
Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattava 
matalakorkoinen laina, joka maksetaan takai-
sin. Kainuun sote-kunnissa (Hyrynsalmi, Ka-
jaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja 
Suomussalmi) vakinaisesti asuvalle henkilölle 
voidaan myöntää sosiaalinen luotto perustel-
lusta syystä.  
 
Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, 
jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuu-
tensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuueh-
toista luottoa muulla tavoin, mutta jolla on kyky 
suoriutua luoton takaisinmaksusta. 
 
Sosiaalisen luoton käyttötarkoitus voi olla  
esimerkiksi 

 velkakierteen katkaiseminen 

 terveysperusteiset kulut 

 kohtuulliset kodin hankinnat ja  
muutostyöt 

 muu hakijan itsenäiseen selviytymi-
seen vaikuttava meno 

 
Luottoa voidaan myöntää enintään 10 000 
euroa viiden vuoden takaisinmaksuajalla. 
Lainan määrä, maksuaika sekä kuukausittai-
sen lyhennyksen määrä lasketaan tulojen mu-
kaan yhdessä työntekijän kanssa.  
 
Luottoa ei myönnetä, jos tulona on toimeentu-
lotuki tai Kelan työttömyysetuus, koska maksu-
varasi ei tule riittämään. Luottoa ei myönnetä 
yritystoimintaa varten. Tuloja ja maksuvaraa 
tulee olla koko luoton takaisinmaksuajalle.  
 

Sosiaalinen luotto 

Sosiaalisen luoton työntekijä 
puh. 044 761 5433 
sosiaalinenluotto@kainuu.fi 
 

Kajaanin aikuissosiaalityö 
Lönnrotinkatu 3, 2.krs, 87100 Kajaani 
www.kainuu.fi 

Sosiaalista luottoa ei voi saada, jos hakija voi 
kohtuuajassa säästää hankintaan tarvittavan 
rahamäärän tai jos on perusteltua syytä olettaa, 
että hakija ei kykene noudattamaan maksuoh-
jelmaa. 
 
Mieti ennen luoton hakemista 
 

 Onko sinulla vakituiset tulot? (palkka-,  
eläke- tai ansiosidonnainen) 

 Onko maksuvarasi riittävä? Maksuvaraa 
arvioitaessa tuloista vähennetään: elinkus-
tannusnormi (yksin asuvalla 532 €/kk), 
asumiskustannuksista, välttämättömistä 
vakuutuksista ja terveydenhuollosta tms. 
aiheutuvat pakolliset menot.  

 Onko velkojesi* ja sosiaalisen luoton tar-
peesi yhteenlaskettu summa alle 10 000 €, 
pois lukien asunto- tai opintolainan?  
* Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet las-
kut, perintätoimistojen saatavat, ulosotto, luot-
tokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, 
osamaksut, rästivuokrat sekä mahdolliset  
yksityishenkilöiden lainat. 

 
Sosiaalisen luoton myöntämisen edellytyk-
set arvioidaan puhelinkeskustelussa. Soitta-
essa tulee olla tiedot tuloista, menoista, ve-
loista ja varallisuudesta. Mikäli edellytykset 
täyttyvät, varataan aika sosiaaliohjaajalle varsi-
naisen hakemuksen täyttöä varten. 
 
Luottoa saadessasi sitoudut taloudelliseen  
ohjaukseen ja talousseurantaan. Kun sosiaali-
sella luotolla järjestellään velkoja, edellytetään, 
että luotonsaaja antaa suostumuksensa vapaa-
ehtoisen maksuhäiriömerkinnän kirjaamiseen 
koko luoton takaisinmaksuajaksi.  


