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Vakuudellinen kulutusluotto, 20 000 €

Rahalaitos Korko Vuosikorko Kokonais-
kustannukset Laina-aika

Handelsbanken 1,74 % 2,58 % 2 369,24 € 10 vuotta

Aktia 1,64 % 2,34 % 2 384,57 € 10 vuotta

OP 2,00 % 2,50 % 2 609,00 € 10 vuotta

S-Pankki 2,00 % 2,49 % 2 853,61 € 10 vuotta

Danske Bank 2,29 % 2,91 % 3 032,73 € 10 vuotta

Hypo 2,64 % 3,46 % 3 326,00 € 10 vuotta

Nooa Säästöpankki 2,89 % 3,47 % 3 588,05 € 10 vuotta

Nordea 2,89 % 3,60 % 3 678,52 € 10 vuotta

Vakuudeton kulutusluotto, 20 000 €

Rahalaitos Korko Vuosikorko Kokonais-
kustannukset Laina-aika

K-Raudan rahoituspalvelu* 7,20 % 6,00 %** 3 619,04 € 5 vuotta 10 kk

Danske Bank**** 5,89 % 7,22 % 3 753,35 € 5 vuotta

Nordea 7,69 % 9,10 % 4 816,73 € 5 vuotta 2 kk

Ideal-Keittiöiden Ideal Flex 
-rahoitus* 7,00 % 6,77 %*** 5 032,78 € 6 vuotta 7 kk

Handelsbanken 5,55 % 6,44 % 6 318,74 € 10 vuotta

Aktia 6,19 % 6,82 % 7 356,00 € 10 vuotta

S-Pankki 7,69 % 8,67 % 9 925,60 € 10 vuotta

Remontoimaan 
lainarahalla

Omakotiasujan elämään kuuluu väistä-
mättä isompia ja pienempiä remontteja: 
katto- ja putkiremontteja, ulkomaalausta, 
keittiön kaapinovien uusimista ja niin 
edelleen. Jos oma puskurirahasto ei riitä 
kattamaan usein tuhansiin euroihin kipua-
via remonttikustannuksia, on paikallaan 
ottaa yhteyttä pankkiin ja hakea kulutus-
luottoa remonttilainaksi.

Isompiin omakotitalon remontteihin eli 
varsinkin peruskorjauksiin sopii vakuudel-
linen kulutusluotto. Sen korko on mata-
lampi kuin vakuudettoman kulutusluoton. 

Vakuutena luotolle käytetään useim-
miten samaa kiinteistöä, johon remontti 
tehdään. Sen lisäksi vakuudeksi kelpaa 
muu omaisuus, kuten sijoitusasunnot, ar-
vopaperit tai tilitalletukset.

– Moni nuori remontintekijä saa myös 
vanhemmiltaan vakuuksia, kuten asunnon 
tai tilipanttauksen, kertoo Aktian Helsin-
ki-Vantaan alueen johtaja Oscar Taimi-
tarha.

Omakotilehden remonttilainavertai-
lussa edullisimman koron vakuudelliselle 
kulutusluotolle tarjosi Aktia. Sen 20 000 
euron lainan todelliseksi vuosikoroksi 10 
vuoden laina-ajalla muodostui 2,34 pro-
senttia. Kokonaiskustannuksiltaan edulli-
simman kulutusluoton tarjosi kuitenkin 
Handelsbanken.

Lainatarjoukset ovat kuitenkin vain esi-
merkkilaskelmia keskimääräiselle asiak-
kaalle. Tosiasiassa kulutusluottojen ehdot 
muodostuvat aina pankin tai muun rahoi-
tuslaitoksen asiakkaasta tekemän koko-
naisarvion perusteella.

– Jokaisen elämäntilanne toki vaikut-
taa. Eniten vaikuttavat takaisinmaksukyky 
eli kuukausitulot, menot sekä luotolle 
mahdollisesti tarjottavat vakuudet, toteaa 
Danske Bankin henkilöasiakkaiden rahoi-
tuksesta vastaava johtaja Sari Takala.

Useimmista perinteisistä pankeista saa 
myös vakuudettomia kulutusluottoja. Sen 
lisäksi niitä myöntävät lukemattomat in-
ternetissä toimivat rahoitusliikkeet. Korot 

voivat nousta kymmeniin prosentteihin. 
Kannattaakin kiinnittää huomiota todelli-
seen vuosikorkoon, joka sisältää koron li-
säksi kaikki lainaan liittyvät avausmaksut 
ja muut lainanhoitokulut. 

Omakotilehden vertailussa vakuudet-
tomat kulutusluotot eivät ole täysin vertai-
lukelpoisia, sillä 20 000 eurolle saatavat 
maksimilaina-ajat vaihtelevat. Tarjousten 
kärjessä kiikkuvat kuitenkin K-Raudan ra-
hoituspalvelu, jonka lainatarjouksessa on 
6,00 prosentin vuosikorko 5 vuoden 10 
kuukauden laina-ajalla, ja Handelsbanken 

6,44 prosentin vuosikorolla ja 10 vuoden 
laina-ajalla. K-Raudan rahoituspalvelu on 
esimerkki remonttiyhtiöstä, joka myöntää 
palvelunsa ohessa rahoitusta. 

– Remonttiyhtiön rahoitus voi olla hyvä 
vaihtoehto, mutta kannattaa lukea ehdot 
tarkkaan. On hyvä myös tiedostaa, että 
remonttiyhtiön osamaksu on osa omaa 
kokonaisvelkaa, sanoo Aktian Oscar Tai-
mitarha. 

Lainatarjoukset on pyydetty 31.1.–5.2. välise-
nä aikana.

Remonttitarpeisiin voi hakea kulutusluottoa. 
Vakuudellinen luotto on vakuudetonta edullisempi.

VERTASIMME  REMONTTILAINAT

*Luoton tarjoaa OP Yrityspankki Oyj
**Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu luoton alkuun tuleva 10 kuukauden koroton 
maksuaika. Etu voimassa 31.3.2019 saakka.
***Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu luoton alkuun tuleva 6 kuukauden koroton ja 
kuluton maksuaika.
****Kahdelle velalliselle

JOKO SINÄ KÄYTÄT  
ÄLYSÄHKÖÄ?
Priima on markkinoiden monipuolisin sähkösopimus, 
jossa sähkö on joka hetki valmiiksi kilpailutettua, voit 
vaikuttaa itse ostamasi sähkön hintaan ja maksimoit 
esimerkiksi tuottamasi aurinkosähkön hyödyt. 

Suunnista osoitteeseen priima.pks.fi ja tilaa Priima.  

Edut saadaksesi käytä kampanjakoodia ”Älyomakoti”.

Pohjois-Karjalan Sähkö 
Rantakatu 29, 80101 Joensuu | p. 013 2663 100 | pks.fi

JÄSENETUNA  

- 50 % 
Priiman kk-maksusta 

(norm. 3,52 €/kk) 
Uusille Omakoti Priima -tilaajille lahjaksi 

älypistorasia (arvo n. 40 €)

AURINKOSÄHKÖÄ  
SAA NYT MYÖS MEILTÄ! 
Aurinkotuottaja-paketit alk. 6 320 €, sis.  

asennuksen. Jäsenetuna saat -100 € hinnasta.  
Katso lisää osoitteesta aurinkotuottaja.fi tai soita  

Niko Malvela, p. 040 922 3309 / Mika Pirhonen, p. 040 922 5644 
etunimi.sukunimi@pks.fi


