
11 rahoituslaitoksen vertailu - Mistä löytyy halvin autolaina 
 
Talouteni.fi vertaili 11:n eri rahoituslaitoksen autolainat ja selvitti edullisimmat ja 
kalleimmat. Vertailun halvimman ja kalleimman autolainan hintaero oli jopa yli 3000 
euroa. Lisäksi yllättävää oli kuinka kilpailukykyisiä osa nettilainantarjoajista olivat 
perinteisiin kivijalka pankkeihin verrattuna.  
 

 
 
Talouteni.fi vertaili 11:n eri tarjoajan 10 000 euron suuruiset autolainat ja tulokset olivat 
hieman yllättäviä. Halvimmaksi autolainaksi vertailussa paljastui Big Bank ja toiseksi 
edullisinta autolainaa tarjoaa Danske Bank. Kalleimmat lainat ovat Euroloan autolaina ja 
Bank Norwegian autolaina. 
 
Hintaeroa kalleimman ja halvimman autolainan välillä oli 3166 euroa, joka on 10 000 euron 
lainaan huomattava summa. Keskimäärin Talouteni.fi vertailun autolainoissa takaisin 
maksettavaa syntyi 13 103 euroa. Hintahaarukka vertailun autolainoilla oli 11 535 - 14 701 
euroa.  
 
Viiden vuoden laina-ajalle lasketut kuukausierät vaihtelivat 192€ ja 245€ väliltä. Yli 50 euron 
ero kuukaudessa on huomattava ja niistä kertyy suuri summa 60 kuukauden maksuajan 
aikana. Myös erilaiset kuukausi- ja avausmaksut vaihtelevat huomattavasti eri pankkien 
välillä. Edullisin kuukausimaksu on S-pankissa vain 2,25€ ja kallein kuukausimaksu 
vertailussa oli 15€ joka löytyi euroloanilta.  
 
Kummat tarjoavat parempia autolainoja - perinteiset pankit vai verkossa toimivat 
lainantarjoajat? 
 
Talouteni.fi halusi myös selvittää kuinka suuria eroja perinteisten pankkien ja verkkossa 
toimivien lainantarjoajien väliltä löytyy. Suurin huomio on, että perinteisten pankkien 
tarjonnassa on vähemmän vaihtelua. Muiden lainantarjoajien autolainojen hinnat taas 
vaihtelevat huomattavasti, kuten vertailusta käy selvästi ilmi halvimman ja kalleimman lainan 
ollessa verkkolainantarjoajilta.  
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Keskimäärin pankkien korko on 7,82%, joka on selvästi pienempi kuin verkkolainatarjoajien 
10,95% keskimääräinen korko. Toinen osa-alue missä nettilainapalvelut jäävät kakkoseksi 
on kuukausimaksujen määrät, perinteisillä pankilla ne ovat keskimäärin vain 4,25€ kun 
verkossa toimivilla lainantarjoajilla ne ovat keskimäärin 8 euroa. Tämä on lähes 50% 
kalliimpi ja näistä maksuista kertyy huomattava summa 60kk aikana. 
 
Missä verkkolainatarjoajat voittavat perinteiset pankit on aloitusmaksut. Kivijalkapankkien 
maksut ovat keskimäärin 185 euroa, kun netissä toimivien lainantarjoajien avausmaksut ovat 
vain keskimäärin 163€. Tämä ero ei tietysti tällaisessa kertaluontoisessa maksussa kasva 
aivan yhtä suureksi kuin esimerkiksi kuukausimaksujen hintaero.  
 
Vertailun voi kiteyttää niin, että pankit ovat keskimäärin halvempia, mutta 
verkkolainantarjoajilta on mahdollista löytää pankkien kanssa kilpailukykyisiä autolainoja. 
Lainoja kannattaakin siis aina vertailla ja etsiä edullisin vaihtoehto, eikä verkossa toimivia 
lainantarjoajia kannata sulkea heti ulos. 
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