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Tilanteessa, jossa useat erilaiset lainat ja luotot ovat kasaantuneet ja 
velkataakka on painava, voivat kuukausierät muodostua kestämättö-
mäksi omalle taloudelle. Lopulta rahaa ei jää enää arjen pyörittämi-
seen ja jokapäiväisiin menoihin. Kun maksuvaikeuksia ilmaantuu ja 
maksusuunnitelmista jäädään jälkeen, myös kulut ja korot kasvavat, 
ja luotot muodostuvat lopulta kalliiksi. 

Yhdistelemällä erilaisia kulutusluottoja ja esimerkiksi luottokorttivel-
koja yhden järjestelylainan alle velkatilanne voidaan saada hallintaan. 
Kuukausilyhennyksiä saadaan pienemmiksi ja rahaa jää myös juokse-
viin kuluihin. Myös korkokuluja voidaan mahdollisesti saada pienen-
nettyä yhdistämällä lainat. 

Tämän tarkistuslistan avulla selvität helposti, onko tilanteesi sellainen, 
jota voitaisiin helpottaa yhdistelemällä velat yhden järjestelylainan alle.

 Kun lainoja on useita ja erien ja erilaisten osamaksujen perässä  
 on haastavaa pysyä

 Kun rahaa ei jää enää yli laskujen ja erämaksujen jälkeen

 Kun maksat laskuja ja maksueriä uudella lainalla

 Kun olet vakituisessa tai sen luonteisessa työsuhteessa, ja sinulla on  
 säännölliset kuukausitulot, jotka ylittävät 18 000 euroa vuodessa

 Olet 20–65-vuotias Suomen kansalainen ja asunut Suomessa vaki- 
 tuisesti viimeisen vuoden ajan, tai olet asunut vakituisesti Suomes- 
 sa viimeiset kolme vuotta.  

 Erilaisia kulutusluottoja ja -velkoja saisi olla enimmillään sen verran,  
 kuin järjestelylainaa voidaan enimmillään myöntää, eli yleensä noin  
 50 000 euroa

JÄRJESTELYLAINALLA 
TALOUS HALLINTAAN

Järjestelylainalla velkatilanne kuriin ja henkilökohtainen talous hallintaan

Missä tilanteessa velkojen järjestelylainaa kannattaa hakea?

Milloin järjestelylainan voi saada?
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 Riippuu lainanantajasta, miten luottotietomerkintöihin suhtaudutaan.  
 Yleensä kulutusluottoon perustuvan järjestelylainan saa vain, jos luotto- 
 tiedot ovat kunnossa. Svea Ekonomin tarjoamaa järjestelylainaa voi saa- 
 da, vaikka sinulla olisi luottotiedoissa merkintä.

 Järjestelylainaa ei voi saada rikosseuraamuksesta johtuviin velkoihin,  
 esimerkiksi ulosotossa oleviin vahingonkorvauksiin

 Jos velkaantumiseen johtanut tilanne jatkuu edelleen, ja velkoja otetaan  
 vielä hakuprosessin aikana, järjestelylainan saaminen vaarantuu

 Jos kulutusluottojen, luottokorttivelkojen ja erilaisten muiden lainojen  
 yhteissumma ylittää yhdistelylainan kattosumman, ja lainan myöntämi- 
 nen ei siksi merkittävästi parantaisi velallisen tilannetta, lainaa ei yleen- 
 sä myönnetä

 Jos olet juuri aloittanut työsuhteesi ja olet vasta koeajalla, lainaa ei   
 myönnetä, mutta voit hakea sitä heti, kun työsuhde on vakiintunut. 

 Vertaile eri palveluntarjoajien järjestelylainoja – osa järjestelylainoista  
 on sellaisia, joissa lainatilanteen purkaminen jää velkaantuneen vastuul- 
 le, ja osassa taas lainanantaja hallinnoi järjestelylainan alla olevia velkoja  
 ja maksaa lainat suoraan pois

 Ole yhteydessä velkojiin ja kerää tiedot kaikista luotoista ja veloista ja  
 niiden kuukausieristä yhteen, ja selvitä kuinka suuri summa kuukausit-
 taisista eristä muodostuu

 Laske velkojen lopullinen summa yhteen - älä kaunistele, vaan laske   
 summat ja korot sellaisinaan yhteen, jotta todellinen järjestelylainan  
 määrän tarve selviää

 Älä ota enää uusia lainoja tai kulutusluottoja – Pyri katkaisemaan vel- 
 kaantumiseen johtanut tilanne. Svea Ekonomi edellyttää velkojen otta- 
 misen lopettamista ennen kuin järjestelylaina voidaan myöntää.  

 Selvitä, kuinka suurella kuukausierällä pystyisit tämän hetkisillä tuloil- 
 lasi velkoja lyhentämään ja ole yhteydessä velkojiin. Voit myös pyytää  
 velkojen kohtuullistamista eli akordia. 

 Voit jo tässä vaiheessa hakea omaehtoista luottokieltoa - omaehtoinen  
 luottokielto vaikeuttaa uusien luottojen ja lainojen hankintaa, ja edel-
 lytetään usein järjestelytelylainan saamiseksi

Milloin lainaa ei voi saada?

Ennen kuin haet lainojen järjestelylainaa



TARKISTUSLISTA

SVEA EKONOMI – JÄRJESTELYLAINALLA TALOUS HALLINTAAN 3

Yleensä edellytämme hakemukseen mukaan vähintään yhden yhteisvas-
tuullisen henkilön, joka voi turvata lainan takaisinmaksun, jos oma mak-
sukykysi heikentyy. Hän on viime kädessä myös vastaamassa siitä, että 
järjestelylaina tulee maksetuksi. Hän saa myös tiedon, jos lainan maksu 
on myöhässä. Yhteisvastuullisella ei saa olla luottotietomerkintöjä. 

Kerro avoimesti ja todenmukaisesti lainatilanteesi järjestelylainaa haki- 
essasi - se edesauttaa ja nopeuttaa tilanteen purkamista ja monissa ta- 
pauksissa lainan saantia.

Jos sinulla on passiivisia ulosottovelkoja, ota myös nämä lukuun järjeste-
lylainaa hakiessasi - ne saattavat tulla maksuun sitä mukaa, kun maksat 
aktiivisia velkoja pois

Täytä järjestelylainahakemus - varaa aikaa hakemuksen täyttämiseen, ja 
täytä huolellisesti kaikki hakemuksen kohdat. Mitä huolellisemmin ja yk-
sityiskohtaisemmin olet hakemuksen täyttänyt, sitä nopeammin saamme 
tilanteesta selkeän kokonaiskuvan, mikä nopeuttaa lainanhakuprosessia. 

Kun hakemus saapuu Svea Ekonomille, alamme selvittämään tilannetta-
si - teemme velkakyselyn ja todennamme samalla antamasi laskelman. 
Olemme myös yhteydessä velkojiisi ja haemme velkojen kohtuullistamis-
ta, jos se on mahdollista. 

Saat velka- ja tulotietojen pohjalta laaditun lainatarjouksen, jossa on 
otettu huomioon maksukykysi.

Tämän jälkeen voit hyväksyä tarjouksen, ja Svea Ekonomi maksaa velkasi pois.

Maksa aina kuukausierät ajallaan - jos jäät maksusuunnitelmassasi 
jälkeen ja eriä jää maksamatta, myös yhteisvastuulliset hakijat vastaavat 
näistä laskuista. He saavat tiedon, jos maksuissa ilmaantuu viivästyksiä. 

Mikäli sinulle tulee maksuvaikeuksia, ole heti yhteydessä Svea Ekono-
miin, niin tilannetta voidaan selvitellä yhdessä. 

Lainan maksuajat ovat pitkiä ja elämäntilanteet saattavat matkan varrel-
la muuttua - mikäli haluaisit omaehtoisesta luottokiellostasi huolimatta 
ottaa esimerkiksi asuntolainan, ota yhteyttä Svea Ekonomiin niin katso-
taan yhdessä, mikä tilanteesi on

Järjestelylainaa haettaessa

Kun haet Svea Ekonomin velkojen järjestelylainaa

Kun saat lainan

Tasapainota taloutesi Svea Ekonomin järjestelylainan avulla.


