
Toyota Jousto on parempi tie uuteen autoon 
Mielestämme auton hankinnan ja omistamisen pitäisi olla helppoa. Siksi kehitimme uuden tuotteen nimeltä 

Toyota Jousto. Se on osamaksusopimus, jonka kuukausierä on totuttua pienempi ja sen yhteydessä saat 

autollesi taatun hyvityshinnan.  

Toyota Jousto läpivalaisee autoilun kulut 

Kun auto on kokonaan maksettu käteisellä rahalla, tulee 

helposti sellainen mielikuva, ettei sen pitäminen maksa enää 

mitään, koska ”autohan on jo maksettu”. Totuus on 

kuitenkin, että valtaosa auton kuluista syntyy auton arvon 

alenemisesta sen käytön ja ikääntymisen myötä. Tämä arvon 

aleneminen ei ole mitenkään riippuvainen siitä maksetaanko 

auto kerralla kokonaan vai kuukausierissä käytön mukaan. 

Kuukausittainen maksu voi luoda illuusion, että kuukausittain 

autoon menisi huomattavasti enemmän rahaa kuin käteisellä 

ostettaessa. Todellisuudessa kuukausierä konkretisoi autoon 

joka tapauksessa kuluvan rahan. Käteiskaupassa auton 

kuukausittainen kulu selviää vasta, kun viet auton vaihtoon, 

ja kuulet paljonko saat siitä vaihdossa. Harva jaksaa tässä 

vaiheessa laskea, paljonko autoon menikään kuukausitasolla 

rahaa. 

Toyota Joustossa on kiinteä 2,95% korko, joka takaa, että Toyota Jouston rahoituskulut pysyvät aisoissa. 

Kannattaa pohtia mitä näiden rahoituskulujen vastineeksi saat. Sen lisäksi, että voit sijoittaa autoon 

muuten uppoavat rahat johonkin parempaan kohteeseen, saat muun muassa taatun hyvityshinnan, joka 

takaa sinulle mielenrauhan siirtämällä riskin auton arvon kehittymisestä rahoitusyhtiölle.  

Maksat vain auton käytöstä  

Mietipä tilannetta, jossa maksaisit sähkölaskut 

kertasuorituksena 4 vuotta etukäteen. Et tietäisi neljään 

vuoteen paljonko sähköön kuluu rahaa kuukausittain, sillä 

laskuja ei tulisi. Moni ostaa autonsa juuri tällä tavalla 

ajattelematta asiaa sen enempää. Perinteisesti autoa 

ostettaessa autoon sijoitetaan etukäteen kaikki liikenevä raha 

sekä mahdollisesta vaihtoautosta saatava hyvitys, vaikka tämä 

ei olisi mitenkään välttämätöntä. Autohan ei ole se kaikista helpoiten realisoitava omaisuuserä, jos se 

kuuluisa paha päivä sattuisi kohdalle - itsellesi tai läheisellesi. Siihen ei siis välttämättä kannattaisi sitoa 

kaikkea taskuista löytyviä rahoja. Toki pahana päivänä auton voi aina myydä. Yleensä kuitenkin pakon 

edessä myyminen tiputtaa autosta saatavaa hintaa merkittävästi. Toyota Jouston avulla voit pitää autossasi 

rahaa kiinni vain tarpeellisen määrän, ei enempää eikä vähempää. 

Vaihtoauton hyvityshinta - Jatkossa vain iloinen yllätys 

Yksi autonhankinnan kuumista perunoistahan on arvuuttelu auton arvon tulevasta kehityksestä. Paljonko 

minä saan tästä autosta, kun vaihdan sen uuteen? Mihin hintaan voin myydä auton 3 vuoden päästä, jos 

elämäntilanteeni muuttuu eikä autolle ole enää käyttöä? Monelle auton hyvityshinnan kuuleminen on 

negatiivinen yllätys, sillä mielessä kummittelee vielä autosta uutena maksettu hinta ja arvon pudotus, joka 



saattaa tuntua kertasummana suurelta. Toyota Joustossa hyvityshinta voi olla vain iloinen yllätys, sillä 

tulevaisuuden hyvityshinta lyödään lukkoon jo kaupantekohetkellä. Saat siis mustaa valkoisella siitä minkä 

arvoinen autosi on vähintään sopimuksen lopussa. Todennäköisesti autosi arvo on sopimuksen lopussa 

suurempi kuin taattu hyvityshinta, jolloin autoa vaihtaessasi voit käyttää erotuksen käsirahana uuteen 

autoon. Jos myyt auton taattua hyvityshintaa suuremmalla hinnalla, saat luonnollisesti pitää erotuksen. 

Taattu hyvityshinta mahdollistaa, että voit jopa palauttaa auton sopimuskauden lopussa, mikäli et jostain 

syystä tarvitse sitä enää. Tällöin sinun ei luonnollisesti tarvitse maksaa suurempaa viimeistä osamaksuerää. 

Taattu hyvityshinta on oivallinen keino viitata kintaalla esimerkiksi mediassa vilkkaana käyvälle 

autoverokeskustelulle. Autoveron mahdollinen poistuminen luonnollisesti laskisi vaihtoautojen hintoja 

mutta tällainen arvonpudotus ei Toyota Jouston taatun hyvityshinnan vuoksi koskisi sinua. 

 

Et päädy maksamaan autosta joka ei ole sinulle sopiva 

Autoon kuuluu rahaa joka kuukausi, olipa auto sitten maksettu etukäteen tai käytön mukaan.  Olisiko 

kuitenkin fiksua, että tämä raha kuluisi kuukausittain autoon, joka todella vastaa tarpeitasi eikä sellaiseen 

autoon, joka vastasi tarpeitasi esimerkiksi 7 vuotta sitten? Kun auton vaihdolle ei ole luonnollista kohtaa, se 

monesti unohtuu. Vaikka arjen tilanteet osoittaisivat, ettei auto enää sovi tarkoitukseensa, ei autoa silti 

välttämättä vaihdeta. Lopulta päädytään maksamaan autosta, joka ei vastaa sen käyttötarkoitusta 

ollenkaan. Toyota Joustossa tuttu myyjä soittaa sinulle sopimuskauden lopulla ja tarjoaa kolmea 

vaihtoehtoa. Voit joko vaihtaa autosi uuteen, jatkaa nykyisellä autollasi tai voit palauttaa autosi, jos et enää 

tarvitse sitä. Toyota Jousto tuo siis suunnitelmallisuutta auton pitoon sekä sinulle normaalia enemmän 

vaihtoehtoja.  

Osa ihmisistä pohtii autoa tilatessaan, paljonko tilattavasta autosta saa aikanaan vaihdossa. Tästä syystä 

erikoisempi väri tai malli saatetaan jättää tilaamatta, vaikka mieli tekisi kokeilla jotain erilaista. Toyota 

Joustossa sinun ei tarvitse pohtia auton tulevaisuuden arvoa, sillä auton taattu hyvityshinta kerrotaan 

sinulle jo auton ostohetkellä. Valitse siis juuri sellainen auto mistä sinä pidät! 

 

Toyota haluaa, että voit huolettomasti ostaa Toyotan ja haluat pysyä saman merkin asiakkaana myös 

jatkossa. Me tunnemme tuotteemme niin hyvin, että uskallamme antaa sille perinteisen takuun lisäksi 

myös hintatakuun ja toivomme, että se yhdessä matalan kuukausierän kanssa helpottaa sinun elämääsi. 

Tiesitkö muuten, että Toyota on ainut automerkki Suomessa, jolla on täysin oma rahoitusyhtiö? Tämä on 

yksi syy miksi Toyota voi tarjota asiakkailleen Toyota Jouston kaltaisen tuotteen. 
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