
Matkalla 
uuteen kotiin
Vinkkejä ensiasunnon ostajalle



Onneksi olkoon. Olet tekemässä yhden 
isoimmista päätöksistä elämässäsi.
 
Onko haaveissasi oma omistusasunto, jota varten olet säästänyt rahaa esimerkiksi 
ASP-tilille? Oman ensiasunnon ostaminen on ihanaa ja jännittävää ja samalla yksi 
elämän isoimmista päätöksistä.

Kuukausittain maksettavaa vuokrasummaa vastaavalla rahalla lyhennät jo mukavan 
kokoista asuntolainaa. Samalla kartutat omaa varallisuuttasi.

Onnistuneesti
uuteen kotiin
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Tässä oppaassa kerromme asuntokauppaan liittyvästä 
sanastosta ja ensiasunnon ostajan eduista sekä  
annamme vinkkejä ensiasunnon ostajalle.



Neljä askelta  
omaan ensiasuntoon
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Maksanko ostetusta asunnosta varainsiirtoveroa? Entä autopaikasta? 

Ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa lainkaan. Veroedun saadaksesi sinun tulee omistaa asunnosta 
vähintään puolet ja olla 18–39-vuotias.
Erillisinä osakkeina myytävästä autopaikasta, josta tehdään oma kauppakirja, myös ensiasunnon ostaja maksaa varainsiirtoveroa. 

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan mm. asuntokaupan yhteydessä. Vero on 2 prosenttia ostettavan asunnon velattomasta 
hinnasta Lisätietoja varainsiirtoverosta saat Laptin asuntomyyjältä ja vero.fi-sivustolta.

Kuinka paljon minun on säästettävä etukäteen? 
 
Ensiasunnon ostajan omarahoitusosuus on 5 prosenttia asunnon myyntihinnasta. Valtion korkotukemassa ASP-lai-
nassa omarahoitusosuus on  10 prosenttia. Omarahoitusosuuden voi kattaa joko säästöillä tai muilla vakuuksilla. 
Ensiasunnon ostajan lainakatto ts. suurin mahdollinen pankin myöntämä asuntolaina on 95 prosenttia ensiasunnon  
velattomasta hinnasta. 
 
Omarahoitusosuudella tarkoitetaan tarvittavaa omien säästöjen osuutta ensiasunnon myyntihinnasta.  Lisätietoja 
omarahoitusosuudesta ja lainamäärästä saat omalta pankiltasi.
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Pystynkö vähentämään asuntolainani korkoja verotuksessa?

Ensiasuntoa varten ottamasi lainan koroista voit saada tavallista suuremman vähennyksen verotuksessa. Jos sinulla ei ole 
pääomatuloja, osa asuntolainan koroista vähennetään ansiotulojen veroista niin sanottuna alijäämähyvityksenä. Ensiasunnon 
lainan koroista alijäämähyvitys on 32 %. 

Lisätietoja ensiasunnon korkovähennyksestä löydät vero.fi-sivustolta.

Miten saan parhaiten tietoa myyntiin tulevista asunnoista?

Myyntiin tulevista asunnoista kerromme etukäteen taloyhtiön suunnitteilla-sivuilla, jotka löydät nettisivuiltamme asuntohaulla.  
Kun löydät sinua kiinnostavan asuntoyhtiön haluamallasi alueella, jätä yhteystietosi sivulla olevan lomakkeen kautta. Ennen 
yleisen markkinoinnin alkua lähetämme yhteystietonsa jättäneille etukäteen ensimmäisten joukossa lisätietoa taloyhtiöstä, 
asunnoista ja asuntojen hinnoista. 

Lisätietoja suunnitteilla olevista taloyhtiöistä ja myynnissä olevista asunnoista lapti.fi/asuntohaku
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Lapti-koti 
Sinulle huolella 
rakennettu
Rakennamme asunnot huolella eri elämäntilanteissa oleville 
ihmisille kodiksi, joten arjen toimivuuteen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota.

Rakentamamme kodit edustavat korkeaa kotimaista laatua, joissa on otettu huomioon rakentamisen ekolo-
gisuus ja energiatehokkuus. Myytävät asunnot ovat ulkoasultaan hyvin aikaa kestäviä ja ympäristöön istuvia. 

Lapti-kodissa hyvä sijainti yhdistyy viihtyvyyteen ja toimivaan asumiseen. Laatujärjestelmämme takaa, että 
uusi kotisi valmistuu ajallaan. Jo rakennusvaiheessa voit vaikuttaa tulevan kotisi sisustukseen valitsemalla 
laajasta valikoimastamme sinulle mieleiset materiaalit sekä tilaamalla halutessasi muutostöitä. Lopputulok-
sena on yksityiskohtia myöten toiveidesi mukainen koti. 
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Tee haaveistasi
totta ja hae 

pankistasi etukäteen 
lainalupaus.

Kerro pankille ja asunto-
myyjällesi, että

olet ensiasunnon ostaja.
Näin saat kaikki

ostajan edut.

Vinkkilista ensiasun-
non ostajalle:
• Sijainti 

Asunnon sijanti on tärkeää oman 
arkielämäsi mukavuuden ja sujuvuuden 
kannalta. Kuinka pitkä matka on töihin 
tai harrastuksiin.

• Toimivat lähiliikenneyhteydet
• Lähipalvelut ja niiden saatavuus
• Hanki pankistasi alustava lainalupaus 

asunnon ostoa varten. Tällöin sinulla on 
valmius tehdä myös nopeita päätöksiä, 
kun unelmiesi asunto tulee kohdalle.

• Asunnon hinta  Mieti, mitä asunto saa 
maksaa. Asunnon hinnan, oman talou-
dellisen tilanteesi sekä lainan takaisin-
maksukykysi tulee olla tasapainossa. 

• Yhtiövastikkeen suuruus. Muista, että 
maksat asuntolainan lyhennyserän 
ja korkokulujen lisäksi asunnostasi  
yhtiövastiketta, vesi- ja sähkömaksuja.

• Kilpailuta asuntolainasi. Vertaile eri 
pankeilta saamiasi lainatarjouksia ja 
valitse sinulle sopivin. 



Omaksi vai vuokralla?
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Asunto

Hankintahinta 
Oma rahoitus (5 % hankintahinnasta) 
Velaton hinta

217 800 €
10 890 €
206 910 €

 

                                                                                                                                         Ostan omaksi                  Asun vuokralla
Vuokravakuus (2 kk:n vuokra)
Oma rahoitus
Laina (korko 0,0 %, marginaali 0,85%) 
Laina-aika 25 v

                 0 €
                 0 €
 206 910 € 

          1 820 €
                    

Vuokra 
Lainan maksu
Hoitovastike 

YHTEENSÄ/KK

 
 

                 0 € 
           765 €/kk
    241,20 €/kk

1 006,20 €/kk

           910 €/kk 
                    0 € 
                    0 € 
           
           910 €/kk

Lainan maksu (765 €/kk) 
Lyhennyksen osuus 
Koron osuus

YHTEENSÄ/VUOSI

            619 €/kk                 
            146,5 €/kk

     9 186 €/vuosi

 
                    0 €
                    0 €

       10 920 €/vuosi      

Yhdessä vuodessa laina lyhentyy
Viidessa vuodessa laina lyhentyy
Viidessä vuodessa vuokraan kulunut

Säästössä oma rahoitusosuudesta
Viidessä vuodessa säästöön kertynyt ja 
laina lyhentynyt yhteensä

        7 428 €
     37 140 €
                  0 €

                  0 €
     10 890 €
     48 030 €

                    0 €
                    0 €
       54 600 €

          9 230 €

       

Vertailulaskelma As Oy Jyväskylän Sivakka 
3h+kt, 67m²

Vertailulaskelma on suuntaa antava. Laskelmassa ei ole huomoitu koron nousua. 



RAKENNUSLIIKE LAPTI OY 
PUHELIN 020 785 5500 | ASIAKASPALVELU@LAPTI.FI 

Löydä uusi kotisi 
lapti.fi/asuntohaku

Haluatko lisätietoja Lapti-kodeista?

Asuntomyyntimme palvelee sinua mielellään.  

Löydät meidät osoitteesta

lapti.fi/lapti-kodit/ota-yhteytta


