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Maksukyky ja 
vakuusarvo usein 
ongelmina

SUOMESSA PANKIT NOUDATTAVAT 

Fivan ohjeita arvioidessaan asun-
tolainan hakijan maksukykyä ja 
selvittävät stressitestillä, pystyi-
sikö asiakas maksamaan lainaa 
6,0 prosentin korolla. Pankeille 
jää kuitenkin myös omaa harkin-
nanvaraa.

Asiakkaan menneisyydessä 
syntyneet maksuhäiriöt saattavat 
estää lainansaannin perinteisissä 
pankeissa, vaikka ne eivät välttä-
mättä vaikuttaisi nykyiseen mak-
sukykyyn, kerrotaan Vakuutus-  
ja rahoitusneuvonta Finestä ja 
 Finanssiala ry:stä. 

Finen saamien yhteydenot-
tojen perusteella lainanhaku on 
kaatunut usein siihen, että pank-
ki ei pidä asiakkaan  maksukykyä 
riittävänä, asunnon  vakuusarvo 
ei riitä suhteessa haetun  lainan 
määrään tai pankki ei hyväksy 
esimerkiksi syrjäseudulla sijaitse-
vaa asuntoa vakuudeksi, kertoo 
Finen toimitusjohtaja Elli Reu-
nanen. 

”Sen sijaan määräaikainen työ-
suhde ei tänä päivänä välttämät-
tä tarkoita, että lainaa ei saisi.”

Tarkat linjaukset lainanan-
nossa ovat jokaisen pankin pää-
tettävissä ja kilpailulainsäädän-
nön alaista tietoa, joten niistä ei 
ole mitään koottua tietoa, kertoo 
 Finanssialan Veli-Matti Mattila.

Talousongelmaisia  auttavan 
Takuusäätiön  toimitusjohtaja 
 Juha Pantzar arvioi, että uusi 
palvelu voisi olla Suomessa joille-
kin jopa ainoa vaihtoehto  saada 
asunto.

”En lähde sen paremmin tuo-
mitsemaan kuin riemuitsemaan”, 
Pantzar sanoo.

”Asuntolaina voi myös olla joil-
lekin paras ja ainoa tapa saada 
säästöön edes jotakin.”
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toinkäyminen, kuten työttömyys, sairaus, 
avioero tai yrityksen kaatuminen.  Toisaalta 
asiakas voi olla henkilö, joka ei saa säännöl-
listä kuukausipalkkaa, koska työskentelee 
freelancerina tai osa-aikaisesti.

Miten Bluestep varmistuu asiakkaan 
maksukyvystä?

”Katsomme nykyhetkeä ja tulevaisuutta, 
perinteinen pankki enemmän mennyttä.”

Stubin mukaan Bluestep käyttää paljon 
aikaa keskustellakseen asiakkaan tilantees-
ta, kun taas monilla perinteisillä pankeil-
la on automatisoitu hyväksymisprosessi.

Lainakorko määritellään asiakaskoh-
taisesti riskin ja vakuuden arvon mukaan.

Ruotsissa Bluestepin kaltaisia asunto-
lainoittajia kutsutaan erikoisasuntolaina-
yhtiöiksi. Vastaavia lainoja tarjoavat aina-
kin Svea, Nordax, Marginalen Bank ja Mitt-
Bolån. Compricer.se-palvelun mukaan kes-
kikorot ovat 4,05–6,1 prosenttia.

Finanssivalvonta vahvistaa ,   että 
Bluestep on jättänyt ilmoituksen tulostaan 
Suomen markkinoille. Yhtiöllä on Ruotsin 
finanssivalvojan pankkitoimilupa, jolla voi 
toimia kaikissa Eta-maissa.

Vastaavanlaista ulkomaista asunto-
lainoihin erikoistunutta toimijaa ei ole 
aiemmin toiminut Suomessa, kertoo  Fivan 
toimistopäällikkö Berndt Hertsberg.

”Kilpailu on aina tervetullutta, niin 
kauan kuin täytetään lainsäädännön vaati-
mukset”, hän sanoo.

Bluestep aikoo palkata Suomessa  aluksi 
noin kymmenen työntekijää.

Ruotsissa Bluestepin tyypillinen asia-
kassuhde kestää vain 3–4 vuotta. Yhtiön 
mukaan sen toiminnan ideana on auttaa 
asiakasta järjestämään raha-asiansa,  jotta 
tämä voi sen jälkeen siirtyä perinteisten 
pankkien asiakkaaksi. 

”Emme kilpaile perinteisten pankkien 
kanssa, vaan näemme itsemme täydentä-
mässä niiden palveluja”, Stub sanoo.

Ruotsissa yhtiö tarjoaa myös vakuudet-
tomia kulutusluottoja, mutta Suomeen nii-
tä ei ole tulossa.

S a m a a n  a i k a a n  ku n  B lu e s t e p  a i -
koo tuoda asuntolainoja tarjolle laajemmal-
le asiakaskunnalle kuin perinteiset pankit 
Suomessa, haluavat viranomaiset kuiten-
kin tiukentaa jo nykyistäkin lainanantoa.

Valtiovarainministeriön työryhmä on eh-
dottanut kotitalouksille muun muassa vel-
kakattoa, joka olisi 4,5 kertaa vuositulojen 
verran. Eduskunta alkanee  käsitellä asiaa 
kesän jälkeen, ja tiukemmat  säännöt voi-
sivat tulla voimaan jo ensi vuonna.

”Pankkeihin ja muihin luotonantajiin 
kohdistuu painetta kiristää lainansaan-
tia. Viranomaisen aikomus on ollut jo pit-
kään puuttua ylivelkaantumiseen”, sanoo 
Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Mat-
ti Mattila, joka oli VM:n työryhmän jäsen.

Suomessa asuntolainamarkkinat ovat 
olleet perinteisten pankkien hallussa. 
Muualla uudenlaisia toimijoita on paljon. 

Suomen Pankin digitalisaation neuvon-
antaja Joni Wirman arvioi, että ulkomai-
set asuntolainoittajat eivät ole kokeneet 
Suomea ehkä houkuttelevaksi markki-
naksi. Suomessa asuntolainat ovat olleet 
edullisia ja asuntolainamarkkina melko 
 pieni ja kilpailtu.

Maailmalla uudenlaiset toimijat muut-
tavat rooleja asuntorahoituksessa.

”Yhdysvalloissa esimerkiksi kiinteistön-
välitysfirmat ovat alkaneet välittää asun-
torahoitusta tai tarjota sitä itse.” 

Taustalla on toisena trendinä taloudel-
linen inkluusio eli alipalveltujen sosiaalis-
ten ryhmien mahdollisuus päästä taloudel-
listen palvelujen piiriin. Ilmiö on Wirma-
nin mukaan nousussa esimerkiksi Yhdys-
valloissa. Siellä on kehitetty uusia keinoja 
todentaa datan avulla maksukykyä sellais-
ten asiakkaiden osalta, joille ei ehkä perin-
teisillä mittareilla olisi myönnetty lainaa.
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■■■■ Mikä: Bluestep Bank

Yhtiö: Aloitti Ruotsissa 2005, myyty 
pääomasijoittaja EQT:lle 2017.
Tulos: Tammi-kesäkuussa 2019 liike-
toiminnan tuotot olivat 39,1 milj. euroa 
ja liikevoitto 13,0 milj. euroa. Luotto-
tappioprosentti oli 0,37 ja koko laina-
kanta kauden lopussa 1,48 mrd. euroa.
Asiakkaat: Lainakannasta 93,5 pro-
senttia oli asuntovakuudellisia lainoja, 
joista noin kaksi kolmannesta oli otet-
tu jälleenrahoitukseen ja kolmannes 
asunnon ostoon.
Lainanannon rahoitus: talletuksilla, 
asuntovakuudellisilla RMBS-joukko-
lainoilla ja muilla lainoilla.


