
Super
Heading
100pt

European 
Consumer 
Payment
Report 2021

Suomi



2

Intrumilla työskentelee 
noin 10 000 asiantuntijaa. 
Autamme asiakkaitamme 
menestymään pitämällä 
huolta heidän asiakkaistaan. 
Joka päivä työntekijäämme 
käyvät 250 000 keskustelua, 
joissa tuemme ihmisiä ja 
yrityksiä maksamiseen 
liittyvissä vaikeuksissa ja 
turvaamme asiakkaidemme 
taloutta. Näin näytämme 
tietä terveelle taloudelle.
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Intrum 
lyhyesti

Suomi – yleiskatsaus
Suomalaiset kuluttajat näkevät todennäköisemmin 
paluun pandemiaa edeltäneeseen normaalitilaan 
Suomen talous on palaamassa nopeasti koronaa edeltävään 
tilanteeseen ja kuluttajien luottamus talouteen oli 
vahvimmillaan koskaan syyskuussa 2021, vaikkakin maassa on 
hieman huolta ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta.1

 
Vaikka inflaatio on viime aikoina nostanut päätään 
Suomessakin, sen merkitystä kuluttajien taloudelliseen 
hyvinvointiin ei vielä voida ennustaa. Suomalaiset kuluttajat 
sanovat, että koronapandemia on lakannut vaikuttamasta 
tai se ei ole koskaan vaikuttanutkaan negatiivisesti heidän 
talouteensa. Näin sanoo 39 prosenttia, kun koko Euroopassa 
vastaava luku on 29 prosenttia. Suomalaisten työllisyys 
on pysynyt kutakuinkin samana koronapandemian aikana. 
79 prosenttia vastanneista sanoi työllisyystilanteeseensa 
pysyneen samana, vastaava luku Euroopassa oli 72 prosenttia.

Koronapandemia on vahvistanut kuluttajien halua parantaa 
talouslukutaitojaan. Suomalaiset pärjäsivät edelleen 
tutkimuksessamme hyvin erilaisten talouskäsitteiden 
määritelmiä kysyttäessä. 80 prosenttia suomalaisista osasi 
määrittää oikein termin ’luottopisteet’, mikä oli  
18 prosenttipistettä parempi luku kuin Euroopassa 
keskimäärin. Samaan aikaan 66 prosenttia suomalaisista 
vanhemmista sanoo käyttävänsä enemmän aikaa 
opettaessaan lapsiaan ymmärtämään terveen talouden 
periaatteita, verrattuna Euroopan 57 prosentin keskiarvoon. 
Ymmärtämällä paremmin talouden peruskäsitteitä ja 
vaikutusmekanismeja kuluttajat voivat parantaa omaa 
taloudellista hyvinvointiaan. 

1)  https://stat.fi/til/kbar/2021/09/kbar_2021_09_2021-09-27_tie_001_en.html
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Koronan vaikutus 
taloudelliseen 
hyvinvointiin

Millä tavoin koronaviruspandemia on alkamisestaan lähtien vaikuttanut työllisyystilanteeseesi?

72%

17%
10 %

4 %

79%

14% 5 % 3 %

Minun täytyi lopettaa 
työskentely työni luonteen 
vuoksi, mutta tuloni eivät 
vaarantuneet hallituksen 
lomautusjärjestelmän 
ansiosta.

Minun täytyi lopettaa 
työskentely työni luonteen 
vuoksi, minkä seurauksena 
tuloni pienenivät.

Luovuin työpaikastani tai 
lopetin työskentelyn, jotta 
voisin paremmin tukea 
perhettäni.

Ei ollenkaan – 
työllisyystilanteeni on 
pysynyt samana koko ajan.

Suomi

Euroopan keskiarvo

Vuoden 2020 talouden myllerrys jatkui vuonna 2021 ja 
vaikuttaa yhä vahvasti joidenkin kuluttajien mieliin. Vaikka 
normaaliolot ovatkin palaamassa Eurooppaan ravintoloiden 
ja teatterien avatessa ovensa ja työntekijöiden palatessa 
toimistoihinsa, tutkimuksemme osoittaa pandemian luovan 
pitkän varjon kuluttajien taloudelliselle hyvinvoinnille.

Suomalaisista 39 prosenttia sanoo, ettei koronapandemia enää 
vaikuta tai ole koskaan vaikuttanutkaan negatiivisesti heidän 
taloudelliseen hyvinvointiinsa. Vastaava luku koko Euroopassa 
on 29 prosenttia. Silti 19 prosenttia ennustaa, että kestää 
yli kaksi vuotta kunnes heidän taloudellinen hyvinvointinsa 
normalisoituu. 

Tutkimuksemme myös osoittaa, että pandemia on vaikuttanut 
suhteettoman paljon eri maihin ja väestöryhmiin. Vaikka 
enemmistön työllisyystilanne ei ole muuttunut, melkein neljä 
kymmenestä (37%) eurooppalaisista läpi Euroopan sanoo 
olevansa nykyään köyhempiä kuin ennen kriisiä. Suomalaisista 
34 prosenttia sanoi taloudellisen tilanteensa olevan huonompi 
kuin ennen pandemiaa, 13 prosentin osalta tilanne on 
kuitenkin jopa parantunut. Pandemian talousvaikutukset ovat 
kohdistuneet erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin lisäten 
taloudellista eriarvoisuutta yhteiskunnassa.
 
Toisaalta pandemia on mahdollistanut kuluttajien 
keskittymisen taloudelliseen turvallisuuteen. 42 prosenttia 
suomalaisista kertoo laittavansa rahaa säästöön turvatakseen 
taloudellisen hyvinvointinsa ja 40 prosenttia on asettanut 
tavoitteita hallitakseen laskujaan ja säästöjään paremmin.  
22 prosenttia näkee pandemian ihanteellisena mahdollisuutena 
parantaa omaa talouttaan.



Suomi

Euroopan keskiarvo
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Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä yleistä taloudellista hyvinvointiasi (eli kykyäsi maksaa laskuja 
tai säästää rahaa) pandemiaa edeltävään tilanteeseen verrattuna?

Kerroit, että taloustilanteesi on nyt parempi kuin ennen pandemiaa. Mistä se johtuu?

41%

26%

28%

21%

27%

10%

9%

40%

29%

28%

22%

20%

14%

9%

Varallisuuteni (asunto, osakkeet, 
säästöt, jne.) arvo on kasvanut

Olen aloittanut työskentelyn paremmin 
palkatussa työpaikassa

Henkilökohtaisessa taloudessani tapahtui 
odottamaton muutos (esimerkiksi saamani 

perintö tai lisäpalkkio)

Olen saanut nykyisessä työssäni 
palkankorotuksen

Koronaviruspandemian rajoitusten 
vuoksi kulutin/kulutan vähemmän rahaa 

esimerkiksi matkustamiseen tai ulkona 
syömiseen

Olen oppinut hallitsemaan talouttani 
paremmin

Muu

0 20 40 60 80 100

34% 53% 13%
Suomi

0 20 40 60 80 100

37% 53% 10%
Euroopan keskiarvo

Taloustilanteeni on aiempaa huonompi         Taloustilanteeni on jokseenkin sama kuin aiemmin          Taloustilanteeni on aiempaa parempi

(Euroopan keskiarvo harmaasävyllä)
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Huolissani         Neutraali         En huolissani

(Euroopan keskiarvo harmaasävyllä)

Missä määrin, jos ollenkaan, olet huolissasi seuraavista taloudelliseen hyvinvointiisi vaikuttavista seikoista?

Inflaatio (polttoaineen, päivittäistavaroiden ja 
muiden jokapäiväisten tuotteiden hintojen nousu)

Uudet eristämisrajoitukset

Hallitukset peruuttavat pandemiasta kärsineille 
yrityksille myöntämänsä taloudellisen tuen (esim. 
lomautusjärjestelmät) tai vähentävät tuen määrää

Negatiiviset korot kotimaassani

Korkeat korot kotimaassani

Työnantajani tai yritykseni kamppailee 
taloustaantuman vuoksi

Kumppanini/puolisoni menettää työpaikkansa

Asuntoni tai muun omaisuuden,  
kuten osakkeiden, arvon lasku

14%

25%

31%

25%

24%

37%

43%

36%

17%

25%

32%

34%

27%

28%

25%

30%

69%

51%

37%

41%

48%

35%

32%

34%

15%

32%

31%

31%

30%

45%

52%

37%

20%

31%

36%

39%

29%

32%

28%

33%

66%

37%

33%

30%

41%

24%

20%

31%
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Milloin arvioit, että koronapandemia lakkaa vaikuttamasta kielteisesti taloudelliseen hyvinvointiisi (eli kykyysi 
maksaa laskuja tai säästää rahaa)?

Koronapandemian aiheuttaman taloudellisen häiriötilan huomioon ottaen arvioisitko, että teet enemmän tai 
vähemmän todennäköisesti jotakin seuraavista turvataksesi taloudellista hyvinvointiasi?

8%

15%
19% 19%

39%

Alle kuuden 
kuukauden kuluessa

Kuuden kuukauden – 
vuoden kuluessa

Yhden – kahden 
vuoden kuluessa

Yli kahden vuoden 
kuluessa

Koronapandemia 
ei enää vaikuta 
tai ei ole koskaan 
vaikuttanut kielteisesti 
taloudelliseen 
hyvinvointiini

Suomi

Euroopan keskiarvo

40%

40%

38%

35%

28%

27%

23%

42%

40%

37%

34%

32%

17%

15%

Säästän ylimääräistä rahaa 
taantuman varalle

Teen pitkän aikavälin säästö- ja 
sijoitussuunnitelmia

Luen huolellisesti rahoitustapahtumien 
ehdot ymmärtääkseni, miten ne saattavat 

vaikuttaa minuun esimerkiksi uusien 
lainojen tai vakuutuksien osalta

Keskustelen raha-asioista ystävien ja 
perheenjäsenten kanssa

Yhdistän luottokorttilainani muihin lainoihin 
vähentääkseni kokonaisvelkani määrää

Asetan tavoitteita parantaakseni laskujen ja 
säästöjen hallintaa

Keskustelen velanhoitostrategioista 
pankkini tai neuvonantajan kanssa
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Pandemia tarjoaa 
mielestäni täydellisen 
tilaisuuden parantaa 
taloudellista tilannettani 
ja rakentaa vakaampi 
tulevaisuus itselleni ja 
perheelleni.

Uskon, että korona-
pandemia ei tule olemaan 
ainoa pandemia tai 
maailmanlaajuinen kriisi 
elinaikanani. Siksi haluan 
varmistaa, että taloudellinen 
tilanteeni on parempi ennen 
seuraavaa kriisiä.

Koronapandemian 
aiheuttama 
taloudellisesti vaikea 
aika on lopulta 
lähentänyt minua 
ja kumppaniani/
puolisoani.

Oletko samaa mieltä seuraavista väittämistä?

22% 62% 23%
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 27%)
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 59%)
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 25%)

10%

Juha Iskala
Myyntijohtaja

Intrum

”Ilmassa on toivon merkkejä kaikkialla Euroopassa, mutta on 
kuitenkin ennenaikaista uskoa, että kriisi on ohi. Toipuminen 
tapahtuu nopeammin joillekin kuluttajille ja joillakin alueilla 
kuin toisilla. Vielä on myös paljon epävarmuutta siitä, miten 
keskeiset haasteet – kuten toimitusketjujen pullonkaulat, 
nousevat energian hinnat ja uusien viruskantojen ilmaantuminen 
– kehittyy ja vaikuttaa kuluttajien taloudelliseen hyvinvointiin 
tulevina kuukausina.”
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10%

13%

17% 17%
16% 16%

11%
10%

11%

17%

19%
20%

11%
12%

Koronapandemiakriisillä on pitkäaikainen vaikutus 
eurooppalaisten kotitalouksien kykyyn hallita talouttaan. Moni 
kuluttaja on huolissaan kasvavista laskumääristä ja kyvystään 
huolehtia taloudellisista velvoitteistaan, mikä puolestaan 
vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa.

Tämä käy ilmi myös tutkimuksesta: 46 prosenttia suomalaisista 
kuluttajista sanoo, että kasvavilla laskujen määrällä on kieltei-
nen vaikutus heidän yleiseen hyvinvointiinsa. 35 prosenttia  
sanoo laskujen määrän kasvavan nopeammin kuin tulojen.

Samalla kun elpyminen nostaa päätään, kiihtyvä inflaatio 
kaikkialla Euroopassa heikentää joidenkin kuluttajien 
taloudellista tilannetta. Kun hinnat nousevat, tutkimuksemme 
osoittaa, että 20 prosentilla suomalaisista on vähemmän kuin 
10 prosenttia tuloja jäljellä laskujen maksamisen jälkeen. On 
todennäköistä, että monilla olisi vaikeuksia selviytyä yleisestä 
hintojen noususta.

Montako prosenttia sinulle jää kuukausipalkastasi jäljelle maksettuasi kaikki taloutesi laskut (mukaan lukien 
vuokra/asuntolaina/vesi ja sähkö sekä mahdolliset lainan lyhennykset/luottokortin takaisinmaksut)?

5-10% 10-20% 20-35% 35-50% >50% En osaa 
sanoa

<5%

Maksukyky

suomalaisista sanoo, että heillä on 
vähemmän kuin 10 prosenttia tuloista 
jäljellä laskujen maksamisen jälkeen. 
Eurooppalaisten keskiarvo on  
23 prosenttia.

20%

Suomi

Euroopan keskiarvo



56%

44%

66%

34%
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62%
65%

56%

37%

Onko sinulla jäänyt yksi tai useampi lasku maksamatta viimeisten 12 kuukauden aikana? (Prosenttia 
vastaajista, jotka sanoivat ”Kyllä”)

Kerroit, että sinulta on jäänyt useampi kuin yksi lasku maksamatta eräpäivään mennessä viimeisten 12 
kuukauden aikana. Millä tavalla kuvailisit tätä:

Suomi

Euroopan keskiarvo

42 prosenttia suomalaisista sanoo, että heiltä on jäänyt 
yksi tai useampi lasku maksamatta ajallaan viimeisten 12 
kuukauden aikana. Jos lasku jää maksamatta, suurin syy on, 
ettei rahaa laskun maksuun ole. Enemmistölle, 66 prosentille 
suomalaisista, unohdus on ollut kertaluontoinen. Sen sijaan 
44 prosentilla eurooppalaisista lasku voi jäädä maksamatta 
säännöllisesti. 

Tarkasteltaessa koronapandemian vaikutusta työllisyyteen ja 
taloudelliseen hyvinvointiin, huomaamme kuinka pandemialla 
on ollut epätasainen vaikutus eri maissa. Suomessa  
79 prosenttia vastanneista sanoi, ettei koronapandemia ole 
vaikuttanut heidän työllisyystilanteeseensa millään tavoin. 
Euroopassa luku oli keskimäärin 72 prosenttia. Suomalaisista 
39 prosenttia sanoo, ettei pandemia enää vaikuta tai ei ole 
koskaan vaikuttanutkaan heidän taloudelliseen hyvinvointiinsa. 
Eurooppalaisista keskimäärin 29 prosenttia oli tätä mieltä.

2020 2021

Kertaluonteinen 
tapahtuma

Säännöllinen 
tapahtuma

Lopettanut 
työnteon, saanut 
lomautuksen. 

Lopettanut 
työnteon, 
menettänyt 
tuloja.

Irtisanoutunut 
tukeakseen 
perhettä.

Ei vaikutusta.

Tietojen jaottelu: Koronapandemian vaikutus työllisyystilanteeseen

43% 42%
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Mistä syystä et maksanut laskua/laskuja eräpäivään mennessä?

2021

2020

Menetin tuloja koronapandemian vuoksi   
(uusi vaihtoehto vuoden 2021 

tutkimuksessa)

En halunnut maksaa laskua/laskuja

Työnantajani ei voinut maksaa palkkaani 
pandemian aikana   

(uusi vaihtoehto vuonna 2021) 

Tekniset ongelmat estivät laskun 
maksamisen ajoissa

Minulla ei ollut varaa maksaa 
laskua/laskuja

Unohdin maksaa laskun/laskut 

En saanut rahoja ajoissa etuuksien 
maksamisessa olleen viivästyksen vuoksi

55%

39%

17%

0%

7%

4%

0%

54%

42%

13%

10%

8%

4%

3%

Mitkä seuraavista laskutyypeistä asetat joka kuussa etusijalle?

97%

86%

81%

64%

46%

28%

26%

7%

7%

6%

82%

82%

62%

58%

51%

48%

30%

27%

15%

8%

Vuokralla asuvat Asunnon omistavat

Vuokranmaksu

Puhelinlaskut 

Kaasu-, vesi-, sähkölaskut 

Internet-/
laajakaistakustannukset 

Lääkäri-, hammaslääkäri- 
ja terveydenhoitolaskut

Verkkokauppa- tai 
postimyyntiostokset 

Luottokorttilaskut 

Asuntolainan maksu  

Koulutusmaksut

Lastenhoitomaksut 

Kaasu-, vesi-, sähkölaskut 

Puhelinlaskut  

Internet-/
laajakaistakustannukset 

Lääkäri-, hammaslääkäri- 
ja terveydenhoitolaskut 

Luottokorttilaskut

Asuntolainan maksu 

Vuokranmaksu

Verkkokauppa- tai 
postimyyntiostokset 

Lastenhoitomaksut 

Koulutusmaksut
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Mirjam Sarkki
Operatiivinen johtaja

Intrum

vastaajista sanoo, että 
todennäköisemmin pyytää 
pidempää maksuaikaa 
ostaessaan tavaroita tai palveluja 
kuin ennen pandemiaa.

kuluttajista sanoo maksaneensa 
pienille yrityksille tai kauppiaille 
tavaroista tai palveluista sovittua 
myöhemmin viimeisen vuoden 
aikana.

Laskujen lisääntyminen huolettaa minua ja vaikuttaa 
kielteisesti hyvinvointiini. (Prosenttia vastaajista, jotka 
sanoivat ”Kyllä”)

Laskuni kasvavat nopeammin kuin tuloni. (Prosenttia 
vastaajista, jotka sanoivat ”Kyllä”)

2020

2020

2021

2021

25%

20%

49%

38%

46%

35%

”Intrumilla keskustelemme päivittäin yli 250 000 asiakkaan 
kanssa veloista. Tärkein tehtävämme on löytää hyvä ja kestävä 
ratkaisu jokaiselle mukana olevalle osapuolelle. Tämän vuoden 
tutkimuksestamme käy ilmi, että moni kuluttaja on ollut 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kuluvan vuoden aikana 
ja heillä on ollut vaikeuksia maksaa laskut ajallaan. Olemme 
nähneet, kuinka pandemia on syventänyt olemassa olevaa 
eriarvoisuutta, ja tämä näkyy myös kyselyssä. Neuvomme 
kuluttajia etsimään apua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, sillä aikaisemmassa vaiheessa ongelmia on  
helpompi ratkoa.”
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Velat ja lainat 
pandemian aikana 

Käynnissä olevan koronapandemian ja laskeneiden tulojen 
vuoksi osa eurooppalaisista on ottanut ylimääräistä lainaa 
vuonna 2021. Suomalaisista kolmannes sanoi lainanneensa 
rahaa tai ylittäneensä luottokorttinsa maksukyvyn 
maksaakseen laskut viimeisen puolen vuoden aikana. 
Suomessa kuitenkin näemme, että uusien perintätapausten 
määrä kuluttajilla on vähentynyt. Tämä tarkoittaa, että suurin 
osa luottoa käyttävistä kuluttajista pystyy maksamaan luoton 
takaisin ennen kuin se siirtyy perintään. 

Ilmassa on epävarmuutta mitä inflaatio merkitsee 
kotitalouksien tuloille. 18 prosenttia suomalaisista kuluttajista 
myöntää, etteivät he yritä ymmärtää miten korot vaikuttavat 
heidän velkasitoumuksiinsa.

Kuinka paljon rahaa lainaat keskimäärin kuukaudessa suhteessa kuukausituloihisi (lukuun ottamatta 
asuntolainaa tai luottokorttia)?

Suomi

Euroopan keskiarvo

suomalaisista kuluttajista sanoo 
lainanneensa rahaa tai ylittäneensä 
luottokortin limiitin maksaessaan laskuja 
viimeisen kuuden kuukauden aikana. Vuonna 
2020 vastaava luku oli 25 prosenttia. 

30%

16%

25%

15%

7%

3%

2%

26%

5%

21%

24%

12%

5%

3%

2%

29%

3%

<10%

10%-25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

> 100%

En osaa sanoa

En lainaa joka kuussa rahaa  
rahoittaakseni kuukausimenojani 

Koronapandemiakriisistä johtuen, oletko lainannut rahaa (asuntolainaa ei lasketa) tai ylittänyt luottokorttisi 
maksukyvyn ostaaksesi tavaroita lapselle/lapsillesi? 

Kyllä, kerran             Kyllä, useammin kuin kerran            En

(Euroopan keskiarvo harmaasävyllä)

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

46%

47%

29%

30% 23%

25%Suomi

Euroopan keskiarvo
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%

0

10

20

30

40

Euroopan tasolla joka kuudes (16 prosenttia) sanoo, ettei 
hallitse omia velkojaan. Myös Suomessa 16 prosenttia ei tiedä 
kuinka paljon he ovat velkaa kaiken kaikkiaan. Ikäryhmittäin 
tarkasteltuna havaitaan, että erityisesti nuorempi ikäpolvi on 
kadottanut käsityksen velkojensa määrästä.

Voi olla huolestuttavaa, että monet nuoret kuluttajat eivät 
hallitse henkilökohtaista talouttaan, varsinkin kun he saattavat 
joutua vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen jo varhaisessa 
elämänvaiheessa. Tämän ikäryhmän käytettävissä olevat tulot 
ovat kuitenkin pienemmät kuin muiden ikäryhmien, ja heille 
myönnettävä luotto on sidoksissa heidän tulotasoonsa. Tämä 
pitää nuorille myönnettävän lainan määrän kohtuullisena.  

Suomi, jaettu ikäryhmiin

Euroopan keskiarvo,  
jaettu ikäryhmiin

vastanneista on vähemmän tietoisia 
lyhytaikaisten lainojensa (luottokortit ja 
lainat) määrästä kuin ennen pandemiaa. 
Eurooppalaisten keskiarvo on 18 prosenttia.

suomalaisista kuluttajista ei ole 
tietoinen rahamäärästä, jonka käyttävät 
kuukausittain digitaalisiin tilauksiin (esim. 
suoratoistoalustat tai sovellukset). Vastaava 
luku eurooppalaisilla on 15 prosenttia.

12%

13%
En halua tietää kuinka paljon rahaa olen velkaa kaiken kaikkiaan. (Samaa mieltä olevien osuus prosentteina)

13%

25%

25%

19%

12%
9%

10%

24%

19%
14%

11%

7%

18-21 22-37 38-44 45-54 55-64 65+Ikäryhmät

16%
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 16%)

%

0

10

20

30

40
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Minulta jää nyt todennäköisemmin velanmaksu väliin kuin missään muussa vaiheessa, jonka muistan.  
(Samaa mieltä olevien osuus prosentteina)

Aku Kiema
Investointijohtaja, Johtaja, 

Informaatio & Analytiikka
Intrum

Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?

Olen haluttomampi 
ottamaan luottoa nyt kuin 
ennen pandemiaa.

En yritä ymmärtää, 
kuinka korkojen 
muutokset vaikuttavat 
velkasitoumuksiini.

45%

17%

18%
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 36%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 21%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 22%)

47%

38% 38%

11%

Minun täytyi 
lopettaa 
työskentely, jäin 
lomautetuksi.  

Minun täytyi 
lopettaa 
työskentely, 
minkä 
seurauksena 
tuloni 
pienenivät.

Luovuin 
työpaikastani, 
jotta voisin 
paremmin 
tukea 
perhettäni.

Ei vaikutusta.

Tiedon jaottelu: Koronapandemian vaikutus työllisyystilanteeseen

”Pandemia on vaikuttanut osaan kuluttajista kovemmin ja 
osa on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa tullakseen 
toimeen. Tutkimuksestamme käy ilmi, että moni on menettänyt 
käsityksen velan kokonaismäärästä. Tämän ja kasvavan 
inflaation huomioon ottaen odotamme, että maksuvaikeudet 
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Yritysten pitää tarkistaa 
luotonhallintastrategiansa vastatakseen tuleviin haasteisiin ja 
vähentääkseen luottotappioita.”
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Säästäminen 
tulevaisuutta varten

Koronakriisillä ei ole ainoastaan välitöntä vaikutusta kotitalouk-
sien tuloihin, vaan sillä on myös pidempiaikainen vaikutus  
kuluttajien kykyyn säästää tulevaisuutta varten. Eurostatin  
tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisten yleinen säästä-
misaste on noussut vuoden 2020-2021 aikana. Tutkimuksemme 
osoittaa, että suomalaisista 67 prosenttia pystyy säästämään joka 
kuukausi, vaikkakin 61 prosenttia on tyytymätön säästöjensä  
todelliseen määrään. 

Naisista 63 prosenttia säästää joka kuukausi (vuonna 2020 luku 
oli 65 prosenttia) ja miehistä 70 prosenttia säästää kuukausittain 
(viime vuonna luku oli 73 prosenttia). Edelleen eniten (lähes  
80 prosenttia) säästetään odottamattomia menoja varten, mutta 
matkustamista varten säästäminen on noussut työttömyyden tai 
muun tulojen menetyksen vuoksi säästämisen edelle.  
54 prosenttia suomalaisista oli huolissaan onko heillä varaa 
mukaviin eläkepäiviin. Korona kriisin alkaessa keväällä 2020  
luku oli korkeampi, 62 prosenttia. Tutkimuksen mukaan  
35 prosenttia säästää nyt eläkepäiviä varten kuukausittain.

suomalaisista vastaajista on tyytymätön 
summaan, jonka pystyvät säästämään 
joka kuukausi. Vuonna 2020 luku oli 
sama eli 61 prosenttia. Eurooppalainen 
keskiarvo vuonna 2021 on 54 prosenttia.

61%

Kuinka monta prosenttia palkastasi säästät keskimäärin kuukaudessa?

<10%

10-20%

>20%

En säästä joka 
kuussa rahaa

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

42%

38%

9%

15%

12%

17%

37%

30%

63%

70%

säästää rahaa joka kuussa.

säästää rahaa joka kuussa.

Naiset

Miehet
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Mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, että säästät joka kuussa rahaa?

Yllättävät menot 

Matkustus

Työttömäksi jäämisen/muun tulojen 
menetyksen varalta

Eläkepäiviä varten

Lapsia/lastenlapsia varten

Varautuminen taantumaan  
(uusi kysymys 2021)

Talon/asunnon ostaminen

Koulutus

2021

2020 80%

38%

40%

33%

24%

18%

34%

7%

79%

41%

38%

35%

23%

21%

20%

11%

8%

Juha Iskala
Myyntijohtaja

Intrum

Yllättävän menoerän edessä (esim. auton korjaus), kuinka 
paljon voit maksaa säästöistäsi ilman velkaa?

Vähemmän kuin yhden kuukauden palkan

Yhden kuukauden palkan

2-3 kertaa kuukausipalkan verran

4-6 kertaa kuukausipalkan verran

7-12 kertaa kuukausipalkan verran

Enemmän kuin 12 kertaa  
kuukausipalkan verran

32%

19%
22%

10%

5%

11%

80%

38%

40%

33%

24%

18%

34%

7%

79%

41%

38%

35%

23%

21%

20%

11%

8%

”Kokonaisuudessaan säästämisaste on noussut Euroopassa 
pandemian aikana, pääosin hyvätuloisten ansiosta, jotka eivät 
ole menettäneet työpaikkojaan ja joilla on ollut vähemmän 
mahdollisuuksia kuluttaa rahaa vapaa-ajan aktiviteetteihin kuten 
ulkona syömiseen ja matkustamiseen. Pienituloiset kotitaloudet 
ovat kohdanneet työn epävakautta ja taloudellisia vaikeuksia, 
mikä on heijastunut heidän säästämistapoihinsa. Jälkimmäiseen 
ryhmään vaikuttaa siten enemmän äskettäinen inflaation 
nousu. Ne, jotka pystyivät kasvattamaan säästöjään pandemian 
aikana, sietävät helpommin korkeammat kustannukset ilman 
maksuongelmia.”
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Talouslukutaito Talouslukutaito on kyky ymmärtää miten raha toimii: se on 
joukko taitoja ja tietoja, joiden avulla voimme tehdä tietoon 
perustuvia ja tehokkaita taloudellisia päätöksiä. Tulojen 
pieneneminen, työpaikkojen epävarmuus ja maailmanlaajuisen 
taantuman uhka merkitsevät sitä, että nyt jos koskaan 
kuluttajilla pitäisi olla tarpeeksi talouslukutaitoa hallitakseen 
omaa talouttaan.

Tutkimuksemme osoittaa, että taloudellinen epävarmuus 
kasvattaa kuluttajien kiinnostusta talouslukutaitoa kohtaan 
kaikkialla Euroopassa. 82 prosenttia eurooppalaisista 
kuluttajista sanoo omaavansa riittävät tai erinomaiset 
talouslukutaidot. Suomessa vastaava luku on 85 prosenttia 
ja suomalaiset pärjäsivätkin hyvin erilaisten talouskäsitteiden 
määritelmiä kysyttäessä. 80 prosenttia suomalaisista osasi 
määritellä oikein termin ’luottopisteet’ (credit score).

Kun katsotaan mistä taloustaito on peräisin, huomaamme 
joitakin eroja miesten ja naisten välillä vaikka pääasiallisin 
tietolähde molemmilla on pankki ja Internet on sijalla kaksi. 
Naiset luottavat kolmanneksi eniten muilta perheenjäseniltä 
saatavaan tietoon, kun miehillä kolmannelle sijalle nousee 
riippumaton rahoitusneuvoja. Suomalaiset välittävät 
taloustietoa seuraavalle sukupolvelle eurooppalaisia enemmän. 
66 prosenttia sanoo käyttävänsä enemmän aikaa opettaessaan 
lapsiaan ymmärtämään talouden käsitteitä ja periaatteita, kun 
Euroopan keskiarvo on 57 prosenttia.

Inflaation kiihtyminen Euroopassa, joka johtuu paljolti energian 
hinnannoususta ja toimitusketjujen häiriöistä, on jo lisännyt 
kuluttajien taloudellista huolta. Ilmassa on vielä kuitenkin 
epävarmuutta mitä inflaatio merkitsee kotitalouksille.

vastaajista sanoo, että on saanut 
riittävät tai erinomaiset talouslukutaidot. 
Kuitenkin 45 prosenttia heistä tarvitsee 
edelleen neuvoja monimutkaisemmissa 
raha-asioissa.

85%
Koettu talousvalistuksen taso tulotason mukaan jaettuna

Matalatuloinen Keskituloinen Korkeatuloinen

22%

15%

9%

32%

40%
42%

46% 45%

49%
Olen saanut riittävästi talous-
valistusta päivittäisen talouden 
hoitamiseen, mutta tarvitsen 
edelleen neuvoja monimutkai-
semmissa raha-asioissa (esim. 
eläkejärjestelyt ja osakesijoit-
taminen). 

Olen saanut erinomaisen 
talousvalistuksen ja luotan 
kykyyni hoitaa monimutkaisia 
raha-asioita. 

En koe saaneeni riittävästi 
talousvalistusta päivittäisen 
talouteni hoitoon ja haen usein 
ulkopuolista apua. 
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Mihin seuraavista lähteistä luotat eniten, kun etsit taloudellista neuvontaa?

47%

31%

21%

20%

13%

8%

8%

6%

6%

4%

3%

40%

35%

21%

12%

11%

10%

9%

9%

7%

6%

4%

Pankki

Internetistä löytämäni tiedot

Muut läheiset perheenjäsenet 
(ei äiti tai isä)

Riippumaton  
rahoitusneuvoja

Äiti

Isä

Julkishallinnon elimet

Ystävät

Media (digitaalinen ja 
painettu)

Sosiaalinen media

Koulu

Pankki

Internetistä löytämäni tiedot

Riippumaton  
rahoitusneuvoja

Äiti

Ystävät 

Muut läheiset perheenjäsenet 
(ei äiti tai isä)

Isä

Media (digitaalinen ja 
painettu)

Julkishallinnon elimet

Sosiaalinen media

Koulu

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen/lapsien vanhempi, arvioitko, että teet aikaisempaa todennäköisemmin 
jotakin seuraavista?

Opetan lastani/
lapsiani ymmärtämään 
taloushallinnon käsitteitä 
ja periaatteita.

Neuvon lastani/lapsiani 
hankkimaan korkeasti 
palkatun työpaikan 
unelmiaan vastaavan 
matalapalkkaisen 
ammatin sijaan.

Varoitan lastani/lapsiani 
velan ottamiseen 
liittyvistä riskeistä.

Säästän enemmän 
rahaa lapseni/lapsieni 
turvaksi.

66% 51% 63%48%
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 57%)
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 47%)
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 60%)
on samaa mieltä 

(Euroopan keskiarvo, 56%)

Naiset Miehet
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suomalaisista kuluttajista ei ymmärrä, 
kuinka negatiiviset korot saattavat 
vaikuttaa heidän taloudelliseen 
hyvinvointiinsa (eli kykyyn maksaa 
laskuja tai säästää rahaa). Luku on  
sama kuin Euroopassa keskimäärin,  
27 prosenttia.

27%

“Kuluttajat painottavat entistä enemmän talouslukutaidon merki-
tystä ja pandemia on motivoinut heitä siihen. Erittäin alhaisten 
lainakustannusvuosien jälkeen viime aikojen inflaation kiihtymi-
nen ja sen aiheuttama paine korkoihin tarkoittaa, että talouslu-
kutaitoon keskittyminen on myönteinen merkki. Taloudellisten 
riskien ymmärtäminen ja omien varojen hallinta on perusta 
taloudelliselle hyvinvoinnille ja vakaalle tulevaisuudelle. Me Intru-
milla osallistumme aktiivisesti EU-tason keskusteluihin talousva-
listuksen tarpeesta.”

Jyrki Lindström
Johtaja, Lakiasiat

Intrum 
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Kestävä 
kuluttaminen 

Kulunutta vuotta on leimannut sään ääri-ilmiöt, kuten Saksan 
tulvat ja Kreikan maastopalot. Samalla myös kuluttajien 
käyttäytyminen on muuttunut, tuoden esille uusia haasteita 
yrityksille. Tutkimuksemme osoittaakin kuluttajien rankaisevan 
epäeettisiä yrityksiä. 

Kuluttajat vaativat yhä enenevässä määrin yrityksiä vastuuseen 
niiden kestävän kehityksen sitoumuksista. Yli puolet 
eurooppalaisista kuluttajista (52%) ei ostaisi yritykseltä, jonka 
tietäisivät vahingoittavan ympäristöä. Tämä on ilmeistä myös 
Suomessa, jossa 54 prosenttia vastasi samoin. 

Sosiaalisella medialla on edelleen tärkeä rooli kestävän 
kulutuksen nostamisessa asialistan kärkeen. Vaikka 44 
prosenttia suomalaisista sanoo, että sosiaalinen media luo 
paineita kuluttaa enemmän, se on myös lisännyt tietoisuutta 
ympäristöystävällisemmistä tuotteista. Tämä näkyy erityisesti 
nuorempien kuluttajien (18-21 v.) ryhmässä: 65 prosenttia 
sanoo, että sosiaalinen media on lisännyt heidän tietoisuuttaan 
kestävien tuotteiden ostamisesta. 

Tutkimuksemme myös osoittaa, että kuluttajat tuhlaavat aina 
vain vähemmän. 56 prosenttia lapsiperheistä sanoo ostavansa 
vähemmän ja vastaava luku ilman lapsia olevissa talouksissa on 
54 prosenttia.

suomalaisista sanoo, että sosiaalinen 
media luo paineita kuluttaa enemmän 
kuin pitäisi. Luku on kasvanut, sillä viime 
vuonna vastaava osuus oli 34 prosenttia. 
Euroopassa keskiarvo 2021 on  
38 prosenttia.

44%

Suomi, jaoteltuna  
ikäryhmittäin

Eurooppa keskimäärin, 
jaoteltuna ikäryhmittäin

Sosiaalinen media on lisännyt tietoisuuttani ostaa eettisiä/kestäviä tuotteita. (Samaa mieltä olevien osuus 
prosentteina)

%
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65%

47%
41%

36%

29%
26% 25%

52% 51%

42% 43%

35%

18-21 22-37 38-44 45-54 55-64 65+

49%
44%

56% 54%

Suomi

Euroopan  
keskiarvo

Suhtautumiseni kestävään kehitykseen on 
motivoinut pienentämään kulutustani. (Samaa  
mieltä olevien osuus prosentteina) 

Kotitalous, jossa 
on lapsia

Kotitalous 
ilman lapsia

Ikäryhmät
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Ostan vähemmän kuin 
ennen pandemiaa 
karsiakseni tarpeetonta 
tavaraa ja elääkseni 
yksinkertaisemmin.

Korjaan ja kierrätän 
yhä enemmän vanhoja 
esineitä uuden 
ostamisen sijaan.

Minulla ei ole varaa 
elää niin kestävästi 
kuin haluaisin, koska 
ympäristöystävälliset 
tuotteet ovat kalliita.

Syön entistä enemmän 
tähteeksi jääneitä 
ruokia uuden ostamisen 
sijaan vähentääkseni 
ympäristövaikutuksiani.

Käytän vaikutusvaltaani 
kuluttajana positiivisten 
sosiaalisten muutosten 
edistämiseksi.

En osta tuotteita tai 
palveluita yritykseltä, 
jonka toiminnasta 
tiedän aiheutuvan 
vahinkoa ympäristölle.

Oletko samaa mieltä seuraavista väittämistä?

64%

71%

57%

63%

47%

54%

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 57%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 65%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 58%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 58%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 46%)

on samaa mieltä 
(Euroopan keskiarvo, 52%)

10%

Tommi Sova
Toimitusjohtaja

Intrum

”Ilmastonmuutoksen noustessa kuluttajien ja yritysten 
asialistalle, tuloksemme korostavat yritysten tarvetta parantaa 
ymmärrystään siitä, miten kuluttajat kokevat heidän brändinsä 
vaikutuksen ympäristöön. Tutkimuksemme mukaan kuluttajat, 
erityisesti nuorempi ikäpolvi, jonka kulutusvoima on vasta 
alkamassa, käyttävät voimaansa luodakseen painetta 
ilmastokysymyksissä. Keskittymällä kestävään kehitykseen, 
kaikenkokoiset yritykset voivat tasapainottaa riskejään, ylläpitää 
tervettä kassavirtaa ja saada paremmat edellytykset menestyä 
ja kasvaa.”
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Tämän vuoden Eurooppalaisessa kuluttajien maksuta-
paraportissa kolme kymmenestä vastaajasta (29%) sanoo 
ettei tuntisi syyllisyyttä maksaessaan yritykselle sovittua 
myöhemmin, jos yritys toimii heidän mielestään epäeettisesti. 
Luku nousee 41 prosenttiin Z-sukupolven kuluttajista, mikä 
heijastaa sitä, missä määrin tämä kohortti – joka vasta alkaa 
käyttää kulutusvoimaansa – on halukas ryhtymään toimiin 
ilmastokysymyksissä.

Vaikka on totta, etteivät kuluttajien aikomukset aina käänny 
toiminnaksi, yritysten on järkevää kiinnittää huomiota 
tähän kasvavaan trendiin säilyttääkseen näiden asiakkaiden 
uskollisuuden ja suojellakseen kassavirtaansa. Lasten vanhemmat 
sanovat useammin, että heidän kiinnostuksensa kestävään 
kehitykseen on motivoinut heitä vähentämään kulutusta 
kokonaisuudessaan.

vastaajista sanoo, että jos hän pitää 
yrityksen liiketoimintaa epäeettisenä,  
hän ei tunne syyllisyyttä maksaessaan  
sille sovittua myöhemmin. Eurooppalainen 
keskiarvo on 29 prosenttia.

29%

Jos pidän yrityksen liiketoimintaa epäeettisenä, en tunne syyllisyyttä maksaessani sille sovittua myöhemmin. 
(Prosenttia vastaajista, jotka sanoivat ”Kyllä”)
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41%
37%

32%

28%
25%

19%

37%

29%

25%
23%

19%

18-21 22-37 38-44 45-54 55-64 65+

Suomi, jaoteltuna  
ikäryhmittäin

Eurooppa keskimäärin, 
jaoteltuna ikäryhmittäin

Ikäryhmät
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Tietoja  
raportista 

Intrum on julkaissut Eurooppalaisen  
kuluttajien maksutaparaportin vuosittain, 
aina vuodesta 2013 alkaen. Tämä Suomea 
koskeva raportti on järjestyksessään  
yhdeksäs.

European Consumer Payment Report antaa kattavan 
kuvan eurooppalaisten kuluttajien arjesta; heidän 
kulutuskäyttäytymisestään, maksukyvystään sekä 
kotitalouksien taloudenhallinnasta kuukausittain. 

Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos, joka 
kerää tietoja samanaikaisesti 24 Euroopan maasta. Yhteensä  
24 012 kuluttajaa osallistui vuoden 2021 tutkimukseen.

Intrumin julkaisema Eurooppalainen kuluttajien 
maksutaparaportti perustuu Longitude-tutkimuslaitoksen 
tekemään tutkimukseen. Longitude tarjoaa tutkimuspalveluja 
monikansallisille yrityksille ja yhteisöille. Yrityksen pääkonttori 
sijaitsee Lontoossa, Englannissa. Raportin suunnittelusta 
vastasi Passion/Jeanette Friman.

Raportti on julkaistu marraskuussa 2021. Löydät enemmän 
tietoa trendeistä ja myöhästyneiden maksujen kehityksestä 
osoitteesta www.intrum.fi/raportit. 

Yhteystiedot
Intrum Oy
Viestintä
puh: +358 46 5002 8693
sähköposti: viestinta@intrum.fi

Metodologia: Työllisyystilanne:

Työssä kokoaikaisesti 38%

Työssä osa-aikaisesti 9%

Yrittäjä 4%

Työtön 10%

Eläkkeellä 29%

Opiskelija 8%

Asunnonrakentaja 1%

Muu 1%

Työskentelee osa-aikaisesti tai 
tarvittaessa

0%

Asuinalue:

Kaupunki 62%

Lähiö 23%

Maaseutu 15%

Muu 1%

Suomen tutkimuksen tiedot

Ikäryhmät:

18-21 7%

22-37 26%

38-44 13%

45-54 18%

55-64 17%

65 tai vanhempi 20%

Kotitalouden tilanne:

Yksinasuvan kotitalous 42%

Yksinhuoltaja lasten kanssa 5%

Asuu kumppanin kanssa 29%

Asuu kumppanin ja lasten kanssa 19%

Asuu ystävien kanssa  
(yhteinen asunto)

1%

Asuu vanhempien tai muiden 
sukulaisten kanssa

4%

Muu 1%

En halua vastata 0%

Vastaajat vastasivat kyselyyn  
tietokoneella, kannettavalla tietokoneella, 
tabletilla tai älypuhelimella.

Tutkimuksen maakohtainen otanta on 
vähintään 1 000 vastaajaa. Yhteensä  
vastaajia on ollut 24 maassa 24 012. 

Tämän tutkimuksen kohderyhmäksi 
määriteltiin henkilöt (sekä miehet että 
naiset), jotka ovat vähintään 18-vuotiaita 
ja jotka olivat pääasiassa tai osittain 
vastuussa henkilökohtaisesta tai 
kotitalouden taloudesta.

Tutkimuksen kenttätyö on tehty  
21.7.-26.8.2021 välisenä aikana.

http://www.intrum.fi/raportit
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