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The purpose for this thesis is to examine the Finnish peer-to-peer (p2p) lending mar-

kets by looking at the profits that investors have gained from investing through peer-

to-peer platform. The data regarding profits is from January 2013 to April 2016. The 

aim is also to compare the costs in p2p lending against the consumer credits that the 

Finnish banks grant. The mission is to survey and analyse the interest rates for dif-

ferent groups of borrowers. The profits are analysed using Sharpe ratio, correlation 

coefficient and covariance figures and also creating risk-return chart against other 

investment instruments. The costs are analysed making an example loan calculation 

using p2p companies’ figures and comparing those against four banks. The interest 

rates are analysed by making charts from Bondora´s loan data, which includes 30813 

loans, granted between 28.2.2009 – 12.4.2016.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Vertaislainaamisella tarkoitetaan uutta lainaamisen markkinapaikkaa, jossa lainanha-

kijat asettavat lainahakemuksensa palveluun ja mahdolliset yksityissijoittajat voivat 

huutokaupan omaisesti tehdä tarjouksia millä korolla he olisivat valmiita lainaamaan 

pääomaa lainanhakijalle. Lainanhakijan korko määräytyy tämän huutokaupan avulla, 

ja sijoittajat joilla on alhaisin korkotarjous pääsevät rahoittamaan lainan (Puro et al. 

2010, 51). Markkinapaikka mahdollistaa sen, ettei traditionaalisia pankkeja tarvitse 

käyttää lainan välittäjänä (Greiner & Wang, 2009, 2; Wei, 2015, 793). Vertais-

lainasivusto yhdistää lainan tarvitsijat ja sijoittajat, jotka hakevat pääomalleen sijoi-

tusmahdollisuuksia (Greiner & Wang, 2009, 2). Kuviossa 1 on kuvattuna vertais-

lainaamisen idea yksinkertaisessa muodossa. Keskellä oleva vertaislainapalvelu toi-

mii linkkinä sijoittajan ja lainaajan välillä. Sijoittaja tarjoaa rahoituksen lainaajan rahoi-

tustarpeeseen ja lainaaja maksaa tästä sijoittajalle pääoman sekä huutokaupassa 

asetetun kiinteän koron. Molempien anonyymiys pysyy, koska kaikki transaktiot ta-

pahtuvat vertaislainayhtiön kautta.  

 

Kuvio 1. Vertaislainaaminen sijoittajan ja lainaajan näkökulmasta (Fellow Finance, 

2014). 

 



2 
 

 

Vertaislainaaminen on uusi sijoittamisen ja rahoittamisen muoto, jolla sijoittaja voi 

hakea korkeampaa korkotuottoa pääomalle kuin perinteisellä korkosijoituksella. Vas-

taavasti lainanhakija voi hakea markkinaehtoista rahoitusta sijoittajilta vaihtoehtona 

pankeille ja muille rahoituslaitoksille. Vertaislainaamisella on luotu uudenlainen 

markkinapaikka yli- ja alijäämäsektorin kohtaamiselle, jossa lainantarvitsijat ja lai-

nanantajat kohtaavat ilman, että rahoitus tulee yrityksen taseesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Suomen vertaislainamarkkinaa, sijoittajan 

saamia tuottoja sekä lainanottajan kuluja. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda katta-

va kuva vertaislainaamisen korkoympäristöstä Suomen markkina-alueella sekä sen 

asemoinnista suhteessa perinteisiin lainantarjoajiin, kivijalkapankkeihin ja muihin ra-

hoituslaitoksiin. Tarkoituksena on myös tuoda esille sijoittajien saamat tuotot sekä 

verrata näitä tuottoja eri sijoitusinstrumentteihin ja niiden riskeihin sekä vastata ky-

symykseen, onko vertaislainaaminen järkevää ottaa osaksi omaa sijoitusportfoliota? 

Vastaavasti tutkimuksessa halutaan avata lainan kulurakennetta lainaajan näkökul-

masta sekä tehdä vertailu pankkien kulutusluottojen kulurakenteen kanssa. 

 

Tutkimus tuo uutta tietoa sekä sijoittajille, lainanottajille, vertaislainatoimijoille sekä 

regulaattoreille Suomen vertaislainamarkkinoista. Tutkimus tuo lisäarvoa sijoittajalle 

sijoituspäätöksen tueksi sekä lainanhakijalle taustatietoa vertaislainamarkkinoiden, 

että kulutusluottomarkkinoiden korko- ja kulurakenteesta. Tutkimuksessa tuodaan 

esille myös verotusta sekä lainsäädäntöä Suomessa. Vertaislainatoimijoille tutkimus 

tuo esille kattavan paketin Suomen vertaislainatoiminnasta sekä sen historiallisista 

tuotoista ja kuluista suhteessa muihin toimijoihin. Viranomaisille ja regulaattoreille 

tutkimus tuo myös taustatietoa miten vertaislainamarkkinat ovat kehittyneet Suomes-

sa, sekä miten korkotaso on vaikuttanut sijoittajien saamiin tuottoihin sekä lainanotta-

jien maksamiin kustannuksiin. 
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1.1.1 Historia ja markkinoiden koko 

 

Vertaislainaaminen lähti liikkeelle Euroopasta Iso-Britanniasta vuonna 2005, jolloin 

Zopa avasi online – markkinapaikan brittiläisille sijoittajille ja lainanottajille. Vain vuot-

ta myöhemmin vertaislainaaminen levisi mantereen toiselle puolelle Yhdysvaltoihin, 

jossa Prosper alkoi tarjota vertaislainausta yhdysvaltalaisille, ja vain kaksi vuotta täs-

tä samoille markkinoille nousi kilpailijaksi Lending Club. Ensimmäisenä Aasiassa ver-

taislainaamisen markkinapaikan lanseerasi Kiinan Shanghaissa Paipaidai (Jiazhuo et 

al., 2015, 5). Näiden vertaislainatarjoajien markkinaosuudet kulutusluottojen saralla 

ovat kasvaneet moninkertaisiksi niiden alkuajoista. Esimerkkinä USA:n markkinajoh-

taja Lending Club on kymmenessä vuodessa tuottanut markkinapaikkansa kautta 

lainoja 15 982 miljoonan dollarin arvosta, ja pelkästään vuoden 2015 aikana lainoja 

sijoittajien ja lainanottajien välillä generoitiin 8362 miljoonaa dollaria. Kasvua tilikau-

den 2015 aikana Lending Clubilla oli 57,73 % (Lending Club, 2015). Pisimpään 

markkinoilla ollut Zopa on lainannut kymmenenvuotisen toimintahistoriansa aikana 

lainoja noin 1410 miljoonan punnan edestä (Zopa, 2016).  

 

Suomessa vertaislainaaminen on varsin uutta ja suurimmat toimijat tällä saralla ovat 

1) Fellow Finance, 2) Fixura 3) Lainaaja.fi ja 4) Bondora, jonka toimipaikka on Viros-

sa. Kauppalehdessä ilmestyneen artikkelin mukaan syyskuuhun 2015 mennessä Fi-

xura oli välittänyt lainoja yhteensä 44,5 miljoonalla eurolla, Fellow Finance 40,1 mil-

joonalla eurolla ja Vertaislaina (Lainaaja.fi) 4,5 miljoonalla (Kauppalehti, 2015).  

 

Vertaislainaaminen liitetään rahoituksen kentässä tavanomaisen luotonannon sijaan 

joukkorahoittamisen ja vaihtoehtorahoituksen kategoriaan. Jälkimmäiseen kategori-

aan luetaan muun muassa myös pienten ja keskisuurten yhtiöiden ns. mini-bondit, 

virtuaalivaluutat sekä kolmannen osapuolen maksujärjestelmät (Wardrop et al. 2015, 

5-6). Harvard Business Review kirjoitti jo vuonna 2009, että ”peer-to-peer” (P2P) ra-

hoittaminen tulee olemaan läpimurtoliiketoiminta Yhdysvalloissa ja se tulee valtaa-

maan enemmän ja enemmän osuutta kulutusluottojen markkinoilla, kun lainaajat siir-

tyvät verkkoon pankkien konttorissa asioimisen sijaan. Niin kutsuttu ”Millenials” su-

kupolvi ei ole enää niin pankkikeskeinen kuin aiemmat sukupolvet ja suosivat digitaa-

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/sijoittajat-innostuivat-vertaislainoista---rune-sjoholm-tekee-lainoilla-hurjaa-tuottoa/if2r6Xwi
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listen palveluiden helppoutta pankkilojaalisuuden sijaan (PwC, 2015, 4; Accenture 

2015, 10–11). 

 

Vertaislainayhtiöt luetaan mukaan FinTech-yhtiöihin, jotka ovat finanssi – ja teknolo-

gia-alan rajapinnassa toimivia yrityksiä jotka tuovat innovatiivisia ratkaisuja finans-

sialan tuotteisiin ja palveluihin. Tutkimuksen mukaan FinTech-yhtiöt ovat suuri uhka 

traditionaalisille pankki- ja varainhoitopalveluille. Vuoteen 2020 mennessä arviolta 

28 % pankkien liiketoiminnasta on vaarassa sekä vakuutustoiminnan ja varainhoidon 

saralla 22 % Fintech-start up -yritysten tekemien innovaatioiden takia. Vertaislainaa-

mista harjoittavien yritysten kaltaiset uudet yhtiöt ovat onnistuneet kohtamaan nyky-

ajan asiakkaiden tarpeet paremmin kuin vanhat kivijalkapankit (PwC 2016, 3-6). Mil-

lenials-sukupolvi osaa käyttää teknologiaa hyväkseen finanssiasioiden hoitamisessa.  

 

EY:n ja Cambridgen yliopiston yhteistyössä tehty raportti The European Alternative 

Finance Benchmarking Report (Wardrop et al. 2015, 10) määrittelee vaihtoehtorahoi-

tuksen rahoitusinstrumenteiksi ja jakelukanaviksi, jotka tulevat traditionaalisen fi-

nanssijärjestelmän ulkopuolelta. Tutkimuksen mukaan vaihtoehtorahoittamisen 

markkinoiden koko on kasvanut Euroopassa vuoden 2014 aikana 144 % 1211 mil-

joonasta eurosta 2957 miljoonaan euroon verrattuna edelliseen vuoteen. Kuviosta 2 

voidaan todeta, että vaihtoehtorahoitukseen liittyvät transaktiot vuonna 2014 asukas-

ta kohden mitattuna olivat Suomessa 3,1 euroa (sijalla 5) ja kokonaisuudessaan 17 

miljoonaa euroa (sijalla 8). 
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Kuvio 2. Vaihtoehtorahoittamisen transaktiot Euroopassa vuonna 2014 (Wardrop, R 

et al. 2015, 16). 

 

Vertaislainaamisen tuottoja ja kuluja on tutkittu tähän päivään mennessä suhteellisen 

vähän, ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida näitä osa-alueita. Tar-

kemmin aikaisempia tutkimuksia käydään läpi kohdassa 1.5. Tutkimus tuo lisäarvoa 

sijoittajille, jotka mahdollisesti miettivät vertaislainaamisen ottamista mukaan sijoitu-

sportfolioonsa ja lainanottajille, jotka harkitsevat lainanottamista vaihtoehtoisen 

markkinapaikan kautta. Tutkimus voi myös kiinnostaa jo olemassa olevia vertais-

lainapalveluiden tarjoajia tuomalla katsausta Suomen vertaislainamarkkinoista sekä 
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Tutkimuskysymykset 

Millainen on 
vertaislainasijoittamisen riski-

tuotto suhde verrattuna muihin 
sijoitusinstrumentteihin? 

Minkälaiset ovat vertaislainauksen 
kustannukset lainanottajalle? 

Millaisia ovat tyypilliset korot 
vertaislainaamisessa?  

Teoria 

Pääomamarkkinat 

Fintech 

Joukkorahoittaminen 

Vertaislainaus 

Tutkimuksen aihealue 

Suomen vertaislainamarkkinat 

Tuotto ja riski 

Kulut  

Kannattavuus 

niiden kehityksestä sekä positioinnista suhteessa maailmalla toimiviin tahoihin. Mah-

dollisesti alalle aikovat yritykset saavat kattavan näkemyksen vertaislainamarkkinoi-

den tämänhetkisestä tilanteesta. 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys 

 

Kuviossa 3 on kuvattuna tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kuviossa on tuotu esil-

le tutkimuksen tutkimuskysymykset, teoria sen taustalla, sekä aihealueet, joissa tut-

kimuksessa liikutaan. Teoria tutkimuksen taustalla pohjautuu pääomamarkkinoihin, 

rahoituksen saatavuuteen ja sijoittajien sijoitusmahdollisuuksiin. Taustalla on uusi 

Fintech – yritysten luoma markkinapaikka, jonka avulla joukkorahoittamisesta on teh-

ty yksityisille sijoittajille helppo ja vaivaton sijoittamisen vaihtoehto. Tutkimuksen ai-

healueet pohjautuvat Suomen vertaislainamarkkinoihin sekä sen tuottoihin, kuluihin, 

riskeihin ja kannattavuuteen.  

 

 

Kuvio 3. Teoreettinen viitekehys. 



7 
 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vertaislainaamisen osapuolien sijoittajan ja lainan-

ottajan tärkeimpiä elementtejä, tuottoja ja kuluja Suomen markkina-alueella. Sijoitta-

jan näkökulmasta keskiössä on vertaislainaamisesta saatava tuotto suhteessa otet-

tavaan riskiin eli lainanottajan kykyyn maksaa otettu laina takaisin lainanantajalle eli 

sijoittajalle. Lainanottajalle vastaavasti lainan kulujen suuruus, erilaiset hoitokulut se-

kä korko, ovat ne määrittävät kriteerit onko lainaa järkevä ottaa niistä muodostuvien 

kustannusten takia, sekä miten ne skaalautuvat muiden lainantarjoajien hinnoitteluun 

verrattuna. Työn tavoitteena on syventyä ja selvittää Suomessa toimivien vertais-

lainapalveluiden sijoittajien saamat tuotot tammikuusta 2013 huhtikuuhun 2016, ja 

verrata niitä muihin sijoitusinstrumentteihin (korkotuotteet ja osakkeet), sekä niiden 

tarjoamiin tuottoihin samalla aikavälillä. Tarkoituksena on myös analysoida riskejä 

(Sharpen –luku) sekä korrelaatiota muiden sijoitustuotteiden kanssa. Tutkimuksella 

halutaan myös saada tietoa, onko vertaislainaus kannattava ratkaisu ottaa mukaan 

osaksi sijoitusportfoliota. Myös eri toimijoiden veloittamien kulujen vaikutus tuottoon 

tuodaan esille.  Lainanhakijan näkökulmasta tutkimuksessa vertaillaan eri vertais-

lainayhtiöiden lainanhakijoiden maksamaa korkotasoa suhteessa Suomessa toimivi-

en pankkien tarjoamien kulutusluottojen korkotasoon, sekä vertaillaan molempien 

toimijoiden veloittamia kuluja lainanhakijalta.  

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet tutkimaan vertaislainaa-

misen liittyvää laumakäyttäytymistä, (Berkovich, 2010; Lee & Lee, 2012; Luo & Lin, 

2013), sekä muun muassa sosiaalisen pääoman vaikutuksia lainaamiseen (Greiner & 

Wang, 2009). Viime aikoina on myös tutkittu enenemässä määrin eri markkina-

alueiden ominaisuuksia ja kehitystä (Wang et al., 2015). Aikaisempia tutkimuksia 

käydään läpi kohdassa 1.5. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lähestyä aihetta alla 

olevien tutkimuskysymyksien avulla. 

 

 

 



8 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millainen on vertaislainasijoittamisen riski-tuotto suhde verrattuna muihin sijoi-

tusinstrumentteihin? 

2. Minkälaiset ovat vertaislainauksen kustannukset lainanottajalle Suomessa? 

3. Millaisia ovat tyypilliset korot vertaislainaamisessa?  

 

Tutkimuksessa päämääränä on tuoda eritoten esille Suomen vertaislainamarkkinoi-

den tilanne sekä verrata Suomessa saatavia tuottoja muihin korkokomponentin 

omaaviin sijoitusinstrumentteihin ja osakkeisiin sekä lainan kulujen osalta Suomessa 

pankkien tarjoamiin kulutusluottoihin. Tutkimuksessa on tarkoitus tutkia vain kuluttaji-

en välistä vertaislainaamista, ja näin ollen rajata sen ulkopuolelle ”peer to peer bu-

siness lending” eli yrityslainaus sekä ei-kaupalliset vertaislainaverkkopalvelut. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuk-

sen periaatteita, joita on soveltaen käytetty tässä tutkielmassa vertaislainapalvelujen 

tuottojen ja kulujen analysoimisessa. Luvussa käydään myös läpi mistä eri tietoläh-

teistä aineistoa on kerätty analyysien pohjaksi sekä minkälaista dataa tietolähteet 

ovat sisältäneet. 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään soveltaen kvantitatii-

visen eli määrällisen tutkimuksen periaatteita. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutki-

muksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin kuinka usein ja paljonko jokin asia 

esiintyy. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa halutaan tuoda esille asioiden välisiä riip-

puvuuksia tai aineistossa tapahtuneita numeerisia muutoksia. Tutkimusaineisto koos-

tuu suuresta numeerisesta otoksesta, ja asiaa tai ilmiötä kuvataan esimerkiksi taulu-

koin ja diagrammein (Heikkilä, 2010, 16–17). Kerättyä aineistoa tutkitaan ja havain-

noidaan erilaisten laskelmien, kaavioiden ja taulukoiden avulla, jotta tutkittavista asi-

oista saadaan mahdollisemman kattava ja ymmärrettävä analyysi. 
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Tutkimukseen rajattiin mukaan 4 suurinta Suomessa toimivaa vertaislainayhtiötä, 

Fellow Finance, Fixura, Bondora sekä Lainaaja.fi. Tutkimuksen tutkimusajaksi valittiin 

tammikuu 2013 – huhtikuu 2016, joka perustui vertaislainamarkkinoiden uutuuteen 

Suomen markkina-alueella. Tätä ennen ei ole kattavasti saatavilla tilastoja kuin muu-

tamalta toimijalta, mikä olisi rajoittanut tulosten yleistettävyyttä ja kattavuutta. Tietoja 

kerättiin yhtiöiden verkkosivuilta vertaislainaamisen tuotto- ja kulurakenteista. Fellow 

Financen, Bondoran ja Lainaaja.fi osalta käytettiin myös kattavammin julkisesti saa-

tavilla olevia tilastoja keskimääräisistä tuotoista, joita käytettiin analyysien tekemi-

seen. Tilastot sisälsivät yhtiön koko toimintahistorian ajalta kerättyä dataa eri luotto-

luokituksen omaavien lainojen tuotoista sijoittajille. Riskejä ja tuottoja kuvattiin las-

kemalla kovarianssi, korrelaatio sekä Sharpen luvut sekä luomalla riski-tuotto matrii-

si. Bondoran lainakannasta saatavaa julkista datapakettia käytettiin lainojen korkojen 

tarkasteluun. Lainadata sisälsi lainakohtaiset tiedot 30813 lainan osalta (esim. laina-

määrä, maksimi korko, myönnetty korko). Tietoja analysoitiin Pivot – kaavioiden avul-

la. Tietoja ja tilastoja kulutusluotto- ja korkomarkkinoiden kehityksestä kerättiin Suo-

men Pankin sivuilta, josta tilastot ovat julkisesti kaikkien saatavilla. Neljän pankin, 

Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja Aktia kulutusluottojen tiedot ja ehdot kerättiin 

pankkien verkkosivuilta sekä niiltä löytyviltä voimassa olevilta hinnastoilta. Jokaisen 

pankin sekä vertaislainayhtiön osalta luotiin oma esimerkki lainalaskelma, joiden 

avulla eri luottoja vertailtiin keskenään. Tutkimukseen valittujen vertailtavien sijoitus-

tuotteiden osalta rahastojen historialliset tuottokehitykset kerättiin kunkin rahastoyhti-

ön omilta rahastokohtaisilta sivuilta.  Kaikki tutkimuksen analysointi, tulosten laske-

minen ja taulukot on tehty Excel –ohjelmaa käyttäen. 

 

1.5 Aikaisempi tutkimus ja kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi uusimpia ja relevanteimpia tutkimustuloksia 

vertaislainaamisen saralta sekä tehdyn tutkimuksen näkökulmasta. Katsauksessa 

käydään myös läpi millä tavoin tieteellisiä artikkeleja on eri tietokannoista haettu ja 

prosessoitu, sekä millä perustein valideimmat artikkelit on valittu tämän tutkimuksen 

kannalta. Kappaleessa on käyty läpi valittuja artikkeleita niiden aiheiden mukaan 

ryhmiteltynä.  
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Aikaisempien tutkimusten tuloksia on käyty läpi tarkastelemalla tieteellisiä julkaisuja 

ja raportteja käyttämällä kolmea eri tietokantaa. Aikaisempien tutkimuksien hakuläh-

teiksi valittiin tietokannat EBSCO, Springer Link sekä Science Direct. Näistä tieto-

kannoista vertaislainaamiseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja haettiin erilaisilla hakukri-

teereillä. Lopullisiksi hakutermeiksi valikoitui “Peer-to-peer lending OR P2P lending 

AND online OR crowdfunding OR profit OR cost”. Finkin (2010) mallia mukaillen ar-

tikkeleita käytiin läpi jokaisen tietokannan osalta sekä valikoitiin tutkimusaihetta ja 

vertaislainaamista koskevat relevanteimmat artikkelit. Tämä prosessi on kuvattu tau-

lukossa 1. Kuviossa 4 on kuvattuna artikkeleiden läpikäyntiprosessi. Kolmesta tieto-

kannasta löytyi artikkeleita yhteensä 1016 kappaletta. Seuraavassa vaiheessa näistä 

artikkeleista valittiin relevanteimmat artikkelit tutkimuksen kannalta lukemalla niiden 

otsikot sekä tiivistelmät. Seuraavaan vaiheeseen valikoitui 84 artikkelia. Artikkeleja 

poissuljettiin niiden julkaisuajan mukaan; mukaan otettiin vain 1.1.2009 – 1.4.2016 

aikavälillä julkaistut artikkelit. Artikkelien tuli olla englanninkielellä kirjoitettuja ja niiden 

oli oltava saatavilla kokonaisuudessaan. Mukaan otettiin myös relevantteja artikkeleja 

joita löydettiin valittujen artikkelien lähteistä. Analysoinnin jälkeen valikoitui 23 tieteel-

listä artikkelia.  

 

Kuvio 4. Tieteellisten artikkelien valintaprosessi. 
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Taulukko 1. Finkin mallia mukaillen kirjallisuuskatsauksen vaiheet vertaislainatutki-

muksen näkökulmasta (Fink, 2010, 5). 

 

1. Tutkimuskysymyksien valinta 1. Onko vertaislainasijoittamisen tuottoisaa 
suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin? 
2. Onko lainanhakijan näkökulmasta kustannuk-
siltaan edullisempaa ottaa lainaa vertaislainaa-
misen kautta vai muilta tahoilta? 
3. Onko havaittavissa trendiä, että vertais-
lainapalveluiden korot lainanhakijoille on las-
kussa Suomessa 

2. Tietokannan valinta EBSCO , Springer Link, ja Science Direct -
tietokannat 

3. Hakutermien valinta 1. Springer: Peer-to-peer lending OR P2P 
lending AND online OR crowdfunding 
OR profit OR cost 

2. EBSCO: Peer-to-peer lending OR P2P 
lending AND online financing 

3. Science Direct: Peer-to-peer lending OR 
P2P lending AND online OR crowdfund-
ing OR profit OR cost 

4. Poissulku- ja mukaanotto kriteerit Julkaisuaika 1.1.2009 – 1.4.2016 
Tulee olla saatavilla kokonaisuudessaan 
Julkaisujen kieli englanti 

5. Metodologiset seulontakriteerit Tieteellisten julkaisujen tulee konkreettisesti 
liittyä vertaislainaamiseen ja niiden tulee olla 
relevantteja 

6. Valittujen tutkimustulosten esittäminen Tutkimustulokset valituista julkaisuista esite-
tään ”Aikaisemmat tutkimukset osiossa” 

7. Tuloksien yhteenveto Tuloksien yhteenvedossa käydään läpi vertais-
lainaamiseen liittyvien tutkimusten tuloksia, 
jotka antavat pohjaa nyt tehdylle tutkimukselle. 

 

Koska vertaislainaaminen on varsin uusi rahoittamisen ja sijoittamisen muoto, on siitä 

vielä suhteellisen vähän tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleja saatavilla. Wang, Xu ja 

Ma (2015) tutkivat teoksessaan Kiinan verkossa tapahtuvaa luotonantoa ja sen omi-

naispiirteitä sääntelyn puutteellisuudesta peer-to-peer (P2P) sijoittajien ja lainaajien 

demograafisiin tekijöihin. Luo ja Lin (2013), Lee ja Lee (2012) sekä Berkovich (2010) 

tutkivat laumakäyttäytymistä (herging) vertaislainaamisessa sekä löytyykö siitä evi-

denssiä markkinoilta. Riskien välttämistä ja varallisuuden muutoksen yhteyttä tutkit-

tiin Paravisini et al. (2010) tutkimuksessa, käyttäen aineistona yli 2000 Lending Clu-

bin sijoittajan tietoja. Berger ja Gleisner (2009) analysoivat välittäjien roolia ja vaiku-

tusta verkossa tapahtuvan lainaamisen ja sijoittamisen saralla.  
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Yksi tutkimuksen aiheista viime vuosina on ollut tutkia eri perspektiiveistä luottamusta 

vertaislainaamisessa. Greiner ja Wang (2010) tutkivat vertaislainaamisen alaan liitty-

viä luottamusmekanismeja, ja millä tekijöillä on vaikutusta luottamukseen tällä mark-

kinalla. Dongyu et al. (2014) tutkimuksessaan A trust model for online peer-to-peer 

lending: a lender´s perpective käsittelivät mitkä kriittiset tekijät vaikuttavat luotonanta-

jan luottamukseen. Tutkimuksen tulokset toivat esille, että sekä luottamus lainanotta-

jaan että välittäjään vaikuttavat merkittävästi lainanantajan aikomukseen antaa lai-

naa. Qingyao et al. (2016) käsittelevät aihetta eri näkökulmasta tutkimalla luotonanta-

jan päätöksentekoprosessia. Tuloksien mukaan alkuperäinen luottamus ja koettu 

hyöty määrittävät lainanantajan halukkuuden lainata. Tutkimuksen tulokset erosivat 

aikaisemmista tutkimuksista siinä, ettei lainaajan opportunismilla ollut vaikutusta luo-

tonantajan halukkuuteen lainata. Greiner ja Wang (2009) artikkelissaan The Role of 

Social Capital on People-to-People Lending Marketplace ovat kiinnostuneet sosiaali-

sen pääoman vaikutuksesta muun muassa lainanottajan maksaman koron määrään 

tai mahdolliseen lainan saamiseen. 

 

Lainansaamiseen vaikuttavia ja takaisinmaksuun liittyviä tekijöitä tutkivat myös Dor-

fleitner et al. 2016. Tutkimuksessa keskityttiin niin sanottujen ”pehmeiden tekijöiden” 

vaikutusta lainansaantiin ja luotonmaksun todennäköisyyteen. Pehmeän ja kovan 

informaation vaikutusta lainaamisen lopputulokseen tutkittiin Kiinan ja Yhdysvaltojen 

välillä Dongyu, C. ja Chaodong, H (2012) tutkimuksessa. Tuloksien mukaan molem-

milla informaatioilla on vaikutusta, mutta Kiinan markkinoilla luotetaan enemmän 

pehmeään informaation. Puro et al. tutkimuksessa Borrower Decision Aid for people-

to-people lending (2010) tutkivat mitkä muuttujat vaikuttavat takaisinmaksun toden-

näköisyyteen sekä mitä strategisia päätöksiä lainanhakijan tulee tehdä, jotta lainan 

rahoittamisen todennäköisyys lisääntyy.  

 

Luottotappiot ja luottokelpoisuus ovat aiheena Malekipirbazarin ja Aksakallin (2015), 

Serrano-Cinca et al. (2015) Xiangru  et al. ( 2015), sekä Yum et al. (2012) tutkimuk-

sissa. Serrano-Cinca et al. (2015) tutkivat eri tekijöitä, jotka selittävät luottotappioiden 

syntymistä kun taas Xiangru et al. (2015) lähestyy aihetta sosiaalisen pääoman vai-

kutuksen kautta lainan takaisinmaksuun. Yum et al. (2012) tutkivat lainaajan päätök-
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sentekoa liittyen luottokelpoisuuteen ja miten tiedon saatavuuden merkitys vaikuttaa 

päätöksentekoon.  

 

Lainsäädäntöä tutkimuksissa käsiteltiin kahden eri markkinan osalta, Kiinan ja Yh-

dysvaltojen. Magee (2011) käy läpi tutkimuksessaan Yhdysvalloissa vertaislainaa-

mista koskevan lain, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, vai-

kutuksia vertaislainaamiseen siitä näkökulmasta, että tämän lain mukaan vertais-

lainamerkintöjä käsitellään arvopapereina. Vastaavasti Shen (2015) tuo esille tutki-

muksessaan Kiinan markkinoilla tehdyssä tutkimuksessa vertaislainapalvelualustojen 

puutteellisen viranomaisvalvonnan ja tiedottamisen. Tutkimus käsittelee myös mah-

dollisia vaaroja, joita voi syntyä jos uusi markkina jää vaille regulaatiota. Tätä aihetta 

sivuaa myös Jiazhuo et al. (2015) Financing the Underfinanced : Online Lending in 

China.  

 

Artikkeleista ja tutkimuksista on selvästi havaittavissa, että aihealueet ovat liittyneet 

ensisijaisesti lainanhakijan demografisten ominaisuuksien sekä kokonaisvaltaisesti 

lainanottajan motiivien ja maksukyvyn analysointiin. Tutkimuskysymykset ovat oleel-

lisesti liittyneet lainanhakijan luottokelpoisuuteen ja takaisinmaksukykyyn sekä luot-

tamukseen vertaislainaamisessa. Vertaislainoja on artikkeleissa luokiteltu myös mik-

rolainakategoriassa pikavippien kanssa samaan kategoriaan, vaikkakin vertaislaino-

jen tarkoituksena on tarjota pidempiaikaisia ja suurempia lainoja kuin pikavipit, ja niitä 

tulisi ennen muuta verrata pankkien tarjoamiin kulutusluottoihin. Sijoittajan näkökul-

maa vertaislainaamiseen ei ole tutkittu yhtä paljon, ja sijoittajan saamat tuotot ja nii-

den vertailu muihin sijoitusinstrumentteihin on jäänyt tutkimuksissa vähälle. Tämän 

takia tutkimukseni sijoittajien tuotoista toisi esille uutta relevanttia tietoa varsinkin 

Suomen markkinoilla saatavista tuotoista. Tutkimukseni tuo esille myös lainaamista 

lainanhakijan näkökulmasta. Kaikki tutkimukseen valitut artikkelit on koottuna taulu-

kossa 2.  
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Taulukko 2. Tutkimukseen valitut artikkelit. 

Tekijä Tutkimuksen nimi Vuosi 

Greiner, M., Wang, H. The Role of Social Capital in People-to-People Lending 

Marketplaces 

2009 

Berger, S. C., Gleisner, F. Emergence of financial intermediaries in electronic 

markets: The Case of online P2P lending 

2009 

Greiner, M., Wang, H., 

Aronson, J. 

People-to-People Lending: The Emerging E-Commerce 

Transformation of a Financial Market 

2009 

Berkovich, E. Search and herding effects in peer-to-peer lending: 

evidence from prosper.com 

2009 

Greiner, M., Wang, H. Building Consumer-to-Consumer Trust in E-Finance 

Marketplaces: An Empirical Analysis 

2010 

Paravisini, D., Rappport, V., 

Ravina, E. 

Risk aversion and wealth: Evidence from person-to-

person lending portfolios 

2010 

Puro, L., Teich, J.,Wallenius, 

H., Wallenius, J. 

Borrower Decision Aid for people-to-people lending 2010 

Bachmann, A., Becker, A., 

Buerckner, D., Hilker, M., 

Kock, F., Lehmann, M., Tibur-

tius, P., & Funk, B. 

Online Peer-to-Peer Lending- A Literature Review 2011 

Magee, J. R. Peer-to-Peer Lending in the United States: Surviving 

after Dodd-Frank 

2011 

Dongyu, C., Chaodong, H. A Comparative Study of online P2P Lending in the 

USA and China 

2012 

Livingston, L. S. Could Peer-To-Peer Loans Substitute for Payday 

Loans? 

2012 

Haewon, Y., Byungtae, L., 

Myungsin, C. 

From the wisdom of crowds to my own judgment in 

microfinance through online peer-to-peer lending plat-

forms 

2012 

Lee, E., Lee, B. Herding behavior in online P2P lending: An empirical 

investigation 

2012 

Redmond, U., Cunningham, P.  A temporal network analysis reveals the unprofitability 

of arbitrage in The Prosper Marketplace 

2013 

Luo, B., Lin, Z. A decision tree model for herd behavior and empirical 

evidence from the online P2P lending market 

2013 

Dongyu, C., Fujun, L., Zhangxi, 

L. 

A trust model for online peer-to-peer lending: a lend-

er’s perspective 

2014 

Serrano-Cinca, C., Gutiérrez-

Nieto, B., López-Palacios, L. 

Determinants of Default in P2P Lending 2015 

Shen, W. Internet lending in China: Status quo, potential risks 

and regulatory options 

2015 

Malekipirbazari, M., Aksakalli, 

V. 

Risk assessment in social lending via random forests 2015 

Jiazhuo, G., Wang, H., Jun, Ma. Introduction to Online Lending: Financing the Under-

financed : Online Lending in China 

2015 
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Xiangru, C., Lina, Z., Difang, 

W. 

Group social capital and lending outcomes in the finan-

cial credit market: An empirical study of online peer-to-

peer lending 

2015 

Qingyao, W., Dongyo, C., 

Weihua. S. 

Online peer-to-peer lending decision making: Model 

development ans testing 

2016 

Dorfleitner, G., Priberny, C., 

Schuster, S., Stoiber, J., Weber, 

M., Castro, I., Kammler, J. 

Description-text related soft information in peer-to-peer 

lending – Evidence from two leading European plat-

forms 

2016 

 

Suomessa on tehty muutamia lopputöitä aiheeseen liittyen niin kauppatieteiden kuin 

juridiikan saralla. Aihe-alueet ovat liittyneet niin joukkorahoittamisen kuin vertais-

lainapalvelujen oikeudelliseen näkökulmaan ja sääntelyyn. Lopputöitä on tehty myös 

hyvän lainanhakijan ja maksukyvyn määrittämisestä, markkinoinnista sekä laaja-

alaisesti mikrolainoista yleisesti. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta sekä näiden lukujen alaluvuista. Ensimmäises-

sä kappaleessa, johdannossa, käsiteltiin yleisesti vertaislainaamista sekä sen tausto-

ja, ja miksi se on ajankohtainen aihe tutkimuksen tekemiselle. Kappaleissa avataan 

vertaislainaamisen historiaa ja markkinoiden kokoa. Osiossa käytiin myös läpi tutki-

muksen teoreettinen viitekehys, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset sekä 

aineisto ja kirjallisuus. Luvussa kaksi määritellään mitä vertaislainaaminen on ja mitä 

mahdollisia riskejä siihen liittyy lainanottajan sekä sijoittajan näkökulmasta. Luvussa 

käsitellään myös verotusta sekä rahoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.  

 

Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimustuloksiin liittyvä metodologia. Kappaleis-

sa avataan tarkemmalla tasolla tutkimustuloksissa käytettyjä kaavoja ja niiden osate-

kijöitä. Luku neljä käsittelee tutkimustuloksia sijoittajan ja lainanottajan näkökulmasta, 

ja tuloksia analysoidaan valittuja tutkimusmenetelmiä käyttäen. Keskeisimmät tutki-

mustulokset kerätään yhteen luvussa viisi, jossa tulokset liitetään kontekstiin aikai-

sempien tutkimustuloksien kanssa. Luvussa myös esitetään tutkimuksen johtopää-

tökset sekä mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. 
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2. VERTAISLAINAPALVELUT 

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan mitä on vertaislainaaminen, mitä riskejä siihen 

sisältyy, minkälaista lainsäädäntöä vertaislainaamisessa tulee noudattaa sekä miten 

vertaislainausta verotetaan. Kappaleissa on tarkoituksena avata miten vertaislainaa-

minen käytännössä toimii ja mitä komponentteja siihen liittyy. Kappaleessa käsitel-

lään myös pääasiassa sijoittajan näkökulmasta vertaislainasijoittamiseen liittyviä ris-

kejä. Verotuksessa tuodaan esille tämänhetkinen verotuskäytäntö sijoittajan tuottoi-

hin liittyen sekä lainanottajan korkokustannusten verokäsittely. Lainsäädännön osalta 

perehdytään vallitsevaan lakipykälien muodostamiin raameihin sekä käynnissä ole-

vaan joukkorahoituslain näkökulmiin. 

 

2.1 Mitä on vertaislainaaminen? 

 

Vertaislainaaminen määritellään yleisesti vaihtoehtoiseksi lainaamiseksi, jossa lai-

naaminen tapahtuu yksityishenkilöiden välillä verkossa toimivan palvelualustan kaut-

ta, ilman välikäsiä kuten rahoituslaitosta tai pankkia (Serrano-Cinca et al., 2015, 1; 

Malekipirbazari & Aksakalli, 2015, 1; Wang et al., 2015, 1). Vertaislainaamisen tarkoi-

tuksena on siirtää ylijäämäsektorilta varoja alijäämäsektorille tarjoamalla suoran 

markkinapaikan sijoittajien ja lainanottajien välille verkossa toimivan markkinapaikan 

kautta. Markkinapaikka tarjoaa alustan, joka jättää pois välikätenä toimineen finans-

siyhtiön. Näin ollen ylijäämäsektorilla olevat sijoittajat voivat tätä kautta hankkia va-

roilleen tuottoa (Jiazhuo et al., 2015, 1, 14). Vertaislainapalveluja voidaan kategori-

soida niiden toimintamallin mukaan. Osa verkkopalveluista toimii vain lainojen välittä-

jänä kun taas osa toimii ei-kaupallisina, vähävaraisille rahoitusta tarjoavina yrityksinä 

(Dongyu & Chaodong, 2012, 3; Jiazhuo et al., 2015, 7). 

 

Vertaislainaaminen on lainamuotoisen joukkorahoittamisen muoto. Joukkorahoittami-

sella tarkoitetaan hankkeen, esimerkiksi yrityshankkeen, rahoittamista useiden yksit-

täisten rahoittajien avulla käyttäen apuna Internet-pohjaisia palvelualustoja. Tarkoi-

tuksena on saada haluttu rahoitusmäärä kasaan keräämällä pieniä summia rahaa 
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useilta ihmisiltä (Dresner, 2014, 3) (VM0124:00/2013). Joukkorahoittamisen yleisim-

mät muodot voidaan jakaa kahteen alaryhmään sen mukaan, onko joukkorahoittami-

sen muoto sijoituspohjainen vai lahjoituspohjainen. Sijoitusmuotoiseksi joukkorahoit-

tamiseksi luetaan kuviossa 5 oleva lainamuotoinen joukkorahoitus sekä sijoitusmuo-

toinen joukkorahoitus. Lahjoitusmalliseen joukkorahoitukseen luetaan palkinto- ja 

lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus (World Bank, 2010, 12).  Palkintomuotoisessa 

joukkorahoittamisessa rahoittaja antaa lahjoituksen, jota vastaan hän saa palkinnon 

tai mahdollisuuden ostaa esimerkiksi ennakkoon tuotteen tai palvelun, johon yritys 

kerää rahaa.  Lahjoitusmuotoisessa mallissa rahoittaja sijoittaa yritykseen ilman, että 

saa siitä rahallista korvausta tai palautusta. Sijoitusmuotoisessa vaihtoehdossa sijoit-

taja saa varoilleen vastineeksi tuotonjakosopimuksen tai osakkeita. Täten sijoittajan 

on mahdollista saada tuottoa sijoitukselleen arvonnousun tai osinkojen kautta (World 

Bank, 2012, 20; VM0124:00/2013). 

 

Kuvio 5. Joukkorahoittamisen eri muodot.  

 

Lainaaminen sekä sijoittaminen tapahtuvat samoilla periaatteilla kun traditionaalisesti 

pankissa lainaa haettaessa tai sijoitusta tehdessä. Koko lainaamisprosessi on kuvat-

tuna kuviossa 6. Sijoittajan tai lainanottajan tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi 

verkossa ja toimittaa palvelun tarjoajalle perustiedot itsestään. (nimi, osoite, henkilö-
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tunnus, puhelinnumero, pankkitilinumero). Lainanhakijan luottotiedot tarkastetaan 

luottotietopalvelun kautta, jolloin voidaan varmistua asiakkaan maksukäyttäytymises-

tä ja luottotiedoista. Lainanhakijalta voidaan myös pyytää lisädokumentaatiota anta-

miensa tietojen vahvistamiseksi (Wang et al., 2015, 4-5) (Dongyu et al., 2014, 240). 

Näiden tietojen avulla vertaislainapalvelu laskee kunkin yhtiön omien kriteerien ja 

parametrien perusteella jokaiselle lainanhakijalle oman luottoluokituksen (Wang et 

al., 2015, 4). Suomessa on käytössä negatiivinen luottotietorekisteri, jolloin rekisteriin 

merkitään maksuhäiriömerkinnät. Yhdysvalloissa käytetään positiivista FICO-

luottopisteytysjärjestelmää, joka laskee henkilön luottopisteet välillä 350 - 850 (erit-

täin todennäköistä ettei maksa – erittäin todennäköistä että maksaa) (Lending Club, 

2015b). Kiinassa vastaavasti ei ole tahoa, joka ylläpitää erillistä luottotietojärjestel-

mää. Luotonmaksukyky lasketaan henkilön itse toimittamien tietojen perusteella ver-

taislainayhtiön toimesta (Dongyu et al., 2014, 240).  

 

Luottokelpoisiksi todettujen lainanhakijoiden lainahakemus listataan sijoittajien näh-

täville. Lainahakemuksessa ilmoitetaan lainamäärä, maksimikorko jonka lainanhakija 

on valmis maksamaan, lainan käyttötarkoitus sekä laina-aika (Dongyu et al., 2014, 

240). Suomalaisissa vertaislainapalveluissa lainanhakijasta tuodaan esille myös 

muun muassa ikä, siviilisääty, bruttotulot, työsuhde, asunnon tyyppi ja kotipaikka.  

 

Sijoittaja sijoittaa vain osaan lainanhakijan hakemasta lainasummasta palvelualustan 

kautta käytävällä tarjouskilpailulla (Dongyu et al., 2014, 240). Minimisijoitus alkaa 

yleisesti 25 eurosta/dollarista ylöspäin. Sijoittaja voi tarjota haluamallaan summalla ja 

korolla lainaa lainanhakijan esittämään lainapyyntöön (Jiazhuo et al., 2015, 7). Laino-

jen rahoittaminen pienillä osuuksilla hajauttaa riskiä, kun sijoitussalkusta löytyy useita 

lainoja. Mitä enemmän lainan rahoittamisesta on kilpailua, sitä alhaisemmaksi lainan 

korko laskee. Tarjouksentekijät, joilla on alhaisimmat korkotarjoukset tarjouskilpailun 

jälkeen ovat rahoittamassa lainaa (Puro et al., 2010, 1). Vertaislainapalvelut tarjoavat 

myös automaatiota sijoittajille. Sijoittaja voi asettaa niin sanottuihin laina-

allokaattoreihin kriteerit, joiden perusteella vertaislainapalvelu sijoittaa sijoittajan va-

rat kriteerit täyttäviin lainoihin (PwC, 2015). Kun koko lainamäärä on rahoitettu ja lai-

nanottaja hyväksyy lainatarjouksen, siirtyvät varat sijoittajilta lainanottajalle palvelu-
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alustan kautta. Samalla vertaislainapalveluiden tarjoaja veloittaa kulloisenkin palve-

luntarjoajan hinnaston mukaiset palvelumaksut lainan välittämisestä (Dongyu et al., 

2014, 240).  

 

 

Kuvio 6. Vertaislainaaminen prosessina (PwC, 2015, 4). 

 

2.2 Riskit 

 

Kuten kaikessa sijoittamisessa myös vertaislainaamisessa sijoittaja ottaa päävastuun 

riskin kantamisesta. Sijoittaja altistuu useille eri riskityypeille tehdessään sijoituksen 

eli antaessaan lainaa toiselle yksityishenkilölle. Näin ollen sijoittaja asettuu ikään kuin 

pankin tai muun luottolaitoksen asemaan riskinkannossa. Vertaislainayhtiö ei kanna 

sijoittamiseen liittyviä riskejä, koska itse laina ei ole heidän taseessa kuten tavan-

omaisella luottoyhtiöllä. Yritys toimii vain välikätenä kahden osapuolen välillä, jotka 

lopulta tekevät toistensa kanssa sopimuksen. Riskiä sijoittajan näkökulmasta lisää 

myös se, että vertaislainat ovat Suomessa vakuudettomia luottoja, joten maksukyvyt-

tömyystilanteessa sijoittajalla ei ole mahdollista realisoida vakuutta lainanmaksua 

varten. Kuitenkin osalla vertaislainayhtiöistä on lainojen jälleenmyyntisopimus jälkipe-

rintäyhtiöille, jolloin lainan luottotappio rajautuu tiettyyn prosenttiosuuteen. Ohessa 

käydään läpi pääasiassa sijoittajan näkökulmasta mahdollisia riskejä, jotka liittyvät 

vertaislainasijoituksen tekemiseen.  
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Välittäjän sijaan vertaislainaamisessa lainaaja kantaa luottotappioriskin (Serrano-

Cinca et al., 2015, 1). Luottoriski kuuluu omaksi kategoriakseen rahoitusriskien alle 

(Knüpfer & Puttonen, 2004, 184). Sillä tarkoitetaan tilannetta, joka syntyy kun yritys 

myy tuotteita luotolla asiakkaalle ja siitä muodostuu myyntisaaminen. Näin ollen yri-

tys altistuu riskille, ettei asiakas maksa luotolla ostamaansa tuotetta tai palvelua ta-

kaisin. Luottoriski voi myös syntyä sijoittamisessa, kun yksikö tai yritys sijoittaa esi-

merkiksi velkakirjoihin (Niskanen & Niskanen, 2010, 230). Tämä riski konkretisoituu, 

kun lainanottaja tulee maksukyvyttömäksi tai hänen lainanhoitokykynsä heikkenee. 

Lainanottajan maksukyky voi heiketä esimerkiksi työttömyyden tai äkillisen sairastu-

misen johdosta (Finanssivalvonta, 2014). Tällöin vaarana on, että sijoittaja ei saa 

korkoa tai pääomaa kokonaisuudessaan takaisin ja seurauksena on luottotappio. 

Osassa vertaislainayhtiöistä pääoman luottotappioriski on rajattu. Esimerkiksi Fellow 

Finance ilmoittaa verkkosivuillaan luottotappioriskin olevan rajattu 30 % pääomasta. 

Maksukyvyttömyyden selvitessä tai lainanhoitokyvyn heikkenemisen konkretisoitues-

sa yhtiö myy lainat eteenpäin jälkiperintäyhtiölle 70 % hintaan pääomasta (Fellow 

Finance, 2016b). 

 

Lainaan liittyvällä korkoriskillä tarkoitetaan Knüpferin ja Puttosen (2004, 187) mukaan 

epävarmuutta yrityksen tuloksessa ja arvossa, joka aiheutuu korkomuutoksista.  Tä-

mä riski voidaan jakaa kahteen osaan: 1) hintariskiin ja 2) korkovirtariskiin.  Hintaris-

killä tarkoitetaan korkomuutosten vaikutusta lainan nykyarvoon. Korkomarkkinoiden 

noustessa vaikuttaa se negatiivisesti kiinteäkorkoisen korkoinstrumentin arvoon, kun 

taas korkojen laskiessa sen arvo nousee. Koska vertaislainat ovat kiinteäkorkoisia 

sijoituksia, ei niihin kohdistu korkovirtariskiä. Vaihtuvakorkoisissa velkakirjoissa koron 

muutokset vaikuttavat velanhoitokustannusten määrään sekä tuottoon (Knüpfer & 

Puttonen, 2004, 187–188). 

 

Suomessa ja maailmalla vertaislainat ovat kiinteäkorkoisia. Ne määräytyvät markki-

naehtoisesti huutokaupan avulla, jossa sijoittajat antavat korkotarjouksia millä korolla 

kukin on valmis antamaan lainan lainanhakijalle. Näin ollen sijoitukseen ei liity sa-

manlaista riskiä korkotuoton vaihtuvuuteen kuin vaihtuvakorkoisessa lainassa mark-

kinakorkojen muutosten takia (Fellow Finance, 2016; Lainaaja.fi 2016).  Kuitenkin 
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sijoittajalla on riski suhteellisen koron määrästä. Koska korko on kiinteä, vaikuttaa 

sijoittajan saamaan suhteelliseen tuottoon markkinakorkojen vaihtelu ja inflaatio. 

Vaihtuvakorkoisessa lainassa on etuna, että markkinakorkojen muutokset vaikuttavat 

sijoittajan saamaan korkoon lainaan liitetyn viitekoron vaihtelujen mukaisesti. Kiin-

teäkorkoinen laina on kiinteä lainan maturiteetin loppuun asti riippumatta markkinoi-

den korkoympäristön muutoksista. Myös vallitseva inflaation taso alentaa sijoittajan 

saamaa reaalituottoa (Lainaaja.fi, 2016). Korkojen ja inflaation välillä on yhteys. In-

flaation kasvaessa yleensä myös korkotaso nousee kattamaan menetetyn rahan os-

tovoiman (Nikkinen et al., 2002, 29). Täten korkotason ja inflaation noustessa kiin-

teäkorkoisen lainan arvo laskee.  

 

Niskanen ja Niskanen (2010, 113) määrittelevät markkina- eli likviditeettiriskin sijoi-

tusmarkkinoilla lainan jälkimarkkinoiden puuttumiseksi. Riskin mittaamiseen käyte-

tään yleisesti osto- ja myyntinoteerausten erotusta (spread). Mitä suurempi näiden 

noteerausten erotus, sitä suurempi on markkinariski. Jiazhuo et al. (2015) määrittävät 

likviditeettiriskin tilanteeksi, jossa markkinavolyymi ei ole riittävä kaupan toteutukseen 

tai markkinoilla ei ole vastapuolta kaupan toteuttamiseksi. Vertaislainaamisessa likvi-

diteettiriski konkretisoituu, kun sijoittaja haluaa muuttaa sijoituksensa rahaksi. Laino-

jen maturiteetit vaihtelevat kuukausista useisiin vuosiin, joten sijoittajan tulee pohtia 

sijoituspäätöstä tehdessään onko valmis sitomaan pääomaa lainanottajan pyytämän 

maksuajan pituiseksi ajaksi. Osa vertaislainapalveluiden tarjoajista tarjoaa sijoittajil-

leen myös jälkimarkkinapaikan lainojen myynnille. Sijoittaja voi myydä lainan eteen-

päin toiselle sijoittajalle milloin tahansa lainan maturiteetin puitteissa. Tämä vastaa 

pankkien tai muiden korkotuotteita välittävien tahojen tarjoamaa jälkimarkkinapaikkaa 

sijoitusten takaisinostolle (Fellow Finance, 2016). 

 

2.3 Lainsäädäntö 

 

Vertaislainaaminen ei ole Suomessa luvanvarainen toimiala eikä näin ollen kuulu 

Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Kuitenkin vertaislainaamisessa yrityksen toimin-

nasta riippuen tulee noudattaa esimerkiksi sijoituslakia, arvopaperimarkkinalakia ja 

rahankeräyslakia (Finanssivalvonta, 2015). Näin ollen mikään yksittäinen laki ei kata 



22 
 

 

koko joukkorahoituksen kenttää (VM0124:00/2013, 3). Toiminta voi olla kuitenkin lu-

vanvaraista, jos vertaislainayhtiö ottaa vastaan laissa määriteltyjä takaisinmaksetta-

via varoja ja edelleen lainaa näitä varoja. Tällöin kyseeseen tulee Finanssivalvonnan 

myöntämä luottolaitostoimilupa (Finanssivalvonta, 2016). 

 

Lainaaminen tapahtuu sijoittajan ja lainanottajan välillä, mutta Suomen lainsäädän-

nössä ei ole vielä säädöksiä kahden kuluttajan välisestä rahoituksesta. Kuluttajan-

suojalaki (L 20.1.1978/38) suojaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä hyödyk-

keiden tarjontaa ja myyntiä. Lain mukaan ”kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tässä 

laissa tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luon-

nollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksi-

tyistä talouttaan varten” (Finlex, 2016a). Vertaislainaamisessa vertaislainapalve-

lusivuston tarjoajana toimiva yritys veloittaa muun muassa lainanottajalta lainanväli-

tyspalkkiota sekä tilinhoitopalkkioita.  

 

Vuonna 2013 saatettiin voimaan kuluttajasuojalain 17 A §:n korkokatto. 

(15.3.2013/207) Pykälän mukaan ” Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 eu-

roa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään kor-

kolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnai-

seen luottoon tätä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopi-

muksen nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja” (Finlex 2016, b). Kuitenkin kulutta-

jansuojalain korkokattopykälä koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä pal-

veluiden ja tavaroiden kauppaa, eikä sopimusten osapuolten, kahden yksityishenki-

lön välistä lainanantoa – ja ottoa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vuonna 2014 selvit-

tänyt soveltuvatko kuluttajasuojalainsäädännön säännökset vertaislainaamiseen. Ku-

luttaja-asiamiehen mukaan, vertaislainapalveluita tarjoava yritys on sopimuksen osa-

puoli, koska sijoittaja ja lainanottaja toimivat anonyymisti. Vertaislainayhtiö on sopi-

mussuhteissa ns. hallitseva osapuoli, koska yrityksellä on tiedot lainanosapuolista, 

hallinnoi lainanantoprosessia sekä hoitaa velan perimistä. Kuluttaja-asiamiehen mu-

kaan, nämä seikat huomioon ottaen, vertaislainayhtiöiden on noudatettava kulutta-

jansuojalain 7 luvun kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä. Vertaislainayhtiöiden täy-

tyy noudattaa korkokattoa alle 2000 euron lainoissa (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
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2014). Kuitenkin vertaislainayhtiöt tarjoavat mahdollisuutta ottaa luottoja jopa 

10 000,00 euroon asti, jolloin lain ulottumattomiin jää merkittävä osa lainoista. Mikro-

lainamarkkinoilla kuitenkin korkokattosäännöstä kierretään. Esimerkiksi Kiinan mark-

kinoilta tehdyssä tutkimuksessa korkokattoa kierretään lisäämällä lainanottoon erilai-

sia kuluja esimerkiksi palvelumaksujen muodossa, jolloin lainan kokonaiskustannus 

nousee yli asetetun maksimäärän (Jiazhuo et al., 2015, 38). 

 

Hallitus teki vuonna 2015 esityksen (VM124:00/2013) eduskunnalle uudesta joukko-

rahoituslaista sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta liittyen joukkorahoittami-

seen (sijoituspalvelulaki ja rahankeräyslaki). Lain tarkoituksena on tuoda joukkorahoi-

tuksen saralle selkeämpää ja yhtenäisempää sääntelyä sekä huomioida sijoittajan-

suoja.  Sen soveltamisalaan kuuluisi vastikkeellinen laina- ja sijoitusmuotoinen jouk-

korahoitus (hankkiminen ja välittäminen). Sääntelyn ulkopuolelle jäisi joukkorahoitta-

misen muodot, jossa velallisen asemassa olisi kuluttaja. Lakiesityksessä ehdotettiin 

myös joukkorahoittamisen rekisteröintivelvollisuutta (Terho & Reinikainen, 2016). Esi-

tyksestä pyydettiin lausuntoja eri finanssialan toimijoilta viranomaisista joukkorahoi-

tusyhtiöihin. Lausuntokierroksella esille nousi vertaislainaamisen mukaan ottaminen 

sääntelyn piiriin. Fixura, TrustBuddy sekä Vauraus ja Kansalaisrahoitus toivat esille 

kantansa, jonka mukaan vertaislainaaminen tulisi sisällyttää uuden lain soveltamisen 

piiriin. He myös huomauttivat, että sijoittajan suoja jäisi erittäin vähäiselle huomiolle 

eikä myöskään joukkorahoitusalan sääntelyn yhtenäistyminen toteutuisi, jos vertais-

lainaus jäisi ulkopuolelle. FiBAN (Finnish Businesss Angels Network ry) ja Lakimies-

liitto olivat myös sen kannalla, että vertaislainaamisen sisällyttämistä voitaisiin harkita 

sääntelyn piiriin. Pörssisäätiö oli eri mieltä edellä mainittujen tahojen kanssa. Säätiön 

mukaan, sääntelyn tarkoituksena on ”ensisijaisesti tarpeesta edistää yritysten kasvun 

rahoituksen saatavuutta” ja ”samankaltainen rahoituskanava ei ole syy sisällyttää 

erilaisia rahoitusvälineitä samaan lainsäädäntöön” (Valtionvarainministeriö, 2015). 

Hanke on saapunut 14.4.2016 Talousvaliokunnan käsittelyyn (HE 46/2016).  
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2.4 Verotus 

 

Suomalaisessa verojärjestelmässä sijoituksista maksettavat korot jaetaan kahteen 

verotusluokkaa. Korot voivat olla joko pääomatuloveron alaisia tai lähdeveron alaisia. 

Lähdeveron alaisuuteen kuuluvat ainoastaan kotimaisten tilimuotoisten talletusten 

korot sekä joukkovelkakirjalainojen korot. Pääomatuloja ovat esimerkiksi lähdevero-

luokkaan kuulumattomat korot, vuokratuotot sekä myyntivoitot. Sijoittajille maksetta-

vat vertaislainojen korot kuuluvat pääomatuloveron piiriin.  Pääomatuloista tuli mak-

saa vuoden 2015 verotuksen mukaan 30 % pääomatulovero pääomatuloista, jotka 

ovat kokonaismäärältään enintään 30 000,00 euroa. Jos pääomatulot olivat yli 

30 000,00 euroa, nousi veroprosentti tämän rajan ylittävälle osuudelle 33 % (Sijoitta-

jan vero-opas, 2015, 4-5). Vuonna 2016 yli 30 000,00 euroa ylittävän pääomatulon 

osuuden veroprosentti nousee 34 %:iin. (Verohallinto, 2016a). Vertaislainaamisessa 

syntyvät luottotappiot eivät ole vähennyskelpoisia yksityishenkilöille (Fellow Finance, 

2016b). Veronmaksajain Keskusliiton johtajan Vesa Korpelan mukaan ”vähennys voi 

tulla kyseeseen vain, jos lainanantoa voidaan pitää tulonhankkimistoimintana” (Talo-

ustaito, 2016). 

 

Pääomatuloista voidaan myös vähentää sijoitustoimintaan liittyviä kuluja. Verohallin-

non (2016c) mukaan kulut, jotka ovat muodostuneet syntyneiden pääomatulojen säi-

lyttämisestä tai hankkimisesta voidaan vähentää pääomatulojen määrästä. Näitä ovat 

muun muassa atk- ja puhelinkulut. Arvopapereiden säilytyskuluihin on asetettu 50 

euron omavastuuosuus.  

 

Pörssisäätiön julkaiseman Sijoittajan vero-oppaan (2015, 23) mukaan myyntivoittoa 

syntyy sijoittajalle, kun sijoittaja myy sijoituksen hankintahintaa korkeammalla hinnal-

la (luovutusvoitto). Vastaavasti sijoittajalle syntyy luovutustappiota, jos sijoittaja myy 

sijoituksensa hankintahintaa alhaisemmalla hinnalla. Vertaislainaamisessa myynti-

voitto tai –tappiota voi syntyä, kun sijoittaja myy lainan vertaislainapalveluyritysten 

jälkimarkkinapaikalla toisille sijoittajille. Vuoden 2015 verotuksen mukaan, myyntitap-

pioita pystyi vähentämään vain myyntivoitoista. Vuonna 2016 voimaan astuvan uu-

distuksen mukaan, myyntitappioita voidaan jatkossa vähentää kaikista pääomatulois-
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ta, ei pelkästään myyntivoitoista. Jos pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettävä 

myyntitappio, siirtyy vähennettävä osuus käytettäväksi seuraavan viiden vuoden ai-

kana (Verohallinto, 2016a). 

 

Lainanottajan korkojen verovähennysoikeus pääomatuloista riippuu lainan käyttötar-

koituksesta. Laina voi olla otettu joko asunnon hankkimisen tai peruskorjauksen 

vuoksi, tai sen käyttötarkoitus on tulon hankkimista varten, jolloin sitä kutsutaan tu-

lonhankkimisvelaksi. Tulonhankkimisvelalla tarkoitetaan toimintaa, jonka tuotoksena 

syntyy veronalaista tuloa. Tällaisia ovat muun muassa vuokrattavien huoneistojen 

hankintaa varten otettu laina tai osakesäästämistä varten otettu laina (Verohallinto, 

2016b) (Sijoittajan vero-opas, 2015, 37). Pääsääntönä kuitenkin on, että kulutustar-

koitukseen otetun lainan (kulutusluotto) korkoja ei voida vähentää pääomatuloista. 

Jos laina on otettu elämisen rahoittamiseen tai henkilökohtaisia menoja varten, mää-

ritellään se kulutusluotoksi Verohallinnon mukaan (Verohallinto, 2016b). Lainanotta-

jan on täten todistettava verottajalle lainan käyttötarkoitus verovähennysoikeuden 

hyödyntämiseksi. 
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3. METODOLOGIA 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tutkimuksessa käytettyjä kaavoja, niiden osa-

tekijöitä sekä tulosten tulkintaa. Kappaleissa kuvataan korrelaation, kovarianssin ja 

Sharpen lukujen laskemiseen käytettyjä kaavoja sekä näiden kaavojen taustalla ole-

via teorioita. Kappaleissa pyritään avaamaan kaavoihin tarvittavat muuttujat sekä 

tuoda esille miksi kyseisen luvun laskeminen on otettu osaksi tutkimusta. 

 

3.1 Korrelaatio ja kovarianssi 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vertaislainauksen mukaan ottamista osaksi sijoittajan 

portfoliota sekä onko vertaislainauksella portfolion riskiä alentavaa vaikutusta. Tätä 

on tutkittu tutkimuksessa kovarianssin ja korrelaation avulla, mitkä pohjautuvat mo-

derniin portfolioteoriaan. Modernin portfolioteorian mukaan sijoittajan tavoite on saa-

da mahdollisimman korkeaa tuottoa mahdollisimman alhaisella riskillä. Modernin 

portfolioteoria mukaan sijoittajan tulisi hajauttaa sijoitusportfolionsa useaan eri koh-

teeseen. Tällä sijoittaja pystyy vähentämään sijoittamiseen liittyvää riskiä. Teorian 

mukaan sijoitusportfolion tuoton keskihajonta laskee, kun arvopapereiden määrä 

nousee salkussa verrattuna yksittäiseen arvopaperin keskihajontaan (Kallunki et al., 

2002, 61- 65). Tämä johtuu siitä, että sijoitusinstrumenttien tuotot liikkuvat osittain eri 

suuntiin ja näin ollen kumoavat toisensa (Nikkinen et al., 2002, 43). Sijoitusportfolion 

riski muodostuu portfoliossa olevien sijoitusinstrumenttien kappalemäärästä ja tuotto-

jen välisistä yhteisvaihteluista. Tätä kutsutaan kovarianssiksi (Kallunki et al., 2002, 

61- 65). Tuottojen välinen kovarianssi voidaan laskea alla olevalla kaavalla (Kallunki 

et al., 2002, 63): 
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Rit = arvopaperin i tuotto hetkellä t 

 𝑅i = arvopaperin i keskimääräinen tuotto 

Rjt = arvopaperin j tuotto hetkellä t 

𝑅j = arvopaperin j keskimääräinen tuotto 

T = tuottoaikasarjan havaintojen lukumäärä 

 

Kovarianssin laskemisen jälkeen voidaan sijoitusinstrumenttien välillä laskea korre-

laatiokerroin. Korrelaatiokerroin kuvaa sitä, kuinka eri aikasarjojen havainnot yhteis-

liikkuvat (Kallunki et al., 2002, 82). Tämä riippuvuusluku lasketaan kovarianssin ja 

standardipoikkeaman avulla (Niskanen & Niskanen, 2007, 432). Korrelaatiokerroin 

saa arvoja välillä -1 ja +1 sen mukaan, kuinka kahden eri tekijän arvot sijoittuvat sa-

malle suoralle. Jos korrelaatiokerroin on 0 tai sen lähellä, ei muuttujilla ole havaitta-

vissa riippuvuutta. Jos arvoksi saadaan +1 tai sen lähellä oleva arvo, on muuttujien 

välillä positiivinen korrelaatio, joka tarkoittaa, että jos toinen muuttuja kasvaa niin 

vastaavasti toinenkin muuttuja suurenee.  Jos korrelaatiokerroin on -1, muuttujien 

välillä vallitsee negatiivinen korrelaatio, joka ilmenee niin, että toisen muuttujan pie-

netessä toinen muuttuja kasvaa (Heikkilä, 2010, 91). Taulukossa 3 on esitettynä kor-

relaatiokertoimen voimakkuuden tulkinnat, jotka pätevät vastaavasti negatiivisin ar-

voihin.  

 

Taulukko 3. Korrelaatiokertoimen voimakkuuden tulkinta 
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3.2 Sharpen luku 

 

Sharpen luvulla kuvataan tutkimuksessa vertaislainasijoittamiseen liittyvää riskiä suh-

teessa riskittömään korkoon. Kallunki et al. (2002) kuvaavat Sharpen lukua mittariksi, 

joka mittaa instrumentin tuoton riskittömän koron ylittävän osan suhteuttamista inst-

rumentin kokonaisriskiin. Mitä suurempi tulos saadaan käyttämällä Sharpen luvun 

kaavaa, sitä parempi sijoitus on ollut suhteessa kokonaisriskiin. Puttosen ja Revon 

(2003, 109) mukaan, Sharpen luku kertoo ”kuinka paljon enemmän sijoitus on tuotta-

nut suhteessa riskittömään sijoitukseen yhtä volatiliteetti prosenttia kohti.” Sharpen 

lukua lasketaan sijoitukselle vähentämällä rahaston tuotosta riskitön korko ja jaka-

malla tämä tulos salkun volatiliteetillä. Jos kaavasta saadaan arvopaperille negatiivi-

nen Sharpen luku, ilmaisee se riskittömän tuoton tuottaneen paremmin kyseisellä 

ajanjaksolla kuin arvopaperi, josta Sharpen luku on laskettu (Jana et al., 2015, 61). 

Kuitenkin Sharpen luvun negatiivisista arvoista ei voida antaa luotettavaa tulkintaa, 

koska keskihajonta olettaa tuottojen olevan normaalijakautuneita. Sharpe luvun käyt-

töä riskin mittarina on myös kritisoitu keskihajonnan käytön takia. Tutkijat argumen-

toivat, että varianssin korkeat tuotot (ääriarvot) voivat nostaa varianssia. Parempana 

vaihtoehtona keskihajonnalle olisi käyttää mittareita, jotka perustuvat tappioiden to-

dennäköisyyteen tai arvoon (Bodnar & Zabolotskyy, 2015, 2-3). 

 

Ohessa esitettynä Sharpen lukujen laskemiseen käytetty kaava: 

  

 

 

 

Ri = keskimääräinen vuosituotto tarkasteluajanjaksolla 

Rj = keskimääräinen riskitön vuosituotto tarkasteluajanjaksolla 

= rahaston i volatiliteetti 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä tutkimuksessa riski-tuotto-suhdetta tutkitaan laskemalla vertaislainasijoitusten 

ja muiden tutkimukseen valittujen sijoitustuotteiden Sharpen –luvut, sekä vertaamalla 

vertaislainatuottojen korrelaatiota ja kovariansseja muiden sijoitusinstrumenttien 

kanssa. Tutkimuksessa on myös laadittu vertailutaulukko lainojen ratingin pohjalta, 

minkälainen riski-tuotto-suhde kullakin rating –luokalla on suhteessa sitä riskitasolta 

vastaavaan sijoitusinstrumenttiin. Apuna vertailun tekemisessä on käytetty tuotto-

riski-kuvaajaa, jonka pohjalta eri sijoitusinstrumentit on luokiteltu välillä 1-8 (Kuvio 8) 

niiden riski-tuotto-suhteen mukaan. Vastaavasti vertaislainojen riskejä valittiin ku-

vaamaan Bondoran kahdeksanportainen riskiluokittelu lainojen osalta, jonka pohjalta 

pystyttiin rakentamaan tutkimusta varten vertailukelpoinen riski-tuotto-mittari. 

 

Vertaislainayhtiöiden tuottoja kerättiin kolmelta vertaislainayhtiöltä, joilta oli saatavilla 

sijoittamisesta saadut kuukausitasoiset tuotot, jotka on laskettu jokaisen yhtiön koko 

lainakannasta. Näitä vertaislainayhtiöiden koko lainakannalle laskettuja keskimääräi-

siä tuottoja on käytetty kuvaamaan ja havainnollistamaan hajautettujen vertais-

lainasalkkujen tuottoa. Kuitenkin on huomioitava, että yksittäinen sijoittaja ei voi vas-

taavaa lainaportfoliota ostaa, eikä tehdä hajautusta täsmälleen samanlaisen portfoli-

on mukaisesti. Sijoittaja ostaa yksittäisiä lainoja sijoittaessaan vertaislainoihin eikä 

osuuksia koko lainaportfoliosta. Tiedot kerättiin Fellow Financelta, Lainaaja.fi sekä 

Bondoran verkkopalvelun tilastotiedoista. Lainaaja.fi –palvelun sekä Bondoran tuotto-

luvut kerättiin kuukausitasoisesti tammikuusta 2013 huhtikuuhun 2016. Fellow Finan-

cen tuottoluvut saatiin yrityksen toiminnan alusta alkaen, tammikuusta 2015 huhti-

kuuhun 2016. 

 

Vertaislainan tuottoja on tutkimuksessa verrattu eri sijoitusinstrumentteihin valitse-

malla vertailtavat instrumentit siten, että tuotteiden kohde-etuus ja markkinat huomi-

oiden saataisiin kattava otos arvopaperimarkkinoiden tuotoista. Vertailukohteina ole-

viksi sijoitustuotteiksi valittiin kuvion 8 Puttosen ja Revon tekemän luokituksen mu-

kaisesti kahdeksan eri sijoitusinstrumenttia kattamaan jokainen kuviossa esitetty 
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luokka. Tutkimukseen valittiin vertailukohteiksi 1) määräaikaistalletusten korot (max 

1v), 2) OP-Korkotuotto rahasto, 3) Ålandsbankenin Euro Bond rahasto, 4) FIM Euro 

rahasto, 5) OP-Rohkea rahasto, 6) Ålandsbankenin Emerging Markets rahasto, 7) 

FIM Alpha A erikoissijoitusrahasto sekä 8) Nokian osakekurssi. Tutkimuksessa ver-

taillaan vertaislainayhtiöiden koko lainakannan keskimääräisiä tuottoja eritoten rahas-

tojen tuottojen kanssa, koska rahastoilla on vastaavasti tuottojen hajautusmahdolli-

suus kuten vertaislainasijoittamisella. Yksittäinen sijoitusinstrumentti, osake sekä 

määräaikaistalletus, on tutkimuksessa mukana havainnollistamassa tämän tyyppis-

ten instrumenttien riski-tuotto suhdetta, jossa sijoittajan riskiä ei ole hajautettu. Tällöin 

riski muodostuu täysin yksittäisen sijoituksen kurssin tai koron muutoksista markki-

noilla.    

 

Määräaikaistalletusten korot on kerätty Suomen Pankin ylläpitämästä uusien talletus-

ten – ja lainojen tilastosta. Tämä tilasto sisältää uusien talletusten korot sekä uudel-

leen neuvoteltujen talletusten korot rahalaitoksissa. Tutkimukseen valittiin alle vuo-

den pituisten määräaikaistalletusten keskikorko per kuukausi. Toisiksi matalimman 

riski-tuotto suhteen instrumentiksi valittiin OP-Korkotuotto. Rahasto on lyhyen koron 

rahasto, joka sijoittaa sijoituspolitiikkansa mukaisesti ”pääosin eurooppalaisten pank-

kien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkee-

seen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin” (OP Ryhmä, 2016a). Tutki-

mukseen valittiin keskipitkän koron rahastoksi Ålandsbankenin Euro Bond-rahasto, 

joka sijoitusstrategiansa mukaisesti sijoittaa euromääräisin arvopapereihin.  Valikoi-

maan kuuluu rahamarkkinainstrumentit, yrityslainat sekä valtionobligaatiot (Ålands-

banken, 2016a). FIM Euro on vastaavasti pitkänkoron rahasto, joka sijoittaa varansa 

valtioiden liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeel-

lelaskumaa on euroalueella (FIM, 2016a). 

 

Yhdistelmärahastoksi tutkimukseen valittiin OP-Rohkea-rahasto. Rahasto sijoittaa 

varansa sijoituspolitiikkana mukaisesti maailman osakemarkkinoille, mutta käyttää 

myös korkotuotteita salkussaan (OP, 2016b).  Ålansbanken Emerging Markets on 

osakerahasto, joka nimensä mukaisesti sijoittaa kehittyville markkinoille valiten sijoi-

tusalueensa kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Rahasto sijoittaa varojaan mui-
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den rahastojen kautta (Ålandsbanken, 2016b). Tutkimukseen otettiin mukaan FIM 

Alpha A erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikka on sijoittaa varansa hedge – 

rahastoihin ja absoluuttisen tuoton rahastoihin, jotka ovat alueellisesti tai globaalisti 

erikoistuneita. Rahasto käyttää eri omaisuusluokkia, niin hyödykkeitä kuin osakkeita 

varojen allokoinnissa (FIM, 2016b). Yksittäisen osakkeen riskiä otettiin kuvaamaan 

Nokian osakekurssi. Nokia on suomalainen teknologiayritys, joka hyödyntää kehitty-

nyttä verkkoteknologiaa, jonka avulla yritys pyrkii luomaan edistyksellistä älylaite- ja 

sensoriteknologiaa (Nokia, 2016). Nokian osakekurssi valittiin tutkimukseen, koska 

sen vaikutus ja painoarvo suomalaiseen osakemarkkinaan on ollut historiassa suuri, 

sekä osake kuuluu eniten vaihdetuimpien suomalaisten osakkeiden joukkoon.  

 

Kurssihistoria kerättiin käyttämällä OP- verkkopalvelun, Ålandsbankenin verkkopalve-

lun, FIM:in verkkopalvelun, Suomen Pankin sekä Nordnetin kurssihistoriaa. Jokainen 

kuukausittainen datapiste valittiin ottamalla kuukauden ensimmäinen päätöskurssi, 

joka oli tietolähteistä saatavilla.  

 

4.1 Sijoitustuotteiden ja vertaislainojen Sharpen luvut 

 

Sharpen lukuja laskettaessa tutkimuksessa oletetaan, että vertaislainayhtiöihin sijoi-

tettaessa sijoittaja sijoittaa koko lainaportfoliosta koostuvaan tuotteeseen ja täten 

rinnastetaan rahastotyyppiseen sijoittamiseen. Tutkimusta varten ei ollut mahdollista 

saada yksittäisen sijoittajan vertaislainaportfoliota, jonka kautta olisi tuotto sekä vola-

tiliteetti lukuja mahdollista laskea.  Koska maksukyvyttömyydestä johtuvaa tappion 

osuus (loss given default) ei ole normaalijakautunut, ei esimerkiksi Jump to Diffusion 

tai muita volatiliteetin laskemismalleja voida käyttää.  Vertaislainaamisen volatiliteetti 

voidaan myös laskea Monte Carlo simulaation avulla simuloimalla lainaportfoliota ja 

siihen liittyviä luottoriskitapahtumia. Ottaen huomioon tutkimuksen laajuus, ei Monte 

Carlo simulaatiota ole tässä yhteydessä käytetty.  

 

Taulukossa 4 on esitettynä kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden sijoitustuottei-

den, sekä kolmen vertaislainayhtiön, Bondoran; Fellow Financen ja Lainaaja.fi ver-
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taislainojen tuotot vuositasolla, volatiliteetti sekä Sharpen luku.  Tutkimuksessa on 

laskettu jokaiselle sijoitustuotteelle tuotot tutkimuksen aikaperiodin osalta ja annuali-

soitu tammikuu 2013 – huhtikuu 2016 aikavälillä. Jokaiselle sijoitustuotteelle tuotto on 

laskettu kuukausittaisten hintanoteerausten (rahastot NAV, Nokian osakekurssi hinta 

per kuukauden ensimmäinen päivä ja korot kuukauden ensimmäisen päivän notee-

raus) perusteella keskihajonta tutkimusajalta tammikuu 2013 – huhtikuu 2016. Sijoi-

tukselle laskettiin havaintoarvoista koko sijoitusperiodin tuottoprosentti, joka muutet-

tiin vuotuiseksi tuotoksi. Määräaikaistalletuksen osalta vuotuisena tuottona on käytet-

ty tutkimuksessa mukana olleen ajanjakson keskiarvoa. Myös vertaislainayhtiöiden 

sijoittajien vuotuisena tuottona on käytetty havaintoarvojen keskiarvoa tutkimusajalta 

sisältäen tuotot kaikista riskiluokista. Riskittömänä korkona käytettiin 12 kuukauden 

euriboria, josta laskettiin vuoden 2015 päiväkohtaisista noteerauksista keskiarvo. 

Keskiarvo ja laskuissa käytetty luku kyseiseltä ajankohdalta oli 0,16745 %. Päiväkoh-

taiset noteeraukset haettiin Suomen Pankin sivuilta. 

 

Taulukko 4. Eri sijoitusinstrumenttien tuotto- ja riskiluvut.  

 

 

Volatiliteetti sijoitustuotteille on laskettu laskemalla jokaiselle sijoitustuotteelle kuu-

kausittaisten hintanoteerausten (rahastot NAV, Nokian osakekurssi hinta per kuu-

kauden ensimmäinen päivä ja korot kuukauden ensimmäisen päivän noteeraus) pe-

rusteella keskihajonta tutkimusajalta tammikuu 2013 – huhtikuu 2016. Saadusta kes-

kihajonnasta on otettu neliöjuuri (12kk). Tutkimuksessa mukana olleiden sijoitusten 

volatiliteetti vaihteli 0,92 % ja 50,09 % välillä. Matalin volatiliteetti oli lyhyen koron ra-

Sijoitustuote Annualized return Volatiliteetti Sharpe

Fellow Finance Vertaislaina 12,95 % 1,42 % 9,02

Bondora Vertaislaina 19,60 % 5,44 % 3,57

Ålandsbaken Euro Bond/Keskipitkän koron rahasto 2,79 % 1,11 % 2,37

FIM Euro/Pitkänkoron rahasto 5,54 % 4,26 % 1,26

OP-Rohkea/ Yhdistelmärahasto 7,14 % 10,17 % 0,69

Lainaaja.fi Vertaislaina 14,35 % 23,71 % 0,60

OP-Korkotuotto/ Lyhyen koron rahasto 0,68 % 0,92 % 0,56

FIM Alpha A/Erikoisrahasto 2,37 % 4,68 % 0,47

Nokia/Yksittäinen osake 15,84 % 45,48 % 0,34

Määräaikaistalletukset (max 1v)/ Käteinen 1,01 % 50,09 % 0,02

Ålandsbanken Emerging Markets/Osakerahasto -1,82 % 12,91 % -0,15
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hasto OP-Korkotuotolla 0,92 %, keskipitkän koron rahasto Ålandsbanken Euro Bon-

dilla, 1,11 % ja Fellow Finance vertaislainalla, 1,42 %.  

 

Taulukosta 4 eri sijoitustuotteet on asetettu suuruusjärjestykseen isoimmasta Shar-

pen luvusta pienimpään.  Sijoitustuote on tuottanut sitä paremmin suhteessa riskiinsä 

mitä korkeampi Sharpen luku on (Puttonen & Repo, 2003, 193).  Kokonaisuudessaan 

kaikki paitsi yksi tutkimuksessa mukana olleista sijoitusinstrumenteista sai positiivi-

sen Sharpen luvun. Selvästi parhaiten riskiinsä nähden on tuottanut Fellow Financen 

vertaislainat sijoittajilleen saaden Sharpen luvuksi 9,02. Toiseksi korkeimman Shar-

pen luvun tutkimuksessa sai Bondoran vertaislainat, 3,57. Kolmas tutkimuksessa 

mukana ollut vertaislainayhtiö Lainaaja.fi sai Sharpen luvuksi vain 0,60, joka oli kuu-

deksi korkein Sharpen luku ja selvästi kahta muuta vertaislainaa heikompi.  Kor-

keimman rahaston Sharpen luvun sai Ålandsbankenin Euro Bond –rahasto, 2,37. 

Muiden sijoitustuotteiden Sharpen luku liikkui 0,69 – 0,02 välillä, ja heikoimman ar-

von, eli huonoiten riskiinsä nähden tuottanut rahasto oli Ålandsbankenin Emerging 

Markets, saaden arvoksi -0,15. Tuloksista voidaan myös havaita, että korkea volatili-

teetti laskee sijoitustuotteen saamaa Sharpen lukua merkittävästi. Kokonaisuudes-

saan on tuloksista havaittavissa, että vertaislainayhtiöt ovat saaneet merkittävästi 

korkeammat Sharpen luvut kuin tutkimuksessa mukana olleet rahastot, ja näin ollen 

vertaislainat ovat olleet tutkimusaikana suhteessa riskiinsä kannattavampia. On kui-

tenkin huomioitava, että vertaislainyhtiöiden tuotot ovat kyseisen yhtiön koko lai-

nasalkun keskiarvoja eikä sijoittajalla ole mahdollista sijoittaa yhtä hajautetusti. Ra-

hastojen osalta on toisin, koska osuudenomistajan hajautus tapahtuu koko rahaston 

alla oleviin omistuksiin. 

 

4.2 Kovarianssit yhtiökohtaisesti 

 

Tutkimuksessa laskettiin edellä mainittujen, jokaista eri riskiluokkaa kuvaavien sijoi-

tusinstrumenttien ja vertaislainayhtiöiden tuottojen välinen kovarianssi eli yhteisvaih-

telu (Kallunki et al., 2002, 61- 65).  Kovarianssin laskemisella voidaan havaita eri 

tuotteiden välinen yhteisvaihtelu, jonka perusteella voidaan valita sijoitusportfolioon 

optimaalisia tuotteita ja vaikuttaa sijoittajan salkkuun kohdistuvaan riskiin. Jos kova-
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rianssi on negatiivinen, toisen tuotteen positiivinen tuotto kompensoi toisen tuotteen 

negatiivisen tuoton. Vastaavasti jos tuotot liikkuvat samaan suuntaan, on kovarianssi 

positiivinen ja tuotot vaihtelevat samansuuntaisesti. 

 

Lainaaja.fi vertaislainapalveluiden tuotoilla oli suurin positiivinen kovarianssi OP-

Rohkea-rahaston (18,19) sekä FIM Euro –rahaston kanssa (5,19). Lainaaja.fi sai tut-

kimuksen korkeimmat positiiviset kovarianssit arvot edellä mainittujen tuotteiden 

kanssa. Tulosten perusteella Lainaaja.fi tuotot liikkuvat samaan suuntaan kyseisten 

rahastojen kanssa kolmen vuoden tuottojen perusteella.  Tuloksista on havaittavissa, 

että kahden muun vertaislainayhtiön, Fellow Finnacen ja Bondoran, tuottojen kova-

rianssit OP-Rohkean ja FIM Euron kanssa eivät ole olleet samansuuntaiset. FIM Eu-

ron kohdalla molemmat verrattavat vertaislainayhtiöt ovat saaneet negatiivia arvoja. 

Myös OP-Rohkea-yhdistelmärahaston kohdalla Fellow Financen ja Bondoran tulok-

set ovat olleet nollan tuntumassa arvon molemmin puolin. Ainoa tutkimuksessa ollut 

sijoitusinstrumentti, jonka kanssa Lainaaja.fi tuotot saivat negatiivisen kovarianssin, 

oli alle vuoden mittaisten määräaikaistalletusten korot.  Näiden tuottojen välinen ko-

varianssi oli -0,57.  Tulokset on koottuna taulukkoon 5. 

 

Fellow Financen kovarianssit kaikkien kahdeksan tutkimuksessa olleen sijoitustuot-

teen kanssa olivat lähellä nollaa tai sen tuntumassa. Positiivisen kovarianssin Fellow 

Financen tuotot saivat määräaikaistalletusten tuottojen (0,06), OP-Korkotuotto-

rahaston (0,25), OP-Rohkea-rahaston (0,88) Ålandsbankenin Emerging Markets 

osakerahaston (0,50), FIM Alpha A erikoissijoitusrahaston (0,08) ja Nokian osakkeen 

tuoton (0,15) kanssa. Kaikki positiiviset arvot ovat hyvin lähellä nollaa, ja korkein po-

sitiivisista kovariansseista oli OP-Rohkea-rahaston kanssa 0,88. Negatiiviset kova-

rianssit ovat Fellow Financen tuottojen ja Ålandsbanken Euro Bond keskipitkän koron 

rahaston tuottojen (-0,04), sekä FIM Euro pitkänkoron rahaston tuottojen (-0,14) 

kanssa. Vastaavasi negatiiviset kovarianssit ovat erittäin lähellä nollaa.  

 

Bondoran kovarianssit mukailivat suuruusluokaltaan Fellow Financen kovariansseja. 

Bondoran tuotot saivat tutkimuksessa positiivisen kovarianssin määräaikaistalletus-
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ten korkojen (0,10), OP-Korkotuotto lyhyen koron rahaston (0,91), Ålandsbankenin 

Euro Bond keskipitkän koron rahaston (0,14) sekä Nokian osakkeen kurssin (1,02) 

kanssa.  Negatiiviset kovarianssit Bondoran tuotot sai Fim Euro pitkän koron rahas-

ton (-0.12), OP-Rohkea yhdistelmärahaston (-0,72), Ålandsbanken Emerging Mar-

kets osakerahaston (-0,68) sekä FIM Alpha A erikoissijoitusrahaston (-0,04) kanssa. 

Kovarianssiluvut olivat suhteellisen matalia, korkeimmat positiivisen kovarianssin ol-

lessa 1,02.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimukseen valittujen sijoitusinstrumenttien kurssikehityksen ja 

vertaislainayhtiöiden tuottojen kehityksen kovarianssi on pääsääntöisesti positiivinen 

eli tuotot yhteisvaihtelevat samaan suuntaan. Lainaaja.fi palvelun tuottojen kova-

rianssi on positiivinen kaikkien muiden sijoitusinstrumenttien kanssa paitsi alle vuo-

den määräaikaistalletusten korkojen. Fellow Financen sijoittajan saamat tuotot saivat 

negatiivisen kovarianssin vain FIM Euro pitkän koron rahaston kanssa ja Ålandsban-

kenin Euro Bond keskipitkän koron rahaston kanssa. Bondoran tuotoissa havaittiin 

tutkimuksessa eniten negatiivisia, (4kpl) sijoittajalle suotuisia kovariansseja.  Bondo-

ran vertaislainatuotot kolmen vuoden periodilla saivat negatiivisen kovarianssin FIM 

Euro –rahaston, OP-Rohkea –rahaston, Ålandsbankenin Emerging Markets rahaston 

ja FIM Alpha A erikoissijoitusrahaston kanssa. Kokonaisuudessaan kovarianssi vaih-

teli 18,19 ja -0,72 välillä. 

 

Tutkimustulosten perusteella sijoittajan oli kannattavaa suosia Bondoran vertaislaino-

ja muiden sijoitusinstrumenttien kanssa sijoitusportfoliossaan. Fellow Finance sai 

vain yhden ja Lainaaja.fi ei yhtään negatiivista kovarianssia, joka kertoo tuottojen 

yhteisvaihtelun olleen samansuuntaista. Bondora sai tutkimuksessa eniten negatiivi-

sia kovarianssi lukuja muiden sijoitusinstrumenttien kanssa (4kpl). Markkinoiden ylei-

set liikkeet ja muutokset eivät ole vaikuttaneet samalla lailla Bondoran vertaislaina-

uksen tuottoihin kuin muiden sijoitusinstrumenttien tuottojen kehitykseen. On kuiten-

kin huomioitavaa, että vertaislainauksen tuottoihin vaikuttaa ennen kaikkea sijoittajien 

maksukyvyssä tapahtuvat muutokset, pystyykö lainaaja maksamaan pääoman sekä 

koron takaisin. Esimerkiksi korkotason muutos heijastuu ja vaikuttaa sijoittajan saa-
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man maksituoton määräytymiseen lainojen huutokaupassa, eli kuinka suurta tuottoa 

sijoittaja haluaa suhteessa markkinakorkoihin.  

 

Taulukko 5. Kovarianssit yhtiökohtaisesti. 

 

 

 

4.3 Korrelaatiot yhtiökohtaisesti 

 

Tutkimuksessa laskettiin vertaislainasijoittamisesta saatujen tuottojen korrelaatiot 

suhteessa valittuihin sijoitusinstrumentteihin. Korrelaatiokerroin kuvaa sitä, kuinka eri 

aikasarjojen havainnot yhteisliikkuvat (Kallunki et al., 2002, 82). Tällä tarkoitetaan 

muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta toisistaan. Kuviossa 7 on havainnollistettu 

korrelaation tulosten tulkinta. Jos korrelaatio on +1, on korrelaatio täydellisen positii-

vinen. Vastaavasti, jos korrelaation tulos on -1, on korrelaatio täydellisen negatiivi-

nen. Sijoittajan kannattaa suosia negatiivisen korrelaation omaavia tuotekombinaa-

tioita, ja tällä tavoin koota hyvin hajautettu salkku sekä vähentää tuottojen vaihtelua 

(volatiliteettiä). 

 

 

 

 

Kuvio 7. Korrelaation suuruus.  

Kovarianssi

Määräaikaistallletukset OP-Korkotuotto Ålandsbanken Euro Bond FIM Euro

Keskiarvo -0,02 0,75 0,34 0,96

Lainaaja.fi -0,57 0,46 2,03 5,19

Fellow Finance 0,06 0,25 -0,04 -0,14

Bondora 0,10 0,91 0,14 -0,12

Kovarianssi

OP-Rohkea Ålandsbanken Emerging Markets FIM Alpha A Nokia

Keskiarvo 3,87 -0,17 0,05 1,00

Lainaaja.fi 18,19 0,30 1,02 1,35

Fellow Finance 0,88 0,50 0,08 0,15

Bondora -0,72 -0,68 -0,04 1,02
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Lainaaja.fi sijoittajan saamien tuottojen kehityksen korrelaatio valittujen sijoitustuot-

teiden välillä vaihteli tutkimuksessa vahvan negatiivisen korrelaation ja kohtalaisen 

positiivisen korrelaation välillä. Korrelaatiot ovat esitettynä taulukossa 6. Tuotot ovat 

liikkuneet lineaarisesti vahvasti negatiivisesti alle 12 kuukauden määräaikaistalletus-

ten tuottojen kanssa tutkimukseen valitulla aikaperiodilla tammikuusta 2013 huhti-

kuuhun 2016. Molempien tuotot ovat olleet lineaarisesti laskevat. Kuitenkin Lainaa-

ja.fi –palvelun sijoittajien saamat tuotot ovat muiden sijoitustuotteiden kanssa liikku-

nut lineaarisesti positiivisesti. Matalin positiivinen korrelaatio Lainaaja.fi tuotoilla oli 

Ålandsbankenin Emergin Markets – rahaston kanssa, 0,03. Korkein kohtalainen posi-

tiivinen korrelaatio tutkimuksessa saatiin FIM Euro pitkän koron rahaston kanssa, 

0,36. 

 

Fellow Financen sijoittajien saamat tuotot saivat tutkimuksen vahvimmat positiiviset 

sekä negatiiviset korrelaatiot. Positiivinen korrelaatiotulos saatiin kaikkien muiden 

sijoitustuotteiden kanssa paitsi Ålandsbankenin Euro Bond keskipitkän koron rahas-

ton ja FIM Euro pitkän koron rahaston kanssa. FIM Euro –rahaston ja Fellow Finan-

cen välinen korrelaatio oli vahvasti negatiivinen, -0,61.  Vastaavasti Ålandsbankenin 

Euro Bond –rahaston kanssa korrelaatio oli -0,59, joka voidaan tulkita vahvasi nega-

tiiviseksi. Tutkimuksen vahvin positiivinen korrelaatio, 0,93, saatiin Fellow Financen 

ja alle 12 kuukauden määräaikaistalletusten korkojen kanssa. Näiden kahden väliset 

tuotot liikkuivat lineaarisesti positiivisesti samaan suuntaan. Fellow Financen tuotto-

jen kehitys sai vahvasti positiivisen korrelaation myös muiden sijoitusinstrumenttien 

kanssa. Positiivinen korrelaatio oli OP-Korkotuoton 0,89, OP-Rohkean 0,55, Ålands-

banken Emerging Markets 0,62, Fim Alpha A 0,61 ja Nokian osakkeen, 0,63 kanssa.  

 

Bondoran korrelaatio muiden sijoitustuotteiden kanssa vaihteli kohtalaisen positiivi-

sen korrelaation ja heikon negatiivisen korrelaation välillä. Korkein positiivinen korre-

laatio tutkimuksessa saatiin Bondoran osalta OP-Korkotuoton kanssa, jonka korre-

laation tulos oli 0,48. Toisiksi korkein positiivinen korrelaatio oli alle 12 kuukauden 

mittaisten määräaikaistalletusten korkojen kanssa, 0,44. Negatiiviset korrelaatiot 

Bondoran osalta olivat joko heikkoja tai korrelaatiota ei ollut. Heikko negatiivinen kor-
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Korrelaatio

Määräaikaistallletukset OP-Korkotuotto Ålandsbanken Euro Bond FIM Euro

Keskiarvo -0,02 0,10 0,06 0,07

Lainaaja.fi -0,58 0,05 0,33 0,36

Fellow Finance 0,93 0,89 -0,59 -0,61

Bondora 0,44 0,48 0,10 -0,03

Korrelaatio

OP-Rohkea Ålandsbanken Emerging Markets FIM Alpha A Nokia

Keskiarvo 0,08 -0,02 0,02 0,11

Lainaaja.fi 0,33 0,03 0,29 0,13

Fellow Finance 0,55 0,62 0,61 0,63

Bondora -0,06 -0,26 -0,05 0,44

relaatio tulos saatiin Ålandsbankenin Emerging Markets –rahaston kanssa joka oli -

0,26. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa saadut korrelaatioarvot olivat positiivisia, ja nega-

tiivisia korrelaatiota oli suhteessa vähäisesti. Vahvimmat positiiviset korrelaatiot olivat 

lähellä täydellistä positiivista korrelaatiota. Nämä tulokset saatiin Fellow Financen ja 

määräaikaistalletusten (0,93) ja Fellow Financen ja OP-Korkotuoton (0.89) välillä. 

Vahvat negatiiviset korrelaatiot saatiin vain Lainaaja.fi ja määräaikaistalletusten (-

0,58), Fellow Financen ja Ålandsbanken Euro Bondin (-0,59) sekä Fellow Financen 

ja FIM Euron (-0,61) välillä.  

 

Tulokset osoittavat, että vertaislainatuotot sekä tutkimukseen valittujen sijoitusinst-

rumenttien tuotot liikkuivat pääsääntöisesti samaan suuntaa, joka oli havaittavissa 

myös kovarianssiluvuista. Markkinoilla tapahtuvat muutokset aiheuttavat samansuun-

taisia liikkeitä kaikissa positiivisen korrelaation saaneissa kombinaatioissa. Sijoittajan 

kannalta on kiinnostavaa, että tutkimuksessa saatiin myös muutamia vahvoja nega-

tiivia korrelaatioita. Fellow Finance sai vahvat negatiiviset korrelaatiot joukkovelkakir-

jamarkkinoille sijoittavan Ålandsbankenin Euro Bond rahaston kanssa sekä FIM Euro 

rahaston kanssa. Jos sijoittaja olisi sijoittanut näihin vertailtaviin instrumentti pareihin, 

olisi salkun volatiliteetti ollut pienempi. Markkinatilanteiden muutokset eivät olisi vai-

kuttaneet yhtä vahvasti sijoittajan salkun arvoon, koska tuotteiden reaktiot markkinoi-

den muutokseen olisivat vastakkaiset.  

 

Taulukko 6. Korrelaatio 
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4.4 Riskit suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin 

 

Riski-tuotto-suhde on muodostettu käyttämällä pohjana Puttosen ja Revon (2003) 

kirjassa lanseeraamaa tuotto-riski-kuvaajaa sijoitusmuotojen osalta (Kuvio 8). Kuvi-

ossa on laitettu yksittäiset sijoitustuotteet 1) käteinen, 2) lyhyen koron rahasto 3) 

keskipitkän koron rahasto 4) pitkänkoron rahasto, 5) yhdistelmärahasto, 6) osakera-

hasto, 7) erikoisrahasto ja 8) yksittäinen osake kuvaajan suoralle alhaisimmasta odo-

tetusta tuotosta korkeimpaan odotettuun tuottoon huomioiden sijoitusinstrumentin 

riski. Tutkimuksessa kerättiin eri lähteiden avulla jokaiselle sijoitusmuodolle keski-

määräinen odotettu tuotto. Käteisen tuotoksi on tutkimuksessa valittu Nordean käyt-

tötilin korko, joka oli 20.9.2016 0 prosenttia (Nordea 2016b). Lyhyen-, keskipitkän 

koron rahaston sekä erikoisrahaston odotettu tuotto on koottu Puttosen ja Revon 

(2003) kirjan sijoituskohteiden odotettuja tuottoja apuna käyttäen. Pitkänkoron rahas-

ton, yhdistelmärahaston ja osakerahaston tuotto-odotuksina on käytetty tutkimukses-

sa eri rahastoyhtiöiden julkaisemia tuotto-odotuksia kullekin rahastotyypille. Rahasto-

jen tuotto-odotusten laskentatapa vaihtelee hieman riippuen rahastoyhtiöstä perustu-

en kuitenkin historiallisiin tuottolukuihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Riskituotto-suhde sijoitusmuotojen sijoituspolitiikan mukaisesti (Puttonen & 

Repo 2003, 27). 
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Vastaavasti riski-tuotto-mittariin vertaislainojen luottoluokituksen (rating) pohjana 

käytettiin Bondoran kahdeksan portaista lainanhakija-luottoluokitusta (liite 2). 

Bondora luokittelee lainanhakijan erilaisten tekijöiden, kuten maksukyvyn ja tulojen, 

perusteella luokkaan AA – HR, AA:n ollessa luottoluokitusta korkein (maksukyky 

korkea) ja HR luokka heikoin (maksukyky erittäin heikko). Bondora laskee jokaiselle 

luottoluokalla odotetun tuoton (kuvio 9) historiatietoihin perustuen, jota on käytetty 

taulukossa 7. Tuottoa vertailtaessa on tutkimuksessa huomioitu kaaviossa 

odotettavissa oleva minimitappio alkuperäisestä pääomasta, ja ne löytyvät liitteestä 2. 

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että riskiluokat eivät vastaa täysin toisiaan ja 

ovat näin ollen havainnollistamassa eri riskiluokkien tuottoja ja riskejä 

vertaislainaamisen sekä eri sijoitusmuotojen osalta.  

 

Kuvio 9. Bondoran odotettu tuotto per luottoluokka 3.8.2016 (Bondora 2016b).  

 

Taulukkoon 7 on yhdistetty kaikkien sijoitusmuotojen sekä vertaislainaluottoluokkien 

odotetut tuotot matala riskisimmästä korkeariskisimpään. Sijoitusmuotojen odotettu 

tuotto vaihtelee matalariskisimmän käteisen nollan prosentin ja korkeimman riskin 

omaavan yksittäisen osakkeen 11 prosentin odotetun tuoton välillä.  Bondoran välit-

tämiin lainoihin sijoittavien keskimääräinen odotettu tuotto ilman luottotappioista joh-

tuvaa korjausta vaihtelee 12,22 % ja 20,59 % välillä. Odotettavissa olevat minimitap-
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piot alkuperäisestä pääomasta on parhaimmassa luottoluokassa 0 prosenttiyksikköä 

ja heikoimmassa luottoluokassa minimissään 25 prosenttiyksikköä.  

 

Sijoitusmuotojen tuotto vaihtelee alhaisimman odotetun tuoton ja korkeimman odote-

tun tuoton välillä 11 prosenttia, kun vastaavasti vertaislainojen odotettu tuotto mata-

limman ja korkeimman riskiluokan välinen ero on vain 3,22 prosenttia. Tuotoissa on 

huomattavaa, että matalan koron taloustilanne vaikuttaa eritoten käteisen ja lyhyen 

koron rahaston tuottoihin, mikä suoraan tutkimuksessa näkyy käteisen odotettuna 

tuottona. Vaikutus ulottuu myös muihin sijoitusinstrumentteihin, joissa käytetään kor-

kotuotteita osana portfolion rakennetta. Korkotaso heijastuu nopeammin käyttötilien 

korkoihin, kun pankit voivat muuttaa sopimusten ehtoja nopeastikin, kun taas rahas-

toissa voi olla pitkiäkin sopimuksia, joissa saatu korkotuotto on markkinakorkoa kor-

keammalla tasolla. Kuitenkaan Suomen vertaislainamarkkinoilla sijoittajien saamien 

tuottojen ja vastaavasti lainanottajien maksamien korkojen tasoon ei ole havaittavis-

sa suoraan markkinakorkojen mataluuden vaikutusta. Kuviossa 14 on korkotason 

kehitys Fellow Financen vertaislainapalvelussa vuoden 2014 alusta vuoden 2016 

syyskuuhun. Vaikka markkinakorot ovat olleet alhaisella tasolla koko periodin, ei ver-

taislainasijoittajien saamat korkotuotot ole tippuneet voimakkaasti alas muiden korko-

tuotteiden tuottojen tasolle.  

 

Vaikka sijoitusvaihtoehtoja ja eri riskiluokituksen omaavia vertaislainasijoituksia ei 

voida suoraan yksi yhteen verrata yksittäisellä tuotetasolla, voidaan riskin ja tuoton 

suhdetta havainnoida useamman vaihtoehdon ja luokituksen avulla. Käteisen (0 %), 

lyhyen koronrahaston (3,8 %), keskipitkän koron rahaston (5,50 %) ja pitkän koron 

rahaston (6,00 %) odotettu tuotto on keskimäärin 3,825 %. Vastaavasti samaa riski-

luokkaa olevat vertaislainojen odotetut tuotot olivat AA –luokan sijoituksissa 12,22%, 

A-luokan sijoituksissa 13,09%, B-luokan sijoituksissa 13,05% ja C –luokan sijoituk-

sissa 14,04%.  Näiden neljän alimman riskiluokan vertaislainasijoituksen odotettu 

tuotto on keskimäärin 13,01 prosenttia. Valittujen sijoitusvaihtoehtojen ja neljän ver-

taislainan parhaimman riskiluokituksen sijoitusten odotettu tuotto eroaa keskimää-

räistä tuottolukua verratessa 9,185 prosenttia.  
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Taulukko 7. Riski-tuotto luokittelu.  

 

 

Tutkimuksessa olevien vertaislainojen odotettuja tuottoa katsoessa tulee myös huo-

mioida Bondoran laskema odotettavissa oleva tappio suhteessa alkuperäiseen pää-

omaan, joka kuvaa vertaislainaamiseen liittyvää luottoriskiä. Parhaimmissa AA -

luokan lainoissa odotettavissa oleva tappio alkuperäisestä pääomasta on arvioitu 

minimissään olevan nolla, kun taas kaikkein riskisimmässä HR-luokassa odotettavis-

sa oleva tappio on 25 prosenttia tai enemmän. Odotettavissa olevasta minimi tappi-

osta voidaan havaita, ettei riski kasva tasaisesti matalariskisimmästä korkeimpaan 

riskiin mentäessä. Kuviossa 10 on havainnollistettu tilanne. Riskiluokituksen nous-

tessa odotettavissa oleva tappio lähtee jyrkempään nousuun kuin verrattava odotettu 

tuotto; riskin ja tuoton kulmakerroin ei ole sama. Riskin kasvaessa tulisi myös tuoton 

kasvaa. Kuviosta voidaan myös havainnoida, että huonoimman luottoluokituksen lai-

nojen (HR) kohdalla odottavissa oleva tappio on suurempi kuin odottavissa oleva 

tuotto keskimäärin. Näin ollen näihin lainoihin sijoittaminen Bondoran palvelussa ei 

ole ollut kannattavaa keskimääräisesti mitattuna.  

 

Käteinen 0,00 AA 12,22 0,00 Matala riski

Lyhyen koronrahasto 3,80 A 13,36 2,00

Keskipitkän koron rahasto 5,50 B 13,45 3,00

Pitkänkoron rahasto 6,00 C 14,86 5,50

Yhdistelmärahasto 7,00 D 16,22 9,00

Osakerahasto 9,00 E 17,23 13,00

Erikoisrahasto 10,05 F 19,33 18,00

Yksittäinen osake 11,00 HR 20,59 25,00 Korkea riski

Odotettu tuottoSijoitusvaihtoehto Riskimittari

Odotettavissa oleva 

tappio min. 

alkuperäisestä 

pääomasta (%)
Bondoran 

riskiluokitus

Odotettu tuotto 

keskimäärin %
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Kuvio 10. Vertaislainojen odotettavissa oleva tuotto suhteessa odotettavissa olevaan 

minimi tappioon. 

 

4.5 Lainanottajien kustannukset yhtiökohtaisesti 

 

Lainanottajan kustannuksia on tutkittu vertaamalla neljän vertaislainayhtiön (Fellow 

Finance, Fixura, Lainaaja.fi ja Bondora) ja neljän pankin (Osuuspankki, Nordea, 

Danske Bank ja Aktia) kulutusluottojen korkoja sekä lainaan sisältyviä muita kuluja. 

Kaikkien yhtiöiden tiedot luottojen kustannuksista ja koroista on kerätty yhtiöiden vi-

rallisilta verkkosivuilta sekä verkkosivuilta löytyvistä voimassaolevista hinnastoista. 

Osuuspankin ja Nordean osalta valittiin Joustoluotto ja Danske Bankin ja Aktian osal-

ta Käyttölaina. Tietojen pohjalta on laskettu esimerkkilainojen avulla lainojen lyhen-

nysten määrät (annuiteetti), muiden kulujen osuudet yhtiökohtaisesti sekä lainojen 

kokonaiskustannukset. Vertaislainayhtiöiden korkona on käytetty Fellow Financen 

ilmoittamaa keskikorkoa luokan 3 lainoille (asteikolla 1-5), koska kaikilta vertais-

lainayhtiöiltä ei ollut saatavilla myönnettyjen lainojen keskikorkoa per riskiluokka. 

Pankkien korkoina on käytetty jokaisen pankin ilmoittamaa korkokantaa. 

 

Esimerkkilainan tietoina on käytetty 4000 euron lainaa, joka nostetaan kokonaisuu-

dessaan heti laina-ajan alussa. Maksuaika lainalla on 5 vuotta. Lyhennykset on las-

kettu annuiteettilainan mukaan, eli jokainen maksuerä on samansuuruinen. Jokaisen 
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vuoden osalta on ilmoitettu koko vuoden lyhennysten ja korkojen osuus sekä mikä on 

pääoman määrä vuoden lopussa lyhennysten jälkeen. Oletuksena on, että muut kulut 

maksetaan lyhennyksen lisäksi, eikä niitä vähennetä lyhennyksen määrästä. Vertais-

lainayhtiöiden osalta on korkona käytetty Fellow Financen 29.7.2016 esittämää 3 

riskiluokan lainojen keskikorkoa 16,87 % (Kuvio 14). 

 

4.5.1 Vertaislainayhtiöt 

 

Taulukossa 8 on kuvattu kaikkien vertaislainayhtiöiden tiedot kootusti. Jokaisen yhti-

ön lainan ensimmäisen vuoden muihin kustannuksiin on laskettu lainan välitys- ja 

järjestelypalkkiot, jotka peritään lainan noston yhteydessä sekä vuotui-

set/kuukausittaiset tilinhoitopalkkiot. Oletuksena on, että laina nostetaan kokonaan 

heti laina-ajan alussa. Muina vuosina muissa kuluissa on laskettu yhtiökohtaiset vuo-

tuiset maksut, jotka perustuvat yhtiöstä riippuen kiinteisiin maksuihin tai alkuperäises-

tä lainamäärästä laskettaviin palkkioihin. Yhtiökohtaisesti laskelmissa käytetyt palkki-

ot on esitettynä liitteessä 3.  

 

Fellow Finance veloittaa lainan järjestelypalkkiona 5-6 % lainan määrästä riippuen 

lainan suuruudesta, rajoittaen kuitenkin palkkion 250 euroon. Tilinhoitopalkkio on 0,4-

1 % per kuukausi laskettuna alkuperäisestä lainapääomasta. Taulukon 8 laskelmas-

sa tilinhoitopalkkiona on käytetty 0,4 %. Fellow Financen ensimmäisen vuoden kulut, 

216 euroa, ovat alhaisimmat muihin tutkimukseen valittujen vertaislainayhtiöihin ver-

rattuna. Kulut ovat 200 euroa pienemmät verrattuna toiseksi halvimpaan Lainaaja.fi 

ja 750 euroa pienemmät kuin verrataan tutkimuksen kalleimpaan yhtiöön Fixuraan. 

Vertaislainayhtiö Lainaaja.fi veloittaa laina-asiakkaaltaan lainan välityspalkkiota mi-

nimissään 7,5 % nostetusta lainamäärästä. Yhtiö veloittaa myös 3-5 euroa kuukau-

dessa tilinhoitopalkkiota. Taulukon 8 laskelmassa kuukausittaisena tilinhoitopalkkiona 

on käytetty 3 euroa per kuukausi. Lainaaja.fi-palvelulla on tutkimukseen valituista 

yhtiöistä kaikkein korkein lainan välityspalkkio, 7,5 %, joka nostaa merkittävästi en-

simmäisen vuoden kuluja. Kuitenkin kokonaiskustannuksilta mitattuna yhtiö sijoittuu 

vertaislainayhtiöiden vertailussa toisiksi edullisimmaksi.  
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Lainan tiedot

Lainan määrä 4000 €

Laina-aika 5 vuotta

Korko 16,87 %

Lyhennys 1246,52 €/vuosi

Vuosi Lyhennys Korot Pääoma Fellow Finance Lainaaja.fi Bondora Fixura

1 1246,52 674,80 3428,28 216,00 336,00 398,00 446,00

2 1246,52 578,35 2760,11 16,00 36,00 137,13 146,00

3 1246,52 465,63 1979,22 16,00 36,00 110,40 146,00

4 1246,52 333,89 1066,59 16,00 36,00 79,17 146,00

5 1246,52 179,93 0,00 16,00 36,00 42,66 146,00

Yhteensä 6232,61 2232,61 280,00 480,00 767,37 1030,00

Lainan kokonaiskustannus 6512,61 6712,61 6999,98 7262,61

Muut kulut vertaislainayhtiö kohtaisesti

Virolainen Bondora veloittaa lainan nostaneelta asiakkaalta 5,95 % lainan välitys-

palkkion, joka lasketaan lainan pääoman määrästä. Bondora veloittaa myös vuosit-

taisen hallinnointipalkkion 4 %. Yhtiön ehdoista ei ilmene, lasketaanko vuosittainen 

hallinnointipalkkio alkuperäisestä pääomasta vai vuosittain jäljellä olevasta velan 

määrästä. Taulukon 8 laskelmassa on oletuksena, että palkkio lasketaan aina vuosit-

tain lyhennysten jälkeen jäljellä olevasta pääomasta. Yhtiön kokonaiskulut, 767,37 

euroa, ovat lähes kolminkertaiset Fellow Financen kuluihin verrattuna. Kuluja nostaa 

suurelta osin vuosittainen 4 % hallinnointipalkkio, joka on moninkertainen Fellow Fi-

nanceen ja Lainaaja.fi nähden kuukausitasolla. Kaikki edellä mainitut kulut löytyvät 

yhtiökohtaisesti kootusti liitteestä 3. 

 

Taulukosta 8 on havaittavissa, että pienimmät kokonaiskustannukset 4000 euron 

lainassa on Fellow Financella (6672,61 euroa) ja suurimmat Fixuralla (7262,61 eu-

roa). Ero muiden kustannusten välillä on 750 euroa laina-aikana. Fixuralla on selke-

ästi muita toimijoita korkeammat palkkiot lainan noston yhteydessä sekä vuosittaiset 

palkkiot. Fellow Financella on pienimmät vuosittaiset kulut lainan nostovuotena sekä 

sen jälkeisinä vuosina.  Valitulla korkokannalla laskettuna vertaislainojen lyhennykset 

ilman muita kuluja on laina-aikana 6232,61 euroa, josta korkojen osuus on 2232,61 

euroa. 4000 euron lainanottaja maksaa korkoja yli puolet alkuperäisen nostetun pää-

oman määrästä vajaan 17 % korkokannalla. 

 

 Taulukko 8. Vertaislainayhtiöiden lainojen kokonaiskustannukset. 
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Muut kulut Lainan tiedot

Vuosi Lyhennys Korot Pääoma OP

1 954,81 248,08 3293,27 218,00 Lainan määrä 4000 €

2 954,81 204,25 2542,71 98,00 Laina-aika 5 vuotta

3 954,81 157,70 1745,60 98,00 Korko 6,202 %

4 954,81 108,26 899,05 98,00 Lyhennys 954,81 €/vuosi

5 954,81 55,76 0,00 98,00

Yhteensä 4774,05 774,05 610,00

Lainan kokonaiskustannus 5384,05

4.5.2 Pankkien kulutusluotot 

 

Osuuspankin Joustoluoton korko on 6,5 % lisättynä 3 kuukauden euriborilla. Kolmen 

kuukauden euribor oli 27.7.2016 -0,298 (Suomen Pankki, 2016a). Täten kokonais-

korko lainalle on 6,202 %. Osuuspankki perii lainan nostosta nostoprovision noston 

määrästä, joka on 3 %. Kuitenkin veloitus on minimissään 3 euroa tai enintään 170 

euroa. Pankki perii myös vuosimaksun 50 euroa sekä kuukausittaisen laskutuspalk-

kion 4 euroa kuukaudessa (OP Ryhmä, 2016c). Vuosittaiset lyhennyksien määrät 

sekä korkojen osuus ovat eriteltyinä taulukossa 9. Osuuspankin korkomarginaali on 

alhaisin verrattuna muihin tutkimukseen valittuihin kulutusluottoihin, 6,5 %, mutta luo-

ton muiden kulujen osuus on neljästä pankista kaikkein kallein. Muiden kulujen mää-

rä ylittää myös vertaislainayhtiöiden Fellow Financen ja Lainaaja.fi laina-ajalta peri-

mät kulut, 170–330 eurolla. Kokonaiskustannuksiltaan kuitenkin Osuuspankin kulu-

tusluotto tulee 1288,11 euroa halvinta ja 1878,56 euroa kalleinta vertaislainaa hal-

vemmaksi. Liitteessä 1 on esitettynä kaikkien pankkien kulutusluottojen perustiedot 

kootusti. 

 

Taulukko 9. Osuuspankin esimerkkilainan kokonaiskustannukset. 

 

 

 

 

 

 

Nordean asiakkailleen tarjoaman Joustoluoton korko on 8 % lisättynä 3 kuukauden 

euriborilla (Nordea, 2016a). Kolmen kuukauden euriborin ollessa negatiivinen, (27.7 -

0,298) kokonaiskoroksi muodostui 7,702 %. Nordean marginaali on 1,5 % korkeampi 

kuin vastaavan Osuuspankin kulutusluoton.  Nordea perii lainasta avausmaksun, jo-

ka määräytyy luoton suuruuden mukaan. Luoton käytöstä peritään kuukausittain 4,5 

euron suuruinen tilinhoitomaksu, joka on vuotuisena summana 54 euroa (Nordea 

2016). Kulurakenteeltaan Nordean kulutusluotto on Osuuspankin kulutusluottoa hal-
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Muut kulut Lainan tiedot

Vuosi Lyhennys Korot Pääoma Nordea

1 993,97 308,08 3314,11 179,00 Lainan määrä 4000 €

2 993,97 255,25 2575,39 54,00 Laina-aika 5 vuotta

3 993,97 198,36 1779,78 54,00 Korko 7,702 %

4 993,97 137,08 922,89 54,00 Lyhennys 993,97 €/vuosi

5 993,97 71,08 0,00 54,00

Yhteensä 4969,85 969,85 395,00

Lainan kokonaiskustannus 5364,85

vempi, mutta 1,5 % korkeampi marginaali nostaa kokonaiskustannukset lähes 

Osuuspankin tasolle. Nordean luoton kokonaiskustannukset esimerkkilainalla on 

19,20 euroa halvempi. Kuitenkin verrattaessa vertaislainoihin Nordean kulutusluotto 

on selkeästi halvempi asiakkaalle kuin mikään tutkimukseen valituista neljästä ver-

taislainasta ja sen lisäkuluista. Taulukossa 10 on koottuna laskelman tiedot. 

 

Taulukko 10. Nordean esimerkkilainan kokonaiskustannukset. 

 

 

 

 

 

 

Danske Bank tarjoaa kulutusluottoasiakkailleen Käyttölaina – tuotetta jonka korko 

muodostuu 6-12 % marginaalista sekä 3 kuukauden euriborista. Marginaalina käyte-

tään joko 6, 8 tai 12 prosenttiyksikköä, joista on valittu laskelmissa käytettäväksi 8 

prosenttiyksikköä. 3 kuukauden euriborin ollessa negatiivinen, -0,298 %, muodostuu 

laskelman korkokannaksi 7,702 %.  Danske Bank veloittaa asiakkailtaan myös 2 pro-

sentin nostoprovision sekä vuosimaksun 10 euroa. Laskutuspalkkio on 3,5 euroa per 

kuukausi (Danske Bank, 2016). Danske Bankin lainan nostovuoden kulut ovat alhai-

semmat kuin yhdelläkään tutkimuksessa mukana olleista vertaislainayhtiöistä, ja toi-

siksi pienimmät muihin pankkeihin verrattuna. Kuitenkin vuosittaiset maksut  ja kuu-

kausittaiset laskutuspalkkiot nostavat vuosien 2-5 muiden kulujen maksut korkeam-

malle kuin vertaislainayhtiö Fellow Financella tai Lainaaja.fi – palvelulla. Kuitenkin 

muiden kustannuksien osalta vain vertaislainayhtiö Fellow Finance on Danske Ban-

kia halvempi. Koska Danske Bankin korko on vertaislainaamista halvempi, on sen 

kokonaiskustannukset viiden vuoden lainalle 1202,76–1952,76 euroa alhaisemmat 

kuin vertaislainauksessa. Muihin pankkeihin verrattuna Danske Bank on kokonais-

kustannuksiltaan halvin, vaikkei sen korkoprosentti ole pienin. Laskelma on esitettynä 

kokonaisuudessaan taulukossa 11. 
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Muut kulut Lainan tiedot

Vuosi Lyhennys Korot Pääoma Danske Bank

1 993,97 308,08 3314,11 132,00 Lainan määrä 4000 €

2 993,97 255,25 2575,39 52,00 Laina-aika 5 vuotta

3 993,97 198,36 1779,78 52,00 Korko 7,702 %

4 993,97 137,08 922,89 52,00 Lyhennys 993,97 €/vuosi

5 993,97 71,08 0,00 52,00

Yhteensä 4969,85 969,85 340,00

Lainan kokonaiskustannus 5309,85

Muut kulut Lainan tiedot

Vuosi Lyhennys Korot Pääoma Aktia

1 1015,06 340,00 3324,94 106,80 Lainan määrä 4000 €

2 1015,06 282,62 2592,49 46,80 Laina-aika 5 vuotta

3 1015,06 220,36 1797,79 46,80 Korko 8,5 %

4 1015,06 152,81 935,54 46,80 Lyhennys 1015,06 €/vuosi

5 1015,06 79,52 0,00 46,80

Yhteensä 5075,32 1075,32 294,00

Lainan kokonaiskustannus 5369,32

Taulukko 11. Danske Bankin esimerkkilainan kokonaiskustannukset. 

 

 

 

 

 

 

Aktian muiden kulujen määrä on vertailun pankeista kaikkein matalin. Sen Käyttölai-

nan korko muodostuu 8,5 % marginaalista ja 3 kuukauden euriborista. Koska kolmen 

kuukauden euribor on negatiivinen, muodostuisi koroksi Käyttölainalle 8,202 %, mut-

ta Aktian Käyttölainan ehtojen mukaan, korko on aina vähintään 8,5 %. Täten taulu-

kossa 12 olevan laskelman korkokantana on käytetty 8,5 %. Perustamismaksu lainal-

la on kiinteä 60 euroa ja kuukausittain veloitetaan 3,90 euron suuruinen laskutus-

palkkio (Aktia, 2016). Aktian ensimmäisen vuoden muiden kulujen määrä on alhaisin 

kaikista, niin muihin pankkeihin kuin vertaislainayhtiöihin verrattuna. Sen muiden ku-

lujen määrä vuosina 2-5 on pankeista alhaisin, mutta suurempi kuin Fellow Financen 

(16 euroa) ja Lainaaja.fi-palvelun (36 euroa) kulut. Aktian kokonaiskustannukset koko 

laina-ajalle on vertaislainayhtiöitä pienemmät, 1143,29 – 1893,29 euroa riippuen mi-

hin yhtiöön verrataan.  

 

Taulukko 12. Aktian esimerkkilainan kokonaiskustannukset. 
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Kuviossa 12 on esitettynä sekä pankkien että vertaislainayhtiöiden kokonaiskustan-

nukset ja muut kulut suurimmasta pienimpään kokonaiskustannuksilla mitattuna. Ku-

viosta on selkeästi havaittavissa edellä läpikäytyjen taulukoiden tulokset. Pankkien 

esimerkkilainalla simuloidut kustannukset on kaikkia vertaislainayhtiöitä matalammat. 

Pankkien kokonaiskustannusten määrä liikkuu 5300 - 5400 euron välillä ja niiden erot 

ovat marginaalisia. Vertaislainayhtiöiden kokonaiskustannukset lähtevät 6600 euros-

ta ylöspäin, kalleimman Fixuran ollessa yli 7200 euroa.  

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että vertaislainayhtiöiden lainan korkona käytettiin keski-

tason riskiluokan (3) keskikorkoa Fellow Financelta. Esimerkiksi Fellow Financen 

keskikorot parhaimman riskiluokan lainoissa on 9,04 % ja korkeimman riskiluokan 

lainassa keskimäärin 28,08 % (Fellow Finance, 2016c). Bondoralla vastaavasti 

12,23–20,59 % (Bondora, 2016b). Jos vertaislainayhtiöt saavat korkotasonsa laske-

maan parhaimman riskiluokan asiakkaiden osalta kilpailukykyiseksi pankkien kulutus-

luottojen kanssa, ovat ne silloin varteenotettava kilpailija näille kulutusluotoille. Las-

keva trendi on havaittavissa kuviosta 13, jossa on esitettynä graafisesti Fellow Fi-

nancen eri riskiluokkien korkotason kehitys. Kuviosta on selvästi huomattavissa, että 

korkojen taso on laskenut vuodesta 2014 lähtien tähän päivään.  

 

Muiden kulujen osalta kulurakenne vertaislainayhtiöissä on kilpailukykyisellä tasolla 

pankkien kulujen kanssa. Kuviosta 12 voidaan nähdä, että esimerkiksi Lainaaja.fi ja 

Fellow Financen muut kulut ovat samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin pankkien 

muut kulut. Pankeista suurimmat muut kulut omaava Osuuspankki on myös koko-

naiskustannuksiltaan kallein pankki. Lainojen kokonaiskustannusten ero kasvaa suu-

reksi valitun korkokannan takia. Kuviosta 12 voidaan havaita, että kaikki neljä Suo-

messa toimivaa pankkia ovat kokonaiskustannuksiltaan vertaislainayhtiöitä edulli-

sempia. Ero halvimman vertaislainayhtiön Fellow Financen ja kalleimman pankin 

Osuuspankin välillä on 1288,56 euroa, joka tuo viisivuotisella lainalla mitattuna vuo-

sittain lisäkustannuksia noin 258 euroa.  
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Kuvio 11. Lainojen kokonaiskustannukset ja muut kulut pankki- ja vertaislainayh-

tiökohtaisesti. 

 

Suomen Pankki ylläpitää tilastoa rahalaitosten uusien kulutusluottojen kehityksestä. 

Kuviossa 13 on mukana täysin uudet sopimukset sekä sopimukset, jotka on neuvo-

teltu uudelleen pankin kanssa. Kuviossa on tilastot aikaväliltä tammikuu 2003 - huhti-

kuu 2016. Tilastossa on esitettynä kulutusluottojen korkoja alle vuoden maturiteetin 

lainoille sekä yli vuoden maturiteetin lainoille sekä kaikkien kulutusluottojen todellinen 

vuosikorko. Tilastossa ei ole mukana vertaislainayhtiöiden korot. Tällä aikavälillä ra-

halaitosten myöntämien kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat vaihdelleet noin 

4,5 % ja 6,6 % välillä. Alhaisimmillaan vuosikorot ovat olleet huhtikuussa 2010, jolloin 

todellinen vuosikorko oli 4,55 % ja korkeimmillaan heinäkuussa 2014, jolloin todelli-

nen vuosikorko oli 6,59 %.  

 

Kulutusluottojen, joiden maksuaika on ollut yli vuosi, korot lähtivät maltilliseen nou-

suun 2015 loppuvuodesta, jolloin korot olivat 4,5 % luokkaa. Tasaisen nousun seura-

uksena vuonna 2008 korko ylitti 6 %. Taloudessa vallinneen kriisitilanteen takia kulu-

tusluottojen korot lähtivät laskuun vuoden 2008 loppupuolella, ja korko alitti 4 % 

vuonna 2010 ollen alhaisimmillaan heinäkuussa 2010, 3,63 %. Kulutusluottojen korko 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

Fixura Bondora Lainaaja.fi Fellow
Finance

OP Aktia Nordea Danske

Kokonaiskustannukset 

Kokonaiskustannus Muut kulut



51 
 

 

lähti kuitenkin pian nousuun, ja vuoden 2013 kesäkuussa, yli vuoden maksuajan 

omaavien kulutusluottojen korko oli 10,4 %.  

 

Alle vuoden mittaisten kulutusluottojen käyrä on liikkunut samansuuntaisesti kulutus-

luottojen todellisen vuosikoron käyrän kanssa. Näiden kulutusluottojen korot ovat 

vuosien 2003 – 2016 aikana liikkuneet noin 3 % ja 6,3 % välillä. Kuten kuvaajasta 13 

voidaan havaita, korko näillä alle vuoden maksuajan omaavilla lainoilla on alhaisim-

millaan ollut huhtikuussa 2010, jolloin korko laski 2,92 prosenttiyksikköön. Korkeim-

millaan korot ovat olleet vuoden 2008 lokakuussa, jolloin korko ylitti 6 %, ollen 

6,24 %.  

 

 

 

Kuvio 12. Suomen Pankin tilaston mukaan tehty kuvaaja kulutusluottojen koroista 

aikaväliltä tammikuu 2003 – huhtikuu 2016 (Suomen Pankki, 2016b). 

 

Fellow Finance esittää kuviossa 14 korkotason kehityksen luottoluokittain Fellow Fi-

nancen palvelun kautta välitetyistä lainoista.  Fellow Financen luottoluokituksen mu-

kaisesti luottoluokassa 5 on parhaimman luottoluokan omaavat lainanhakijat ja luo-

kassa 1 heikoimman luottoluokituksen saaneet lainanhakijat. Kuvaajasta voidaan 

huomata loivaa laskua jokaisen luottoluokituksen kohdalla. Kuvaajassa on esitettynä 
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korkojen kehitys aikaväliltä huhtikuu 2014 – syyskuu 2016, jonka aikana parhaimman 

luottoluokituksen saavien lainanhakijoiden keskikorko on tippunut 18,72 prosentista 

9,07 prosenttiin. Vastaavasti huonoimman luotoluokan kategoriassa lasku on ollut 

maltillisempaa. Huhtikuussa 2014 luokan 1 lainojen korko on ollut 32 prosenttia ja 

syyskuussa 2016 25,35 prosenttia.  

 

Kuvio 13. Korkotason kehitys Fellow Financen vertaislainapalvelussa (Fellow Finan-

ce, 2016c).  

 

4.6 Tyypilliset korot 

 

Tutkimuksessa käytettiin tyypillisten korkojen analysoimiseksi Bondoran lainakannan 

tietoja. Tutkimuksessa oli mukana 30813 lainaa, jotka olivat myönnetty aikavälillä 

28.2.2009 – 12.4.2016. Lainakanta sisälsi tiedot jokaisesta haetusta ja myönnetystä 

lainasta tältä aikaväliltä. Lainoista oli esitettynä muun muassa lainan määrä, haettu 

korko, myönnetty korko, hakijan demograafiset tiedot sekä tietoja maksajan maksu-

käyttäytymisestä.  Lainoja Bondora on kyseisellä aikaperiodilla välittänyt Virossa, 

Suomessa ja Espanjassa. Luvuissa on mukana myös Bondoran Slovakian markki-

noilla välitetyt lainat.  Lainojen välittäminen Slovakiassa lakkautettiin 2015 alussa 

(Bondora, 2016c). Data on julkisesti saatavilla Bondoran verkkosivuilta (Bondora, 

2016a). 
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Taulukossa 13 on esitettynä Bondoran kautta välitettyjen lainojen määrä suhteessa 

siihen pääoman määrään, jota lainanhakijat ovat hakeneet. Kokonaisuudessaan kai-

killa markkinoilla on haettu rahoitusta yhteensä hieman alle 80 miljoonalla eurolla, 

mutta tästä määrästä ovat sijoittajat rahoittaneet 91,5 prosenttia, eli hieman yli 73 

miljoonaa euroa. Euroissa mitattuna rahoittamatta jäänyt määrä on 6.789.140,25 eu-

roa.  Eniten rahoitusta vaille jääneitä lainahakemuksia on ollut Espanjan markkinoilla, 

jossa noin 3,5 miljoonaa euroa on jäänyt vaille sijoittajia. Tämä on koko haetusta lai-

napääomasta 20,15 %. Toisiksi eniten euromääräisesti ja prosentuaalisesti pääomaa 

on jäänyt saamatta lainanhakijoilla Suomen markkinoilla. Lainanhakijat eivät ole saa-

neet sijoittajia 2,2 miljoonalle eurolle, joka on koko haetusta pääomasta 9,8 prosent-

tia. Viron ja Slovakian markkinoilla rahoittamatta jääneen pääoma määrä on margi-

naalinen. Slovakiassa rahoittamatta jäi 9033,00 euroa eli 1,07 prosenttia ja Virossa 

1.036.839,25 euroa eli 2,66 % haetusta pääoman määrästä. 

 

Taulukko 13. Bondoran vertaislainapalvelun kautta haettujen lainojen määrä suh-

teessa sijoittajien rahoittamiin lainoihin.  

 

Country Sum of AppliedAmount Sum of FundedAmount Difference: 

EE 38 983 798,30 37 946 969,05 1 036 829,25 

ES 17 481 349,00 13 957 602,00 3 523 747,00 

FI 22 659 195,00 20 439 664,00 2 219 531,00 

SK 839 000,00 829 967,00 9 033,00 

Grand Total 79 963 342,30 73 174 202,05 6 789 140,25 

 

Taulukossa 14 on esitetty lainanhakijan asettama maksimikorko suhteessa siihen 

korkoon, jolla sijoittajat olivat valmiita lainaamaan lainanottajalle. Nämä korot on esi-

tetty taulukossa kuinka monta lainaa on kappalemääräisesti kussakin korkoluokassa.  

Taulukossa on havaittavissa, että lainanottaja on saanut lainaa alhaisemmalla korolla 

kuin minkä on asettanut maksimikoroksi jolla on valmis ottamaan lainan. Esimerkiksi 

korkoluokassa 0 -10 prosenttia, lainanhakija on 73 tapauksessa asettanut maksimi-

koron tähän korkoluokkaan, mutta kuitenkin 126 lainanhakijan sijoittajien huutokau-

passa asettama korko on laskenut samaiseen luokkaan. Sama muutos on havaitta-

vissa korkoluokassa 10,01–20. 4002 lainanhakijaa on asettanut maksimikoron tähän 

luokkaan, mutta laina on myönnetty sijoittajien toimesta 4124 lainaajalle tämän kor-
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koluokan korolla. Tilastossa käy myös ilmi, että kolmessa suurimmassa korkoluokas-

sa, 50,01 -60, 60,01 – 70 ja 70,01- 93,65, lainanhakijoiden asettama maksimikorko 

vastaa sitä korkoluokkaa, jolla sijoittajat ovat valmiita antamaan lainaa. Taulukosta 

13 on myös havaittavissa, että Bondoran kautta välitettyjä lainoja on kappalemääräi-

sesti eniten koroluokissa 20,01 – 30 (9897) ja 30,01–40 (2189).  

 

Taulukko 14. Lainanhakija asettama maksimikorko (kpl) suhteessa hyväksyttyyn lai-

nan korkoon (kpl)  

 

Interest bucket Issued interest Interest 

0-10 126 73 

10,01-20 4124 4002 

20,01-30 11809 11850 

30,01-40 9897 9981 

40,01-50 2189 2239 

50,01-60 1160 1160 

60,01-70 426 426 

70,01-93,65 1082 1082 

Total  30813 30813 

 

Lainanhakijan asettamaa maksimikorkoa suhteessa sijoittajien myöntämään korkoon 

on havainnollistettu kuviossa 15. Kuviosta voi nähdä, että ensimmäisessä kahdessa 

korkoluokassa on enemmän kappalemääräisesti lainanottajia, jotka ovat saaneet täl-

lä korolla lainaa kuin niitä, ketkä ovat asettaneet maksimikoron tälle tasolle.  Kolmes-

sa seuraavassa luokassa tilanne on käänteinen, ja kolmessa korkeimmassa korko-

luokassa määrät ovat yhtäläiset. 
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Kuvio 14. Lainanhakijan asettama maksimikorko suhteessa sijoittajien myöntämään 

korkoon. 

 

 

Kuvio 15. Lainojen korot korkoluokittain. 

 

Kuviossa 16 on havainnollistettu miten välitettyjen lainojen kappalemäärät kussakin 

korkoluokassa ovat suhteessa kaikkiin myönnettyihin lainoihin. Eniten lainoja on väli-
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tetty korkoluokassa 20,01 -30,00 prosenttia. Tähän korkoluokkaan sisältyviä lainoja 

kaikista lainoista kappalemääräisesti oli 38 prosenttia. Toiseksi suurin korkoluokka 

oli, 30,01 -40,00, 32 prosentin osuudellaan kaikista välitetystä lainoista. Kolmanneksi 

eniten oli alhaisimmassa korkoluokassa 0,0 – 10,00. Näitä lainoja oli 13 prosenttia 

kaikista välitetyistä lainoista.  

 

Lainojen keskimääräiset korot luottopisteytyksen mukaisesti maittain eriteltynä ovat 

kuvattuna taulukossa 15. Lainojen luottopistemäärä vaihtelee Bondoran datassa vä-

lillä 0-1000.  Jos asiakas saa arvon 1000 tarkoittaa se, ettei asiakkaalla ole aikai-

sempia maksuongelmia, ja 900 tarkoittaa että asiakkaalla on ollut maksuongelmia, 

mutta ne on hoidettu 24–36 kuukautta sitten. Vastaavasti jos asiakas saa 800 pistet-

tä, on asiakkaalla ollut maksuongelmia, muta ne on hoidettu 1-2 vuotta sitten. 700 

pistettä saava asiakas on ollut maksuongelmissa puoli vuotta – vuosi sitten, ja 600 

pistettä saava lainanhakija on ollut maksuongelmissa alle puoli vuotta sitten. Jos 

asiakas saa arvon 500, on hänellä maksuongelmia jatkuvasti (Bondora 2016a). Ky-

seistä parametria käytetään yhtenä osatekijänä Bondoran laskelmalla sisäiselle luoki-

tukselle (AA-HR). Tilastossa on Viron osalta 1 nolla-arvoinen ja Espanjan osalta 3 

nolla-arvoista lainaa, joista ei ole saatavilla oikeaa pisteluokitusta. Viron osalta on 

myös 63 lainaa, joille ei ole saatavilla pisteytystä.  

 

Taulukossa 15 lainanottajien maksamat keskikorot on esitettynä lainaajan saaman 

luottopistemäärän ja maan mukaisesti. Taulukosta voidaan havainnoida, että kor-

keimmat keskikorot ovat Espanjan luokissa 0 ja 500. Korko näissä luokissa nousee 

68,96 prosenttiin ja 66,46 prosenttiin. Espanjan markkinoilla myönnetyissä lainoissa 

on huomattavaa se, että luokan 500 ja 600 välillä on keskikorossa eroa 35,26 pro-

senttiyksikköä.  Alhaisimmat korot ovat Viron luokassa 1000, jossa keskikorko laskee 

25,51 prosenttiin.  Suomen luottopistemäärä vaihtelee lainatilastossa 600 – 1000 

pisteen välillä. Näissä luokissa korko on alhaisimmallaan luokassa 900, jossa keski-

korko on 28,35 prosenttia ja korkeimmillaan luokassa 600, jossa korko on 33 pro-

senttia. 
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Taulukko 15. Lainojen keskikorot maan ja aikaisemman maksukäyttäytymis- pistey-

tyksen mukaan.  

 

Credit Scores by country Average of Issued Interest Average of Interest 

EE 27,47 27,82 

0 30,00 30,00 

500 32,35 33,16 

600 34,37 34,60 

700 33,29 33,54 

800 30,86 31,03 

900 29,67 29,88 

1000 25,51 25,90 

(blank) 30,33 31,67 

ES 43,58 43,58 

0 68,96 68,96 

500 66,46 66,46 

600 31,20 31,20 

700 31,57 31,57 

800 31,07 31,07 

900 30,02 30,02 

1000 43,71 43,71 

FI 29,38 29,38 

600 33,00 33,00 

700 30,33 30,33 

800 29,87 29,87 

900 28,35 28,35 

1000 29,38 29,38 

SK 28,60 28,62 

600 35,25 35,25 

1000 28,52 28,54 

Grand Total 31,73 31,93 

 

 

Taulukon 15 lukuja esitettäessä lineaarisen kuvaajan avulla voidaan huomata, että 

keskimääräinen korko ei laske lineaarisesti mitä parempi maksukäyttäytymispiste-

määrä asiakkaalla on. Kuviossa 17 on Espanjan sekä Viron keskikorot. Espanjan 

keskikorko on korkeimmillaan luokassa 0, hieman alle 70 prosenttia. Käyrä lähtee 

jyrkkään laskuun luokan 500 jälkeen ja jatkaa tasaisena luokasta 600 luokkaan 900. 

Kuitenkin luokasta 900 luokkaan 1000 käyrä nousee voimakkaasti 30 prosentista 

43,71 prosenttiin. Viron osalta keskikorot nousevat maltillisesti luokasta 0 luokkaan 

600, josta käyrä lähtee loivaan laskuun aina luokkaan 1000 asti. 



58 
 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0 500 600 700 800 900 1000

K
o

rk
o

 

Espanja ja Viro; Korot 

ES

EE

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

600 700 800 900 1000

K
o

rk
o

 

Suomi korot 

FI

 

 

Kuvio 16. Espanjan ja Viron keskimääräiset korot maksukäyttäytymisluokittain. 

 

Suomen luvut ovat Viron ja Espanjan lukuihin verrattuna kaikkein lineaarisesti laske-

vimmat. Luokan 600 keskikoron ollessa 33 prosenttia laskee käyrä jyrkästi luokkaan 

700, jossa keskikorko on hieman yli 30 prosenttia. Keskikorko laskee loivemmin kohti 

luokkaa 800 laskien alle 30 prosentin lopulta ollessa luokassa 900 28,35 prosenttia. 

Kuitenkin keskikorko käyrä lähtee nousuun ja luokassa 1000 keskikorko on 29,38 

prosenttia. Luvut on esitetty kuviossa 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Suomen keskimääräiset korot maksukäyttäytymisluokittain.  
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Lainojen keskikorkoa ja laina-aikaa on verrattu maittain taulukossa 16. Matalimmat 

keskikorot tutkimusaineiston aikavälillä 28.2.2009 – 12.4.2016 olivat Virossa, 27,82 

prosenttia ja korkein keskikorko Espanjassa, 43,58 prosenttia. Virossa oli myös ly-

hyin keskimääräinen maksuaika, 39,06 kuukautta eli hieman yli kolme vuotta. Pisim-

mät maksuajat Bondoran lainatilastossa valitulla aikavälillä on Suomessa, 51,52 kuu-

kautta, mikä on vuosissa noin 4,3 vuotta.  Espanjan markkinoilla, jossa keskikorko on 

markkina-alueista suurin, oli maksuaika toisiksi alhaisin heti Viron jälkeen, hieman 

alle neljä vuotta. Slovakian keskikorko oli 28,62 prosenttia joka on markkina-alueista 

toisiksi alhaisin. Keskimääräinen maturiteetti oli vastaavasti 47,83 kuukautta, joka on 

vuosissa 4 vuotta.  

 

Taulukko 16. Lainojen keskikorko ja keskimääräinen maturiteetti kuukausina mitattu-

na. 

 

Country Average of Interest Average of Loan Duration 

EE 27,82 39,06 

ES 43,58 44,98 

FI 29,38 51,52 

SK 28,62 47,83 

Grand Total 31,93 43,08 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että keskikorot vaihtelevat merkittävästi riippuen minkä 

maan lainakannasta on kyse ja eniten lainoja kappalemääräisesti on myönnetty kor-

koluokissa 20,01 - 30,00 ja 30,01 – 40,00. Keskikorkojen vaihtelevuutta voidaan selit-

tää maakohtaisella maksukäyttäytymisellä. Yleisesti ottaen Suomessa ja Virossa on 

maksukäyttäytyminen lainaajien keskuudessa hyvää eikä luottotappioita kirjata mer-

kittäviä määriä. Vastaavasti Espanjassa, maksukäyttäytyminen poikkeaa huomatta-

vasti ja luottotappioiden määrä on suhteessa isompi, joka korreloituu suoraan sijoitta-

jan vaatimaan tuottoprosenttiin. Kuitenkin vertaislainaamisen keskikorot ovat olleet 

laskussa kautta linjan, joka on myös havaittavissa kuviosta 14, joka kuvaa Fellow 

Financen korkojen kehitystä. Markkinakorkojen alhainen taso heijastuu myös sijoitta-

jien tuottovaatimuksiin vertaislainaamisessa.  Kuitenkin uusien, matalakorkoisempien 

lainojen määrä on suhteessa vielä pieni aikaisempaan lainakantaan, ja täten tämä 

nostaa keskikorkoa. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset, arvioidaan tutki-

muksen luotettavuutta sekä tuodaan esille mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. Joh-

topäätöksissä tuodaan ilmi kootusti tutkimuksessa esille tulleet tulokset tutkimukses-

sa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia käsi-

tellään tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa; onko tutkimukseen kerätty tieto luo-

tettavaa ja voidaanko tuloksia yleistää.  Jatkotutkimusehdotus -osiossa otetaan esille 

tämän tutkimuksen tekemisessä esille tulleita jatkotutkimusehdotuksia sekä yleisesti 

vertaislainaamisen saralla mahdollisia tutkimusaiheita.  

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus: Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tilastokeskuksen (2016a) mukaan ”reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja 

toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida 

esim. toistomittauksilla.” Tutkimuksessa käytetty data niin lainojen, niiden tuottojen, 

kuin vertailukohteina olevien sijoitusten historialliset arvot ovat kaikki saatavilla julki-

sista lähteistä, ja täten todennettavissa ja uudelleen toistettavissa. Muutoksia histori-

allisiin vertaislainojen tuottoihin voi tulla seurauksena siitä, että yhtiöt kirjaavat luotto-

tappioita tai jo luottotappioksi kirjattuja eriä takaisin, joka vaikuttaa jo julkaistuihin lu-

kuihin. Kaikki käytetyt kaavat ja laskumetodit on ilmoitettu tutkimuksen yhteydessä, 

jotta uudelleen laskeminen on mahdollista ja toistettavuus on toteutettavissa. Kaikki 

muutokset dataan tai sen käytössä on ilmoitettu tutkimuksessa. Osasta vertais-

lainayrityksiä dataa oli tutkimukseen saatavilla useammalta vuodelta, mutta alan ”uu-

tuus” Suomen markkinoilla rajoittaa datan saatavuutta pitkällä aikavälillä. Täten tut-

kimustulosten reliabiliteetti kasvaa tulevaisuudessa, ja on mahdollista tehdä katta-

vampia yleistyksiä kun dataa on enemmän saatavilla. Myös ala on tällöin toiminut 

erilaisten markkinatilanteiden vallitessa ja sen vaikutus on havaittavissa tuotoissa.  

 

Tilastokeskus (2016b) määrittelee, että ”validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutki-

muksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, 
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mitä on tarkoituskin mitata”. Vertaislainaamisen tuottoja ja kuluja on tutkittu käyttä-

mällä kvantitatiivista menetelmää tutkittavan ilmiön ollessa historiallisia numeerisia 

tuloksia ja dataa. Tutkimuksessa tuloksista tehdyt johtopäätökset on yleistettävissä 

rajallisesti, koska alan ollessa uusi Suomessa, on dataa saatavilla useasta eri läh-

teestä vain muutamalta eri taholta ja uutuus rajoittaa datan saatavuutta pitkällä aika-

välillä. Osasta palveluntarjoajista oli mahdollisuus saada lukuja vain tietyiltä kuukau-

silta tai esim. 3 kuukauden välein. Myös jokaisella vertaislainayhtiöllä on oma tapan-

sa/kaavansa laskea tuottoa, sekä miten luottotappion riskin kasvaminen vaikuttaa 

tuoton laskemiseen. Eritoten eroja löytyi siitä, milloin luottotappio vähennetään tuo-

tosta. Esimerkiksi Fellow Finance myy lainan jälkiperintäyhtiölle ja samanaikaisesti 

kirjaa luottotappion, joka vaikuttaa tuottoon. Lainaaja.fi vaihtoehtoisesti kirjaa myö-

hässä olevista lainoista vähennyksiä suuruuden riippuen kuinka paljon maksu on 

myöhässä. Kirjaus tapahtuu sen perusteella mitä pidempi maksuviivästys on, sitä 

suurempi vähennys kirjataan. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vertaislainaamisesta sijoittajalle kertyvää 

tuottoa sekä tuotto-riski-suhdetta muihin sijoitusinstrumentteihin sekä vertaislainaa-

misesta lainanottajalle tulevia kuluja. Tarkoituksena tutkimuksessa oli myös vertailla 

näitä kuluja ja korkoja muiden lainantarjoajien tarjoamiin kulutusluottoihin. Tutkimuk-

sessa haluttiin kartoittaa Suomen vertaislainamarkkinoiden tilaa ja markkinakenttää. 

Tutkimuskysymykset tutkimuksessa olivat: 

1. Millainen on vertaislainasijoittamisen riski-tuotto suhde verrattuna muihin 

sijoitusinstrumentteihin? 

2. Minkälaiset ovat vertaislainauksen kustannukset lainanottajalle Suomes-

sa? 

3. Millaisia ovat tyypilliset korot vertaislainaamisessa? 
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Tutkimus osoittaa, että sijoittajan näkökulmasta vertaislainaaminen on järkevää ottaa 

mukaan sijoittajan salkkuun osaksi tuoteportfoliota. Riski-tuotto-suhdetta kartoittaes-

sa on havaittavaa, että rahastoihin verratessa, niin korko- kuin osake, on vertais-

lainasijoittamisen tuotot ollut historiassa parempia kuin vastaavan riskiluokan muut 

sijoitusvaihtoehdot. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen tulokset ovat suuntaa 

antavia ja perustuvat erittäin hyvin hajautettuihin lainasalkkuihin, eivätkä näin ollen 

ole välttämättä relevantteja vain muutamaan lainaan sijoittavien sijoittajien kannalta. 

Sijoittajan on toki seurattava jatkossakin vertaislainapalvelukohtaisesti korkotason 

kehitystä; millä korolla lainanottajat ovat valmiita lainaa ottamaan ja suhteuttamaan 

tätä luottotappioriskin mahdolliseen realisoitumiseen.  Vertaislainasijoittajan on mah-

dollista ottaa suurempiakin luottotappioita, ennen kuin sijoittajan odotettu tuotto las-

kee vastaavien riskitason omaavien sijoitusvaihtoehtojen tasolle. Tätä näkökulmaa 

tukee myös Wang et al. (2015,15) tutkimus, jossa mainitaan, että Kiinan markkinoilla 

vertaislainat tuottavat sijoittajilleen yli 10 %, verrattuna esimerkiksi vuoden mittaisiin 

määräaikaistalletuksiin, joiden tuotto on 3 % luokkaa. Huomioitavaa on, että sijoitta-

jan saamien tuottojen analysointi tapahtui aina yhden vertaislainyhtiön tietojen perus-

teella, ja sijoittajien saamissa tuotoissa on yhtiökohtaista vaihtelua vertaislainaukses-

sa.  

 

Vertaislainaaminen luokitellaan sijoittajan näkökulmasta korkotuotteeksi, koska sijoit-

taja saa pääomalleen kiinteää korkotuottoa koko laina-ajalta. Markkinoilla oleviin kor-

kotuotteisiin verrattuna, (talletukset, määräaikaistilit, joukkovelkakirjalainat ja korko-

rahastot) sijoittajien saamat tuotot Suomessa ovat merkittävästi korkeammat, yli 

12 %, kuin muilla markkinoilla saatavilla ns. suorilla korkotuotteilla. On kuitenkin otet-

tava huomioon, että vallitsevassa markkinatilanteessa markkinakorot ovat olleet jo 

pitkään matalat, lähellä nollaa, mikä on laskenut korkotuotteiden tuottopotentiaalia. 

Myös vertaislainaamisessa sijoittajien saamiin korkeisiin tuottoihin vaikuttaa se, että 

ala ja markkinat on vielä kohtuullisen uusi Suomessa, ja sijoittajien määrä, jotka kil-

pailevat samojen lainojen rahoittamisesta ei ole laskenut vielä merkittävästi sijoittaji-

en saamaa tuottoa. Mitä enemmän sijoittajia saadaan vertaislainauksen pariin, sitä 

enemmän kilpailua on parhaiden lainojen rahoittamisesta ja täten korot laskevat. 

Greiner ja Wang (2009) tutkimuksessaan sosiaalisen pääoman vaikutuksesta huo-

masivat, että varsinkin huonoimman luottoluokituksen omaavat hyötyvät sosiaalises-
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ta pääomasta ja saavat näin paremman mahdollisuuden rahoitukselle sekä mata-

lammalle korolle. Myös lainanhakija voi itse vaikuttaa korkoon. Puro et al. (2010) tut-

kimuksen tulosten mukaan, jos lainaaja hakee rahoitusta pienemmälle summalle, 

kasvaa hänen mahdollisuus saada rahoitusta ja sijoittajien vaatima korkotaso piene-

nee.  

 

Sharpen luvulla mitattuna vertaislainayhtiöiden, Fellow Financen (9,02) ja Bondoran 

(3,57) vertaislainat olivat tuottaneet riskiinsä nähden merkittävästi paremmin kuin 

tutkimukseen valitut rahastot samaisella aikavälillä. Kolmas vertaislainayhtiö, Lainaa-

ja.fi, oli tuottanut riskiinsä nähden heikoiten verrattuna muihin kahteen vertaislainayh-

tiöön. Kuitenkin sen tuotto suhteessa riskiinsä oli tutkimuksen keskiluokkaa. Muiden 

sijoitusinstrumenttien Sharpen luku vaihteli 2,37 ja -0,15 välillä. Tulosten perusteella 

voidaankin sanoa, että vertaislainaportfoliot ovat tuottaneet hyvin verrattuna siihen 

sisältyvään riskiin. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksessa oli mukana koko 

yhtiön lainasalkun keskimääräinen tuotto per vertaislainayhtiö, eikä yksittäisen sijoit-

tajan ole mahdollista saada samanlaista hajautusta.  Sijoittajan riski muodostuu sijoi-

tussalkkuun ostetuista yksittäisistä lainoista ja näin ollen salkun riski-tuotto-profiili on 

yksilöllinen. Tutkimuksen tulokset havainnollistavat erittäin hyvin hajautetun salkun 

historiallisen keskimääräisen tuoton suhteessa riskiinsä.  

 

Tutkimuksessa käytiin läpi myös sijoitustuotteiden kehityksen ja vertaislainatuottojen 

kehityksen kovarianssia ja korrelaatiota. Tuloksista oli havaittavissa, että pääsääntöi-

sesti kovarianssi oli positiivinen muiden sijoitustuotteiden kanssa. Koska vertailuaika 

oli suhteellisen lyhyt, 3 vuotta, on todennäköistä, että vallitseva markkinatilanteen 

vaikutus on näkynyt vahvasti tuloksissa. Viimeisten vuosien aikana sijoitusmarkkinoil-

ta saadut tuotot eivät ole olleet korkeat ja alhaiset markkinakorot ovat olleet haasteel-

lisia. Korrelaatiot vaihtelivat tutkimuksessa täydellisen positiivisen ja vahvan negatii-

visen välillä. Tulos indikoi, että vertaislainauksen tuotot eivät kulje lineaarisesti sa-

maan suuntaan kaikkien valittujen sijoitustuotteiden kanssa, ja sijoittajan tulisikin vali-

ta portfolioonsa kombinaatioita jossa tuotteilla on negatiivinen korrelaatio. Kuitenkin 

tutkimuksessa suurin osa tuloksista, sekä korrelaation että kovarianssin osalta olivat 

positiivisia, joka ei ole optimaalista sijoittajan salkun hajauttamisen kannalta. Wang et 
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al. (2015, 13) tuovat esille, että Kiinassa varainhoidossa pääomia sijoitetaan enene-

mässä määrin vertaislainoihin houkuttelevampien tuottojen takia. Osassa Kiinaa ei 

vielä 2015 voinut yksityishenkilöt sijoittaa esimerkiksi treasury bondeihin tai osakkei-

siin, ja korkeampaa tuottoa tavoittelevien sijoittajien rahoja allokoitiin portfoliosta ver-

taislainasijoittamiseen. 

 

Tutkimustuloksista oli selkeästi havaittavissa, että pankkien kulutusluottojen ja ver-

taislainayhtiöiden lainojen kokonaiskustannusten vertailussa 4000 euron lainalla, 

pankit olivat huomattavasti halvempia. Kokonaiskustannuksilla mitattuna jokainen 

pankki voitti vertaislainayhtiöiden verrokit. Suurena syynä tähän oli vertaislainayhtiön 

lainan korko, joka yli 10 % alhaisimmissakin korkoluokissa. Kuitenkin tutkimuksessa 

havaittiin, että vertaislainayhtiöiden muiden kulujen kulurakenne oli kilpailukykyisellä 

tasolla verrattuna pankkeihin. Osalla pankeista muut kulut olivat jopa korkeammat 

kuin tutkimuksessa mukana olleilla vertaislainayhtiöillä.  

 

Tyypillisiä korkoja tutkimuksessa tutkittiin Bondoran yli kolmenkymmenen tuhannen 

lainaajan datan perusteella aikavälillä 28.2.2009 – 12.4.2016. Tutkimustulokset osoit-

tivat, että tyypilliset korot koko lainadatassa, joka sisälsi myös Viron, Espanjan ja 

Slovakian lainadataa, on luokissa 20,01 - 30 % ja 30,01 – 40 %. Näissä kahdessa 

luokassa oli kappalemääräisesti eniten myönnettyjä lainoja. Suomen osalta tulokset 

osoittivat, että 29,38 % keskikorko oli korkeampi kuin Viron ja Slovakian vastaavan 

ajan keskikorko. Myös Wang et al. (2015, 68) mainitsee tutkimuksessaan, että lai-

naajat suosivat Kiinan markkinoilla vertaislainapalveluita, joissa vuosittaisen tuotto 

asettuu 20 -25 % välille. Tämä vastaa tutkimuksessa esitettyjä tuloksia Suomen ver-

taislainamarkkinoilla. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää sijoittajien pää-

töksenteon tukena. Sijoittaja voi käyttää tutkimuksessa saatuja tuloksia arvioidak-

seen onko vertaislainaaminen varteenotettava vaihtoehto uudeksi sijoitusmuodoksi 

sekä osaksi sijoitusportfoliota. Vertaislainasijoittamisesta saatavat tuotot ovat histori-

allisesti olleet korkealla tasolla, ottaen myös huomioon sen, että vertaislainaaminen 
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on kiinteäkorkoinen tuote. Tutkimus tuo myös esille vertaislaina- ja yleisen korko-

markkinan kehitystä. Lainaottajat voivat käyttää tutkimustuloksia eri yhtiöiden tarjo-

amien lainavaihtoehtojen ja niiden kulurakenteen vertailuun. Lainanhakija voi kootusti 

vertailla eri palveluntarjoajien luottojen ominaisuuksia ja mahdollisesti saada tukea 

omalle lainanhakupäätökselleen.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Aikaisemmin vertaislainamarkkinoista on tehty useita tutkimuksia sijoittajien lauma-

käyttäytymisestä (herding) (esimerkiksi Lee ja Lee 2012 sekä Berkovich 2010), lai-

nanottajan ominaisuuksista, luottokelpoisuudesta ja luottotappioista, (esimerkiksi Ma-

lekipirbazarin & Aksakallin, 2015; Serrano-Cinca et al., 2015) sekä muun muassa 

millä tekijöillä on vaikutusta luottamukseen vertaislainamarkkinoilla. Yleisesti sijoitta-

jan saamiin tuottoihin tai kokonaisvaltaisesti lainan ottajan kustannuksiin pureutuvia 

tutkimuksia ei ole vertaislainaamisesta kattavasti tehty.  

 

Vertaislainaaminen on vielä varsin uusi rahoituksen ja sijoittamisen muoto Suomes-

sa, joten dataa vertaislainayhtiöiltä on vielä varsin niukasti saatavilla. Jatkotutkimuk-

sena olisikin mielenkiintoista tehdä uudelleen tutkimus tuotoista ja korkojen tasosta 

muutaman vuoden kuluttua, kun toimijat ovat toimineet pitempään markkinoilla, eri-

laiset suhdanteet korkomarkkinoilla ja yleisesti rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla ovat 

vaikuttaneet alaan sekä useampi toimija on saanut toimia pidempään alalla. Näin 

saataisiin tutkittua myös enemmän eri markkinatilanteiden vaikutusta vertaislainaa-

misen korkoihin ja sijoittajan saamiin tuottoihin suhteessa riskiin.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mahdollista tehdä myös kattavampi vertailu eri sijoitusinstru-

menttien kanssa ottamalla tutkimukseen mukaan useampia erilaisen sijoitusstrategi-

an omaavia rahastoja sekä kattavamman repertuaarin eri sijoitustuotteita. Näin ollen 

saataisiin vielä parempi näkemys tuotoista ja markkinoiden historiallisesti kehitykses-

tä. Tuloksista saataisiin yleistettävämpiä läpi markkinoiden.  
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Jatkotutkimuksena voisi myös tehdä vertaislainaamisen tuottojen ja kulujen vertailua 

maakohtaisesti. Tutkimukseen voitaisiin ottaa mukaan suurimpia markkina-alueita 

volyymiltään ja mahdollisesti vertailla näiden vertaislainapalveluiden tarjoamiin kor-

koihin vaikuttavia tekijöitä. Mahdollisesti tutkimuksessa voitaisiin myös analysoida 

mille vertaislainamarkkinoille sijoittajan olisi kannattavinta sijoittaa ottaen huomioon 

muun muassa vallitsevan korkotason, valuuttakurssit ja paikallinen riski-tuotto-suhde. 
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