
Takuusäätiön 
pienlaina 

Kysy pienlainasta tai  

sen hakemisesta:  

puh. 050 566 1930  

tai 050 384 5962,

pienlaina@takuusaatio.fi.

takuusaatio.fi/pienlaina

takuusaatio.fi

Pienlainan hakeminen

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja  

hakemuslomakkeen löydät osoitteesta:

takuusaatio.fi/pienlaina.

Neuvoja rahahuoliin  
ja velkaongelmiin

Takuusäätiö neuvoo maksutta ja anonyymisti

• Velkalinjalla, puh. 0800 98009

• Kysy rahasta -chatissa, www.takuusaatio.fi
 

Apua saa myös oikeusaputoimiston talous- 

ja velkaneuvonnasta.

Pieni laina ja neuvot  
raha-asioiden 

hoitamiseen saivat
aikaan ison muutoksen  

talouteemme. Kiitos!
– TAKUUSÄÄTIÖN PIENLAINA-ASIAKAS –

Autamme ihmisiä ottamaan  
oman talouden haltuun.

https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/pienlaina/
http://www.takuusaatio.fi
http://takuusaatio.fi/pienlaina 


Takuusäätiön pienlaina  

on edullinen ja luotettava  

rahoitusvaihtoehto  

yllättäviin menoihin tai  

harkittuihin hankintoihin.  

Pienlaina on tarkoitettu  

pienituloisille ihmisille,  

jotka eivät saa  

kohtuuhintaista lainaa  

luottomarkkinoilta pienten  

tulojen tai maksuhäiriö- 

merkinnän vuoksi.

Pienlainaa hankintoihin

Takuusäätiön pienlainaa voi hakea kerta- 

luonteiseen menoon, kuten kodinkoneeseen, 

huone kaluihin, takuuvuokraan, auton  

korjaukseen, hammashoitoon, silmälaseihin 

tai vaikka rippijuhlien järjestämiseen. 

 

Poikkeuksellisesti lainalla voidaan maksaa 

yksittäinen lasku, vuokra tai pieni velka,  

jos se pysäyttää alkavan velkakierteen.

Tavoitteenamme on auttaa sinua selviytymään 

yllättävistä menoista ja ehkäistä velka- 

ongelmia. Siksi saat meiltä henkilökohtaista  

neuvontaa – niin lainaa hakiessasi kuin  

laina-aikana. 

Sopiiko pienlaina juuri sinulle? 

Sopii, jos sinulla on riittäväsi maksukykyä  

ja pystyt lyhentämään lainaa säännöllisesti  

joka kuukausi.

Kun haet lainaa, arvioimme maksukykysi  

tulo-, meno- ja velkatietojesi perusteella. 

Ennen kuin haet lainaa, pohdi seuraavia  

kysymyksiä: 

• Kuinka paljon saat tilillesi rahaa  

kuukaudessa?

• Kuinka paljon maksat siitä vuokraa  

ja muita arjen menoja (esim. ruoka,  

lääkkeet, työmatkakulut)?

• Kuinka paljon sinulla on velkaa* ja  

paljonko maksat niitä kuukaudessa?

• Paljonko pystyt lyhentämään pienlainaa  

kuukausittain?

• Voisitko säästää hankintaa varten etukäteen? 

• Voisitko saada hankintaan toimeentulotukea 

Kelalta tai paikkakuntasi sosiaalitoimesta?Lainamäärä voi olla 200–2 000 euroa.

Takaisinmaksuaika on enintään kaksi vuotta.

Kuukausierä lasketaan maksukykysi mukaan.

Lainan kokonaiskorko on 4 prosenttia 

(1.1.2021). Lainasta ei peritä muita  

kuluja. Korko perustuu nostohetkellä  

voimassa olevaan valtiovarainministeriön 

vahvistamaan peruskorkoon, johon lisätään 

4,5 prosenttiyksikköä. 

Esimerkiksi 1 000 euron lainasta maksat 

kaikkiaan 1 032 euroa, jos lyhennät sen pois 

1,5 vuodessa 57 eurolla kuukaudessa.

 

* Velkaa ovat kaikki luotot, rästilaskut ja osamaksut,  

joita lyhennät kuukausittain tai, jotka ovat perinnässä  

tai ulosotossa.

Pienlainaa ei myönnetä, jos

• saat säännöllisesti perustoimeentulotukea

• velanhoitomenosi ovat jo ennestään suuret

• sinulla on voimassa oleva velkajärjestely, 

• velkoja perintätoimistossa tai ulosotossa.  

Sen sijaan neuvomme sinua puhelimessa  

tai chatissa. Katso neuvontamme  

yhteystiedot seuraavalta sivulta.


