
Takuusäätiön 
takaus

Lue lisää Takuusäätiön 

takauksesta, sen

ehdoista ja hakemisesta.

takuusaatio.fi/takuusaation-takaus

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.

”Kun olen saanut lainan 

maksettua ja luottotiedot 

puhtaaksi, alan suunnitella 

ikioman kodin ostoa. 

Tämä ei olisi mahdollista 

ilman teitä!”

takuusaatio.fi

Autamme ihmisiä ottamaan  

oman talouden haltuun.

http://takuusaatio.fi/takuusaation-takaus
https://www.takuusaatio.fi/
http://www.takuusaatio.fi


Takuusäätiöstä voi hakea 

takausta järjestelylainaan, 

jolla yhdistetään kaikki 

vakuudettomat lainat ja 

rästilaskut. Lainan myöntää 

pankki.

Takuusäätiön takaus 

on tarkoitettu maksu-

vaikeuksissa oleville 

ihmisille. Jokaisen 

tilanne on yksilöllinen. 

Takaus myönnetään aina 

hakijan kokonaistilanteen 

perusteella.

Maksuhäiriömerkintä 

ei ole este takaukselle,  

eikä omia lisävakuuksia 

tarvita.

Mitä velkoja järjestelylainalla  

yhdistetään?

Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla  

yhdistetään kaikki vakuudettomat velat ja  

laskurästit. Ei haittaa, vaikka velat olisivat jo  

perinnässä tai ulosotossa. Asunto-, auto- tai 

opintolainoja sekä toimivan yrityksen velkoja ei 

järjestellä. Maksat niitä järjestelylainan rinnalla. 

Mitä hyötyä on yhdistää velat  

järjestelylainalla?

• On helpompi maksaa vain yhtä velkaa.

• Velka lyhenee, koska lainassa on kohtuullinen 

korko. 

• Maksuohjelmassa sinulle varataan rahaa  

asumiseen ja muihin välttämättömiin menoihin. 

Miten takausta haetaan?

Takausta haetaan sähköisesti. Löydät ohjeet 

osoitteesta: takuusaatio.fi/takuusaation-takaus

Ennen kuin haet takausta, selvittele, sopiiko  

se ratkaisuksi sinun tilanteeseesi.

Takuusäätiön sivuilta löydät

• laskurin, joka kertoo suuntaa antavasti,  

riittävätkö tulosi tarvittavan suuruiseen  

lainaan ja takaukseen sekä

• lisätietoa takauksen ehdoista.

Missä tilanteissa takausta ei myönnetä? 

• Tulosi eivät riitä maksuohjelmassa vaadittuun 

kuukausierään.

• Olet työtön tai opiskelija.

• Kulutusluotot ja rästilaskut ylittävät takauksen 

enimmäismäärän.

• Sinulla on omaisuutta, jota voit käyttää lainan 

vakuutena 

• Sinulla on omaisuutta (muu kuin kotisi), josta 

saat myyntituloa velkojen maksuun. 

• Sinulle on myönnetty yksityishenkilön  

velkajärjestely tai sosiaalinen luotto.

• Et voi lyhentää lainaa säännöllisesti esimerkiksi 

rahapelaamisen tai suurien kulutusmenojen 

vuoksi.

Velkojen järjestelyyn on olemassa myös muita 

keinoja. Voit selvittää niitä yhdessä talous- ja 

velkaneuvojan kanssa.

Järjestelylainaan myönnettävä takaus on  

2 000–34 000 euroa. Yhdessä takausta  

hakeville puolisoille voidaan myöntää  

45 000 euron enimmäistakaus. Takaisin-

maksuaika on enintään seitsemän vuotta.

Et voi itse valita järjestelylainan kuukausierää tai 

laina-ajan pituutta. Ne lasketaan Takuusäätiössä.

Luottotietoihin tehdään aina merkintä  

järjestelylainan takaisinmaksuajaksi.  

Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on  

estää lisävelkaantuminen.

Korkoehto: viitekorko Prime tai Euribor  

(6 tai 12 kk) + enintään 2 % marginaali.

http://takuusaatio.fi/takuusaation-takaus

