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Kotitalouksien velkaantuminen
Risto Herrala, ekonomisti, rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Suomessa kotitalouksien velkaantumi-

nen yleistyi toisen maailmansodan jäl-

keen, jolloin asuntopolitiikan muutok-

sen myötä omistusasumisen suosio 

alkoi kasvaa. Kuluvalla vuosikymme-

nellä suomalaiset kotitaloudet ovat vel-

kaantuneet nopeasti. 

Suomen tilanne ei kuitenkaan ole 

kansainvälisesti ainutlaatuinen: koti-

talouksien velan kasvu on useissa teolli-

suusmaissa ylittänyt tulojen kasvun jo 

joitakin vuosia. Ilmiö on herättänyt 

kysymyksiä paitsi velkaantumisen syistä, 

myös sen talouspoliittisista seurauksista. 

Erityisesti on kysytty, vaarantaako koti-

talouksien velkaantuminen talouden 

vakaan kehityksen korkojen noustessa.

Taloustieteessä velkaantuminen 

nähdään pääasiassa positiiviseksi 

ilmiöksi. Velkaantumalla yritykset 

voivat paikata väliaikaista kassavajet-

taan tai rahoittaa investointejaan. Koti-

talouksille velkaantuminen mahdollis-

taa suuret hankinnat, kuten asunnon tai 

auton oston. Myös pienemmät arkipäi-

vän maksut hoidetaan usein luottokor-

tilla. Velkaantuminen voi tukea talou-

den kasvua ja edistää kotitalouksien 

hyvinvointia.

Velkaantumispäätös vaatii kuiten-

kin harkintaa, eikä tilanteeseen vaikut-

tavien tekijöiden hallitseminen ole help-

poa. Kotitalouksien voi olla vaikea hah-

mottaa edes keskeisiä asiaan vaikutta-

via tekijöitä, kuten riskejä. Eräissä vii-

meaikaisissa kotitaloussektorin vel-

kaantumista koskevissa akateemisissa 

tutkimuksissa on kyseenalaistettu koti-

talouksien kyky riittävään velkasuun-

nitteluun (Miles 2005). 

Keskuspankit ovat perinteisesti 

aktiivisesti seuranneet kotitalouksien 

velkaantumista sektoritasolla luotto- ja 

korkotilastojen perusteella. Näiden 

tilastojen antama kuva velkaantumises-

ta on kuitenkin talouspoliittisen keskus-

telun tarpeita ajatellen kovin rajallinen. 

Viime vuosina useat keskuspankit ovat-

kin julkaisseet mikroaineistoihin perus-

tuvia selvityksiä kotitalouksien tilan-

teesta. Koska mikroaineistot sisältävät 

tietoja yksittäisistä kotitalouksista, nii-

den avulla pystytään selvittämään, min-

kä tyyppiset kotitaloudet velkaantuvat 

ja kuinka suuria riskejä velkaantumises-

ta kotitalouksille aiheutuu.

Tässä artikkelissa tarkastellaan 

suomalaisten kotitalouksien velkaantu-

mista yhden mikroaineiston, ns. tulon-

jaon palveluaineiston, valossa.1 Lähes-

tymistapa on pääasiassa kuvaileva ja 

keskeisiä teemoja esille nostava: tarkoi-

tuksena on selvittää velkaantumisen 

nykytilaa ja kehitystrendejä sekä verra-

ta Suomen ja muiden maiden tilannetta. 

Suomen Pankin käytettävissä oleva 

tulonjaon palveluaineisto kattaa tällä 

hetkellä vuodet 1989–2003. Aineisto 

tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman 

suomalaisten kotitalouksien velkaantu-

miseen rahoitusmarkkinoiden 1980-

luvun liberalisoinnin jälkeisenä ajanjak-

sona. Aineiston antama kuva velkaan-

tumisen nykytilasta on joiltakin osin 

vanhentunut. Erityisesti on huomatta-

va, että kotitalouksien velkaantuminen 

on voimakkaasti kasvanut vuoden 2003 

jälkeen.

1  Tulonjaon palveluaineisto on Tilastokeskuksen 
ylläpitämä tilasto, johon on kerätty vuosittain noin 
25 000–30 000 henkilön sosioekonomiseen asemaan, 
tuloihin ja velkoihin liittyviä tietoja. Osa tiedoista 
perustuu verotusrekistereihin ja osa on kysytty koti-
talouksilta suoraan. Aineistoa on kerätty vuodesta 
1989 lähtien, ja tällä hetkellä viimeinen otoksessa 
mukana oleva vuosi on 2003.
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Taulukko 1.

Suomalaisten kotitalouksien 
velkaantuminen vuonna 2003

Vuonna 2003 noin puolella suomalai-

sista kotitalouksista oli velkaa (tauluk-

ko 1). Asuntovelkaa oli 28 prosentilla, 

opintovelkaa 11 prosentilla ja muuta 

velkaa 29 prosentilla kotitalouksista.

Velallisten kotitalouksien mediaa-

nivelka oli 20 000 euroa eli noin kaksi 

kolmasosaa käytettävissä olevista 

tuloista. Velanhoitokulujen osuus käy-

tettävissä olevista tuloista oli velallisella 

mediaanikotitaloudella alle kymmenys. 

Noin 6 % velallisista kotitalouksista 

Tietoa kotitalouksien velkaantumisesta vuonna 2003

 Velallisten  Mediaani- Velka Velanhoito- Velanhoito- Ylivelkaan-
 kotitalouksien velka, per tulot, kulut suhteessa  kulut tuneiden
 osuus, euroa mediaani, tuloihin, mediaani, osuus,
 %  % mediaani, % euroa %

Kaikki kotitaloudet 51,2 500 2,3   3,1

Kotitaloudet, joilla on velkaa

Koko otos  20 000 65,9 7,1 2 400 5,9
Päämiehen ikä, vuotta      
Alle  35 69,8 16 000 69,6 5,6 1 200 5,4
35–44 75,6 39 100 101,4 11,8 4 440 6,2
45–54 63,1 22 000 58,0 6,8 2 725 7,3
55–64 38,6 12 800 40,3 3,9 1 457 3,2
Yli 65 10,8 6 500 30,0 2,2 499 8,3
      
Tulodesiili      
Alle 20 % 28,0 4 000 41,8 1,2 125 19,8
20–39,9 40,6 8 000 42,9 3,3 600 9,0
40–59,9 51,4 18 000 66,6 6,8 1 747 6,3
60–79,9 65,1 33 642 88,7 10,4 4 000 2,9
80–89,9 73,2 38 000 78,8 10,1 4 810 1,6
90–100 68,2 50 000 72,4 8,4 5 760 0,9
      
Suurkeskus      
Helsinki 51,5 14 783 45,9 5,4 1 497 8,0
Helsingin ympäryskunnat 58,2 23 525 68,3 7,3 2 520 5,7
Muut suuret yliopistokunnat 50,9 12 321 55,3 4,3 1 100 6,7
Muut suuret kunnat 45,4 20 000 65,8 8,2 2 422 5,0
Muut 51,2 25 700 76,9 8,4 3 000 5,5
      
Kotitaloustyyppi      
Yksin asuvat 49,7 9 907 57,7 4,4 758 10,2
Lapsettomat parit 59,0 20 000 53,4 5,3 1 996 2,6
Yksinhuoltajat 68,5 11 000 52,5 6,5 1 600 16,3
Parit, joilla lapsia 80,0 45 000 100,4 11,5 5 000 3,6
Vanhukset 9,8 5 046 23,6 1,8 420 7,3
Ei tietoa 48,9 20 000 47,3 4,2 1 800 5,6
      
Päämiehen koulutustaso      
Ei tutkintoa 57,2 19 000 64,4 6,5 1 908 6,5
Keskiasteen tutkinto 62,3 29 000 73,7 9,5 3 500 4,0
Alempi korkeakoulututkinto 64,8 30 417 86,6 9,0 3 600 3,3
Ylempi korkeakoulututkinto 66,2 40 000 80,7 9,9 4 500 2,8
Tutkijakoulu 67,0 32 000 71,7 10,8 5 531 0,0
Ei tietoa 32,3 11 000 46,8 3,8 998 9,3
      
Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon palveluaineisto.      
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(eli noin 3 % kaikista kotitalouksista) 

ilmoitti olevansa ylivelkaantuneita.2

Päämiehen iän mukainen jaottelu 

paljastaa, että velallisten kotitalouksien 

osuus kaikista kotitalouksista ja velan 

määrä velallisella mediaanikotitaloudel-

la olivat suurimmat varhaiskeski-ikäis-

ten (35–44 -vuotiaiden) kotitalouksissa. 

Myös velallisten kotitalouksien velan-

hoitokulujen tulo-osuus oli tässä ikä-

ryhmässä suurempi kuin muissa ikäryh-

missä. Velallisista kotitalouksista kaik-

kein vanhimpien (yli 65-vuotiaiden) 

joukossa oli suurempi osuus ylivelkaan-

tuneita kuin muissa ikäryhmissä. 

Jaottelu kotitalouden tyypin 

mukaan paljastaa, että mediaanivelka 

ja velanhoitokulujen tulo-osuuden 

mediaani olivat suurimmat velallisilla 

lapsiperheillä. Ylivelkaantuminen oli 

yleisintä yksinhuoltajaperheissä. Tässä 

ryhmässä lähes kuudesosa velallisista 

kotitalouksista oli ylivelkaantuneita. 

Velkaantuminen ei ole pelkästään 

suurimpia kasvukeskuksia koskeva 

ilmiö. Karkeimman, ns. suurkeskusja-

ottelun mukaan suhteellisesti suurin 

velallisten kotitalouksien osuus oli 

Helsingissä ja muualla pääkaupunki-

seudulla. Helsingissä ylivelkaantunei-

den osuus velkaantuneista kotitalouk-

sista oli isompi kuin muissa suurkes-

kuksissa. Velkaantuneiden kotitalouk-

sien mediaa nivelka oli kuitenkin suu-

rin aluekes kusten ulkopuolella olevissa 

pienemmissä kunnissa. Velkaantumis-

asteeltaan3 ja ylivelkaantumiseltaan 

2  Ylivelkaantumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
velkojen määrä kotitalouden oman arvion mukaan 
ylittää selviytymisrajan.

3  Velkaantumisaste lasketaan tässä selvityksessä 
jakamalla kotitalouden kokonaisvelka käytettävissä 
olevilla tuloilla.

kymmenen suurinta ja pienintä ns. seu-

tukuntaa käyvät ilmi taulukosta 2. Pie-

nissä maaseutukunnissa velkaantu-

neimpia olivat johtavassa asemassa 

olevat ja pienyrittäjät. 

Yleisemminkin koko maan tasolla 

päämiehen ammattiluokituksen mukai-

sessa tarkastelussa velkaantuneiden 

kotitalouksien suurimmat mediaanivel-

kaantumisasteet olivat johtavassa ase-

massa olevilla, tyypillisesti melko suuri-

tuloisilla. Ylivelkaantuneiden osuus vel-

kaantuneista on suurin pienipalkkaisten 

ammattiryhmissä. Koulutusasteen 

mukaisessa tarkastelussa velallisten 

kotitalouksien mediaanivelkaisuusasteet 

olivat suurimmat kotitalouksissa, joi-

den päämies on korkeasti koulutettu. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 

kotitalouksien velkaantuminen ei liity 

pelkästään pääkaupunkiseudun lapsi-

perheiden tilanteeseen. Toisena vel-

kaantumisalueena nousevat esille maa-

seutukunnat. Ikäryhmäkohtaisessa tar-

kastelussa nimenomaan varhaiskeski-

ikäisten (35–44 -vuotiaiden) perheet 

erottuvat velkaisimpina. 

Uutta on myös, että ylivelkaantu-

neiden osuus velallisista kotitalouksista 

on suurin vanhuskotitalouksissa. Tässä 

ikäryhmässä kuitenkin vain harvalla 

(10 prosentilla) on ylipäätään velkaa. 

Ilmiön selitys saattaa olla se, että suoma-

laiset ovat perinteisesti pyrkineet maksa-

maan velkansa pois ennen siirtymistään 

eläkkeelle. Velallisista eläkeläiskoti-

talouksista suhteellisen suuri osa on nii-

tä, jotka eivät ole kyenneet maksamaan 

velkojaan pois aikaisemmassa elämän-

vaiheessaan.
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Taulukko 2.

Mediaanivelkaantumisaste ja ylivelkaantuneiden osuus velallisista kotitalouksista seutukunnittain 
ja ammattiryhmittäin* 

Velkaantu-
misaste, %

Ylivelkaan-
tuneiden
osuus, %

Suurimmat 10 seutukunnittain

Järviseutu
Forssa
Hämeenlinna
Kyrönmaa
Eteläiset seinänaapurit1)

Jakobstadsregionen
Keuruu
Åboland–Turunmaa 
Ålands landsbygd 
Sydösterbottens kustregion 

152
139
134
131
130
128
126
117
115
115

Siikalatva
Kehys-Kainuu
Pohjois-Lappi
Tunturi-Lappi 
Etelä-Pirkanmaa
Imatra
Kyrönmaa
Savonlinna
Suupohja
Ålands skärgård 

19,3
17,9
16,4
14,9
14,6
13,5
13,1
12,4
12,3
11,8

Pienimmät 10 seutukunnittain

Viitasaari
Mariehamns stad 
Nivala–Haapajärvi
Pohjois-Satakunta
Suupohja
Rauma
Kehys-Kainuu
Pielisen Karjala 
Loviisa
Ålands skärgård 

44
42
41
41
40
40
40
38
38
2

Äänekoski
Pieksämäki
Kaustinen
Luoteis-Pirkanmaa
Härmänmaa
Outokumpu
Viitasaari
Mariehamns stad 
Pohjois-Satakunta
Loviisa

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Ammattiryhmittäin

Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
Pienyritysten johtajat
Liikenneopettajat ym.
Sotilaat
Muut palvelutyöntekijät
Matemaattis-luonnontieteelliset ja 
     tekniikan erityisasiantuntijat
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät
Palvelu- ja suojelutyöntekijät
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
     asentajat ja korjaajat
Prosessityöntekijät
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat
Muiden alojen erityisasiantuntijat
Toimistotyöntekijät
Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät
Asiakaspalvelutyöntekijät
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon
     asiantuntijat
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym.
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät
Muut valmistyöntekijät
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
Ei toiminut ammatissa

208,6
128,6
91,9
90,6
89,6

89,2
88,7
86,1
85,6
84,0

81,5
80,0
78,8
78,5
77,8
75,2
66,3
62,9
59,6

57,0
53,5
51,9
49,4
46,6
46,0
35,2

Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät
Ei toiminut ammatissa
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
Pienyritysten johtajat
Prosessityöntekijät
Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät
Luonnontieteen ja tekniikan asinantuntijat
Toimistotyöntekijät
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
Muut palvelutyöntekijät
Liikenneopettajat ym.
Asiakaspalvelutyöntekijät
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym.
Muiden alojen erityisasiantuntijat
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
     asentajat ja korjaajat
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon
     asiantuntijat
Muut valmistyöntekijät
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan 
     erityisasiantuntijat
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
Sotilaat
Palvelu- ja suojelutyöntekijät

16,1
16,0
9,6
8,5
6,5
6,0
5,7
5,6
5,5
4,9
4,6
3,9
3,7
3,6
3,4
2,9
2,3

2,0

1,8
1,7
1,5
1,5

1,1
0,8
0,0
0,0

*   Seutukuntia koskevissa laskelmissa voi olla pienestä otoskoosta johtuvaa harhaa.
1) Eteläiset seinänaapurit ovat: Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki ja Ylistaro.
Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon palveluaineisto.
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Velkaantumisen kehitystrendejä

Aineiston avulla voidaan tarkastella vel-

kaantumisen kehitystä vuodesta 1989 

vuoteen 2003. Siinä kiinnittävät huo-

miota seuraavat neljä kehitystrendiä:

– velkaantumisen kasvu 

– velkaantuneiden muuttuminen 

entistä enemmän keski-ikäisiksi, 

lapsiperheiksi ja hyvätuloisiksi 

– velanhoitokulujen tulo-osuuden 

pieneneminen

– ylivelkaantumisen väheneminen 

(vuoden 1998 jälkeen).

Yksi velkaantumisen kasvun indikaattori 

on velallisten kotitalouksien mediaani-

velan kasvu noin 10 000 eurosta 20 000 

euroon vuosien 1989 ja 2003 välillä. 

Samaan aikaan velallisten kotitalouksien 

mediaanivelkaantumisaste nousi 50 pro-

sentista 60 prosenttiin. Velallisten koti-

talouksien keskimääräisen velan suhde 

keskimääräiseen tuloon suureni noin 90 

prosentista 120 prosenttiin (kuvio 1).

Tarkasteltaessa velan koon kasvua 

ja velkaantumisasteen nousua 1990-

luvun pankkikriisin jälkeisenä ajanjak-

sona havaitaan, että kun vielä vuonna 

1998 yli 100 000 euron lainoja oli vain 

3 prosentilla velallisista kotitalouksista, 

tämä osuus oli kasvanut 10 prosenttiin 

vuonna 2003 (taulukko 3). Samaan 

aikaan niiden kotitalouksien osuus, joi-

den lainamäärä ylittää käytettävissä 

olevat vuositulot, oli suurentunut 35 

prosentista 38 prosenttiin kaikista 

velallisista kotitalouksista. Suuruudel-

taan yli 300 000 euron velkojen osuus 

kokonaisvelasta on kasvanut nollasta 

yli kymmenykseen kaikesta velasta. 

Velkaantuneiden muuttuminen 

aiempaa enemmän keski-ikäisiksi, lapsi-

perheiksi ja hyvätuloisiksi nousee vah-

vasti esille tulonjaon palveluaineistosta. 

Velkaantumisaste on noussut vuoden 

1989 jälkeen kaikissa muissa ikäryhmis-

sä paitsi nuorimmassa, alle 35-vuotiai-

den ryhmässä (kuvio 2). Erityisen voi-

makkaasti velkaantuminen on lisäänty-

nyt varhaiskeski-ikäisten (35–44 -vuoti-

aiden) koti talouksissa. Velkaantumisen 

kasvu on ollut voimakkainta ylemmissä 

tuloluokissa ja lapsiperheissä. 

Kuvio 1.

Kuvio 2.
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Lähteet: Tilastokeskus, tulonjaon palveluaineisto ja Suomen Pankin laskelmat.
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Lähteet: Tilastokeskus, tulonjaon palveluaineisto ja Suomen Pankin laskelmat.
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Taulukko 3.

Velkaantuneiden kotitalouksien ja velan jakauma velkaantumisasteen ja velan koon mukaan
vuosina 1998 ja 2003, %

Prosenttiosuus velkaantuneista kotitalouksista

 Alle 20 000 60 000 100 000 150 000 200 000 300 000 Yli Yhteensä
 20 000 60 000 100 000 150 000 200 000 300 000 400 000 400 000

Vuosi 1998         
Alle 100 55 12 0 0 0 0 0 0 67
100–199 3 14 4 0 0 0 0 0 21
200–299 0 3 4 1 0 0 0 0 8
300– 0 1 1 1 0 0 0 0 5
Yhteensä 58 31 9 2 1 0 0 0 100
         
Vuosi 2003         
Alle 100 46 14 1 0 0 0 0 0 61
100–199 1 11 7 1 0 0 0 0 20
200–299 0 2 5 3 1 0 0 0 10
300– 0 1 2 3 1 1 0 0 8
Yhteensä 48 28 14 7 2 1 0 0 100
         

Prosenttiosuudet velasta

Vuosi 1998         
Alle 100 14 14 1 0 0 0 0 0 29
100–199 1 21 10 1 0 0 0 0 34
200–299 0 5 10 3 1 0 0 0 20
300– 0 3 4 5 3 2 1 1 17
Yhteensä 16 43 25 9 4 2 1 1 100
         
Vuosi 2003         
Alle 100 7 10 1 0 0 0 0 0 19
100–199 0 10 12 3 1 0 0 0 27
200–299 0 2 9 7 2 1 0 0 22
300– 0 1 4 7 4 5 2 9 32
Yhteensä 8 24 26 18 7 6 2 9 100

Lähteet: Tilastokeskus, tulonjaon palveluaineisto ja Suomen Pankin omat laskelmat.     
    

Velkaantumisen kasvusta huoli-

matta velkaantuneiden kotitalouksien 

velanhoitokulujen tulo-osuus on tyypil-

lisesti pienentynyt. Kun vuonna 1989 

velkaantuneiden kotitalouksien tuloista 

meni 11 % velanhoitokuluihin (mediaa-

ni), oli tämä osuus vuonna 2003 enää 

7 %. Velanhoitokulujen suhteellinen 

väheneminen selittyy osaltaan korkojen 

laskulla sekä laina-aikojen pidentymi-

sellä, joka pienentää lyhennysten mää-

rää. Velanhoitokulujen osuus käytettä-

vissä olevista tuloista oli vuonna 2003 

kaikissa ikäryhmissä pienempi kuin 

vuonna 1989 (kuvio 3). Erityisen paljon 

velanhoitokulujen tulo-osuus on pie-

nentynyt kaikkein nuorimpien kotitalouk-

sissa. Osittain tämä nuorten tilanteen 

kehitys liittynee opintolainajärjestelmän 

1990-luvun alun uudistukseen, jonka 

jälkeen opintolainojen nostaminen on 

selvästi vähentynyt. Velanhoitokulujen 

osuus käytettävissä olevista tuloista on 

supistunut erityisen voimakkaasti pie-

nimmissä tuloluokissa.4

4 Vuoden 2003 jälkeen kotitalouksien velkaantumi-
nen on voimakkaasti lisääntynyt ja velanhoitokulujen 
tulo-osuus on mahdollisesti alkanut kasvaa. Asunto-
velallisten kotitalouksien velanhoitokulujen tulo-
osuus oli vuonna 2005 suurempi kuin vuonna 1998 
(Hyytinen – Johansson – Määttänen 2006).
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Ylivelkaantumisen kehityksestä on 

havaintoja pankkikriisin jälkeiseltä ajal-

ta. Vuosien 1998 ja 2003 välillä ylivel-

kaantuneiksi itsensä kokevien määrä 

pienentyi kaikissa ikäryhmissä, mutta 

erityisen paljon lähellä eläkeikää olevien 

kotitalouksissa (kuvio 4). Suuret ikä-

luokat ovat hoitaneet taloutensa hyvin. 

Ylivelkaantuminen on vähentynyt kai-

kissa tuloryhmissä, kotitaloustyypeissä 

ja suuralueilla.

Kansainvälistä vertailua

Viime vuosina useat Välimeren maiden 

ja anglosaksisten maiden keskuspankit 

ovat julkistaneet mikroaineistoja 

hyödyntäviä selvityksiä kotitalouksien 

velkaantumisesta.5 Vaikka eri maissa 

käytettävien otosten laatu ja käsitteet 

voivat poiketa toisistaan, voidaan näis-

tä tutkimuksista saatuja tuloksia verra-

ta suuntaa-antavasti Suomen tilantee-

seen.

Velallisten kotitalouksien osuus 

kaikista kotitalouksista oli Suomessa 

vertailumaihin nähden keskimääräinen 

(kuvio 5). Velallisten kotitalouksien 

osuus oli suurin anglosaksisissa maissa 

(Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia) 

ja pienin Välimeren maissa (Italia, 

Portugali, Espanja). Suomen tilanteessa 

herättää huomiota velallisten kotitalouk-

sien osuuden voimakas väheneminen 

vanhimpiin ikäryhmiin mentäessä. Suo-

messa velkaantuminen oli ikääntyneiden 

kotitalouksissa vertailuryhmään nähden 

harvinaista. Tämä vahvistaa sitä yleistä 

5 Kotitalouksien velkaantumista ovat selvittäneet 
Bower – Martinez-Carrascal – Velilla (2005), Farinha 
(2004), May – Tudela – Young (2004), Cava – Simon 
(2003), Aizcorbe – Kennickell – Moore (2003) ja 
Magri (2002). Tässä esitettävät Australian ja Portuga-
lin luvut ovat suuntaa-antavia.

Kuvio 3.

Kuvio 4.

Kuvio 5.
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näkemystä, että Suomessa velat on 

perinteisesti maksettu nopeasti pois. 

Velallisten kotitalouksien velkaantu-

misaste ikäryhmittäin (mediaanitieto) 

Suomessa ja neljässä vertailumaassa esite-

tään kuviossa 6. Suomalaisten velkaan-

tuneiden kotitalouksien velkaantumisaste 

oli matalampi kuin Isossa-Britanniassa, 

mutta useimmissa ikäryhmissä korkeam-

pi kuin Välimeren maissa. Suomalaisten 

velkaantuneiden koti talouksien velkapro-

fiili muistutti yhdysvaltalaisten kotitalouk-

sien velkaantumisprofiilia.

Suomessa velanhoitomenojen suh-

de kotitalouksien tuloihin oli pienempi 

kuin neljässä vertailumaassa (kuvio 7). 

Erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä 

velanhoitomenojen tulo-osuus oli Suo-

messa pieni. Ainoastaan varhaiskeski-

ikäisten (35–44 -vuotiaiden) kotitalouk-

sissa velanhoitomenojen tulo-osuus oli 

Suomessa vertailuaineistoon nähden 

keskimääräinen. Tarkastelussa on kui-

tenkin huomattava, että vertailuajan-

kohta vaihtelee maittain. Suomen tiedot 

kuvastavat vuoden 2003 tilannetta, 

jolloin euroalueen korot olivat alem-

pana kuin vielä vuosina 2001–2002. 

Tämä selittänee osaltaan Suomen suh-

teellista asemaa. Laina-aikojen eroista, 

jotka voisivat myös osaltaan selittää 

tuloksia, ei ole saatavilla vertailukel-

poista tietoa. 

Mikroaineiston käyttö 
velkaantumisen tarkastelussa

Tulonjaon palveluaineisto täydentää 

rahoitusmarkkinatilastoista ja muista 

lähteistä saatavaa kuvaa velkaantumi-

sen kehityksestä. Tässä tutkimuksessa 

aineistoa on käytetty yleiskuvan luomi-

seksi velkaantumisesta vuonna 2003, 

velkaantumisen kehitystrendien tarkas-

telemiseksi sekä kansainvälisiin vertai-

luihin.

Tulonjaon palveluaineisto antaa 

mahdollisuuden myös syvällisempään 

tutkimukseen velkaantumisen tausta-

tekijöistä. Mikroaineistoilla tehdyistä 

tutkimuksista on kansainvälisesti joita-

kin esimerkkejä. Aineiston avulla voi-

daan esimerkiksi tehdä laskelmia koron 

muutosten vaikutuksista kotitalouksien 

asemaan ja ylivelkaantumiseen. Jatko-

tutkimuksille on siten runsaasti tilaa.

Kuvio 6.

Kuvio 7.
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