkilöiden määrä ja ulosottovelallisten määrä. 

Vuoteen 2006 asti oli tavoitteena, että uusi asiakas sai ensimmäisen neuvonta-
ajan 30 päivän kuluessa varauksesta. Vuonna 2006 tavoiteaika ylittyi 43 %:ssa yksi-
köistä (26 yksikköä) ja viidessä yksikössä, yleensä suurimmissa väestökeskuksissa, 
jonotusaika oli yli sata päivää. Vuodelle 2007 jonotuksen tavoiteaika pidennettiin 60 
vuorokauteen. Se ylittyi yhdessätoista yksikössä ja kahdessa yksikössä jonotusaika 
oli yli 100 päivää. Selvitystä varten on kerätty lääninhallituksilta velkaneuvontayk-
siköittäin jonotusaikaa koskevat tiedot viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen 
kaikilta kuukausilta. Jonotusajat ovat kasvaneet siten, että jo 17 yksikössä jonotus-
aika ylitti vuoden 2008 lopussa tavoitteeksi asetetut 60 päivää. Kolmessa yksikössä 
jonotusaika vuoden lopussa ylitti 100 päivää ja kolmessa muussa yksikössä 100 päi-
vää oli ylittynyt viimeisen vuosineljänneksen aikana.
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Tilanteen ongelmallisuutta lisää se, että pisimmät jonotusajat ovat asutuskeskuk-
sissa. Ahdingossa oleville asiakkaille 30 päivääkin on pitkä aika, 100 päivän sisällä 
ongelmat voivat jo olennaisesti kärjistyä. Toisaalta on yksiköitä, joissa ensimmäi-
seen asiakastapaamiseen pääsee välittömästi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jo vuonna 2005 antamassaan päätöksessä 
todennut, että talous- ja velkaneuvonnan palvelun tarpeessa olevat henkilöt olivat 
varsin erilaisessa asemassa asuinpaikkansa perusteella, sillä järjestelmä ei tuotta-
nut edes kohtuullisen yhdenvertaisia palveluita niitä tarvitseville. Päätöksessä kiin-
nitettiin huomiota myös neuvonnan menettelytavoissa todettuihin eroihin. Sama kri-
tiikki järjestelmää kohtaan on esitettävissä tälläkin hetkellä.  

Kun vuoden 2009 talousodotukset ovat poikkeuksellisen heikot ja talous- ja vel-
kaneuvonnan palveluiden kysynnän kasvu odotettavissa, tulisi palvelujen järjestä-
misen tilanne pyrkiä korjaamaan mahdollisimman pian. Edellisen laman kokemuk-
sista tiedämme, että ylivelkaisuus on omiaan aiheuttamaan sellaisia vakavia sosiaa-
lisia ja terveydellisiä ongelmia, joiden torjumisessa oikea-aikainen velkaneuvonta 
olisi tarpeen.

7.5. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut 

Lakia säädettäessä talous- ja velkaneuvonnan palvelut tarkoitettiin laaja-alaisiksi 
ennalta estävästä talousneuvonnasta avustamiseen vakavien ylivelkatilanteiden hoi-
tamisessa. Talous- ja velkaneuvoja voi myös toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai 
-avustajana velkajärjestelyyn liittyvässä asiassa.   Neuvonnan ensisijaisena tarkoi-
tuksena on kuitenkin auttaa asiakasta huolehtimaan itsenäisesti ja riittävän suunni-
telmallisesti taloudellisista asioistaan. Tämä vaatii toisaalta usein pitkäaikaista asia-
kassuhdetta, sillä asiakkaiden yleisenä piirteenä on vähintään tilapäinen avuttomuus 
omassa taloudenhoidossa sekä siihen liittyvät elämänhallinnan ongelmat. 

 Ensimmäisessä asiakastapaamisessa asiakkaalle tehdään hänen taloudellisen 
tilanteensa peruskartoitus. Samassa yhteydessä on luontevaa aloittaa korjaavan ja 
myös ennalta estävän talousneuvonnan antaminen. Asiakkaalle selvitetään yleensä 
maksuvaran laskentaperusteet, keskustellaan mahdollisuudesta supistaa kulutusta 
elinkustannusnormin mukaiseksi ja selvitä käytettävissä olevilla varoilla. Varsinkin 
omatoimisille asiakkaille riittää yksi tapaaminen, jonka yhteydessä voidaan tehdä 
maksuvaralaskelma yhdessä asiakkaan kanssa. Espoon yksikön vuonna 2008 teke-
män asiakasotannan mukaan tähän ryhmään kuului 17 % asiakkaista.

Vuoden 2007 työsuoritetilaston mukaan neuvonnassa oli 30 300 asiakastapaa-
mista. Velkajärjestelyyn liittyi yhteensä 11 265 erilaista työsuoritetta ja ryhmissä 
sovintoesityksiä velkojille, takaushakemuksia Takuu-Säätiölle ja apua toimeentulo-
tuen ja/tai sosiaalisen luoton hakemisessa, apua avustuksen hakemisessa Kirkon dia-
konia- tai akordirahastolta taikka apua vapaakuukausien hakemisessa ulosotolta oli 
yhteensä 5 702 työsuoritteen verran. Espoon yksikön vuotta 2008 koskevan arvion 
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mukaan joku järjestelytoimenpide voitiin tehdä tai muuta apua muutokseen antaa 
508 asiakkaalle, kun taas 462 asiakasta jäi ainakin sillä kertaa ilman apua tai ohjat-
tiin muualle. 

Talous- ja velkaneuvonta tekee käräjäoikeuksiin tulevista velkajärjestelyhakemuk-
sista noin 70–90 %. Velkajärjestelyn saamiseen liittyviä tehtäviä oli vuoden 2007 työ-
suoritetilaston mukaan seuraavasti:

Vuosi       2005 2006 2007
Velkajärjestelyhakemuksia käräjäoikeuteen 3 724 3 299 2 700
Laadittu maksuohjelmia käräjäoikeuteen     818    634    486
Tarkastettu selvittäjän tekemiä maksuohjelmia 2 176 2 221 2 051

Velkajärjestely hyväksytään ja maksuohjelma vahvistetaan lähes 90 %:ssa hakemuk-
sista. Optulan (Muttilainen 2007) vuoden 2005 velkajärjestelyjä koskevan tutkimuk-
sen mukaan useammassa kuin puolessa tapauksista ei ollut yritetty laissa edelly-
tettyä sovintoa lähinnä velallisen heikon maksukyvyn vuoksi. Asian käsittely hake-
muksen jättämisestä maksuohjelman vahvistamiseen kesti keskimäärin lähes 5 kuu-
kautta ja joka neljännessä tapauksessa se ylitti 6 kuukautta. Etelä-Suomen läänin-
hallituksen käräjäoikeuksille tekemän kyselyn mukaan sovintoselvitysten ja muun 
aineiston puutteellisuus oli hidastanut käsittelyä.

Valtaosan maksuohjelmista valmistelevat tuomioistuimen määräämät selvittäjät, 
yleensä asianajajat. Optulan vuotta 2005 koskeneen tutkimuksen mukaan selvittäjät 
olivat valmistelleet 4/5 maksuohjelmaehdotuksista ja talous- ja velkaneuvojat 13 %. 
VJL:n mukaan ulkopuolinen selvittäjä tulisi määrätä vain tarvittaessa. Käytännöksi 
näyttää kuitenkin muodostuneen se, että selvittäjä määrätään aina, kun hakemuk-
seen ei liity maksuohjelmaehdotusta. Selvittäjä saa neljän kuukauden maksuvaraa 
vastaavan palkkion velalliselta, mikä pidentää maksuohjelmaa ja loppuosan palkki-
osta valtiolta. Vuosina 2006-2008 valtio maksoi selvittäjille palkkiota yhteensä run-
saat 4,7 M€ (2008 – noin 1,4 M€),

Selvittäjän määräämisestä on työn säästöä sekä velkaneuvojille että tuomioistui-
mille. Haittapuolena on, että asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittäminen, sovin-
toon pyrkiminen ja maksuvaran oikein arvioiminen jäävät helposti pinnallisemmaksi 
kuin tilanteessa, jossa asiakas ja velkaneuvoja yhdessä ottaisivat jo alussa koko-
naisvastuun järjestelystä ja siitä selviytymisestä. Lähes puolet velallisista oli nimit-
täin Optulan tutkimuksen mukaan kokenut taloudellisia vaikeuksia velkajärjestelyn 
aikana. Maksuvaikeuksia osoittaa myös se, että lokakuun lopussa 2008 ulosotossa oli 
perinnässä 3 412 sellaista saatavaa, jotka sisältyivät yhteensä 1 845 henkilölle vah-
vistettuun maksuohjelmaa. Joitakin maksuohjelmia myös raukeaa velallisen maksu-
jen laiminlyönnin johdosta. Optulan tutkimuksen mukaan (Muttilainen – Valkama 
2003) vuosina 1993–2001 oli rauennut runsaat 4 % maksuohjelmista. 

Erillisen selvittäjän määrääminen pidentää maksuohjelman vahvistamiseen 
kuluvaa aikaa, joka saattaa pahentaa velallisen tilannetta ja pitkittää ongelmien 
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hoitamista. Se myös lisää velallisen ja valtion kustannuksia. Olisikin syytä arvioida, 
onko talous ja velkaneuvojilla enemmän mahdollisuuksia laatia maksuohjelmaeh-
dotuksia ja samalla tukea kokonaisvaltaisemmin velkajärjestelyvelallisia. Selvittäjä 
tarvittaisiin vain vaikeisiin ja riitaisiin tapauksiin. Kun sekä maksuvaran mahdolliset 
muutokset että velkajärjestelyssä mukana olevien, sen aikana vanhenevien velko-
jen vanhentuminen pitää ottaa huomioon jo velkajärjestelyohjelmassa, on ohjelman 
laatiminen vaativa tehtävä. Sitä kuvattu jopa salatieteeksi, jota vain asiaan vihkiy-
tyneet osaavat. Toisaalta kyse on velkaneuvojien ammatillisesta perusosaamisesta. 
Tarkoitukseen on saatavilla ainakin Espoon velkaneuvonnassa laadittu ja yksityisillä 
markkinoilla kehitetty atk-ohjelma. 

Velkajärjestelyyn liittyvän lisäsuoritusvelvollisuuden laskeminen on osoittautu-
nut asiakkaille erittäin vaikeaksi. Lisäsuoritusvelvollisuuden tarkistamista koske-
vat asiat ovatkin lisääntyvästi työllistäneet talous- ja velkaneuvontaa. Vuonna 2007 
näiden asioiden määrä oli 3 201. Velallinen on velvollinen maksamaan velkojilleen 
lisämaksua, jos hän saa 1 000 euroa ylittävän kertasuorituksen, esimerkiksi perin-
nön, tai jos hänen tulonsa kasvavat maksuohjelmaan merkityistä kalenterivuoden 
aikana vähintään niin sanotun normiosan verran (vuonna 2008  852 euroa). Velkoja 
puolestaan voi hakea tuomioistuimelta lisämaksuvelvollisuuden määräämistä, kun 
maksuohjelma on päättynyt. Lisäsuoritusvelvollisuuden määrä voi vaihdella mak-
suohjelman aikana vaihdella, joten selvitteleminen jälkikäteen on usein ongelmal-
lista. Vantaan talous- ja velkaneuvonnan kotisivulla on hyvä kuvaus lisäsuoritusvel-
vollisuuden monimutkaisuudesta. 

Talous- ja velkaneuvonnassa annettiin vuonna 2007 yksilöllistä ennalta ehkäi-
sevää talousneuvontaa ja valistusta 3 455 kertaa suunnilleen yhtä suurin osuuksin 
niille, joilla ei ollut ylivelkatilannetta, ja niille, joille oli jo aiemmin tehty järjestely. 
Syynä ennalta estävän neuvonnan vähäisyyteen, on ollut se, että ylivelkaiset asiak-
kaat ovat vieneet neuvonnan resurssit. Talousneuvonnalla on tarkoitettu toisaalta 
pyrkimystä pysyvän muutoksen aikaansaamiseen ylivelkaantumisuhan alla olevien 
henkilöiden rahankäyttöön ja kulutukseen ja toisaalta neuvontaa asiakkaille, jotka 
ovat kokeneet tai pelänneet taloudenhallinnan ongelmia. Vaikka talous- ja velkaneu-
vonnan tehtäväkenttä on laaja, on eduskunnan talousvaliokunta katsonut mietin-
nössään: että ”oman taloutensa hallinnan opetus ja velkaantumisen ehkäisy tulisi 
sisällyttää yleisiin kasvatustavoitteisiin.” 

 Talous- ja velkaneuvojat antavat myös yleistä tietoa ja neuvontaa yksityistalou-
teen liittyvissä asioissa esimerkiksi osallistumalla keskusteluun tiedotusvälineissä 
sekä vierailemalla oppilaitoksissa, työpajoissa, elämänhallinnallilla kursseilla ja 
vapautuvien vankien valmennuksessa. Tämä liittyy luontevasti heidän tehtäviensä 
tavoitteisiin.

Yllättävät elämäntilanteiden muutokset, elinkustannusten nousu ja köyhyys ovat 
talous- ja velkaneuvojille tehtyjen kyselyjen mukaan yleisimmät ylivelkaantumisen 
syyt. Asiakkaiden velkojen määrät ovat alkuajoista pienentyneet, mutta velkojien 
lukumäärä ja kulutusvelkojen ja myös vuokravelkojen osuus on kasvanut. Toisaalta 
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taloudenhallinnan osaamattomuus tai motivaation puute, mielenterveysongelmat, 
holtiton elämäntyyli ja erilaiset addiktiot, kuten peli-, päihde- tai kulutusriippuvuus, 
ovat lisääntyneet asiakaskunnassa. Tällaiset asiakkaat tarvitsevat velkajärjestely-
jen sijasta neuvoja ja tukea suunnitelmalliseen taloudenhoitoon. Ei ole harvinaista, 
että asiakkaat käyttävät myös muita julkisia palveluja, jolloin talous- ja velkaneu-
vonta on osana tukiverkostoa. 

Talous- ja velkaneuvojien kokemusten mukaan työn vaativuus on lisääntynyt asi-
akaskunnan muuttumisen ja moniongelmaisuuden johdosta. Asiakkaiden kohtaami-
nen vaatii uudenlaisia valmiuksia ja asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän ja pit-
käaikaisempaa tukea talouden kuntoon saamiseen vaadittaville muutoksille. Velka-
neuvonnan perinteiset keinot soveltuvat parhaiten asiakkaille, joilla on ainakin jon-
kin verran maksuvaraa ja jotka ovat motivoituneita oppimaan taloutensa hoitamista. 
Pysyvän muutoksen aikaansaaminen taloudenhallinnan menettäneiden henkilöiden 
rahankäyttöön ja kulutukseen on sen sijaan osoittautunut vaikeaksi. Joidenkin asi-
akkaiden kohdalla velkaantumiskierteen pysäyttää ulosotto. Haasteen velkaneuvo-
jille asettaa ongelmien ratkaisujen priorisointi ja sen arvioiminen, onko neuvonta-
prosessille edellytyksiä. Tarvitaan myös tarkoituksenmukainen työnjako toisaalta 
terveydenhoidon ja sosiaalitoimen ja toisaalta velkaneuvonnan välillä. Jotkut asiak-
kaat vain keskeyttävät asiakkuuden.

Talous- ja velkaneuvonnalle yhteisten, yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden ja 
työtapojen puute on alalla yleisesti koettu ongelmaksi. Viime vuosina onkin eten-
kin velkaneuvonnan isoissa yksiköissä versonut ansiokas ja aktiivinen oman työn 
ammatillista viitekehystä, arvoja, työn tavoitteita ja työmenetelmiä koskeva kehitys-
työ. Työn sisällöstä, sen muuttumisesta ja työprosesseista on niin ikään käyty syk-
syllä 2008 keskusteluja läänikohtaisilla talous- ja velkaneuvontapäivillä Kuluttaja-
viraston etukäteen laatiman prosessikarttaluonnoksen pohjalta. Neuvontatyö näyt-
tää entistä enemmän painottuvan korjaavaan talousneuvontaan, jonka tulisi onnis-
tua saamaan aikaan muutos asiakkaan asenteissa, käyttäytymisessä ja toiminnassa, 
jota varten ei ole käytettävissä muutosta tukevia työmenetelmiä.

Toimintaperiaatteita ja työtapoja tulisi valtakunnallisella pohjalla johdonmukai-
sesti yhdenmukaistaa ja kehittää. Talous- ja velkaneuvojien yhtenäisen ammattitai-
don ja työn laadun takaamiseksi sekä uusien neuvojien osaamisen varmistamiseksi 
alalle tarvittaisiin ammattitutkinto ja hyvin suunniteltu täydennyskoulutusjärjes-
telmä. Neuvontapalveluiden seurantajärjestelmää tulisi kehittää siten, että se kuvaisi 
paremmin palvelun tuottamisen laadullisia vaatimuksia.

7.6. Asiakkaiden neuvonnasta saama hyöty

Asiakkaiden talous- ja velkaneuvonnasta saaman avun tuloksellisuus ei käy 
ilmi Kuluttajaviraston seurannasta eikä sitä ole muutenkaan systemaattisesti 
selvitetty. Vantaa talous- ja velkaneuvontayksikön vuonna 2005 tekemästä 
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asiakaspalautekyselystä käy toisaalta ilmi, että noin 75 % asiakkaista arvioi neu-
vonnasta olevan/olleen erittäin paljon ja 20 % melko paljon apua talous- ja velkati-
lanteen saamisessa hallintaan. Kannustavuuden ja asiakkaan tukemisen arvioi erit-
täin hyväksi noin 78 % ja melko hyväksi noin 18 % asiakkaista. Myös eri yhteistyöta-
hoilta talous- ja velkaneuvonta saa runsaasti positiivista palautetta.

Yleisellä tasolla asiakkaiden talouden tasapainottamisen hyötyjä hänelle ovat esi-
merkiksi toimintakyvyn koheneminen ja syrjäytymisen torjunta, työllistymisen tuke-
minen, terveydentilan, erityisesti mielenterveyden koheneminen ja häätöjen estymi-
nen. Kokemukset ovat osoittaneet, että jo velkajärjestelyn aikaansaaminen parantaa 
työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa mielenterveysongelmia. Yhteiskunnan välit-
tömänä hyötynä on syytä mainita sosiaalitoimen menojen pieneneminen, tarpeetto-
man ja tehottoman perinnän väheneminen ja harmaan talouden väheneminen.

Velkajärjestelyn käytön laajuutta ja merkitystä kuvaa se, että vuoden 2006 lop-
puun mennessä noin 48 000 ylivelkaista henkilöä oli suorittanut maksuohjelmansa 
loppuun ja päässyt näin eroon vakavista velkaongelmistaan (Optula, Muttilainen 
2007). Onkin syytä uskoa, että suurin osa jonkin velkojen järjestelyn saaneista hen-
kilöistä saa taloutensa pysyvästi tasapainoon ja selviytyy jatkossa itsenäisesti talo-
utensa ja velkojensa hoitamisesta. 

Velkajärjestely soveltuu vain osalle talous- ja velkaneuvonnan asiakkaista. Optu  lan 
(Muttilainen 2007) tutkimuksen mukaan velkajärjestelyn saaneet velalliset jakaan-
tuivat melko tasaisesti kahteen ryhmään. Ensimmäisellä ryhmän henkilöillä oli ollut 
sidoksia yritystoimintaa. He olivat harjoittaneet omaa yritystoimintaa tai olleet yri-
tystoiminnassa mukana tai taanneet siihen liittyneitä velkoja. Toiseen ryhmään kuu-
luivat henkilöt, joilla yllättävän elämänmuutoksen johdosta oli sosiaalinen suoritu-
seste ja joiden velat olivat koostuneet etenkin kulutusveloista. Esimerkiksi pitkäai-
kaistyöttömien ylivelkatilanne voitiin selvittää niin sanotulla nollaohjelmalla.

Velkojille tehtävien velkasovintoesitysten hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei 
ole käytettävissä koko maata koskevia tietoja. On arvioitu, että pääkaupunkiseu-
dulla noin puolet hylättäisiin. Siitä, miten monessa tapauksessa velkojien kieltäyty-
mistä seuraa velkajärjestelyhakemus käräjäoikeudelle ei ole tietoja. Espoon talous- 
ja velkaneuvonnan vuotta 2008 koskevan laskelman ja arvio mukaan sopimusehdo-
tukset johtavat hylkäämiseen vain noin 33 %:ssa tapauksista. Monet talous- ja velka-
neuvojat pitävät velkasovintojen aikaansaamista erittäin vaikeina ja kokevat myös 
jäävänsä sovintoja yrittäessään yksin jopa ilman suotuista ilmapiiriä edistävää jul-
kista tukea.

Takuu-Säätiön takauksen saaminen koetaan työlääksi ja epävarmaksi. Vuonna 
2007 säätiöön saapui 814 takaushakemusta, niistä 790 talous- ja velkaneuvonnasta. 
Säätiö edellyttää hakijalta useiden kuukausien ajalta näyttöä maksukyvystä ja sitou-
tumisesta järjestelylainan takaisinmaksuun. Vuonna 2007 takauksen sai 289 hakijaa 
ja 331 hakijan hakemus hylättiin. Espoon neuvonnan vuotta 2008 koskevan arvion 
mukaan Espoon neuvojat tekisivät säätiölle 54 hakemusta, joista puolet hyväksyttäi-
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siin. Takuu-Säätiön varovaisesta takauspolitiikasta johtuen sen takaustappiot ovat 
toisaalta olleet varsin pienet.

Sosiaaliseen luototukseen, sen hakumenettelyyn ja toimivuuteen talous- ja velka-
neuvojat ovat yksimielisen tyytyväisiä. Talous- ja velkaneuvonta ja sosiaalinen luo-
totus ovat eri toimintoja ja niiden keskinäinen suhde ja työnjako kuntien organisaa-
tiossa vaihtelevat. Suurin osa sosiaalisista luotoista käytetään käytännössä velko-
jen järjestelyyn. Espoon neuvonnan vuotta 2008 koskevan arvion mukaan sosiaa-
listen luottojen osuus kaikista aikaan saaduista järjestelyistä olisi peräti 47 % (128 
kpl). Hylättyjen hakemusten osuus niiden kohdalla olisi vain 14 %. Alalla toivotaan 
sosiaalisen luototuksen laajenemista kaikkiin kuntiin. 

Helsingin talous- ja velkaneuvontayksikön työn vaikuttavuustutkimuksessa 
vuonna 2006 selvitettiin uusien asiakkaiden kohdalla eri velkajärjestelykeinoilla 
saavutettava toimeentulotuen säästö. Satunnaisella otannalla valittu otos vuoden 
toisella vuosipuoliskolla tulleista uusista asiakkaista edusti 12,9 % koko vuoden asi-
akkaista. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että eri velkajärjestelykeinoin saavutet-
tiin otannassa 180 694 euron vuotuinen toimeentulotukisäästö eli asiakasta kohti 
615 euroa vuodessa. Näin ollen koko vuoden säästö olisi yhteensä 1 344 230 euroa. 
Samalla köyhyydessä elävien osuus osoittautui huolestuttavan suureksi. Velkajärjes-
telytoimenpiteistä huolimatta 28 % henkilöistä pysyi edelleen toimeentulotuen asi-
akkaina. Helsingissä noin puolet talous- ja velkaneuvonnan asiakkaista on myös toi-
meentulotuen asiakkaita. Joissain kunnissa yhteisiä asiakkaita on vain vähän.

Helsingin talous- ja velkaneuvonnan tutkimuksessa todettiin myös, että velkojen 
järjestelyllä voitiin ehkäistä syrjäytymistä, jonka seurauksena on usein työhalun, työ-
kyvyn ja jopa elämänhalun menettäminen tai siirtyminen harmaan talouden piiriin. 
Velkojen järjestely tukee näin sosiaalityön myönteistä vaikutusta.

7.7. Yhteenveto

Talous- ja velkaneuvonta on osoittautunut välttämättömäksi yksityishenkilöiden ja 
kotitalouksien taloudellisen toimintakyvyn palauttamisen ja ylläpitämisen kannalta. 
Toiminta on varsin erilaisista lähtökohdista vakiintunut omaksi, erityistä osaamista 
ja ammattitaitoa vaativaksi asiakkaille henkilökohtaisesti annettavaksi neuvonta- 
ja avustuspalveluksi. 

Valtion rahoitus talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen on riittämätön. Neuvon-
nan organisaatio on hajanainen eivätkä asukkaat ole edes kohtuullisen yhdenver-
taisessa asemassa talous- ja velkaneuvonnan saatavuuden ja laadun suhteen. Myös 
neuvojien työolosuhteissa ja palkkauksessa on suuria eroja.

Talous- ja velkaneuvojien koulutuspohja sekä työ- ja kokemustausta on kirjava. 
Samanaikaisesti alalle on syntynyt talous- ja velkaneuvontatyöstä pitkäaikaisen 
kokemuksen hankkinut, työhönsä motivoitunut ja sitoutunut ammattikunta, jolla 
on halu edelleen kehittyä ja kehittää ammattikuvaansa.
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Talous- ja velkaneuvonnan haasteena on palveluiden yhdenmukaisuus ja tasalaa-
tuisuus koko maassa sekä neuvojien ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen 
kehittäminen. Asiakaskunnassa lisääntyvä moniongelmaisuus ja taloudenhallinnan 
puutteet edellyttävät työotteiden ja asiakkaan kohtaamisen kehittämistä sekä ene-
nevässä määrin yhteistyötä muiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityi-
sen sektorin kanssa.
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8. Kehittämisehdotukset

8.1. Määrärahat ja henkilöresurssit

Valtion talous- ja velkaneuvontaan osoittamien määrärahojen riittämättömyys on 
olennainen syy toiminnassa esiintyviin epäkohtiin. Puutteiden korjaamisen ja neu-
vonnan kehittämisen edellytys on, että määrärahat nostetaan neuvontapalvelun tar-
koituksenmukaisen järjestämisen vaatimalle tasolle. Tästä syystä ja myös kuntien 
rahoitustilanteen kiristymisen johdosta valtion tulisi jo vuonna 2009 lisätä määrä-
rahoihin kuntien talous- ja velkaneuvonnan kustannuksista maksama osuus, joka 
vuonna 2007 oli 2 549 miljoonaa euroa. Talouden lama on jo nyt lisännyt yhteyden-
ottoja talous- ja velkaneuvontaan ja pidentänyt asiakkaiden jonotusaikoja. Arviot 
talouden laman pitkittymisestä sekä lomautusten ja työttömyyden lisääntymisestä 
ennakoivat neuvonnan tarpeen merkittävästi kasvavan. On todennäköistä, että vuo-
den 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa velkaneuvontaan osoitetut lisämäärära-
hat eivät tule riittämään.

Neuvonnan henkilöresursseja tulisi pysyvästi lisätä siten, että kahta neuvojaa 
kohden olisi yksi avustaja. Näin neuvojat saisivat paremman mahdollisuuden kes-
kittyä velkasovintojen ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseen ja asiakkaiden ene-
nevästi tarvitsemaan korjaavaan talousneuvontaan, kun taas rutiiniluonteisempi 
työ siirrettäisiin avustajien tehtäväksi. Tämä merkitsisi noin 45 avustajahenkilötyö-
vuoden lisäystä. Koko talous- ja velkaneuvonnan palkkausrakenteen tarkistamisen 
tarpeen ja muut kulut huomioon ottaen, toiminnon vuotuinen määrärahan tarve on 
arviolta 11 miljoonaa euroa.

Talous- ja velkaneuvonnan uudelleen organisointia suunniteltaessa on kuitenkin 
välttämätöntä käydä yksiköittäin läpi tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimin-
nan edellyttämä henkilöstötarve. Mitoituspohjana tulisi silloin toimialueen asukas-
määrän rinnalla olla nykyinen kysyntä kuten jonot ja asiakasmäärät sekä neuvon-
nan tarvetta indikoiva ulosottovelallisten ja maksuhäiriöisten henkilöiden määrä. 
Myös ruotsinkielisten, saamenkielisten ja maahanmuuttajien palvelujen tarve on 
syytä ottaa erikseen huomioon. 

Määrärahan mitoituksessa on syytä ottaa huomioon myös talous- ja velkaneuvon-
nan kehittämisen ja täydennyskoulutuksen sekä johdon, ohjauksen ja valvonnan 
vaatimat keskushallinnon resurssit ja muut kustannukset. Kertainvestointina tulisi 
huolehtia siitä, että talous- ja velkaneuvonta saa käyttöönsä tarkoitukseen soveltu-
van asianhallinta- ja asiankäsittelyjärjestelmän tarpeellisine asiakirjapohjineen, las-
kureineen ja tilastointiominaisuuksineen. Sen tulee olla yhteensopiva tuomioistuin-
ten, ulosoton ja kunnallisten sosiaalipalveluiden järjestelmien kanssa. Näin saatai-
siin myös mahdollisuudet kehittää kaikille avointa valtakunnallista verkkoneuvon-
taa ja muita sähköisiä palveluja.
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8.2. Organisointi

Luontevin vaihtoehto talous- ja velkaneuvontapalvelujen tasapuolisen ja yhdenmu-
kaisen saatavuuden varmistamiseksi koko maassa olisi toiminnon yhdistäminen jo 
olemassa olevaan valtakunnalliseen palveluverkkoon. Vuoden 2008 talousarvioehdo-
tuksessa kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti selvittävänsä kuluttajaneuvonnan ja 
talous- ja velkaneuvonnan yhdistämistä. Vuoden alusta 2009 kuluttajaneuvonta siir-
rettiin maistraatteihin ja avattiin valtakunnallinen neuvontanumero. Kuluttajaneu-
vontaa pyritään myös enenevästi ohjaamaan verkkopalveluun. Henkilökohtaista pal-
velua ja usein pitkäaikaisia asiakassuhteita edellyttävää talous- ja velkaneuvontaa ei 
ole mahdollista tarkoituksenmukaisella tavalla hoitaa mainituilla periaatteilla.

Aikaisemmin on katsottu, että talous- ja velkaneuvonta on perusteltua hoitaa kun-
nallisena erityisesti siksi, että neuvonnan tehtävät ovat siirtyneet oikeudellisesta 
velkaneuvonnasta kokonaisvaltaisemman talousneuvonnan suuntaan. On pelätty, 
että vaihtoehtona olleella oikeusaputoimistoon sijoittamisella talous- ja velkaneu-
vonta muodostuisi liian kapea-alaiseksi, oikeudelliseksi, jolloin sosiaalistaloudelliset 
työotteet kärsivät. Monessa kaupungissa talous- ja velkaneuvonta toimiikin hyvin 
ja luontevasti joko sosiaalitoimen tai yleishallinnon yhteydessä. Kuntaliiton asian-
tuntijan mukaan tämä järjestely voidaan kuitenkin toteuttaa onnistuneesti lähinnä 
suurissa kaupungeissa, joissa talous- ja velkaneuvonta on yhdistettävissä laajaan 
palveluvalikoimaan.

Vuoden 2009 alusta holhoustoimen edunvalvonnan tehtävät siirrettiin kunnilta 
valtion oikeusaputoimistoihin. Edunvalvoja hoitaa yleensä päämiestensä omaisuutta 
ja taloudellisia asioita. Hänen on myös huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan 
hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvojan säännöllisiin yhteistyökumppa-
neihin kuuluvat kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaiset. Edunvalvontateh-
tävien siirtoa oikeusaputoimistoihin perusteltiin erityisesti sillä, että kummassakin 
tehtävässä asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaista palvelua ja että oikeusaputoimis-
tojen toimipaikkaverkosto on valtion mittakaavassa tiheä. 

Valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkaverkoston tiheys ja asiakkaiden henki-
lökohtaisen palvelun perinne antavat hyvän perustan myös talous- ja velkaneuvon-
tapalvelujen siirtämiselle oikeusaputoimistoihin. Myös oikeusaputoimen piirijako 
sekä johto- ja ohjausjärjestelmä soveltuvat hyvin talous- ja velkaneuvonnan valta-
kunnalliseen organisointiin. Jako kuuteen piiriin tekee mahdolliseksi järjestää myös 
velkaneuvonnan tehtäväkenttään erikoistuneiden lakimiesten alueellisen saatavuu-
den ja muun neuvonnassa tarvittavan erikoistumisen.  

Vuonna 2007 oikeusaputoimistoja oli 64, sivutoimistoja 18 ja sivuvastaanottoja 95. 
Toimistoverkostoa kehitetään siten, että oikeusaputoimistojen määräksi tulee vuo-
teen 2012 mennessä noin 40. Useimmat niistä tulevat toimimaan useassa toimipai-
kassa siten, että palveluverkon on määrä käsittää noin 170 paikkakuntaa. Oikeus-
aputoimistojen tulosohjaus ja hallinto on järjestetty kevyesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti. Oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja vastaa oikeusapupalveluiden 
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tasapuolisesta saatavuudesta oikeusapupiirinsä alueella. Oikeusministeriön käy 
hänen kanssaan piirin tulosneuvottelut ja oikeusaputoimen johtaja neuvottelee pii-
rin muiden oikeusaputoimistojen johtajien kanssa. Neuvotteluissa sovitaan tulosta-
voitteista, määrärahoista, henkilöstön määrästä ja johtajan liikkumavarasta henki-
löstön palkkaamisessa. 

Ehdotan, että talous- ja velkaneuvonta siirretään valtion oikeusaputoimistoi-
hin. Näin voidaan varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat koko maassa ja huoleh-
tia nykyistä paremmin kaikkien tarvitsijoiden yhdenvertaisuudesta palvelun saata-
vuuden suhteen. Edunvalvonta muodostaa toimistoissa oman toimintokokonaisuu-
tensa oikeusavun rinnalla ja sille on osoitettu budjetissa erikseen määrärahat. Tämän 
ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi sitä, että oikeusaputoimistoihin tulisi oikeus-
avun ja edunvalvonnan rinnalle kolmas erillinen toiminto, talous- ja velkaneuvonta. 
Myös sille tulisi osoittaa erilliset määrärahat. 

Oikeusaputoimistojen henkilöstömäärä vuonna 2008 oli 450 henkilötyövuotta. Se 
lisääntyi noin 500 henkilövuodella holhoustoimen edunvalvonnan henkilökunnan 
siirtyessä tehtävien myötä oikeusaputoimistoihin. Talous- ja velkaneuvonnan tämän-
hetkinen henkilöstövahvuus on 152 henkilötyövuotta. Neuvojien, velkaneuvontala-
kimiesten ja muun henkilökunnan palkkaus tulisi siirron yhteydessä yhdenmukais-
tettavaksi. Palkan suuruus määräytyisi valtion palkkausjärjestelmässä erikseen arvi-
oitavan tehtävien vaativuustason ja henkilökohtaisen suoritusosuuden mukaisesti. 
On todennäköistä, ettei neuvojien nykyinen palkka yleisesti ottaen vastaa työn vaa-
tivuutta. Samalla henkilöstörakennetta voidaan kehittää siten, että työntekijät voi-
vat työskennellä pääasiassa päätoimisesti ja tarvittaessa myös erikoistua. 

Oikeusministeriö vastaa oikeusavun ja edunvalvonnan kehittämisestä, johdosta, 
ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriön oikeushallinto-osaston koulutusyksiköllä on 
pitkäaikainen kokemus tuomioistuinten, ulosoton ja oikeusavun täydennyskoulutuk-
sen järjestämisestä. Oikeusavun ja edunvalvonnan organisointi soveltuu sellaisenaan 
talous- ja velkaneuvonnalle. Velallisten asemaan vaikuttavan lainsäädännön kehittä-
minen kuuluu sekin olennaiselta osin oikeusministeriölle, joten on hyödyllistä, että 
ministeriö saa välittömästi tiedon käytännössä esiin tulevista uudistustarpeista.

Talous- ja velkaneuvonnan oikeusaputoimistoille siirtämisen yhteydessä on hyvien 
käytäntöjen säilyttämiseksi syytä selvittää, ovatko nykyiseen tilanteeseen tyytyväi-
set kunnat edelleen halukkaita järjestämään talous- ja velkaneuvontapalvelut kun-
tansa asukkaille. Tämä voisi tapahtua oikeusministeriön kanssa tehtävin pitkäai-
kaisin, esimerkiksi 10 vuoden sopimuksin ja sillä edellytyksellä, että valtio vastaisi 
kaikista neuvontapalvelujen tuottamisen kustannuksista. Oikeusministeriö vastaisi 
myös kunnissa hoidettavan neuvontatoimen kehittämisestä, johdosta, ohjauksesta 
ja valvonnasta. Myös samojen tietoteknisten järjestelmien tulisi olla koko talous- ja 
velkaneuvonnan käytössä. Kunnilla olisi toisaalta mahdollisuus rakentaa itselleen 
ja asukkailleen sopivia palvelukokonaisuuksia.

Talous- ja velkaneuvonnalla tulisi siirron jälkeenkin säilyä luonteva yhteys sosi-
aali- ja terveystoimeen ja muihin yhteistyötahoihin. Yhteistyöverkostojen avulla 
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voidaan huolehtia siitä, että asiakas saa ongelmiinsa mahdollisimman tarkoituksen-
mukaista palvelua ja toisaalta siitä, ettei eri toiminnoissa tehdä päällekkäistä työtä. 
Kun valtion ja kuntien suhteita katsotaan kansalaisnäkökulmasta, tulisi julkinen hal-
linto nähdä kokonaisuutena, jonka eri osat yhteistyössä tukevat toisiaan. Talous- ja 
velkaneuvonta on joka tapauksessa hyvin henkilökeskeistä työtä niin asiakasnäkö-
kulmasta kuin yhteistyösuhteiden ylläpitämisen kannalta. 

Talous- ja velkaneuvonnan kehittämisessä ja ohjaamisessa oikeusministeriön tulisi 
olla tiiviissä yhteistyössä talouskasvatusta edistävän opetusministeriön, sosiaali- ja 
terveystointa kehittävän sosiaali- ja terveysministeriön sekä kuluttajaneuvonnasta ja 
taloudenhallinnasta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tätä tarkoitusta 
varten tulisi perustaa kyseisten ministeriöiden kansliapäällikkö- tai osastopäällik-
kötasoinen yhteistyöryhmä. Sen tulisi seurata taloudellisen osaamisen ja talouden-
hallinnan tilaa, ennakoida kotitalouksien velkaantumiskehitystä ja velkaongelmia 
sekä analysoida velkaneuvonnan asiakaskunnan muutoksia ja sen merkitystä toi-
minnalle. Yhteistyöryhmän tulisi myös ohjata, tukea ja suunnata alue- ja paikallis-
tason yhteistyötä.

8.3. Toimintatapojen yhtenäisyys 
ja neuvojien ammattitutkinto

Selvitystä tehtäessä on toistuvasti korostunut talous- ja velkaneuvonnan toiminta-
tapojen epäyhtenäisyys. Alalla kaivataan yhtenäistä viitekehystä ja arvopohjaa sekä 
yhteistä näkemystä neuvonnan tavoitteista ja menetelmistä. Kuluttajavirastossa ja eri 
talous- ja velkaneuvontayksiköissä käynnissä oleva neuvonnan toimintaperiaatteita, 
työprosesseja ja työtapoja koskeva kehitystyö olisikin syytä organisoida yhdeksi laa-
japohjaiseksi ja valtakunnalliseksi neuvojien ja muiden työtä kehittävien tahojen 
yhteiseksi hankkeeksi. Sille tulisi varata aikaa ja voimavaroja myös neuvonnan vii-
tekehystä, arvoja ja tavoitteita koskevaan syvälliseen keskusteluun. 

 Talous- ja velkaneuvojien palvelujen tavoitteellisuutta ja tehokkuutta olisi mah-
dollista lisätä panostamalla enemmän velkasovintojen aikaansaamiseen ja neuvot-
telutaidon kehittämiseen. Työn vaikuttavuus todennäköisesti paranisi myös, jos 
neuvojat tekisivät yhdessä asiakkaiden kanssa enemmän velkajärjestelyhakemuk-
siin oheistettavia maksuohjelmaehdotuksia. Se olisi omiaan lisäämään luottamusta 
neuvojien ammattitaitoon ja arviointikykyyn ja näin edistämään erilaisten velkajär-
jestelyjen aikaansaamista. Työotteen intensiivisyyden lisääminen voisi auttaa kehit-
tämään työmenetelmiä myös korjaavaa talousneuvontaa ja taloudenpidon muutos-
ten tukemista varten.

Kun neuvojalta vaaditaan ammatillista osaamista velallisen tuomioistuimessa 
tapahtuvasta oikeudellisesta avustamisesta moniongelmaisten ja ahdistuneiden asi-
akkaiden kohtaamiseen ja elämäntavan muutosten aikaansaamiseen, on selvää, ettei 
pelkkä soveltuva korkeakoulututkinto riitä antamaan tarvittavaa peruskoulutusta. 
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Tästä syystä ehdotan, että uusiksi talous- ja velkaneuvojiksi nimitettäviltä vaadittai-
siin ammattitaidon takaamiseksi tätä varten erikseen kehitettävä ammattitutkinto. 
Tutkinto tulisi liittää osaksi yleistä koulutusjärjestelmää ja sen suunnittelun poh-
jana voitaisiin käyttää taloudenhallinnan neuvottelukunnan aloitteesta ja pohjatyö-
hön perustuen kehitettyä Taloudenhallinnan ja perinnän opintokokonaisuutta, joka 
on suoritettavissa Joensuun avoimen yliopiston kautta. 

Neuvojille on tarpeellinen ja riittämättömäksi koettu järjestelmällinen täydennys-
koulutus vaatii niin ikään erillisen suunnittelun. Koulutustilaisuuksia tulisi järjestää 
myös talous- ja velkaneuvonnan ja sen yhteistyötahojen yhteisinä tilaisuuksina. Se 
olisi tärkeää sekä yhteistyön edistämisen näkökulmasta että yhteisen osaamisen ja 
ymmärtämisen syventämiseksi.

8.4. Talouskasvatus ja taloudenhallinta

Talous- ja velkaneuvonnan yksilöllisiin palveluihin ei ole tarkoituksenmukaista sisäl-
lyttää yleistä talouskasvatusta. Vastuu yleisestä talouskasvatuksesta ja valistuksesta 
sekä valistus- ja neuvonta-aineiston tuottamisesta ja jakamisesta istuu jo resurssien 
järkevän käytön kannalta luontevasti muille tahoille. Esimerkiksi talousneuvonta ja 
neuvonta-aineiston tuottaminen on alusta alkaen kuulunut Kuluttajaviraston tehtä-
viin osana kuluttajaneuvontaa. Tätä järjestelyä voidaan pitää tarkoituksenmukai-
sena myös jatkossa. Varsinainen talouskasvatus taas kuuluu koululaitoksen tehtä-
viin osana kansalaistaitojen opettamista. Lisäksi monet kansalaisjärjestöt ovat jo pit-
kään ansiokkaasti sisällyttäneet kotitalouksien taloudenpidon taidon ohjelmiinsa. 
Suosittelen valtion tuen lisäämistä tähän tarkoitukseen. 

 Talous- ja velkaneuvojien osallistuminen keskusteluun tiedotusvälineissä ja eri-
laisissa aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa, vierailut oppilaitoksissa ja muiden asi-
akkaita kohtaavien ammattilaisten kokoamissa ryhmissä ovat omiaan edistämään 
talous- ja velkaneuvonnan tavoitteita ja kuuluvatkin hallinnon ammattilaisten toi-
menkuvaan. Tämä koskee myös mukana oloa talousneuvontaverkostoissa ja aloit-
teiden tekemistä taloustietoa lisääviksi hankkeiksi.

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan roolia taloudenhallintaa koskevan tietämyk-
sen, kasvatuksen ja tutkimuksen sekä talousneuvonnan kehittämisessä ja eri toimi-
joiden yhteistyön edistämisessä olisi syytä vahvistaa. Jotta koordinointi olisi mahdol-
lista ja yhteistyömahdollisuudet tunnettaisiin, olisi suositeltavaa laatia neuvottelu-
kunnan kotisivuille tietokanta, joka sisältäisi tietoja eri toimijoiden toiminnasta kan-
salaisten taloustiedon lisäämiseksi. Tietokannassa voitaisiin esitellä onnistuneiden 
hankkeiden tuloksia ja sitä voitaisiin käyttää hyväksi parhaiden käytäntöjen kehit-
tämisessä. Neuvottelukunnan tehtäviin voisi luontevasti kuulua myös velkasovin-
noille myönteisen asenteen aikaansaaminen ja tuen antaminen sovintoneuvotteluil-
mapiirin parantamiselle. Erityisesti tulisi pohtia pienten yritysten omistajayrittäjien 
ja elinkeinotoimintaa lopettelevien yrittäjien neuvonnan järjestämistä.
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Kasvatus- ja valistusponnisteluista huolimatta on eri yhteyksissä havaittu, että 
etenkin nuorten mutta myös aikuisväestön taloustietämys ja oman talouden hoidon 
osaaminen on yllättävän heikkoa. Tiedon puute onkin todettu merkittäväksi syy vel-
kaongelmien syntymiseen ja esimerkiksi pikavippien hallinnan vaikeuksiin. Saman-
aikaisesti on havaittu, etteivät ihmiset yleisesti ottaen ole kiinnostuneita taloudes-
taan eivätkä siksi oma-aloitteisesti hakeudu hankkimaan lisää taloudenhallinnassa 
tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Myös opettajien kiinnostus oppilaiden oman talou-
den hoitamisen opettamiseen vaihtelee. 

Kun nykyinen taloudellinen tilanne ennakoi maksuvaikeuksien kasvua ja ylivel-
kaantumisen lisääntymistä, olisi suositeltavaa, että taloudenhallinnan neuvottelu-
kunta järjestäisi valtakunnalliset taloustietotalkoot. Niiden avulla voitaisiin herät-
tää yleistä kiinnostusta oman talouden hallintaan ja taloudelliseen osaamiseen sekä 
aktivoida kouluja ja aikuisoppilaitoksia näiden asioiden opetuksessa. Samalla olisi 
mahdollisuus tehdä tunnetuksi olemassa olevaa, hyvää ja monipuolista tietoaineistoa 
ja saada aikaan talouskasvatus- ja velkaneuvonta-alalla toimivien tahojen yhdessä 
järjestämiä tapahtumia.

Taloustietotalkoiden järjestäminen edellyttäisi valtakunnallista suunnittelua ja 
koordinointia, jota varten taloudenhallinnan neuvottelukunnan tulisi saada tilapäi-
nen resurssilisäys. Toisaalta neuvottelukunnalle kertyisi hankkeista ja tapahtumista 
aineistoa ja kokemusta entistä tehokkaampaan taloudenhallinnan edistämiseen.

8.5. Muuta kehitettävää

Kokemukset sosiaalisesta luotosta ovat voittopuolisesti hyviä. Se on osoittautu-
nut tehokkaaksi keinoksi järjestellä vähävaraisten henkilöiden velkoja. Sosiaali-
nen luotto tulisikin ottaa käyttöön kaikissa kunnissa. Jotta kuntien riskinottokykyä 
sosiaalisten luottojen yhteydessä voitaisiin parantaa ja näin edistää niiden käyttöä, 
tulisi Finnveran takauksia voida käyttää yksityishenkilöiden sosiaalisten luottojen 
takaamiseen.

Takuu-Säätiö on auttanut monia ylivelkaisia henkilöitä saamaan taloutensa kun-
toon. Se on kuitenkin osoittautunut varsin varovaiseksi järjestelylainojen takaa-
jaksi. Myös Takuu-Säätiön toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa Finnveran 
sille antamin vastatakauksin.

Velkajärjestelyn maksuohjelmiin liittyvä lisäsuoritusvelvollisuus, joka voi koskea 
taannehtivasti esimerkiksi asunnon säilyttämisen yhteydessä 10 vuodelle sovitun 
maksuohjelman kaikkia vuosia, on osoittautunut käytännössä vaikeaksi ymmärtää 
ja hallita. Se aiheuttaa velallisille paljon epätietoisuutta ja ahdistusta. Tästä syystä 
lisäsuoritusvelvollisuuden selvittäminen ja tarkistaminen vaatii lisääntyvästi vel-
kaneuvonnan resursseja. Lisäsuoritusvelvollisuusjärjestelmä kokonaisuudessaan 
ja etenkin siihen liittyvä taannehtiva maksuvelvollisuus olisi syytä ottaa uudel-
leen harkittavaksi. Onhan velallisella myös maksuohjelman aikana oma-aloitteisen 
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lisämaksuvelvollisuuden lisäksi velvollisuus esittää velkojan pyynnöstä selvitys lisä-
suoritusvelvollisuuden perustana olevista seikoista.

Velkajärjestelyyn liittyvän monimutkaisuuden johdosta olisi aiheellista selvit-
tää, voitaisiinko myös Suomessa kehittää nykyisen velkajärjestelyn vaihtoehdoksi 
Ruotsin mallin mukainen ulosotossa tapahtuva velkajärjestely. Kaavamaisesti kuva-
ten velallinen voisi ylivelkatilanteessa hakea velkajärjestelyä ulosotosta. Hakemuk-
sesta järjestettäisiin velkojien kuuleminen. Mikäli tapaus ei ole riitainen, voisi esi-
merkiksi johtava vouti päättää velkajärjestelyn aloittamisesta tavallisesti viideksi 
vuodeksi. Samalla määriteltäisiin kunkin velkojan osuus ulosottokertymästä velka-
järjestelyn aikana vanhenevat velat huomioon ottaen. Velkajärjestelyn aikana ulos-
ottokertymä jaettaisiin velkojille heidän osuutensa mukaisessa suhteessa. Velkajär-
jestelyn määräajan kuluttua velallinen vapautuisi maksamasta jäljellä olevaa osaa 
järjestelyyn kuuluneista veloista.

Selvityksen aikana on myös herätetty kysymys siitä, voitaisiinko ulosottomak-
suja alentaa tai voitaisiinko ne kokonaan poistaa silloin, kun velkaa peritään velka-
järjestelyn maksuohjelman tai sellaisen velkasovinnon perusteella, jossa velkojen 
pääomaa on soviteltu.
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Liite

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat 
ja kuntien osuus rahoituksesta

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien 
osuudet rahoituksesta Länsi-Suomen läänissä

SOPIMUSKUNNAT
LÄNSI-SUOMI

jonotusaika
31.12.2008  vrk

Kuntien osuus
€/%  arvio 2008

jonotusaika
31.12.2007  vrk

Kuntien osuus 
€/%

Akaa, kts. Vammala

Halikko, kts. Salo

Jyväskylä 49 ei omaa 
osuutta

7 2 373

Jämsä 7 10.700 10 14 218

Kangasala 36 16 30 744

Karvia 7 33.123 7 36 302

Kauhajoki 4 20.000 12 21 008

Kiikala, kts. Salo

Kisko, kts. Salo

Kokkola 15 10.000 9 9 706

Kuusjoki, kts. Salo

Laitila 23 50.000 14 48 507

Lappajärvi 20 25.000 14 26 490

Muurla, kts. Salo

Orivesi 15 22.300 30 23 600

Parainen 14 16.000 14 235

Perniö, kts. Salo

Pertteli, kts. Salo

Pietarsaari 0 ei omaa 
osuutta

3 8 997

Pori 60 93.000 50 67 076

Rauma 30 ei omaa 
osuutta

9

Salo 5-10 15.000 5 210

Seinäjoki 118 41.300 46 40 430

Soini 40 20.400 45 9 809

Somero, kts. Salo

Suomusjärvi, kts. Salo

Särkisalo, kts. Salo

Tampere 90 266.375 85 212 470

Turku
- Loimaa

68
37

47.900 106 45 001

Vaasa 30 6.800 35 22 159

Valkeakoski 25 12.000 34 9 052

Vammala 61 8.000 127 6 005
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SOPIMUSKUNNAT
ITÄ-SUOMI

jonotusaika
31.12.2008  vrk

Kuntien osuus
€/%  arvio 

jonotusaika 2007
joulukuu vrk

Kuntien osuus 
€/%

Joensuun  neuvonta-alue 45 0 25 0

Kuopion neuvonta-alue 45-60 15.000-20.000 40 0

Mikkelin neuvonta-alue:

Mikkeli 28 38.000 30 36 622

Pieksämäki 0 7.147 5 420

Savonlinna 12 0 0

Varkaus 30 12.000 35 828

Mikkelin neuvonta-alue 
yhteensä

57.147 77 719

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien 
osuudet rahoituksesta Itä-Suomen läänissä

SOPIMUSKUNNAT
jonotusaika
31.12.2008  vrk

Kuntien osuus
€/%  arvio 

jonotusaika 
31.12.2007 vrk

Kuntien osuus 
€/%

Kemi 64 kuntaosuus 
keskimäärin 

40%

31 21 638

Kemijärvi:

Salla

Savukoski

Pelkosenniemi

Posio

30 20.000 9 8 613

Rovaniemi 98 43 % 42 40 124

Tornio:

Ylitornio

Pello

Kolari

36 5.000 3 095

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien 
osuudet rahoituksesta Lapin läänissä

SOPIMUSKUNNAT
jonotusaika
31.12.2008 vrk

Kuntien osuus
€/%  arvio 

jonotusaika 
31.12.2007 vrk

Kuntien osuus 
€/%

Kajaani 13 17.900 32 32 547

Muhos ei uusia varauksia, 
koska siirtynee 

2009 muun 
sopimuskun-

nan kanssa 
järjestettäväksi 

18.900 19 8 919

Oulu 96 0 89 5 148

Raahe 22 58.925 37 41 954

Taivalkoski ei uusia asiakkaita, 
kunta siirtyy 2009 

alusta Kajaa-
niin  (Kainuun 

neuvonta-
alueeseen)

5.466 2 4 320

Ylivieska 15 32.880 7 19 550

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien 
rahoitusosuudet Oulun läänissä
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SOPIMUSKUNNAT
ETELÄ-SUOMI

jonotusaika 
2008

Kuntien osuus
€/%  arvio 

jonotusaika 
31.12.2007 vrk

Kuntien osuus 
€/%

Espoo 57 342 609 83 372 444

Forssa 20 16 000 14 9 025

Helsinki 120 348 639 76 345 801

Hyvinkää 50 58 000 14 46 263

Hämeenlinna 56 22 000 38 12 554

Imatra 28 55 126 23 104 031

Kirkkonummi 29 17 566 14 34 527

Kotka 30 16 612 63 19 601

Kouvola 71 31 585 63 15 633

Lahti 120 120 549 90 119 087

Lappeenranta 66 16 023 70 11 002

Lohja 35 11 646 14 12 851

Loviisa 9 14 500 21 2 707

Mäntsälä 26 31 000 14 34 849

Nurmijärvi 85 62 578 71  49 362

Porvoo 35 73 507 10 75 817

Riihimäki 28 38 716 51 14 643

Tuusula 66 124 583 60 106 478

Vantaa 60 216 988 22 192 728

Vihti 59 11 016 27 11 238

Talous ja velkaneuvonnan jonotusajat ja kuntien 
rahoitusosuudet Etelä-Suomen läänissä
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4. Responsibility for the development of financial and debt counselling and the guidance, management and supervision of such acti-
vities shall be transferred to the Ministry of Justice.
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Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonta on osoittautunut välttämättömäksi yksityishenkilöiden ja koti-

talouksien taloudellisen toimintakyvyn palauttamisen ja ylläpitämisen kannalta. Toiminta 

on varsin erilaisista lähtökohdista vakiintunut omaksi, erityistä osaamista ja ammattitai-

toa vaativaksi asiakkaille henkilökohtaisesti annettavaksi neuvonta- ja avustuspalveluksi. 

Valtion rahoitus talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen on riittämätön. Neuvonnan 

organisaatio on hajanainen eivätkä asukkaat ole edes kohtuullisen yhdenvertaisessa 

asemassa talous- ja velka-neuvonnan saatavuuden ja laadun suhteen. Myös neuvojien 

työolosuhteissa ja palkkauksessa on suuria eroja.
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