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2 |   Miksi juuri tämä e-kirja?

MIKSI JUURI TÄMÄ E-KIRJA?

Omaan tilanteeseen sopivan kulutusluoton 
löytäminen on haastavampaa kuin koskaan. 
Kymmenet rahoituslaitokset suurista 
pankeista pieniin verkossa toimiviin 
lainayhtiöihin kilpailevat kuumeisesti 
saadakseen juuri sinut asiakkaakseen. 
Kaikilta näiltä laitoksilta löytyy useampia 
lainatarjouksia, ja jokaista lainaa koskevat 
eri korot sekä monipuolinen valikoima 
ominaisuuksia, hyötyjä ja haittoja.

Kaikkien näiden lainojen seulominen 
sopivimman lainan löytämiseksi panee 
pään nopeasti pyörälle. Valitettavasti juuri 
tämä kaoottisuus saakin monet tekemään 
itselleen epäedullisia valintoja. Taloudellisen 
katastrofin ainekset ovat kasassa 
tilanteessa, jossa kulutusluottoa lähdetään 
valitsemaan silloin kun ei olla varmoja siitä, 
minkä tahon puoleen kannattaa kääntyä tai 
mikä laina on itselle sopiva.

Viesti on päivänselvä. Yhä useammat 
ajautuvat velkakierteeseen otettuaan 
kulutusluottoja, jotka eivät sovi heille 
lainkaan.

Juuri tässä kohtaa e-kirja astuu mukaan 
kuvioihin.

Pyrimme opastamaan sinua tarpeitasi 
aidosti vastaavan kulutusluoton valinnassa 
sen sijaan, että jäisit loukkuun sellaisen 
lainan kanssa, josta sinulle koituu 
taloudellisia vaikeuksia. Ennen kuin 
kerromme, kuinka se tapahtuu ja miksi 
sillä on sinun kannaltasi merkitystä, 
aiomme kuitenkin tutustua lähemmin 
Matchbankeriin. Tämän jälkeen ymmärrät 
paremmin, miksi juuri tämä e-kirja tarjoaa 
kaiken tarvitsemasi tiedon kulutusluottoihin 
liittyen. 

Itselle soveltuvan lainan 
löytämisen vaikeus olikin varmasti 
osasyynä siihen, että kulutuslu-
ottoja otettiin heinäkuussa 2020 
Suomessa 302 miljoonan euron 
edestä, joka on enemmän kuin sitä 
edeltävänä vuonna. 

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2020/vakuudettomia-kulutusluottoja-nostettiin-heinakuussa-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2020/vakuudettomia-kulutusluottoja-nostettiin-heinakuussa-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
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KUKA ON MATCHBANKER JA MIKSI 
SINUN PITÄISI LUOTTAA MEIHIN? 

Haluamme taata netin lainamarkkinoilla 
täydellisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden. 
Näin tuodaan helpotusta lainaa hakeville 
tuttuun ongelmaan, joka lainatuotteiden 
päätähuimaavasta määrästä seuraa. Vaikka 
lisääntyvää kilpailua lainanantajien välillä 
voidaan pitää hyvänä asiana, sillä se johtaa 
edullisempiin lainatarjouksiin, vaikeuttaa se 
toisaalta oman tilanteen kannalta parhaan 
lainavaihtoehdon määrittämistä.

Matchbanker tarttuu oikopäätä tähän 
haasteeseen.

Matchbankerin omistaa Lead Supply A/S, 
jonka perustivat Andreas Linde ja Stefan 
Vinding Olsen vuonna 2014. Lead Supply 
A/S:n omistaa osittain North Media, joka 
on Kööpenhaminan pörssissä noteerattu 
pörssiyhtiö.

Lead Supply A/S kehitti Matchbankerin 
mielessään vain yksi selkeä tavoite:

Tarjota yksi markkinoiden 
kattavimmista ja 
kuluttajaystävällisimmistä 
lainavertailusivustoista.

On selvää, ettei lainansaajille ole 
olemassa yhtä yksinkertaista ja kaikille 
sopivaa lainaratkaisua. Jokaisella 
palveluitamme käyttävällä henkilöllä on 
omat erityistarpeensa, joka tarkoittaa sitä, 
että parhaat lainat poimivalle räätälöidylle 
ratkaisulle on tarvetta. Ainutlaatuisen 
järjestelmämme avulla voimme laatia 
lainansaajalle lainaluetteloita toivotun 
lainasumman perusteella ja varmistaa, 
että asiakkaillemme näytetään vain heitä 
kiinnostavat lainat.
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KUKA ON MATCH-
BANKER JA MIKSI 
SINUN PITÄISI LU-
OTTAA MEIHIN? 

Kuinka tämä oikein toimii?
Matchbanker tarjoaa kaksi tapaa tutkia 
kulutusluottoja.  Näistä ensimmäinen on varsin 
yksinkertainen. Sivustolla listataan saatavilla 
olevat lainavaihtoehdot. Voit vertailla luettelossa 
olevia lainoja keskenään ja klikata mitä tahansa 
kiinnostavalta vaikuttavaa lainaa.

Toinen keino edellyttää joidenkin sinua 
koskevien tietojen keräämistä, jotta voimme 
laatia tarkemman ja tilanteesi mukaisesti 
räätälöidyn luettelon. Jos valitset tämän 
vaihtoehdon, Matchbanker pyytää seuraavia 
tietoja:

• Toivottu lainasumma

• Yhteystiedot

• Haluaako asiakas yhdistää lainansa vai ei

Näitä tietoja hyödyntämällä järjestelmämme tutkii 
kymmeniä lainoja luodakseen luettelon niistä, 
jotka ovat kerättyjen tietojen perusteella kaikkein 
kiinnostavimpia. Luettelossa esitetään myös 
kunkin lainan korko ja todellinen vuosikorko, 
jolloin asiakkaat näkevät jokaisen listatun lainan 
todelliset kustannukset. Lisäksi lainaluettelomme 
määrittelee yksityiskohtaisesti kunkin lainan 
pituuden, lainan hakemiseen liittyvät vaatimukset 
sekä lainan hyvät ja huonot puolet. Kaikki tämä 
tarjoaa asiakkaillemme arvokasta tietoa, jota 
tarvitaan itselle oikean valinnan tekemiseen.

https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/pankkipalvelut/korot-marginaalit-lyhennystapa/
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KUKA ON MATCHBANKER JA MIKSI 
SINUN PITÄISI LUOTTAA MEIHIN? 

Matchbankerin pääkonttori sijaitsee
Århusissa, Tanskassa.

Yritys toimii kuitenkin 13 maassa, joihin lukeutuvat muun muassa
Romania, Portugali, Meksiko, Ranska, Saksa, Ruotsi, 
Espanja, Suomi, Norja, Kroatia ja Tšekki. 

Pelkästään vuonna 2020 asiakkaillemme myönnettiin kauttamme 
lainoja yli 2 miljardin Tanskan kruunun edestä.

|   Kuka on Matchbanker ja miksi sinun pitäisi luottaa meihin? 
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ESITTELYSSÄ AN-
DREAS LINDE (TO-
IMITUSJOHTAJA)

Lead Supplyn toimitusjohtajana ja Matchbank-
erin osaomistajana toimiva Andreas Linde ryhtyi 
yrittäjäksi jo 22-vuotiaana saatuaan valmiiksi 
innovaation ja yrittäjyyden kandidaatin tutkinton-
sa Business Academy Aarhusissa.

Vuosina 2010-2014 Andreas oli mukana pe-
rustamassa useita verkkopalvelualan startup-yr-
ityksiä. Vaikka ne eivät olekaan täysin verratta-
vissa Matchbankeriin, tarjosivat ne Andreakselle 
varhaisia kokemuksia vertailupalveluista, joiden 
parissa hän jatkaisi vastaisuudessakin.

Myöhemmin Andreas siirtyi verkkomarkkinoin-
nin asiantuntijatehtäviin ja lopulta keskeiseen 
rooliin kehittämään verkkovertailusivustoa, jonka 
tarkoituksena oli auttaa käyttäjiä säästämään 
rahaa erilaisissa palveluissa, kuten suoratoisto- 
ja tietoliikennepalveluissa sekä lainoissa. Hanke 
tarjosi Andreakselle esimakua vertailupalveluista. 
Lisäksi se oli toinen askel kohti Matchbankerin 
kehittämistä, sillä Andreas näki selkeän tarpeen 
vertailupalvelulle, joka auttaisi ihmisiä löytämään 
oikean lainan ja samalla säästämään sekä aikaa 
että rahaa.

Tästä pääsemmekin tähän päivään.

Andreas Linde toimii nykyään Matchbankerin 
toimitusjohtajana. Takana on yli seitsemän vu-
oden kokemus laina-alalta, jonka lisäksi hän on 
kirjoittanut ja julkaissut yli sata alaan liittyvää 
artikkelia. Työskentely erilaisten vertailusivusto-
hankkeiden parissa on antanut hänelle syvällisen 
ymmärryksen kulutusluotoista, tehden hänestä 
yhden Tanskan johtavista alan asiantuntijoista. 
Tähän mennessä Matchbanker ja siihen liittyvät 
palvelut ovat mahdollistaneet lainaamisen yli 
100 000 tyytyväiselle asiakkaalle. Matchbankerin 
kasvaessa Andreas toivoo voivansa auttaa yhä 
useampia ihmisiä löytämään omaan tilantee-
seensa sopivimmat kulutusluotot.
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MIHIN KULUTUSLUOTTOJA KÄSIT-
TELEVÄÄ E-KIRJAA TARVITAAN?

Toivomme tästä e-kirjasta olevan 
sinulle apua juuri tämänkaltaisen 
tilanteen välttämiseksi.

Velkaantuminen on asia, jolta me kaikki toivomme välttyvämme. Ikävä tosiasia on kuitenkin 
se, että vääränlaiset kulutusluottoja koskevat päätökset johtavat monen kohdalla valtavien 
henkilökohtaisten velkojen kertymiseen.

Tavoitteenamme on tarjota hyödyllinen 
tiedonlähde kaikille kulutusluottoa 
harkitseville. Nostamme esiin 
huomionarvoisia seikkoja lainaa etsittäessä 
sekä tavallisimpia sudenkuoppia, joihin 
lankeamalla voi päätyä ottamaan lainaa, 
joka ei sovi lainkaan omaan tilanteeseen.

Tästä varsin klassinen esimerkki on 
35 000 euron velkoihin ajautuneen suoma-
laisen Sirpan tarina, joka julkaistiin Duuni-
tori-sivustolla ensimmäistä kertaa vuonna 
2019. 

Sirpan velkakierre sai alkunsa avioerosta. 
Omilleen muuttamisen ja pienen palkan 
seurauksena hän huomasi elintasonsa 
laskeneen. Tätä paikatakseen hän ryhtyi ot-
tamaan pikavippejä, joiden lainakorot nouse-
vat tunnetusti pienestäkin myöhästymisestä 
taivaisiin. Pikavippien maksamiseen hän jou-
tui ottamaan uusia lainoja kuukausi toisensa 
jälkeen, eikä aikaakaan kun hän huomasi 
ajautuneensa hankalaan velkakierteeseen.

Vaikka Sirpan tilanne on sittemmin helpot-
tunut parempien päätösten myötä, on hänen 
tarinansa varoittava esimerkki kelle tahansa. 
Lainan hakeminen on nykyään todella help-
poa, mutta jollei lainoja koskevia päätöksiä 
pysty tekemään järkevästi, voi tilanne nope-
asti kärjistyä todella mutkikkaaksi. 

https://duunitori.fi/tyoelama/velkakierre-pikavipit
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MIHIN KULUTUSLUOTTOJA KÄSIT-
TELEVÄÄ E-KIRJAA TARVITAAN?

Vuonna 2015 julkaistun Financial Litera-
cy Around the World: Insights From The 
Standard & Poor’s Rating Services Global 
Financial Literacy Survey -tutkimuksen 
mukaan maakohtainen talouslukutaito 
vaihtelee välillä 71% ja 13%. Tämä tarkoit-
taa sitä, että jopa korkeimmilla talousluku-
taidon tasoilla arvioiduissa maissa lähes 
kolmasosalla ihmisistä on rahan suhteen 
haasteita. Matalan talouslukutaidon maissa 
näiden ongelmien parissa kamppailevat 
miljoonat ihmiset.

Karu fakta on se, että talouslukutaidotto-
muus on globaali haaste.

Vaikka emme väitäkään tämän e-kirjan tuo-
van ongelmaan ratkaisua, ovat tilastot ovat 
hätkähdyttävää luettavaa. 

Tämä e-kirja on hyödyllinen hankinta etenkin seuraavista syistä:

Kulutusluoton ottaminen edellyttää 
taloudellista sitoutumista, joka voi hei-
jastua elämäsi kaikkiin osa-alueisiin. 
Lainan takaisinmaksu vaikuttaa budjet-
tiisi ja siihen, kuinka paljon rahaa pystyt 
säästämään. Tässä e-kirjassa kerrotaan, 
miten kuinka lainamarkkinat toimivat ja 
mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota 
lainaa hakiessasi.

Syy #1 – Parempi ym-
märrys kulutusluot-
tomarkkinoista

Syy #2 – Talouslukutaidon 
parantaminen

Suomen Pankin syyskuussa 2021 julkai-
seman tilaston mukaan Suomen kulu-
tusluottokanta oli kesäkuun 2021 lopussa 
yhteensä 23,6 miljardia euroa. Haettavien 
kulutusluottojen määrä on ollut viime vuos-
ina nousujohteista. Esimerkiksi heinäkuus-
sa 2020 vakuudettomia kulutusluottoja 
nostettiin 302 miljoonan euron edestä, joka 
on toiseksi suurin kuukausittainen määrä 
koko maamme tilastointihistorian aikana.

Näiden tilastojen pohjalta voidaan vetää 
johtopäätös siitä, että kulutusluottoihin 
kohdistuva kysyntä on nousussa yhä 
useamman suomalaisen harkitessa niitä 
yhtenä vaihtoehtona taloudellisten tav-
oitteidensa saavuttamiseen. Mikäli luet 
parhaillaan tätä e-kirjaa, lukeudut toden-
näköisesti tähän joukkoon. Tämän kirjan 
lukemalla. Lukemalla tämän kirjan saat 
valmiudet kulutusluottojen ristiaallokossa 
navigoimiseen ja löydät siten helpom-
min sellaisen lainan, joka auttaa sinua 
saavuttamaan tavoitteesi.

Syy #3 – Harkitset 
kulutusluoton ottamista

Pyrkimyksenämme on tämän e-kirjan myötä 
tarjota tiedonlähde, joka auttaa lukijoita 
parantamaan talouslukutaitoaan kulutusluot-
tojen suhteen. Toivomme, että pystyt tämän 
resurssin avulla syventämään ymmärrystäsi 
tämäntyyppisistä lainoista ja ehkäisemään 
näin hätiköityjä taloudellisia päätöksiä, jotka 
aiheuttavat ongelmia miljoonille ihmisille.

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2020/vakuudettomia-kulutusluottoja-nostettiin-heinakuussa-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2020/vakuudettomia-kulutusluottoja-nostettiin-heinakuussa-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/


MITÄ TÄMÄ E-KIRJA PITÄÄ 
SISÄLLÄÄN?
Ytimekkäästi kiteytettynä tämä e-kirja kätkee sisäänsä kattavan oppaan kulutusluottojen 
maailmaan. Tavoitteenamme on valistaa sinua lainamarkkinoiden suhteen, jotta ymmärrät, 
millaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ja mitä asioita on varottava lainaa haettaessa.

9 |   Mitä tämä e-kirja pitää sisällään?

Alta löydät kattavamman erittelyn 
käsiteltävistä aiheista:
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Oppaasi kulutusluottojen maail-
maan

Kulutusluotot saattavat olla avain 
taloudellisten tavoitteidesi saavuttamiseen. 
Ne voivat auttaa sinua selviytymään 
hankalista tilanteista, tekemään 
tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä 
sijoituksia sekä luomaan terveemmän 
taloudellisen tilanteen sinulle ja perheellesi. 
Muista kuitenkin, etteivät kulutusluotot 
ole välttämättä aina paras ratkaisu 
kaikkiin taloudellisiin tilanteisiin. Lisäksi 
kahta keskenään täysin samanlaista 
kulutusluottoa ei ole olemassakaan. 
Jokaiseen lainaan liittyvät omat 
ominaispiirteensä sekä hyvät ja huonot 
puolensa, jotka kannattaa ottaa huomioon. 

V A I H E  1

Siksi ennen lainasopimuksen 
allekirjoittamista onkin tärkeää ymmärtää, 
mihin olet ryhtymässä. 

Tässä osassa kerromme tarkemmin siitä, 
mitä henkilökohtaiset lainat ovat, miten ne 
toimivat, milloin lainan hakemista kannattaa 
harkita ja – kenties kaikkein tärkeimpänä – 
mitä sinun on tehtävä varmistuaksesi juuri 
sinulle sopivasta kulutusluotosta.

ON AIKA ALOITTAA

Matchbanker on auttanut yli 100 000 
ihmistä hakemaan onnistuneesti 
henkilökohtaisia lainoja ja ymmärtää siksi 
varsin hyvin, kuinka stressaavalta prosessi 
voi tuntua. Sinun on valmistauduttava 
siihen, mitä hakuprosessi tuo tullessaan.

Yhtä tärkeää on kuitenkin varmistua siitä, 
että kulutusluotto on omalla kohdallasi oikea 
valinta.

Tämän kirjan luettuasi sinulla on tarpeeksi 
tietoa kulutusluotoista, jotta pystyt 
tekemään oikean päätöksen lainan 
hakemisen suhteen. 

Vaikka päättäisitkin, ettei juuri nyt ole 
oikea aika hakea kulutusluottoa, toimii 
tämä kirja silti hyödyllisenä oppaana, josta 
voit tarkistaa tietoja lainaa mahdollisesti 
tulevaisuudessa hakiessasi.

Nyt kun tiedät, keitä me olemme ja missä 
alan asiantuntemuksemme piilee, on aika 
syventyä kulutusluottoihin tarkemmin. 
Aloitamme kertomalla, mitä kulutusluotot 
ovat ja miten ne toimivat.



Ennen kuin perehdymme sopivan 
kulutusluoton etsintään, on syytä lähteä 
liikkeelle kulutusluoton määritelmästä.

Kulutusluotto on laina, jota haetaan sillä 
ehdolla, että rahat tulevat henkilökohtaiseen 
käyttöön. Kulutusluottoa ei toisin sanoen voi 
käyttää yritystoiminnan pyörittämiseen. Sen 
sijaan kulutusluotolla voidaan maksaa jotain 
sellaista, jota henkilökohtaisesti haluat tai 
tarvitset elämässäsi.

Tavallisesti nämä lainat tarjoavat nopean 
rahoituksen, joustavuutta käyttöön 
sekä lyhyen tai keskipitkän aikavälin 
maksuvaihtoehtoja. Ne ovat myös 
määrällisesti pienempiä kuin muut 
henkilökohtaiseen käyttöön otettavat lainat, 
kuten asuntolaina. Kolikon kääntöpuolena 
on yleensä se, että kulutusluottojen korot 
ovat korkeammat markkinoilla tarjottaviin 
pitkän aikavälin lainoihin verrattuna.

Miksi siis valita kulutusluotto?

Tähän vaihtoehtoon päätymiselle voi olla 
useita syitä. Kulutusluottoa on esimerkiksi 
mahdollista saada ilman minkäänlaista 
vakuutta, jolloin tarvitsemansa rahasumman 
saa käyttöönsä ilman omaisuuden 
riskeeraamista. 

Tämän vuoksi kulutusluotot ovatkin 
usein kätevä vaihtoehto, sillä niitä 
varten tarvittavat tiedot pystyy antamaan 
mukavasti omasta kodista käsin.
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Mikä on kulutusluotto? 
V A I H E  2

Kun pohditaan syitä kulutusluoton 
hakemiselle, myös rahan käyttötarkoitus 
on otettava huomioon. Tällaiset lainat 
voivat auttaa yllättävissä menoissa, joihin 
et ole varautunut budjetissasi. Jotkut 
hyödyntävät kulutusluottoja myös erilaisten 
kulutustavaroiden hankkimiseen ilman, että 
niistä täytyisi maksaa koko hinta etukäteen. 
Keskeisintä tässä on se, että kulutusluotot 
lisäävät joustavuutta ja saatavuutta, josta 
on iloa monessa tilanteessa.

On myös tärkeää huomioida, ettei 
kulutusluotto ole sama asia kuin 
henkilökohtainen luottolimiitti. Kun kyseessä 
on laina, saat käyttöösi kiinteän summan, 
josta sovitaan sinun ja lainanantajan välillä. 
Henkilökohtainen luottolimiitti eli luottoraja 
puolestaan on kiinteä rahasumma, jonka 
rahoituslaitos antaa sinun käyttöösi sovitun 
ajan kuluessa. Luottolimiitissä maksat 
korkoa vain nostamastasi rahamäärästä. 
Tällöin on usein maksettava myös 
lisämaksuja, jotta luottolimiitti pysyy 
käytettävissäsi.

Laadukkaita kulutusluottoja on 
lisäksi mahdollista hakea helposti 
verkossa ilman, että sitä varten 
pitäisi käydä pankissa. 

https://www.minilex.fi/a/mik%C3%A4-on-luottoraja
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Mikä on kulutusluotto?

Kulutusluotot toimivat eri tavalla, sillä ne tar-
joavat kertaluonteisen käteissumman, joka 
maksetaan takaisin korkoineen määrätyn 
ajan kuluessa.

Otetaanpa tähän väliin esimerkki.

Kulutusluoton ottaessasi sitoudut maksa-
maan kuukausittain lainaamiasi rahoja takai-
sin. Sen lisäksi, että lyhennät lainaamaasi 
summaa, maksat myös korkoa lainanan-
tajalle. Koron määrä määräytyy lainassa 
määritellyn todellisen vuosikoron mukaan.

V A I H E  2

Luvuissa esiintyy vaihtelua lainasummasta 
ja laina-ajasta riippuen. Yllä olevassa 
esimerkissä todellista vuosikorkoa 
laskettaessa huomioidaan lainanantajan 
palkkiot, josta kerromme pian lisää. 
Korkoprosentin avulla kustannuksia 
laskettaessa mahdolliset lisämaksut on 
otettava erikseen huomioon.

Kuvitellaan siis, että lainaat 
rahoitusyhtiöltä 10 000 euroa. 
Luoton todellinen vuosikorko on 
6 % ja laina maksetaan takaisin 
kolmen vuoden kuluessa. 

Tässä esimerkissä sinun on 
maksettava 304,22 euroa 
kuukaudessa, jolloin korkojen 
kokonaismääräksi tulee 
951,90 euroa. Näin ollen takaisin 
maksettava summa on yhteensä 
10 951,90 euroa.

€ 304,22 x 36

€ 10 951,90
(%) € 951,90
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Kuinka kulutusluotot toimivat?

Kuten näet, ovat kulutusluotot loppu-
jen lopuksi melko yksinkertaisia. Lainaat 
lainanantajalta rahasumman ja sitoudut 
maksamaan sen lyhennyserissä tietyn ajan 
kuluessa. Saadaksesi rahat käyttöösi sinun 
on ensin haettava lainaa lainanantajalta, joka 
voi olla pankki, verkossa toimiva lainayhtiö, 
luottokunta tai vastaava rahoituslaitos.

Tämän jälkeen lainanantaja tutkii hakemuk-
sesi selvittääkseen, haluavatko he tehdä 
yhteistyötä kanssasi. 

V A I H E  3

Mikäli läpäiset tarkastuksen, saat lainaehdot 
ja pääset viimeistelemään hakemuksen 
lainanantajan kanssa.

Kun kaikki on valmista, lainanantaja 
vapauttaa rahat käyttöösi. Tämä voi 
tapahtua useilla eri tavoilla, kuten 
siirtämällä rahat suoraan tilillesi. 
Rahat vastaanotettuasi voit käyttää ne 
parhaaksi katsomallasi tavalla. samalla 
aloitat kuitenkin myös takaisinmaksun 
lainanantajan kanssa sovittujen ehtojen 
mukaisesti.

Jos et pysty suorittamaan lyhennyseriä 
ja laiminlyöt siten kulutusluottosi 
takaisinmaksun, voi luottoluokituksesi 
kärsiä sen seurauksena vakavasti. Lisäksi 
mahdolliset lainavakuutesi saattavat olla 
vaarassa.

Tämä edellyttää yleensä luottolu-
okituksesi tarkistamista ja nyky-
isen taloudellisen tilanteesi selvit-
tämistä, jolla takaisinmaksukykysi 
pyritään varmentamaan. 



Tilanne #3 – Hätätilanteet
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Milloin kannattaa valita 
kulutusluotto 

Kuten aiemmin jo mainittiin, on kulutusluoton valintaan olemassa useita 
syitä. On kuitenkin tärkeää huomata, etteivät tämäntyyppiset lainat ole 
välttämättä ihanteellinen ratkaisu kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin.

V A I H E  4

Ennen kulutusluoton valitsemista olet 
saattanut käyttää muitakin lainamuotoja, 
kuten vaikkapa luottokortteja tai pikavippejä. 
Usein nämä lainanantajat tarjoavat rahat 
käyttöön välittömästi,  mutta vastineeksi 
niistä peritään huimia korkoja.

Monet hyödyntävät kulutusluottoa 
yhdistääkseen tämäntyyppiset velat yhdeksi 
koroltaan edullisemmaksi lainaksi. Näin 
lainan lyhentäminen on yksinkertaistuu ja 
lainantarjoajalle maksettavan koron määrä 
pienenee.

Vastaavasti voit halutessasi yhdistää 
lainasi maksaaksesi kokonaan takaisin 
velan, jonka korko on korkeampi. Tämä on 
lainojen uudelleenjärjestelyä siinä mielessä, 
että maksat lopulta vähemmän korkoa 
samasta lainamäärästä.

Tilanne #1 – Lainojen 
yhdistäminen

Henkilökohtainen laina on usein kätevä 
vaihtoehto niille, jotka haluavat sijoittaa 
kotiinsa tai uudistaa sitä, mutta joilla ei 
ole riittävästi omaa pääomaa muutoksen 
rahoittamiseen.

Tilanne #2 – Koti ja 
remontit

Tässä tilanteessa lainaa käytetään 
kahteen tarkoitukseen:

1. Parempien elinolosuhteiden luominen 
sinulle ja perheellesi.

2. Kodin arvon nostaminen.

Jälkimmäinen tilanne voi osoittautua 
hyvinkin kannattavaksi. Kiinteistösi arvoa 
lainan avulla nostamalla sijoitat lainarahat 
niin, että voit ansaita enemmän rahaa 
tulevaisuudessa. Koska sinun ei tarvitse 
asettaa lainan vakuudeksi minkäänlaista 
vakuutta, on laina tehokas tapa kerryttää 
asuntolainan pääomaa ilman, että 
asuntoa itsessään täytyisi asettaa 
vaaraan.

Elämässä tulee toisinaan vastaan yllätyksiä 
ja hätätilanteita, joissa tarvitaan nopeasti 
käteistä rahaa lyhyen aikavälin ongelmien 
ratkaisemiseksi. Autosi voi esimerkiksi 
hajota, jolloin et pääse töihin. Kulutusluotto 
auttaa sinua korjaamaan ajoneuvon, jolloin 
et menetä kallisarvoista työaikaa.
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Milloin kannattaa valita 
kulutusluotto 

V A I H E  4

Monet kulutushyödykkeet ovat niin kork-
easti hinnoiteltuja, että niiden hankkimin-
en voi olla vaikeaa ilman lisäapua. Näistä 
hyviä esimerkkejä ovat sängyt, korut ja 
kodin- tai keittiökoneet. Jos sinulla ei ole 
tarpeeksi rahaa näiden tavaroiden mak-
samiseksi etukäteen, voi kulutusluotto 
tarjota ratkaisun niiden hankkimiseen.

Joissakin tapauksissa näiden tuotteiden 
ostaminen kulutusluotolla voi olla edullis-
empaa muihin luottomuotoihin kuten luot-
tokorttiin verrattuna. Saatat saada lainalle 
alhaisemman koron, jolloin maksettava 
summa pienenee. Lisäksi saat rahat 
etukäteen ja voit käyttää niitä joustavasti.

Fiksua on pohtia sitäkin, tarvitsetko todel-
la tavaraa, jota varten harkitset lainan 
ottamista. Pidä mielessä, että kulutuslu-
otot velkaannuttavat sinut pitkäksi aikaa. 
Joskus tiukempi budjetointi tai edullisem-
man vaihtoehdon valitseminen voi olla 
viisaampi vaihtoehto.

Tilanne #4 – 
Kulutushyödykkeet

Ajoneuvoa ostettaessa autolainaa on 
usein saatavilla. Nämä lainat on sidottu 
nimenomaan ajoneuvon ostoon, eikä niitä 
ole mahdollista käyttää mihinkään muuhun. 
Yleensä autolainoihin liittyy kuitenkin myös 
jonkinlainen vakuus, joka on useimmissa 
tapauksissa ostettava ajoneuvo. Jos haluat 
välttyä tältä tilanteelta, voi kulutusluotto 
siinä tapauksessa olla parempi vaihtoehto.

Kulutusluottoja voi myös käyttää 
ajoneuvojen ostamiseen perinteisten 
jälleenmyyjien ulkopuolelta. Kulutusluotolla 
voidaan esimerkiksi rahoittaa yksityinen 
ajoneuvokauppa. Auto maksetaan tällöin 
myyjälle kertasummalla, jonka jälkeen 
lainalyhennykset suoritetaan lainanantajalle.

Nämä ovat vain muutamia tilanteita, joissa 
kulutusluotto voi osoittautua hyväksi 
valinnaksi. Vastaavia tilanteita on muitakin, 
jonka vuoksi sinun onkin harkittava omaa 
tilannettasi ja lainantarvettasi tarkkaan 
ennen hakemista.

Tässä luvussa olemme maininneet 
vakuudet useampaan otteeseen. 
Seuraavaksi on aika tarkastella, mitä 
vakuudet ylipäätään ovat ja mitä tekemistä 
niillä on kulutusluottojen kanssa.

Tilanne #5 – Ajoneuvon 
rahoitus

Kulutusluottoja käytetään myös 
lääkärilaskujen, erääntyneiden 
laskujen ja muiden odottamattomien 
menojen maksamiseen. Näissä 
tilanteissa kulutusluotto on usein paljon 
houkuttelevampi vaihtoehto esimerkiksi 
pikavippeihin verrattuna. Pikavippien korot 
voivat olla huimia, vaikka tämänhetkinen 
20 % korkokatto hillitseekin tilannetta. 
Kulutusluotot tarjoavat samanlaisen 
ratkaisun, mutta lainanottajan taloudellinen 
asema säilyy parempana.

https://www.is.fi/autot/art-2000008227605.html
https://www.hs.fi/talous/art-2000008302092.html
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Mitä eroa on vakuudellisilla ja 
vakuudettomilla lainoilla? 

Tähän kysymykseen vastataksemme 
meidän on ensin ymmärrettävä, mitä 
vakuus on ja mikä sen rooli on rahan 
lainaamisen välineenä. 

Vakuudella tarkoitetaan mitä tahansa 
omaisuutta, jonka voit tarjota lainanantajalle 
hakemasi lainan vakuudeksi. Klassisena 
esimerkkinä voidaan mainita asuntolaina, 
jolloin ostamasi talo toimii myös lainan 
vakuutena. Jos laiminlyöt asuntolainan 
takaisinmaksun, lainanantaja voi vaatia 
kiinteistön sinulta vakuutena. Sitten 
lainanantaja myy todennäköisesti kiinteistön 
saadakseen takaisin rahat, jotka se menetti 
tarjoamalla lainaa.

On olemassa monenlaista omaisuutta, 
joka soveltuu käytettäväksi vakuutena, jos 
laina sellaista edellyttää. Näitä ovat muun 
muassa seuraavat:
• Autot
• Veneet
• Kiinteistöt
• Mahdollinen muu arvokas omaisuus

Joissakin tapauksissa lainan vakuutena 
voi käyttää jopa tulevaa palkkaa. Tärkeintä 
on, että sinulta löytyy jonkin arvoinen 
omaisuuserä, jota pankki pystyy vaatimaan, 
mikäli jätät lainan maksamatta. Tärkeää 
on huomioida myös se, että jotkin 
omaisuuserät eivät välttämättä kelpaa 
vakuudeksi. On melko tavanomaista, 
etteivät lainanantajat esimerkiksi hyväksy 
eläkesäästötilillä olevia varoja vakuudeksi. 
Myöskään fyysistä omaisuutta kuten 
autoa ei välttämättä hyväksytä, jos se 
on tietyn ikäinen ja tulee todennäköisesti 
menettämään edelleen arvoaan.

V A I H E  5

Vakuudellinen laina on siis laina, jossa 
tarjotaan omaisuutta lainan vakuudeksi. 
Mitä eroa on tämäntyyppisellä lainalla ja 
vakuudettomalla kulutusluotolla?

Vastaus on yksinkertainen:

Sen sijaan lainanantaja myöntää lainan 
tehtyään ensin arvioinnin, jossa se 
määrittää luottokelpoisuutesi.

Tämäntyyppisiä lainoja kutsutaan usein 
“vakuudettomiksi”, ja niihin liittyy muutamia 
etuja verrattuna lainoihin, joissa vakuuksia 
edellytetään.

Näihin lukeutuvat seuraavat:
  Yksinkertainen hakuprosessi, sillä monet 

vakuudettomia lainoja tarjoavat yritykset 
toimivat verkossa. Monissa tapauksissa 
voit hakea lainaa näppärästi omasta 
kodistasi käsin.

 Et aseta mitään varojasi tai 
henkilökohtaista omaisuuttasi vaaraan. 
Näin ollen on epätodennäköisempää, 
että menetät kotisi tai muun omaisuutesi, 
jos maksut jäävät maksamatta. Kun 
kyseessä on kulutusluotto ilman 
vakuuksia, ottaa luotonantaja vastuulleen 
suurimman osan riskistä.

Kulutusluotto on aina vakuudeton, 
eikä sinun tarvitse tarjota mitään 
omaisuuttasi lainan vakuudeksi.

https://www.taloustaito.fi/Rahat/tarvitsetko-kulutusluottoa-vakuus-nakyy-luoton-hinnassa/#7ece2368
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Mitä eroa on vakuudellisilla ja 
vakuudettomilla lainoilla?

Valitettavasti tällaisiin lainoihin ei liity 
pelkästään positiivisia puolia. On olemassa 
tiettyjä haittapuolia, jotka on syytä pitää 
mielessä ennen vakuudettoman lainan 
hakemista:

 – Lainatyypistä riippuen lainanantajat 
eivät välttämättä myönnä yhtä paljon 
lainaa, mikäli vastineena ei ole vakuutta. 
Yleensä tämä riippuu luottotiedoistasi. 
Jos luottotietosi ovat kunnossa, 
asettuvat lainarajasi todennäköisesti 
tavallisiin lukemiin. Jos luottotiedoistasi 
löytyy merkintöjä, saattaa lainanantaja 
suhtautua asiaan varovaisemmin. 
Jokainen lainanantaja soveltaa tietysti 
enimmäislainarajojaan luottotiedoista 
riippumatta, ja Suomessa kulutusluoton 
enimmäismäärä on yleensä noin 60 000 
euroa.

 – Kulutusluoton korko vaihtelee yleensä 
3 % ja 36 % välillä. Kulutusluoton 
todellinen vuosikorko on tavallisesti 
korkeampi kuin vastaavanlaisessa 
vakuudellisessa lainassa. Koska 
lainaan liity vakuuksia, voi lainanantaja 
nostaa korkojaan suojatakseen itseään 
paremmin.

V A I H E  5

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
vakuudettoman lainan hakeminen 
on helpompaa, ja se mahdollistaa 
lainaamisen ilman omaisuuden 
asettamista vakuudeksi. Myönnettävä 
laina saattaa kuitenkin olla 
määrällisesti pienempi.  Lisäksi maksat 
siitä todennäköisesti korkeampaa 
korkoa, mikä tarkoittaa, että 
tämäntyyppisen lainan lyhennyserät 
ovat suurempia kuin vastaavanlaisessa 
vakuudellisessa lainassa.

Kuten kulutusluottoja koskevissa 
päätöksissä yleensäkin, on omaa 
tilannetta ja lainan takaisinmaksukykyä 
järkevää pohtia ennen 
vakuudettomaan kulutusluottoon 
sitoutumista.

https://www.experian.com/blogs/ask-experian/whats-a-good-interest-rate-for-a-personal-loan/#:~:text=loan%2520interest%2520rates.-,What%2520Is%2520the%2520Average%2520Interest%2520Rate%2520on%2520a%2520Personal%2520Loan,from%25206%2525%2520to%252036%2525.


#1 – Pohdi, miksi tarvitset 
kulutusluottoa
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Kulutusluottojen arviointi

Kulutusluoton etsintä voi olla kaoottista kun 
tarjouksia pommitetaan joka puolelta. Kos-
ka valittavana on niin monia vaihtoehtoja, 
saattaa olosuhteisiisi parhaiten sopivan 
kulutusluoton valinta ymmärrettävästi tuntua 
haasteelliselta.

Kannattaako valita halvin kulutusluotto? 
Ehkäpä enemmän ominaisuuksia tai jous-
tavuutta tarjoava laina on sinulle sopivin? 
Näihin kysymyksiin pystyt vastaamaan 
vasta, kun olet arvioinut eri lainavaihtoehdot 
perusteellisesti. Nyt kun kulutusluottojen 
perusteet ovat selvillä, on aika tutustua lain-
atarjousten arvioinnin eri vaiheisiin.

V A I H E  6

Onko sinulla aidosti tarvetta hakemallesi 
kulutusluotolle?

Tämä on tärkeä kysymys, sillä monet 
ihmiset velkaantuvat hakiessaan lainaa 
ilman selvyyttä siitä, mihin tarkoitukseen 
lainarahoja ylipäätään tarvitaan. Sen vuoksi 
suosittelemmekin sinulle oman tilanteesi 
arviointia ennen uuden lainan ottamista.

Nyrkkisääntönä voidaan todeta, ettei 
kulutusluottotarjouksia pidä hyväksyä 
ennen kuin tiedät tarkalleen, mitä aiot 
tehdä rahoilla. Lainatun rahan lojuminen 
pankkitililläsi ilman selkeää käyttötarkoitusta 
lisää houkutusta huolettomaan 
kuluttamiseen. Tämä puolestaan johtaa 
siihen, että joudut maksamaan takaisin 
lainaa, joka ei ole parantanut olosuhteitasi 
millään tavalla.

Näiden vaiheiden myötä voit olla varma 
hyväksymäsi lainan sopivuudesta sen 
sijaan että päätyisit valitsemaan lainan, joka 
ei sovi taloudelliseen tilanteeseesi lainkaan.

Noudata tätä tarkistuslistaa 
kulutusluottotarjousta arvioidessasi.

Mainitsimme aiemmin muutamia tilanteita, 
joissa kulutusluottoja käytetään. Jos 
tilanteesi on jokin näistä tai vastaava, 
saattaa lainalle olla selkeä tarkoitus. 

Mikäli näin ei kuitenkaan ei ole, 
kysy itseltäsi ennen lainaan 
sitoutumista, onko sinulla rahalle 
oikeasti tarvetta.



#2 – Tarkista korko
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Kulutusluottojen arviointi

Jos olet päättänyt hakea lainaa, sinun on ensinnäkin pystyttävä arvioimaan lainan 
kustannukset. Lainan korko kertoo kulut, jotka maksat lainanantajalle vastineeksi lainasta. 
Kyseessä ei ole sama kuin lainan todellinen vuosikorko. Todellisessa vuosikorossa otetaan 
huomioon korko ja muut mahdolliset lainaan liittyvät maksut, joista muodostuva prosenttiluku 
kertoo, kuinka paljon maksat lainasta yhteensä.

V A I H E  6

Miksi korolla ja todellisella vuosikorolla 
on merkitystä?
Ne kertovat, kuinka paljon lainasi tulee 
sinulle maksamaan. Niiden kertomat tiedot 
poikkeavat kuitenkin hieman toisistaan. 
Todellinen vuosikorko kattaa lainanantajan 
perimät korot, pisteet ja maksut, jotka 
muunnetaan prosenttiluvuksi vuositasolla. 
Sen tarkoituksena on antaa tarkempi kuva 
lainan kustannuksista. 

Mitä eroa on kiinteällä ja vaihtuvalla 
korolla?
Kiinteä korko pysyy samana määrätyn 
ajanjakson ajan. Vaihtuva korko sen 
sijaan muuttuu markkinatilanteen mukaan. 
Kiinteät korot tarjoavat enemmän vakautta. 
Vaihtuvien korkojen ansiosta korot saattavat 
olla matalampia talouden kehityksestä 
riippuen.

Korkoa tarkistaessasi on tärkeää 
selvittää, muuttuuko korko laina-
ajan kuluessa ja miten.

Onko korko osa tutustumistarjousta?
Jotkut lainanantajat tarjoavat erittäin 
alhaisia korkoja houkutellakseen asiakkaita. 
Nämä korot toimivat houkuttimena, joka 
madaltaa kynnystä lainan hakemiseen. 
Matala korko saattaa kuitenkin palata 
standardinmukaiselle tasolle joidenkin 
kuukausien kuluttua, mikä voi johtaa 
ennalta odotettua suurempiin lainakuluihin.



#3 – Tarkista todellinen vuosikorko ja lisämaksut

20 |   Vaihe 6: Kulutusluottojen arviointi

Kulutusluottojen arviointi

Lainanantaja voi periä koron lisäksi 
lisämaksuja, jotka lisäävät lainasta 
koituvia kustannuksia. Nämä 
maksut pyritään ottamaan huomioon 
käyttämällä todellista vuosikorkoa.

Mitä todellinen vuosikorko 
kertoo?
Matalakorkoinen kulutusluotto on 
edullinen vain, jos sen saaminen ei 
edellytä kohtuuttomien maksujen 
maksamista. Jotkut lainanantajat 
saattavat periä suuria maksuja 
kompensoidakseen alhaisempia 
korkoja – ne voivat olla jopa niin 
suuria, että alhaisen koron etu 
häviää kokonaan.

Tässä kohtaa korostuu todellisen 
vuosikoron tarkistamisen tärkeys.

Todellinen vuosikorko niputtaa 
kaikki lainaan liittyvät kustannukset 
yhdeksi prosenttilukemaksi, josta 
näet suoraan lainan todelliset 
kustannukset. Todellisen vuosikoron 
myötä saatat huomata, että 
koroltaan edullinen laina on sinulle 
sittenkin kalliimpi vaihtoehto 
lainanantajan perimien lisämaksujen 
vuoksi. Sen sijaan voi hyvinkin olla 
järkevämpää valita lainatarjous 
hieman korkeammalla korolla, mutta 
jonka myötä säästät enemmän rahaa 
ajan mittaan.

Nämä mahdolliset kulut on kuitenkin 
hyvä selvittää, jotta voit ottaa ne 
paremmin huomioon arvioinnissasi.

V A I H E  6

Avausmaksu tarkoittaa rahaa, jonka 
maksat lainanantajalle etukäteen 
lainasta. Etsi lainanantaja, joka 
kertoo avoimesti sen, peritäänkö tätä 
maksua ja paljonko se mahdollisesti 
maksaa. Kaikki lainanantajat eivät 
tätä maksua peri. Lainan korko saat-
taa kuitenkin olla korkeampi niillä, 
jotka eivät peri maksua verrattuna 
niihin, jotka sen perivät.

Huomiota kannattaa kiinnittää etenkin 
seuraaviin kahteen kuluun:

Jokaisen lainatarjouksen lukeminen aina 
pienintäkin tekstipränttiä myöten on tärkeää, jotta 
ymmärtäisit tarkalleen, kuinka paljon laina tulee 
maksamaan. Matalakorkoinen kulutusluotto ei 
välttämättä ole paras mahdollinen kulutusluotto, 
mikäli korkeat maksut mitätöivät korkoihin 
perustuvat säästöt. Siksi onkin aina tärkeää 
muistaa vertailla todellisia vuosikorkoja ja selvittää 
tarkemmin mahdolliset lisämaksut.

Korvaus ennenaikaisesta mak-
samisesta saatetaan periä silloin, 
kun maksat kulutusluottosi takaisin 
sovittua aikaisemmin. Lainanantajat 
veloittavat tämän maksun, koska 
he ansaitsevat rahaa nimenomaan 
korolla. Jos maksat lainan takaisin 
ennenaikaisesti, kertyy lainanantajille 
vähemmän korkosaatavia. Korvaus 
ennenaikaisesta maksusta peritään 
lainanantajan toiminnan tuottavuud-
en varmistamiseksi.



#5 – Tarkista rajoitukset#4 – Onko lainan 
takaisinmaksu helppoa?
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Kulutusluottojen arviointi

Tämä on oleellinen kysymys, sillä 
monimutkainen takaisinmaksuprosessi 
voi johtaa ongelmiin myöhemmässä 
vaiheessa. Saatat esimerkiksi tahattomasti 
jättää maksuja suorittamatta, jolla voi olla 
vaikutusta luottotietoihisi, vaikka sinulla 
olisikin rahaa maksujen hoitamiseen. 
Vaihtoehtoisesti tästä voi seurata 
ylimääräisiä muistutusmaksuja, jotka 
kasvattavat lainan kokonaiskustannuksia.

Ihanteellisinta on pyrkiä löytämään 
laina, joka mahdollistaa automaattiset 
maksusuoritukset, kuten suoraveloituksen. 
Tällöin lyhennykset maksetaan 
automaattisesti määrätyltä tililtä, eikä sinun 
tarvitse huolehtia lainan takaisinmaksusta 
erikseen. Mikäli et pysty suorittamaan 
automaattisia lyhennyksiä, tarkista lainan 
viivästyneitä ja ennenaikaisia lyhennyksiä 
koskevat seuraamukset. Saatat huomata, 
että manuaalisten maksujen suorittaminen 
on hyväksyttävä hinta pienikorkoisesta 
kulutusluotosta, jonka maksamiseen liittyvät 
seuraamukset ovat pieniä tai niitä ei ole 
lainkaan.

V A I H E  6

Sana “kulutusluotto” viittaa siihen, 
että lainan voi käyttää mihin tahansa 
kulutustarkoitukseen. Näin ei kuitenkaan 
aina ole. Lainatyypistä ja asuinmaasta 
riippuen lainan käyttökohteen suhteen 
saattaa olla rajoituksia. Joissakin maissa 
kulutusluottoa ei voi esimerkiksi käyttää 
opintomaksujen maksamiseen. Monet 
lainanantajat estävät myös kulutusluottojen 
käytön myös laittomiin tarkoituksiin tai 
uhkapelaamiseen. Nämä rajoitukset 
eivät onneksi yleensä vaikuta valtaosaan 
kulutusluottoasiakkaista, ja niiden 
tarkoituksena on usein tarjota kuluttajalle 
taloudellista suojaa.



#6 – Perehdy lainanantajaan
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Kulutusluottojen arviointi

Monet keskittyvät siihen, kuinka lainanantajat arvioivat potentiaalisia lainanhakijoita haku-
prosessin aikana. Lainan hakemisen yhteydessä tarjoutuu kuitenkin myös tilaisuus arvioida 
potentiaalista lainanantajaaa. Kukaan ei varmastikaan halua sitoutua tahoon, joka ei pysty 
täyttämään lupauksiaan ja/tai odotettua palvelun tasoa.

Varmista, että olet tutkinut mahdollisen lainantarjoajan huolellisesti ennen papereiden 
allekirjoittamista.

V A I H E  6

Tutustu lainayhtiötä 
koskeviin arvosteluihin 
verkossa.

Tällaisia arvosteluja löytyy 
monelta alustalta, jotka 
vaihtelevat maasta riippu-
en. Kattavimpien tulosten 
saamiseksi hakukoneeseen 
kannattaa yleensä kirjoittaa 
“<Lainantarjoajan nimi> ar-
vostelut”. Näistä arvostelu-
ista saat tietoa suoraan 
harkitsemasi lainantarjoa-
jan asiakkailta.

Tässä on muutama asia, joiden avulla voit varmistaa, että vastaanotettava 
laina on peräisin yhtiöstä, joka palvelee tarpeitasi aidosti:

Älä anna matalakorkoisen kulutusluoton sokaista sinua siinä määrin, että jätät lainantarjoajan 
taustat tutkimatta. Alhaisesta korosta on hyötyä vain silloin, kun se on peräisin aidosti 
asiakkaistaan huolehtivalta palveluntarjoajalta.

Tarkista palveluntarjoa-
jan sosiaalisen median 
profiilit.

Jos ne ovat täynnä 
lainoistaan valittavia asiak-
kaita, eikä lainanantaja 
tunnu pyrkivän ratkaise-
maan ongelmia, saattaa 
kyseessä olla epäluotettava 
vaihtoehto.

Tutki lainantarjoajan luot-
totiedot yrityksenä.

Voit esimerkiksi yrittää sel-
vittää, kuinka kauan yritys 
on toiminut ja kuinka hyvin 
se on palvellut alalla asiak-
kaita. Tavoitteena on haalia 
mahdollisimman paljon 
tietoa, joka osoittaa yrityk-
sen olevan laillinen.



#7 – Tarkista luvut 
lainalaskurin avulla

#8 – Lainaaminen 
vakuudella tai ilman 
vakuutta
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Kulutusluottojen arviointi

Toisinaan lainatarjoukset saattavat 
sisältää reippaasti jargonia, jolloin voi olla 
vaikea selvittää, kuinka paljon lainaa on 
maksettava takaisin kokonaisuudessaan 
ja millä aikataululla. Tämä sekaannus 
voi aiheuttaa ongelmia budjetoinnissa ja 
myöhästymisiä takaisinmaksussa, minkä 
vuoksi onkin aina parasta syöttää luvut 
lainalaskuriin ennen lainatarjouksen 
hyväksymistä.

Hyvän lainalaskurin avulla näet tarkalleen, 
kuinka paljon lainanantajasi odottaa sinun 
maksavan takaisin joka kuukausi. Voit myös 
käyttää laskuria ennakoidaksesi vaihtuvan 
koron vaikutusta lainaasi. Näin varmistat 
valmiutesi lyhentää lainaa tilanteesta 
riippumatta.

V A I H E  6

Olemme nyt käyneet läpi sekä vakuudel-
listen että vakuudettomien lainojen edut 
ja haitat. Lainatarjousta arvioitaessa on 
pohdittava vakuuksien merkitystä – tai sitä, 
onko niillä ylipäätään merkitystä. Oletko 
valmis tarjoamaan omaisuuttasi lainasi 
vakuudeksi? Jos et, pystytkö hyväksymään 
sen, ettei vakuudeton laina välttämättä ole 
sinulle edullisin mahdollinen laina?

Jos vakuuksia vaaditaan, oletko tyytyväinen 
omaisuuden arvoon, jota lainanantaja edel-
lyttää lainan vakuudeksi?

Kysymys vakuuksista on suoraan yhtey-
dessä myös lainan alkuperään. Jos lainaat 
rahaa perinteisestä pankista, pyydetään 
vakuuksia silloin korkeammalla toden-
näköisyydellä. Kun lainaa hakee verkossa 
toimivilta lainayhtiöiltä, joista monet löytyvät 
esimerkiksi Matchmakerilta, voidaan laina 
myöntää myös ilman vakuutta. Kun puhuta-
an vakuuksista, on valitulla lainantarjoajalla 
sekä lainattavalla rahasummalla loppujen 
lopuksi hyvinkin suuri merkitys.

Tätä tarkistuslistaa noudattamalla voit arvioida tarjouksia ja varmistaa 
tarpeisiisi ja olosuhteisiisi parhaiten sopivan lainan. Seuraavaksi 
tarkastelemme kulutusluottojen hyviä ja huonoja puolia yleisemmällä tasolla.
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Kulutusluottojen hyvät ja huonot 
puolet

V A I H E  7

  Kulutusluotot tarjoavat yleensä 
enemmän joustavuutta muunlaisiin 
lainoihin verrattuna. Rahat saatuasi 
voit käyttää ne mihin tahansa tar-
koitukseen. Kulutusluotto soveltuu 
siis mihin tahansa käyttöön aina 
hätätilanteiden ratkaisemisesta ko-
din varusteluun.

  Kun otat kulutusluoton ja maksat 
sen takaisin ajan kuluessa, luot-
totietosi paranevat takaisinmaksun 
myötä. Jos siis haluat ottaa lain-
aa myöhemmin, on sinulla siihen 
todennäköisesti myöhemmin entistä 
paremmat edellytykset.

 – Tarjottavat korot eivät välttämättä 
ole markkinoiden parhaimmistoa. 
Esimerkiksi jo jonkin verran omaa 
pääomaa asuntoonsa kerryttäneet 
saattavat huomata voivansa saada 
paremman koron toisella lainamu-
odolla, kuten omistusasuntoon 
liitetyllä luottolimiitillä. 

 – Monet lainanantajat eivät salli ku-
lutusluoton ennenaikaista takaisin-
maksua, mikä sitoo pitkäksi aikaa 
sovittujen ehtojen mukaisesti. Mikäli 
ennenaikainen takaisinmaksu sal-
litaan, veloitetaan siitä yleensä 
lisämaksu.

Onko kulutusluoton hakeminen ylipäätään kannattavaa? Entä mitkä ovat kulutusluoton hyvät 
ja huonot puolet?

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä kulutusluotot eivät ole mikään taikakeino kaikkien 
rahahuolten ratkaisemiseen. Kuten mihin tahansa lainaan, myös kulutusluottoihin liittyy sekä 
hyviä että huonoja puolia, jotka on otettava huomioon ennen hakemista. 

KULUTUSLUOTTO-
JEN HAITAT

KULUTUSLUOTTO-
JEN HYÖDYT

Seuraavassa taulukossa listataan 
olennaisimmat huomioitavat seikat:



Viime kädessä kulutusluottojen etujen ja haittojen punnitseminen 
on omalla vastuullasi. Varmista, että kulutusluotto on omassa 
tilanteessasi oikea valinta ennen kuin ryhdyt täyttämään 
hakemuksia.
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V A I H E  7

  Kulutusluottojen korot eivät ole 
välttämättä kaikkein alhaisimpia, 
mutta ne voivat silti olla edullisem-
pia esimerkiksi luottokortteihin tai 
pikavippeihin. Jos luottotietosi ovat 
moitteettomat, voit saada vieläkin 
alhaisemman koron.

  Useimmat kulutusluottoa verkossa 
tarjoavat tahot myöntävät lainoja 
ilman vakuuksia. Tämä tarkoittaa, 
ettei sinun tarvitse asettaa mitään 
omaisuuttasi vaaraan lainan takeek-
si.

 – Kulutusluoton takaisinmaksun 
laiminlyönti voi vahingoittaa luot-
totietojasi vakavasti ja/tai vaikuttaa 
kielteisesti taloudelliseen tilantee-
seesi.

 – Kulutusluoton kuukausittaiset ly-
hennykset ovat yleensä suuremmat 
muihin lainamuotoihin, kuten lu-
ottokorttiin nähden. Luottokorteis-
sa on maksettava kuukausittain 
vähimmäismaksu, joka voi olla niin 
alhainen, että se hädin tuskin kattaa 
kertyneet korot. Kulutusluotossa olet 
sidottu maksamaan tietyn summan 
joka kuukausi, eikä joustovaraa 
maksujen suhteen juurikaan ole.

 – Kulutusluotot voiva johtaa tarpeet-
tomaan velkaantumiseen. Jos 
rahoille ei ole määriteltyä käyttötar-
koitusta, saatat joutua maksamaan 
takaisin lainaa, josta ei ole ollut 
sinulle minkäänlaista hyötyä. Jos 
lainan käyttötarkoitus ei ole ehdot-
toman välttämätön, voi olla syytä 
harkita muita vaihtoehtoja.

KULUTUSLUOTTO-
JEN HAITAT

KULUTUSLUOTTO-
JEN HYÖDYT

Kulutusluottojen hyvät ja huonot 
puolet
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Mitä kaikkea kulutusluottoa 
haettaessa on otettava huomioon?

V A I H E  8

Jos lainaan liittyy lisäkustannuksia, on niistä 
otettava selvää. Joissakin tapauksissa 
nämä maksut voivat kasvattaa lainan 
kokonaiskustannuksia jopa sadoilla euroilla, 
jolloin ne voivat kumota alhaisemman koron 
tarjoamat edut.

Etsi papereista mainintoja seuraavista:
• Avauspalkkiot
• Myöhästymismaksut
• Hakemusmaksut

Näiden lisäksi voit kysyä suoraan 
lainanantajaltasi, mitä maksuja se perii 
maksamasi koron lisäksi.

Useimmissa maissa lainanantajia sitovat 
lukuisat säännöt ja määräykset liittyen 
asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelyyn. 
Valitettavasti kaikki lainanantajat eivät 
suhtaudu tiedonkäsittelyä koskeviin 
käytäntöihinsä niin vakavasti kuin olisi 
syytä. Jotkin pienet lainanantajat saattavat 
toimia maasi tietosuojasäädösten 
vastaisesti, joka asettaa sinut vaaraan. 
Tämä ei ole yleistä, mutta näin on kuitenkin 
raportoitu tapahtuvan joissain maissa.

Kulutusluotto voi joissakin tapauksissa tuoda avun rahantarpeeseen tai muuhun 
mahdolliseen ongelmatilanteeseen. Kuten e-kirjan viimeisestä osasta käy ilmi, sitä ei 
kuitenkaan tule koskaan pitää helppona ratkaisuna taloudellisiin ongelmiin. Jo mainittujen 
yleisten haittojen lisäksi on olemassa joitakin sudenkuoppia, joita tulee välttää kulutusluottoa 
haettaessa. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

1 Not knowing the additional costs

2 Tietosuojaan liittyvät 
huolenaiheet

Onneksi tämä ei ole ongelma yhdenkään 
Matchbankerilta löytyvän lainanantajan 
kohdalla. Yhtiö vaatii kaikkia myyjiä 
läpikäymään laajan tarkastuksen, jossa 
tutkitaan niiden toimintaa ja tietokäytäntöjä. 
Vain tämän tarkastusprosessin läpäisevät 
yhtiöt voivat tulla osaksi Matchbankerin 
tarjontaa asiakkaille.

Kyse on siitä, että tietosi ovat 
avainasemassa rahaa lainatessasi. 

Ennen sopimuksen 
allekirjoittamista on syytä perehtyä 
lainantarjoajaan ja varmistaa, että 
kyseessä on luotettava toimija.



27 |   Vaihe 8: Mitä kaikkea kulutusluottoa haettaessa on otettava huomioon?

Mitä kaikkea kulutusluottoa 
haettaessa on otettava huomioon?

V A I H E  8

Useiden lainojen hakeminen 
samanaikaisesti voi olla hyvä ajatus. 
Näin näet useita tarjouksia kerralla, joka 
helpottaa niiden vertailua. Tämä voi 
lopulta johtaa siihen, että löydät tarpeisiisi 
parhaiten sopivan kulutusluoton.

Useamman lainan hakeminen monta 
kertaa lyhyellä aikavälillä voi kuitenkin olla 
ongelmallista. Joissakin tapauksissa sillä 
voi olla ikäviä vaikutuksia luottotietoihisi.

Miksi?

Tässä ongelmana on se, että joka 
kerta lainahakemustasi käsitellessään 
lainantarjoaja tekee tiedusteluja 
luottohistoriastasi. Jokainen näistä 
tiedusteluista ja niihin liittyvät hakemukset 
kirjataan luottotietoihisi. Tämä ei välttämättä 
ole mikään ongelma, jos haet useita 
lainoja samanaikaisesti kertaluontoisesti 
ja vain silloin tällöin. Jos kuitenkin haet 
lainoja useita kertoja lyhyen ajan sisällä, 
muodostuu siitä punainen vaate, jolla voi 
olla vaikutusta luottotietoihisi.

Useiden lainojen hakemista kerralla ei pidä 
pelätä. Tärkeää on kuitenkin olla tekemättä 
sitä liian tiheään tahtiin.

4 Useamman lainan hakeminen 
monta kertaa lyhyessä ajassa

Tarvitset suunnitelman varmistaaksesi, 
että pystyt maksamaan kulutusluottosi 
takaisin ajallaan. Valitettavasti budjetin 
laatiminen takaisinmaksua varten tuottaa 
monelle vaikeuksia. Tästä voi seurata 
maksuviivästyksiä, ei-toivottuja maksuja 
sekä mahdollisia maksuhäiriöitä.

Ota huomioon seuraavat seikat laatiessasi 
budjettisuunnitelmaa:

• Aiheuttaako laina sen, että kulutuksesi 
ylittää tulosi, kun kaikki muut kotitaloutesi 
menot lasketaan mukaan? Mikäli näin 
käy, voi olla syytä pidättäytyä lainan 
ottamisesta tai käyttää lainaa muiden 
velkojen yhdistämiseen.

• Mitkä menoistasi ovat välttämättömiä 
ja mitkä eivät? Saatat huomata, että 
vähentämällä muita kuin välttämättömiä 
hankintoja käyttöösi jää enemmän rahaa 
kulutusluoton lyhentämiseen.

• Jos lainayhtiösi sallii lainan 
ennenaikaisen lyhentämisen ilman 
lisäkustannuksia, harkitse lyhennyserien 
kasvattamista asteittain budjetissasi. Jos 
pystyt nostamaan lyhennyseriä kolmen 
tai neljän kuukauden välein, maksat 
lainan nopeammin takaisin. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämättä mahdollista, 
mikäli lainanantajasi perii liikamaksuista 
ylimääräisiä kuluja.

3 Budjetoinnin laiminlyönti

https://www.moneyexpert.com/loans/ask-an-expert/does-applying-to-multiple-loans-affect-your-credit-score/#:~:text=The%2520short%2520answer%2520is%2520yes,whether%2520the%2520application%2520was%2520successful.
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Mitä kaikkea kulutusluottoa 
haettaessa on otettava huomioon?

V A I H E  8

5 Lainaaminen yli tarpeen

Tässä ongelmaksi muodostuvat 
korkomaksut. Kun haet suurempaa 
lainaa, sitoudut myös maksamaan 
enemmän korkoa lainanantajalle. Viime 
kädessä seurauksena on se, että 
maksat turhaan ylimääräisiä kuluja vain 
saadaksesi pitää hallussasi rahaa, jolle 
sinulla ei ole tarvetta.

Koskaan ei pidä hyväksyä 
kulutusluottoa, joka tarjoaa 
enemmän rahaa kuin mille on 
todellisuudessa tarve.

Tämäkin lähestymistapa vaikuttaa ainakin 
päällisin puolin loogiselta. Saatat ajatella, 
että lainaamalla enemmän kuin tarvitset voit 
laittaa rahaa sivuun. Jotkut lainanantajat 
hyödyntävätkin tätä ajattelutapaa 
tarjoamalla sinulle enemmän rahaa kuin 
tarvitset. Tällaisiin tarjouksiin liittyy usein 
edullisia ehtoja, jotka tekevät niistä entistä 
houkuttelevampia.

Suhtaudu tällaisiin tarjouksiin varauksella.
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Kuinka saada paras kulutusluotto 
V A I H E  9

Nyt kun olet tietoinen vältettävistä sudenkuopista, on aika keskittyä siihen, 
miten voit parantaa mahdollisuuksiasi löytää paras mahdollinen laina, joka 
sopii talouteesi ja rahoitustarpeisiisi. Jokainen näistä vinkeistä on suunniteltu 
auttamaan sinua löytämään ja hakemaan parasta ja sopivinta lainaa.

Heti ensimmäiseen kulutusluottotarjoukseen 
tarttuminen voi sitoa sinut ehdoiltaan 
epäedulliseen lainasopimukseen. Kuten 
tämän e-kirjan alussa todettiin, löytyy 
markkinoilta satoja kulutusluottotuotteita.

Vinkki #1 – Tarkista taloudellinen tilanteesi ennen hakemuksen laatimista

Vinkki #2 – Vertaile lainavaihtoehtoja

Tähän yhden helpoimmista ratkaisuista 
tarjoavat Matchbankerin kaltaiset 
vertailupalvelut, joiden avulla voit nopeasti 
tarkistaa saatavilla olevat lainat, ja 
saada näin pikaisesti käyttöösi tarpeitasi 
palvelevat tuotteet. Jos päätät suorittaa 
vertailun manuaalisesti, varmista, että 
käytät lainatarjouksia arvioidessasi edellä 
antamiamme ohjeita.

Niiden vertailu on tärkeää, jotta 
löydät olosuhteisiisi sopivimman 
kulutusluoton.

 Tästä voi jäädä merkintä luottotietoihisi, 
mikä puolestaan vaikeuttaa seuraavan 
hakemuksesi hyväksytyksi tulemista.

Tätä silmällä pitäen onkin järkevää hoitaa 
tietyt asiat kuntoon ennen hakemuksen 
lähettämistä. Taloudellisen tilanteen 
tarkistaminen tästä hyvä esimerkki.

Jos tämänhetkinen taloudellinen tilantee-
si ei ole kunnossa, voi lainahakemuksen 
lähettämisestä seurata hankaluuksia. Lain-
ayhtiöllä ei ole käytettävissään tarvittavia 
tietoja voidakseen päättää kelpoisuudestasi 
mahdollisena lainaajana, jolloin seuraukse-
na voi olla hakemuksen hylkääminen.
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Kuinka saada paras kulutusluotto
V A I H E  9

Parhaan mahdollisen lainan löydyttyä 
seuraava vaihe on hakuprosessin 
käynnistäminen. Oli kyseessä mikä 
tahansa laina, ei sen myöntäminen ole 
itsestäänselvää. On kuitenkin olemassa 
keino, jolla voit parantaa mahdollisuuksiasi.

Kulutusluottohakemuksen täyttäminen 
vie aikaa, mikä voi saada koko prosessin 
tuntumaan turhauttavalta. Älä anna 
turhautumisen sanella toimintaasi. Vaikka 
hakemuksen tekeminen tuntuisikin työläältä, 
on hakemuksen käsittelyyn tärkeää 
paneutua huolella, sillä silloin syntyy 
vähemmän virheitä, jotka voivat johtaa 
prosessin viivästymiseen.

Monet tekevät esimerkiksi sen virheen, että 
he käyttävät hakemuksessa lyhennettyä 
versiota nimestään. Älä sorru tähän 
virheeseen. Kirjoita hakemukseen aina koko 
nimesi virallisessa muodossaan.

Tämä on vain yksi esimerkki lukemattomista 
pienistä virheistä, joita on pyrittävä 
välttämään. Muita ovat esimerkiksi 
kirjoitusvirheet yhteystiedoissa, aiempien 
osoitteiden ilmoittamatta jättäminen 
ja yksinkertaiset kiireestä johtuvat 
kirjoitusvirheet. Varaa aikaa varmistaaksesi, 
että hakemus on mahdollisimman tarkka.

Kaikki lainanantajat pyytävät asiakirjoja, 
joiden avulla sinun voidaan todistaa olevan 
se henkilö, joka väität olevasi ja että pystyt 
maksamaan hakemasi lainan takaisin. 
Lainanantajien pyytämät asiakirjat voivat 
kuitenkin vaihdella riippuen maantieteellistä 
sijainnistasi, lainatuotteestasi ja jopa 
lainanantajasta itsestään.

Lainanantaja voi kuitenkin pyytää joitakin 
asiakirjoja:

• Henkilöllisyystodistuksesi, kuten kopio 
ajokortista tai passista.

• Saatat joutua todistamaan tulosi 
esimerkiksi palkkakuiteilla tai tiliotteilla. 
Monet lainanantajat voivat kuitenkin 
tarkastaa tietoja esimerkiksi verotiedoista 
tai tulorekisteristä.

• Tulojesi todentaminen palkkakuittien, 
veroilmoitusten, tiliotteiden ja muiden 
tositteiden avulla.

• Todiste nykyisestä osoitteestasi. 
Voit yleensä todistaa sen tuoreella 
sähkölaskulla tai vastaavalla asiakirjalla.

Asianmukaisten asiakirjojen 
toimittamatta jättäminen voi viivästyttää 
lainahakemusprosessia.

Vinkki #3 – Tarkkuus on tärkeää 
lainaa haettaessa 

Vinkki #4 – Esitä oikeanlaiset 
asiakirjat

https://www.consumerfinance.gov/owning-a-home/process/prepare/create-a-loan-application-packet/
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Kuinka saada paras kulutusluotto 
V A I H E  9

Työpaikan jatkuva vaihtaminen on 
toinen seikka, jonka seurauksena jotkut 
lainanantajat saattavat hylätä hakemuksesi. 
Epävakaata työhistoriaasi voidaan 
pitää riskinä sille, ettet välttämättä pysty 
maksamaan lainaa takaisin.

Pitipä arvio paikkansa tai ei, se on silti 
syytä pitää mielessä. Lisäksi kannattaa 
huomioida, että jokainen lainanantaja arvioi 
riskin eri tavalla. Jotkut saattavat suhtautua 
varauksella useisiin työpaikkoihin vuoden 
sisällä. Toiset taas saattavat perehtyä 
asiaan tarkemmin ja myöntää lainaa 
kaikesta huolimatta, jos tulot ovat vakaat tai 
kasvavat.

Lopuksi on vielä mainittava, että freelancerit 
ja itsenäiset ammatinharjoittajat saattavat 
kohdata enemmän haasteita kulutusluottoa 
hakiessaan. Jos olet tässä tilanteessa, 
varaudu siihen, että taloudelliset tietosi 
syynätään läpi perusteellisemmin.

Vinkki #5 – Vakaasta 
työllisyystilanteesta on apua



Päätä tarvitsemasi 
lainasumma

Määrittele tarkka rahamäärä, jonka haluat 
lainata tarpeidesi perusteella. Yritä olla lain-
aamatta enempää kuin tarvitset, sillä silloin 
päädyt vain maksamaan enemmän korkoa. 
Määrittele lainasumma ja pidä siitä kiinni.
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On olemassa useita organisaatioita, 
jotka auttavat sinua löytämään 
luottoluokituksesi tai luottokelpoisuutesi, 
vaikka käytettävä organisaatio voi vaihdella 
riippuen siitä, missä päin maailmaa olet. 
Sijaintikohtaista on myös se, millaisen 
arvion saat. Suositeltavaa onkin tutkia, 
mitä pidetään ihanteellisena tai terveenä 
luottoluokituksena omassa maassasi, 
jotta voisit päättää, onko kulutusluoton 
hakemisen ajankohta juuri nyt paras 
mahdollinen.

Maasta riippumatta luottokelpoisuuden 
selvittämineni tarjoaa sinulle selkeämmän 
näkemyksen siitä, kannattaako lainaa 
ylipäätään hakea. Tästä pääsemmekin 
nettitarkistuslistamme seuraavaan kohtaan.

Hakemuksesi on kulutusluoton 
hakuprosessin tärkein osa. Kuten 
edellä jo mainittiin, oikeiden 
tietojen ja asiakirjojen toimittamatta 
jättäminen viivästyttää prosessia. 
Lisäksi monet lainanhakijat 
tulevat tahattomasti pitkittäneeksi 
hakuprosessia, koska he eivät 
yksinkertaisesti ole valmistautuneet 
antamaan valitsemansa lainayhtiön 
tarvitsemia tietoja.

Tähän haasteeseen pyrimme 
vastaamaan kirjan viimeisessä 
osassa.

Seuraavaksi esitellään 
tarkistuslista, jonka avulla voit 
varmistaa, että lainahakemuksen 
tekeminen onnistuu. Ennen 
kulutusluoton hakemista voit tämän 
tarkistuslistan avulla varmistaa, 
ettei hakemusprosessin aikana tule 
odottamattomia viivästyksiä.

Tarkista luottoluokituksesi



Huomioi tulosidonnainen 
velkasuhde (DTI)

Pysy takaisinmaksun 
suhteen kartalla
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Selvitä tarkalleen, kuinka paljon sinun on 
maksettava takaisin joka kuukausi, jotta 
voit ottaa sen huomioon budjetissasi. Jos 
maksettavanasi on perinteisen pankin 
myöntämä vaihtuvakorkoinen laina, keskus-
tele asiakaspalvelijan kanssa selvittääksesi 
korkojen todennäköiset alaraja- ja ylära-
jat laina-aikana. Tämä ei välttämättä ole 
täydellinen ratkaisu, mutta se voi kuitenkin 
auttaa sinua saamaan käsityksen mah-
dollisesta enimmäismaksusta, josta on 
puolestaan apua suunnittelussa.

Tulosidonnainen velkasuhde eli DTI on 
luku, joka vertailee velkaasi kotitalouteesi 
tuleviin tuloihin nähden. Sen selvittämiseksi 
on suoritettava seuraava laskutoimitus:

Ryhdy toimiin luottoluo-
kituksesi parantamiseksi

Jos luottoluokituksesi ei ole niin hyvä kuin 
sen pitäisi olla, on usein kannattavaa 
ryhtyä toimiin sen parantamiseksi ennen 
lainahakemuksen jättämistä. Näin sinulla 
on paremmat edellytykset saada erilaisia 
lainoja. Hyvä luottoluokitus vahvistaa myös 
lainanantajien luottamusta, mikä tarkoittaa, 
että ne voivat tarjota alhaisempia korkoja ja 
puoleensavetävämpiä ehtoja.
Alla luetellaan seikkoja, joilla voit nopeasti 
parantaa luottoluokitustasi:
• Maksa kaikki maksamattomat 

luottokorttivelat tai muut pienet velat 
pois.

• Maksa kaikki erääntyneet laskut.

• Varmista, että olet lyhentänyt olemassa 
olevia velkoja vähintään pari kuukautta 
ajallaan.

• Älä hae muita luottolimiittejä 
lainahakemusta edeltävien kuukausien 
aikana.

• Korjaa kaikki luottotiedoissasi 
havaitsemasi virheet.

Mitä parempi luottoluokituksesi on, sitä 
paremmat mahdollisuudet sinulla on saada 
kulutusluottoa.

Näin saat selville prosenttilukeman.

Luotonantajan edellyttämä tarkka 
prosenttiosuus riippuu useista tekijöistä, 
kuten luotonantajan riskinsietokyvystä. 
Yleisenä nyrkkisääntönä on kuitenkin hyvä 
tähdätä 36 %:iin tai sitä alhaisempaan DTI-
lukuun. Jos DTI on tätä korkeampi, voit joko 
lyhentää velkojasi jonkin aikaa tai hakea 
kulutusluottoa sillä varauksella, että maksat 
riskin vuoksi todennäköisesti korkeampaa 
korkoa.

DTI =
Toistuvat kuukausittais

et
velat yhteensä

bruttokuukausitulot
x 100

https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/


Sinulla on vihdoin kaikki, mitä kulutuslu-
ottohakemuksen täyttämiseen tarvitaan. 
Viimeisenä vaiheena tarkistuslistallamme 
on varmistaa, ettet päädy allekirjoittamaan 
sopimusta, joka saattaa sinut epäedulliseen 
asemaan.

Yksinkertaisesti ilmaistuna, lue hakemus 
läpi perusteellisesti. Varmista, että ymmär-
rät kaiken, mitä siinä kerrotaan. Jos et ym-
märrä jotakin kohtaa, ota yhteyttä asiano-
maiseen lainantarjoajaan ja kysy lisätietoja. 
Mikäli sinulle tarjotaan ilomielin läpinäkyvä 
selitys, on se merkki siitä, että olet löytänyt 
hyvän lainanantajan. Jos yhtiö välttelee 
kysymyksiin vastaamista tai vaikuttaa halu-
avan ohjata sinua pois kysymyksistäsi, on 
sinun oltava varuillasi.

Kokoa asiakirjasi

Vertaile lainantarjoajia
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Arvioi jokainen mahdolliselta 
kuulostava lainatarjous tässä e-kirjassa 
esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tässä 
tarkistuslistan vaiheessa tavoitteena 
on karsia vaihtoehtoja vaatimustesi ja 
lainayhtiöiden tarjousten pohjalta.

Lainantarjoajat pyytävät melko 
paljon tietoja ennen kulutusluottosi 
myöntämistä. Ainakin seuraavien tietojen 
pitäisi olla ulottuvillasi:

Henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti 
tai passi
Viimeisimmät palkkakuitit
Viimeisimmät tiliotteet
Asumiseen liittyvät laskut tai muu 
tosite kotiosoitteestasi.
Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, 
sinun tulee mahdollisesti kerätä usean 
vuoden tulo- ja verotiedot.
Tarkista pienelläkin painettu teksti

Nyt sinulla on käytössäsi 
tarkistuslista, jota voit soveltaa 
ennen lainan hakemista kaiken 
muun oppimasi ohella.

Miten valita oikea laina ja 
välttää sudenkuopat?

Miten hakea tehokkaasti useita 
lainatarjouksia

Kulutusluoton valinnan hyvät ja 
huonot puolet

Työkalut, joiden avulla 
voit valita tarpeisiisi sekä 
taloudelliseen tilanteeseesi 
sopivan kulutusluoton.
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Tämän e-kirjan avulla ymmärrät nyt 
toivottavasti kulutusluottoihin liittyvät 
yksityiskohdat paremmin. Käydään 
vielä nopeasti läpi aiheet, joita olemme 
käsitelleet:
• Mitä kulutusluotot ovat ja missä 

tilanteissa niitä kannattaa käyttää
• Vakuudellisten ja vakuudettomien 

lainojen väliset erot
• Kuinka arvioida lainatarjous sen 

sopivuuden varmistamiseksi tilanteessasi
• Kulutusluottojen edut ja haitat
• Mitä sinun tulee tietää ennen 

kulutusluoton ottamista
• Miten lainaa haetaan ja mitä tulee 

tehdä ennen hakuprosessin aloittamista 
mahdollisuuksiesi parantamiseksi.

Kaikesta tästä huolimatta oikean lainan 
valitseminen voi siltikin tuntua haastavalta 
tehtävältä.

Me Matchbankerilla haluamme auttaa sinua 
voittamaan tämän haasteen.

Kun käytät Matchbankeria lainojen 
etsimiseen ja vertailuun, saat muutakin kuin 
pelkän luettelon tarjolla olevista lainoista. 
Lainaluettelomme tarjoavat arvokasta tietoa 
jokaisesta vaihtoehdosta ja kattavat kaikki 
seuraavat tiedot:
  Lainan määrä
 Todellinen vuosikorko ja korko
 Kesto
 Maksuaika
 Kunkin lainan edut ja haitat
 Muut mahdolliset vaatimukset, jotka 

lainanantaja odottaa sinun täyttävän.

Otathan huomioon, että Matchbankerin 
tarjoamat tiedot ovat suuntaa-antavia ja 
tarkoitettu apuvälineeksi lainan valinnan 
helpottamiseksi. Vertailupalveluna 
pystymme luomaan räätälöidyn 
lainaluettelon meille antamiesi tietojen 
perusteella.

Vierailemalla Matchbankerin 
verkkosivustolla näet luettelon 
kulutusluotoista, joita voit hakea. Voit myös 
antaa verkkosivustolle lisätietoja koskien 
sitä, kuinka paljon rahaa haluat lainata 
tai haluatko kerätä lainoja, jolloin saat 
suodatetun räätälöidyn luettelon lainoista, 
jotka saattaisivat sopia tilanteeseesi ja 
rahoitustarpeisiisi.

Jotta pääsisit alkuun,
siirry osoitteeseen Matchbanker.fi 
ja kerro Matchbanker, millaista kulutusluottoa etsit.

https://matchbanker.fi/laina/
https://matchbanker.fi/laina/


Jälkisanat kirjoittajalta
Päätin kirjoittaa tämän kirjan, koska alalta kertyneen kokemukseni 
myötä olen saanut omakohtaista tietoa kulutusluotoista, niiden 
eduista, sudenkuopista sekä siitä, mitä kuluttajien tulee tietää. Toivon 
tämän e-kirjan ollee sinulle valaiseva matka tämäntyyppisten lainojen 
maailmaan. Minä, Andreas Linden, haluan kiittää sinua sekä omasta 
puolestani että koko Matchbanker-tiimin puolesta tämän kirjan 
lukemisesta. Toivon, että olemme voineet auttaa sinua kulutusluottoon 
liittyvässä päätöksenteossa.
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