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Asuntosäästöpalkkiotilien suosio on kasvanut huomattavasti viimeisten viiden vuoden ai-
kana. ASP-järjestelmän ehtojen muutokset ja uudistukset ovat mahdollistaneet yhä useam-
man ensiasunnosta haaveilevan henkilön asuntolainan. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ASP-säästämisen ja lainan ominaisuudet 
verrattuna muihin säästämisen keinoihin ja normaalin ensiasuntolainan nostoon. Tavoit-
teena on myös selvittää asuntosäästämiseen ja lainanottoon liittyviä riskejä. Opinnäyte-
työssä käytettävät säästämisvaihtoehdot rajataan samansuuruisen riskin perusteella ASP-
säästämisen kanssa.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee ASP-
järjestelmän säästämisen ja lainan ehtoja ja etuja. Tietoperustan toinen osa käsittelee 
muita tilisäästämisen keinoja ja niiden tuottoa, joka on pienempää kuin ASP-säästämi-
sessä. Kolmas osa käsittelee normaalin asuntolainanottoa, vakuuksia ja takaisinmaksua. 
Kaikissa kolmessa tietoperustan osassa käsitellään myös riskejä. 
 
Opinnäytetyön viidennessä kappaleessa on toteutettu tutkimus ASP-järjestelmästä verrat-
tuna tilisäästämiseen ja normaalin ensiasuntolainanottoon. Tutkimukseen on käytetty kahta 
eri tutkimusmenetelmää, jotka ovat case-tutkimus ja vertaileva tutkimus. Case-tutkimuk-
sessa asetettaan vastakkain kaksi kuvitteellista säästäjää, joista toinen on ASP-säästäjä ja 
toinen on OP-tuottotilisäästäjä. Tutkimuksessa luodaan tilanne, jossa kumpikin henkilöistä 
säästää saman summan kuukaudessa tileilleen ja säästämisen jälkeen ottaa asuntolainan. 
Vertailevassa tutkimuksessa vertaillaan tietoperustassa esitettyjä tietoja ASP-järjestel-
mästä ja muusta säästämisestä ja lainanotosta. 
 
Tutkimuksissa saadaan selville, että ASP-säästäjän säästöt kasvavat korkoa huomatta-
vasti enemmän kuin tuottotilisäästäjän. ASP-säästäjä hyötyy toiseen henkilöön verrattuna 
maksuttomasta valtiontakauksesta, lähdeverovapaudesta ja korkotuesta. Molemmat sääs-
tötavat ovat riskeiltään samankaltaiset, mutta normaali ensiasuntolainaaja voi joutua suo-
jautumaan esimerkiksi korkoriskiltä pankkien maksullisien palveluiden avulla. ASP-järjes-
telmässä on paljon ehtoja, jotka tekevät järjestelmästä joustamattoman. Tuottotilisäästämi-
nen ja normaali asuntolainaaminen luovat likvidiyttä ja joustavuutta. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella ASP-järjestelmässä verrattuna muuhun samaa riskitasoa 
oleviin ensiasunnon rahoittamisen keinoihin ja lainanottoon on selviä etuja. ASP-järjes-
telmä vaatii aikaa, sitoutuneisuutta ja päämäärätietoisuutta. 
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1 Johdanto 

Asuntosäästötilien suosio on lähes kolminkertaistunut viiden vuoden aikana. ASP-tilejä 

avattiin vuonna 2016 yli 34 000 kappaletta ja suosio jatkaa kasvuaan. Suosiota voidaan 

selittää uudistetuilla ehdoilla, jotka mahdollistavat järjestelmän käytön suuremmalle jou-

kolle. Osuuspankin mukaan kolmannes asuntolainoista käytetään ensiasunnon rahoittami-

seen. (Helsingin sanomat 2017; Kauppalehti 2017.) 

 

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän suosion noustessa ja säästäjien lisääntyessä on hyvä 

pohtia ASP-järjestelmän ominaisuuksia käytännössä. Esimerkiksi valtiontakaus, omara-

hoitusosuus ja korkotuki voivat olla vieraita termejä, joiden ymmärtäminen antaa enem-

män tietoutta ja varmuutta omasta valinnasta ryhtyä tai olla ryhtymättä ASP-säästäjäksi. 

 

Asunnon ostaminen on yksi elämän isoimpia sijoituksia. Asunnonostajan on hyvä tietää 

asuntolainaprosessiin vaikuttavat tekijät ja prosessin eri vaiheet tehdäkseen itselleen par-

haat mahdolliset päätökset. Asuntolainaprosessiin kuuluu säästäminen ja lainanotto, joihin 

molempiin kohdistuu riskejä. Riskitaso ja riskienhallinta ovat oleellinen osa asuntolai-

naprosessia, joiden pohjalta jokainen tekee itselleen sopivia päätöksiä.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ASP-säästämisen ja lainan eroavaisuudet 

verrattuna muihin säästämisen keinoihin ja normaalin ensiasuntolainan nostoon. Opinnäy-

tetyössä tutustutaan asuntosäästöpalkkiojärjestelmään ja asuntolainoihin lainsäädännön, 

kirjallisuuden ja pankkien ehtojen kautta. 

 

Tavoite jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin: 

 

1.Kuinka ASP-säästäminen eroaa muihin säästämisen keinoihin verrattuna? 

2. Kuinka ASP-laina eroaa normaaliin asuntolainaan verrattuna?  

3. Mitä riskejä asuntosäästämisessä ja lainanotossa on? 

 

Opinnäytetyössä ei käsitellä tiettyjen yksittäisten henkilöiden asp-säästämistä tai lainaa. 

Opinnäytetyön kohteeksi rajataan Suomessa toimivat pankit, joilla on suurimmat asiakas-

määrät.  Lisäksi opinnäytetyössä keskitytään asuntolainoihin, jotka käytetään Helsingissä 

sijaitsevan asunnon ostamiseen.  
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Opinnäytetyön sisältöä rajataan niin, että eri säästämisen vaihtoehdot olisivat mahdolli-

simman samankaltaiset riskiltään kuin ASP-säästäminen. ASP-säästäminen luokitellaan 

matala riskiseksi säästämismuodoksi eli säästöjen arvonmuutosriski on pieni. Vaihtoehtoi-

sia matalariskisiä säästämiskeinoja ovat muut säästö- ja tuottotilien muodot. Toinen rajaus 

on samanpituinen säästöaika.  

 

Opinnäytetyön tutkimuksessa käytetään kuvitteellisia yksittäisiä henkilöitä, jotka säästävät 

ja ottavat lainaa yksin. Opinnäytetyöstä rajataan pois pariskunnat, yhteiset tai yhdistetyt 

ASP-tilit ja lainat. Yhteisiin säästöihin ja lainoihin sovelletaan paljon eri sääntöjä ja lakeja, 

joita ei tässä opinnäytetyössä käydä läpi. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä keskitytään olennaisiin säästämisen ja lainan elementteihin, joita tutki-

taan sanallisesti tukeutuen myös laskennalliseen esimerkkiin. Elementtejä ovat muun mu-

assa vakuudet, korkovähennys verotuksessa ja korkotuotto. Tietoperustassa tutustutaan 

yleisiin voimaassa oleviin lakeihin, säännöksiin ja artikkeleihin, joiden pohjalta tehdään tut-

kimus. Tutkimukset perustuvat tietoperustaan koottuihin havaintoihin. 

 

Case-tutkimuksessa tutustutaan kahteen eri tapaukseen, joissa henkilöt säästävät eri kei-

noilla ja ottavat säästämisen jälkeen lainat. Keinot ovat ASP-säästäminen ja tuottotilisääs-

täminen, joiden avulla säästetään ASP-lainaan ja normaaliin ensiasuntolainaan. Case-tut-

kimuksen avulla havaitaan säästökeinojen ja lainojen eroavaisuudet numeerisesti, joten 

erot on helppo havaita.  

 

Toinen opinnäytetyössä käytettävä tutkimusmenetelmä on vertaileva tutkimus. Vertaile-

vassa tutkimuksessa asetetaan ASP-säästämisen ja tilisäästämisen keinot vastakkain, ja 

niitä vertaillaan riskien, tuottomahdollisuuksien ja ehtojen valossa. Vertailevan tutkimuk-

sen toinen osa koostuu lainojen vertailusta ja niiden eroavaisuuksista. Lopuksi kootaan 

yhteenveto ASP-järjestelmän hyödyistä ja haitoista sekä riskien vaikutuksesta asuntolai-

naamisen ja säästämisen keinoista.  

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne  

Opinnäytetyö tehdään tutkimustyyppisen työn mukaisesti. Johdanto esittelee aiheeseen 

liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Tietoperusta jakautuu kolmeen osaan, joista 

ensimmäisessä käsitellään ASP-järjestelmän ehtoja, joihin kuuluvat säästämisen ja lai-

naamisen osuudet. Tuotto, korkotuki ja valtiontakaus ovat ensimmäisen osan keskeisiä 
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aiheita. Toinen tietoperustanosa käsittelee eri vaihtoehtoja asuntosäästämiselle sekä nii-

den tuottoa ja riskejä. Kolmannessa osassa tutustutaan asuntolainaamiseen, vakuuksiin 

ja takaisinmaksuun. Empiria-luvussa tehdään case- eli tapaustutkimus ja vertaileva tutki-

mus, joiden menetelmät ja tulokset esitetään tarkemmin. Johtopäätökset, tutkimuksen luo-

tettavuus ja oman oppimisen arviointi löytyvät viimeisestä luvusta. 
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2 Asuntosäästöpalkkiotili eli ASP 

 

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän eli ASP:n tarkoituksena on tukea ensiasunnon ostajia. 

Se on tarkoitettu 18-39-vuotiaille, jotka haluavat aloittaa säästämisen ensiasunnon osta-

miseen. ASP-säästäjäksi haluava ja järjestelmän ehdot täyttävä henkilö tekee sopimuksen 

rahoituslaitoksen, kuten pankin, kanssa. ASP-säästäjä pyrkii ehtojen mukaisesti saavutta-

maan säästötavoitteen, joka määritellään asuntosäästösopimuksessa. Talletusten eli 

säästöjen ja säästöille maksettavien korkojen yhteismäärän tulee olla vähintään kymme-

nen prosenttia ostettavan asunnon hinnasta. Kaikki ehdot täytettyään saa ASP-säästäjä 

itselleen lainan, jonka suuruuden määrittää ostettavan asunnon sijainti ja hinta. (Ympäris-

töministeriö 2016.) 

 

ASP-säästämiseen kannustaa lisäkorko, joka maksetaan säästötavoitteen täytyttyä ja 

asuntokaupan tehtyä säästäjälle. Lisäkorko vaihtelee pankeittain, mutta on 2-4% suurui-

nen. Lisäksi ASP-säästötilille maksetaan lailla säädettyä yhden prosentin suuruista vuo-

tuista korkoa koko säästöajalta. Valtio tukee asuntosäästöpalkkiojärjestelmää tarjoamal-

laan lainan korkotuella. Korkotuki tarkoittaa, että valtio maksaa tietyn prosenttimäärän yli-

menevän osuuden korosta. (Finanssivalvonta 2015.)  

 

Asuntosäästöpalkkiolaki asetettiin vuonna 1980 helpottamaan ensiasunnon ostamista. La-

kia on sittemmin säädetty uudelleen parannetuilla tai kiristyneillä ehdoilla vastaamaan 

muuttuvia markkinoita. Esimerkiksi ASP-järjestelmän ehtoja on laajennettu 18-31-vuoti-

aista 18-39-vuotiaiksi.  Vuonna 2016 tehtiin muutos, että jo 15-vuotias voi ryhtyä asun-

tosäästötallettajaksi. Vaatimuksena on, että talletukset koostuvat nuoren omalla työllään 

ansaitsemista varoista. (Valtiokonttori 2016.) 

 

Asuntosäästöpalkkio-nimi juontaa juurensa alkuperäisestä ASP-järjestelmästä, jolloin val-

tion varoista maksettiin asuntosäästäjälle palkkio, kun ASP-ehdot täyttyivät. Kertapalkki-

osta luovuttiin vuonna 1992, jolloin ehtoja parannettiin roimasti. Vuosina 2009-2011 asun-

tosäästöpalkkio tuli kuitenkin hetkellisesti takaisin vauhdittamaan asuntokauppaa. (Makko-

nen 2016, 93-94.)  

 

Vuonna 2009 asetettiin laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009―2011, 

jonka mukaan säästäjä sai 3000 euron suuruisen asuntosäästöpalkkion, jos asunnon 

osto- tai luovutussopimus oli allekirjoitettu tai omakotitalon rakennustyö aloitettu viimeis-

tään 31.12.2011. (Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 

26.6.2009/483, 2 §.) 
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ASP-järjestelmän suosio on ollut nousujohteista viime vuosikymmenen ajan. Suosiota voi 

selittää uudistetuilla ehdoilla, lainamäärien korotuksilla ja yläikärajan nostamisesta. Korko-

tuki ja valtiontakaus houkuttelet nuoria avaamaan ASP-tilejä. Uusia asuntosäästöpalkkioti-

lejä avattiin vuonna 2016 yli 34 000 kappaletta. (Valtiokonttori 2017.) 

 

 

Kuvio 1. Avatut uudet ASP-tilit (Valtiokonttori 2017) 
 
 
Suosio on ollut huimaa verrattuna vuosikymmenen taakse päin, jolloin uusia ASP-tilejä 

avattiin vain noin reilu 2000 kappaletta. Vuosina 2009-2011 ASP-tilien avaus moninker-

taistui asuntomarkkinoiden eheyttämiseen tehdyn asetuksen ansiosta, jonka mukaan ky-

seisinä vuosina tehdystä asuntokaupasta saa 3000 euron asuntosäästöpalkkion. Kuten 

kaaviosta 1. nähdään, asetuksen aikana vuosina 2009-2011 avattiin yhteensä 47 763 

uutta ASP-tiliä. (Valtiokonttori 2017.) 

 

2.1 Asp-säästäminen 

Asuntosäästöpalkkiolain mukaan ASP-tallettajaksi voi ryhtyä 18-39-vuotias henkilö, joka ei 

ole aikaisemmin omistanut asuntoa. Tallettajaksi voi kuitenkin ryhtyä jo 15-vuotiaana edel-

lyttäen, että talletukset tulevat nuoren omalla työllään ansaitsemista varoista. Tallettajaksi 

voi kuitenkin ryhtyä jo 15-vuotiaana edellyttäen, että talletukset tulevat nuoren omalla työl-

lään ansaitsemista varoista. (Asuntosäästöpalkkiolaki 30.12.1992/1634, 3 §.) 

 

Hakijan täyttäessä edellä mainitut ehdot, tulee hänen tehdä asuntosäästösopimus rahalai-

toksen, yleisimmin pankin, kanssa. Asuntosäästösopimuksella asuntosäästötallettaja si-

toutuu tallettamaan ASP-tilille kalenterivuosineljänneksittäin vähintään 150 euroa ja enin-

tään 3000 euroa. Asuntosäästöpalkkiolain mukaan talletuksia on tehtävä vähintään kah-

deksana vuosineljänneksenä. Kalenterivuosineljännekselle tarkoitetaan kolmen kuukau-

den osiin jaoteltua vuotta. Esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen muodostaa tammi-
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kuu, helmi- ja maaliskuu. Toisen vuosineljänneksen muodostaa taas huhti-, touko- ja ke-

säkuu. Säästöaika on minimissään siis kaksi vuotta. Asuntosäästösopimukseen tehdään 

säästötavoite ja talletuksen suunniteltu suuruus kalenterivuosineljänneksille. Talletusten 

suuruudet voivat vaihdella ja tallettaja on itse vastuussa minimi- ja maksimitalletusten 

määrän toteutumisesta. (Asuntosäästöpalkkioasetus 30.12.1992/1636, 2 ja 4 §.) 

 

Omasäästöosuus ensiasunnon kauppahinnasta on kymmenen prosenttia. Omasäästö-

osuus muodostuu ASP-tilille tehdyistä talletuksista ja niille maksetusta korosta ja lisäko-

rosta. Rahalaitoksen kanssa voidaan sopia, että asunnon ostoon käytetään myös muita 

varoja, jolloin omasäästöosuus ensiasunnon kauppahinnasta voi olla alempi kuin kymme-

nen prosenttia. (Asuntosäästöpalkkiolaki, 5 §.) 

 

ASP-tallettajaa koskee kaikki edellä mainitut ehdot. Jos tallettaja ei noudata ehtoja, niin 

häneltä voidaan evätä oikeus sopimuksessa määriteltyyn lainaan. Asuntosäästösopimus 

purkautuu, jos tallettaja nostaa ASP-tilille talletettuja varoja ennen kuin hän on täyttänyt 

sopimus ehdot. Toisin sanoen ASP-tilille talletettuja varoja ei voi käyttää muuhun kuin en-

siasunnon ostoon. Toinen purkautumiseen johtava syy on säästöaikana vastikkeellisesti 

hankittu asunto, ennen kuin puolet asuntosäästösopimuksen mukaisista talletuseristä on 

tallennettu. (Asuntosäästöpalkkiolaki, 9 §.) 

 

ASP-säästötilille maksetaan korkoa. Korolla tarkoitetaan rahan hintaa, jonka velallinen 

maksaa käyttöön saadusta pääomasta. Tässä tapauksessa pankki maksaa saamastaan 

talletuksesta eli sijoituksesta ASP-säästäjälle. Asuntosäästötilille maksettavan vuotuisen 

koron suuruus on asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 a §:n mukaan yksi prosentti. Toisin sa-

noen rahoituslaitos maksaa korkoa ASP-tilille talletusten määrän kerrottuna yhdellä pro-

sentilla. Korko kasvattaa talletusta ja kerryttää varoja lähemmäs säästötavoitetta. (Tuhka-

nen 2006, 9; Asuntosäästöpalkkioasetus 5a§.)  

 

Vuotuisen koron lisäksi asuntosäästötilille maksetaan lisäkorkoa. Lisäkorkoa maksetaan 

talletukselle säästämisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenteri-

vuodelta. Lisäkoron suuruus on asuntosäästöpalkkioasetuksen 5a § mukaan 2-4%. Lisä-

koron suuruudesta sovitaan rahoituslaitoksen kanssa asuntosäästösopimuksessa. Lisä-

korkoa ei makseta ASP-tilille vuosittain, vaan vasta tallettajan täytettyä sopimusehdot ja 

hänen tehtyänsä asuntoa koskevan kauppakirjan. (Asuntosäästöpalkkiolaki, 7 §.) 

 

ASP-tilille tehdyistä talletuksista ei veroteta. Tilille maksettavat korko- ja lisäkorko ovat 

myös verovapaita talletuksia, joista ei makseta lähdeveroa valtiolle.  
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Pankit voivat veloittaa lainan nostokuluja ja palvelumaksuja kunkin pankin sen hetkisen 

hinnaston mukaisesti. Nostokulut ja muut kustannukset vaikuttavat lainan vuosikorkoon. 

(Asuntosäästöpalkkiolaki, 10 §.) 

 

2.2 Asp-laina 

Kun ASP-säästäjä on päässyt omasäästöosuustavoitteeseensa ja täyttänyt muut säästä-

misen ehdot, on hän oikeutettu saamaan lainaa ensiasuntoonsa. Asunnolle asetetaan kui-

tenkin edellytyksiä, jotka sen täytyy täyttää. Lainanottajalla täytyy olla vähintään puolet 

asuinhuoneiston tai omakotitalon hallintaan oikeuttavista osuuksista, että lainan voi 

saada. Asunnon täytyy myös sijaita Suomessa. (Asuntosäästöpalkkiolaki, 2 ja 6 §.) 

 

ASP-lainalla hankittu asunto täytyy olla lainanottajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön. 

Asunnon saa vuokrata maksimissaan kahdeksi vuodeksi, jos ASP-lainansaaja muuttaa 

töiden tai opiskelujen perässä toiselle paikkakunnalle. Asunnon vuokrauksesta on aina il-

moitettava kirjallisesti kyseisen paikkakunnan asuntoviranomaiselle. (Valtiokonttori 

2018a.) 

 

Asuntosäästösopimuksen ja ehtojen täyttäminen eivät kuitenkaan takaa luotonsaantia. 

Pankit tekevät päätöksen asuntolainan saannista erikseen silloin, kun lainan saaminen 

ASP-säästäjälle on ajankohtaista. Säästäjän täytyy täyttää pankin normaalit luotonmyön-

tökriteerit ja saada riittävät ja pankin hyväksymät vakuudet. (Makkonen 2016, 98.) 

 

2.2.1 Korot ja korkotuki 

Asuntolainan saatuasi maksat rahalaitokselle korkoa. Korko muodostuu viitekorosta ja 

marginaalikorosta. Lainaan sovellettava viitekorko ja marginaali sovitaan pankissa henki-

lökohtaisesti. Viitekorkona voidaan käyttää markkinakorkoja tai pankin omia primekorkoja. 

Markkinakorkona käytetään yleensä Euribor-korkoja, jotka muodostetaan pankkien teke-

mien korkotarjousten perusteella. Euribor-korot laaditaan jokaisena pankkipäivänä. Lainan 

korko muuttuu kuitenkin vain valittuina päivinä vuodessa, kuten esimerkiksi 6 kuukauden 

tai 12 kuukauden välein. (Finanssivalvonta 2014.) 

 

ASP-laina on korkotuettua lainaa. Korkotuki tarkoittaa sitä, että valtio maksaa 70% siitä 

koron osasta, joka ylittää 3,8%. Jos lainan korko on alle 3,8%, maksaa lainansaaja koko 

koron itse. Korkotukea maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta lainan nostamisesta. Laina-

aika voi olla maksimissaan 25 vuotta. Kun korko ylittää 3,8% rajan, niin korkotukea saa 

heti. Pankki laskuttaa lainansaajalta vain 3,8% koron ja valtio maksaa korkotuen suoraan 

rahalaitokselle. (Valtiokonttori 2018a.)  
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Esimerkkinä korkotukilainan vaikutuksesta voidaan pitää seuraavaa. Jos asuntolainan 

korko on esimerkiksi 5,6%, niin valtio tukee 1,8% osuutta korosta. Tuen suuruus on 70% 

ylimenevästä osuudesta, eli kertomalla 70% valtion tukema osuus (1,8%) saadaan vas-

taukseksi 1,26%. Valtio tukee ASP-lainaa myös korkovähennyksen muodossa, josta ker-

rotaan enemmän tämän opinnäytetyön kappaleessa 4.3. 

 

Korkotukilainan suuruus määräytyy asunnon sijainnin mukaan (taulukko 1). Helsingissä 

lainan suuruus on korkeintaan 180 000 euroa, kun taas Espoossa, Kauniaisissa ja Van-

taalla lainan suuruus on korkeintaan 145 000 euroa. Muissa Suomen kunnissa lainaa saa 

enintään 115 000 euroa. (Valtiokonttori 2018b.)  

 

Taulukko 1. ASP-korkotukilainojen enimmäismäärät 

Asunnon sijaintikunta Lainan enimmäismäärä, euroa 

Helsinki 180 000 

Espoo, Vantaa ja Kauniainen 145 000 

Muut kunnat 115 000 

 

Rahalaitoksen on myönnettävä korkotukilainalle pienempi korko kuin muille ensimmäisen 

omistusasunnon ostoon myönnettävien lainojen korko. ASP-lainalle saa täten pienemmän 

koron kuin mitä samaan aikaan muille ensiasunnon ostajien lainoille myönnetään. (Laki 

oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20.8.1982/639, 5§.) 

 

Jos korkotukilaina on alle asunnon kauppahinnasta, voi rahalaitos myöntää korkotuetonta 

lisälainaa asunnon hankintaan. Lisäluotosta sovitaan erikseen rahalaitoksen kanssa, jos 

siihen on tarve. Korkotukea on myönnetty yksityishenkilöille vain asuntosäästöpalkkiojär-

jestelmän yhteydessä, joten muun asuntolainan hankinnassa korkotukea ei sovelleta. 

(Makkonen 2016, 98; Kontkanen 2015, 161.) 

 

2.2.2 Valtiontakaus 

Asuntolainanmyöntäjä vaatii vakuuksia varmistaakseen asuntolainan takaisinmaksun. 

ASP-lainalle myönnetään maksuton valtiontakaus, kun kaikki lainan ehdot on täytetty. Val-

tiontakauksella tarkoitetaan, että asuntolainannostajan tullessa maksukyvyttömäksi on 

valtio vastuussa lainanmyöntäjälle takauksen enimmäismäärään asti. Valtio on myös vas-

tuussa pääomaosuuteen kohdistuvista koroista ja viivästyskoroista. (Makkonen 2016, 99.) 
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Valtiontakaus on enintään 25 prosenttia ASP-korkotukilainan ja mahdollisen lisäluoton yh-

teenlasketusta määrästä, mutta kuitenkin enintään 50 000 euroa. Valtiontakaus kattaa siis 

sen määrän, joka on pienin kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta. (Makkonen 2016, 

99.)  

 

Valtiontakauksen saa myös mahdolliselle lisäluotolle valtiontakausmaksua vastaan. Valti-

ontakausmaksu on suuruudeltaan 2,5% asuntolainaan myönnettyjen takauksien mää-

rästä. Lisäluottoa koskee samat säännökset kuin muitakin normaaleja asuntolainoja. (Ase-

tus omistusasuntolainojen takausmaksun suuruudesta 605/1999.) 
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3 Tilisäästämisen vaihtoehdot 

Tässä luvussa käydään läpi tilisäästämisen keinoja, jotka vastaavat säästöajaltaan ja ris-

kisuuruudeltaan ASP-säästämistä. Säästämisen vaihtoehdoiksi on valittu keinoja, joiden 

säästöajaksi voidaan määritellä sama aika kuin ASP-säästämisessä. Toinen rajaus sääs-

tövaihdoille on samansuuruinen riski kuin ASP-säästämisessä. Säästämisen keinoja, jotka 

täyttävät edellä mainitut kriteerit ja joita käsitellään tässä opinnäytetyössä ovat säästötilit 

ja tuottotilit. Kappaleessa selitetään edellä mainittujen säästämisen keinojen yleiset piir-

teet ja toiminta, sekä myöhemmin niiden tuottomahdollisuuksista ja riskeistä.  

 

Asuntolainan saadakseen täytyy säästää. Omarahoitusosuus vaihtelee markkinatilanteen 

mukaan ja Finanssivalvonta on vastuussa osuuden suuruuden päättämisestä. Lain nojalla 

Finanssivalvonta on antanut päätöksen, jonka mukaan asunnon hinnasta tulee olla sääs-

tettynä 15 prosenttia lainan saamiseksi. Ensiasunnoissa omarahoitusosuus on 5 prosent-

tia. Päätös tuli voimaan kesällä 2018. (Finanssivalvonta 2018a.) 

 

Lainakaton vuoksi säästäminen on osa jokaista asuntolainaprosessia. Säästämisen kei-

noja on lukemattomia ja niistä voidaan rajata sopivimmat esimerkiksi riskin määrän tai 

säästöajan perusteella. Tässä kappaleessa käydään läpi erilaisia säästämiskeinoja, jotka 

sopisivat luonteeltaan mahdollisimman hyvin ASP-säästämisen vaihtoehdoksi heille, jotka 

eivät esimerkiksi täytä ASP-järjestelmän ehtoja.  

 

Säästötilit ja tuottotilit sopivat matalaa riskiä hakevalle säästäjälle, joka aikoo tulevaisuu-

dessa hankkia esimerkiksi oman asunnon. Tileille voi säästää haluamansa summan kuu-

kausittain tai oman rahatilanteen mukaisesti enemmän tai vähemmän. Säästötileillä voi 

olla erilaisia rajoituksia, kuten nostokertoja rajoittava ehto. Säästötilien korot voivat nousta 

säästöjen määrän kasvaessa, mutta matalan korkotason vuoksi säästötilit eivät tuota 

suurta tuottoa. (Pesonen 2014, 80.) 

 

Esimerkkejä tilisäästämisen tuotteista on esimerkiksi Osuuspankin kasvutuottotili. Tilille 

voi säästää joustavasti oman mielen mukaan päästäksesi tavoitteeseesi. Tililtä voi nostaa 

maksutta rahaa neljä kertaa vuodessa, mikä tuo säästämiseen joustavuutta. Talletuskorko 

on kasvutuottotilille vähintään 0,15 prosenttia ja korkojen noustessa enintään 6 prosenttia. 

Kasvutuottotilillä ei ole minimi- tai maksimi säästöaikaa. Toinen esimerkki tilisäästämi-

sestä on Nordean Korkoextra-tili, jolle voidaan säästää helposti ja joustavasti. Korkoextra-

tili on myynnissä vain rajoitetun ajan ja tietylle jaksolle, yleensä vuodeksi eteenpäin. Kor-

koextra-tili tarjoaa korkeampaa korkoa kuin muut saman pankin säästötilit. Korko on 

0,15%. Tililtä voidaan nostaa aina tarvittaessa ilman kuluja. Vuoden säästämisen jälkeen 
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voidaan mahdollisesti tehdä uusi sopimus tai jatkaa säästämistä muulla tavoin. (Osuus-

pankki 2019; Nordea 2019.) 

 

Säästötileillä on vakaa paikka suomalaisten säästötottumuksissa. Intrumin julkaisemassa 

raportissa 46 prosenttia suomalaisista sijoitti säästötileille ensisijaisesti. Muut sijoittamisen 

keinot, kuten osakkeet, rahastot ja arvopaperit olivat seuraavaksi suosituimmat säästö-

kohteet. Säästötileille säästäminen ja sijoittaminen on tuttua lähes puolelle väestöstä, jo-

ten sitä ei pidä väheksyä sijoittamisen ja säästämisen keinona. (Intrum 2017.) 

 

3.1 Tuotto ja riski 

Säästäminen on sijoittamista. Sijoittamisessa on aina olemassa riski eli epävarmuus tule-

vasta tuotosta. Mitä korkeampi on rahan menettämisen riski, sitä korkeampi on sijoituksen 

mahdollinen tuotto. Sijoittamisessa on keskeisintä löytää sijoittajalle sopiva riskitaso tavoi-

teltavalle tuotolle. Sijoittamisessa kohdattavia riskejä ovat muun muassa korkoriski ja 

markkinariski. (Kontkanen 2015, 104.) 

 

Alla olevasta kuviosta huomataan, että osakesijoituksissa on suurin riski. Osakesijoituk-

sen tuotot voivat vaihdella rajustikin, mutta niillä on myös suuri tuotto-odotus. Osakesijoit-

tamisen riski johtuu markkinoiden heittelystä, jotka voivat johtua esimerkiksi poliittisista 

päätöksistä tai listautuneiden yhtiöiden sisäisistä päätöksistä. Vähäriskisin sijoituskeino on 

pankkitalletus, jonka tuotto-odotus on matala. Pankkitalletusten vähäriskisyys johtuu pank-

kien vakavaraisuudesta ja niiden kyvystä maksaa säästöt takaisin. Sijoitusrahastot tarjoa-

vat korkeampaa tuotto-odotusta kuin pankkitalletukset, mutta pienempää tuotto-odotusta 

kuin osakesijoitukset. (Pesonen 2014, 29.) 

 

 

Kuvio 2. Tuotto- ja riskikuvio (mukaillen Pesonen 2014, 29) 
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Sijoituksen tuottoon vaikuttaa riskien lisäksi myös verot ja inflaatio. Inflaation vaikutuksella 

tarkoitetaan rahan arvon laskua, eli vaikka omaisuuden arvo olisi vuosien mittaan nimelli-

sesti kasvanut, sillä ei välttämättä ole samaa ostovoimaa kuin alkuperäisellä pääomalla. 

Esimerkiksi korkosijoituksilla tavoitellaan talletusten arvon säilymistä ja kohtuullista tuot-

toa. Vuoden 2018 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia. (Kontkanen 2015, 104; Tilas-

tokeskus 2019.) 

 

Säästötilien korot ovat tällä hetkellä erittäin matalat, kuten taulukosta 3 nähdään. Pank-

kien väliset korot eivät juurikaan vaihtele toisiinsa nähden. Useimmat pankit tarjoavat vä-

häistä korkoa, joka on 0,10-0,20 prosentin väliltä. Suurinta korkoa tarjoaa Danske Bank 

0,20 prosentin korollaan. Nollakorkoa tarjoaa esimerkiksi Handelsbanken. (Kauppalehti 

2019.) 

 

Taulukko 3. Säästötilien korot eri pankeissa (Kauppalehti 2019) 

Pankki Päivämäärä % 

Aktia 6.2.2019 0,00-0,10 

Danske Bank 7.2.2019 0,20 

Handelsbanken 6.2.2019 0,00 

Nordea Helsinki 6.2.2019 0,05 

OP Helsinki 6.2.2019 0,00-0,15 

 

Korkotulot ovat verollisia tuloja lukuun ottamatta ASP-tilejä. Tämä tarkoittaa, että kaikista 

tässä luvussa mainituista säästämisvaihtoehdoista peritään korkotulon lähdevero. Pankki 

perii lähdeveron automaattisesti valtiolle. Lähdeveron suuruus on 30 prosenttia makse-

tusta korosta. (Saaranen, Kolttola & Pösö 2017, 154.)  

 

3.2 Säästämisen riskit 

Säästäminen on sijoittamista. Sijoittamiseen liittyy aina riski, joka kasvaa mitä epävar-

mempia tulevasta tuotosta ollaan. Sijoittamisessa on tärkeää löytää jokaiselle sijoittajalle 

sopiva riskitaso. Pieni riskinen sijoitus, kuten säästäminen säästötilille, ei tuota paljoa tuot-

toa. Pieni riskinen sijoitus sopii henkilölle, joka haluaa varmistuksen omaisuutensa arvon 

säilymisestä lähes samana. (Kontkanen 2015,104.) 

 

Säästämiseen liittyy likvidisyysriski eli sijoituksen realisointi asuntoa ostettaessa. Säästä-

mistä aloittaessa on hyvä suunnitella ajankohta, jolloin säästettyä rahaa tarvitaan asunnon 

ostoon. Joidenkin sijoitusten ennenaikaiseen purkamiseen voi liittyä kustannuksia, joilta 
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voidaan välttyä sijoitusajan suunnittelulla. Likvidisyys tarkoittaa myös mahdollisten nosto-

jen ottoa kesken säästämisen, joka ei välttämättä ole mahdollista tietyllä säästökeinolla. 

(Kontkanen 2015, 106.)  

 

Inflaatioriski piilee myös säästämisessä. Inflaatio on rahan arvonlaskua. Rahan arvon säi-

lymiseksi tilisäästämisen koron tulisi olla vähintään inflaation suuruinen. Inflaation nousu 

pyritään pitämään kahdessa prosentissa vuodessa keskipitkällä aikavälillä. Korot ovat 

tällä hetkellä matalalla, joten inflaatio väistämättä syö rahan arvoa. Inflaation noustessa 

odotettua jyrkemmin raha menettää arvoaan yhä nopeammin. (Suomen pankki B.) 

 

Säästämisen riskinä on myös mahdollisuus pankin maksuongelmista. Pankin maksuon-

gelmia kutsutaan myös liikkeelle laskijan riskeiksi. Pankki voi mennä esimerkiksi konkurs-

siin, mutta se on yksi pienimmistä riskeistä. Vuonna 2015 voimaan tullut talletussuoja, 

jonka tarkoitus on turvata kaikkien talletusten, mukaan lukien säästötileille tehdyt talletuk-

set, pankin kohdatessa maksuongelmia. Kaikki suomalaiset talletuspankit kuuluvat talle-

tussuojan piiriin. Talletussuoja turvaa talletukset enintään 100 000 euroon saakka. Asun-

tolainaa varten tehdyt talletukset harvemmin ylittävät talletussuojan maksimimäärää, joten 

pankin kohdatessa maksuongelmia talletukset ovat turvassa. (Kontkanen 2015, 111; Si-

mola 2016.) 
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4 Muut asuntolainavaihtoehdot 

Asuntolainoja koskevat yleiset säädökset on mainittu omissa laeissaan. Normaalien asun-

tolainojen ehdot ja säännöt poikkeavat ASP-lainasta muun muassa lainakaton, vakuuk-

sien ja valtiontakauksen osalta. Tässä kappaleessa käydään läpi yleisimmät ja tärkeimmät 

asuntolainaa koskevat ehdot ja tuet. 

 

4.1 Lainakatto 

Asuntolainoilla on laissa kirjattu enimmäisluototussuhde eli lainakatto. Lain luottolaitostoi-

minnasta 15:sta luvun 11 pykälässä enimmäisluototussuhteella tarkoitetaan asunnolle ole-

vien takauksien suhdetta lainamäärään. Lain kolmannessa momentissa määrätyn luoton 

määrä saa olla enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myöntäessä. 

Poikkeuksena ensiasunnon hankintaa varten otetun lainan määrä saa olla enintään 95 

prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myönnettäessä. Asuntolainan hakijan tu-

lee näin ollen maksaa lainaa hakiessaan omilla varoillaan laissa määrätyn enimmäisluoto-

tussuhteen osuus, jota laina ei kata. (Laki luottolaitostoiminnasta, 15 luku 11§ 1-4 mo-

mentti).  

 

Laki luottolaitostoiminnasta velvoittaa Finanssivalvontaa seuraamaan rahoitusvakauteen 

kohdistuvien riskien poikkeuksellista kasvua 15:sta luvun 11 §:n viidennessä momentissa 

neljännesvuosittain ja tehtävä päätös mahdollisesta muutoksesta. Finanssivalvonta voi 

laskea laissa säädettyjen luottojen enimmäismääriä enintään 10 prosenttiyksiköllä. (Laki 

luottolaitostoiminnasta, 15 luku 11§ 5 momentti). Finanssivalvonta päätti 19.3.2018 alen-

taa luototussuhdetta muiden kuin ensiasuntoa varten otettavien lainojen kannalta viidellä 

prosenttiyksiköllä. Päätöstä perustellaan muun muassa kotitalouksien liiallisella velkaantu-

misella ja laina-ajan kasvulla. Päätös tulee voimaan 1.7.2018. (Finanssivalvonta 2018a.) 

 

 

 

 

Kuvio 3. Lainakatot ensiasunnon ostajille 

 

Asuntolainaa hakevat joutuvat maksamaan omista varoistaan 10 prosentin sijaan 15% lai-

nan määrästä. Ensiasunnonostajia Finanssivalvonnan päätös ei kuitenkaan koske, vaan 

heidän enimmäisluototussuhteensa pysyy 95 prosentissa, kuten kuviossa 3 huomataan. 

Lainakatto
Takaukset
lainamäärä

90%

95%
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Päätöksellä varmistetaan ensiasunnonostajien pääsy asuntomarkkinoille. (Finanssival-

vonta 2018a.) 

 

4.2 Valtiontakaus ja vakuudet 

Edellytyksenä lainan saannille on riittävät vakuudet. Vakuudet ovat välttämättömiä asunto-

lainan saannille. Luotonantajan on varmistettava, että myöntämänsä luotto maksetaan ta-

kaisin ja näin ollen vähentää luottoriskiään. Vakuudet jaetaan kahteen osaan, jotka ovat 

reaalivakuudet ja henkilövakuudet. (Kontkanen 2015, 178.)  

 

Asunnon vakuutena toimii usein ostettava asunto. Asunnon vakuusarvo on useimmiten 

noin 70 prosenttia asunnon markkina-arvosta. Asuntolainan saadaksesi tarvitset useimmi-

ten vielä muita vakuuksia, kuin ostettavan asunnon. Jos oletetaan, että asunnon arvo on 

100 000 euroa ja ostaja maksaa lainasta omilla säästöillään 20 prosenttia eli 20 000 eu-

roa. Vakuusarvon ja omien säästöjen jälkeen tarvitaan vakuuksia vielä 10 000 euron 

edestä. (Aaltonen, L. 2018.) 

 

Reaalivakuuksilla tarkoitetaan omaisuutta, joka pantataan velan takaisinmaksun vakuu-

deksi. Velallinen eli lainanottaja tai toinen henkilö voi pantata omaisuuttaan, kuten asun-

toa, metsätiloja tai osakkeita. Omaisuudesta täytyy olla esimerkiksi osakekirja tai pantti-

kirja, jotka rahoituslaitos voi hyväksyä vakuudeksi. (Aaltonen, L. 2018.) 

 

Reaalivakuuksien rinnalla toinen merkittävä vakuuslaji on henkilövakuudet eli takaukset. 

Takauksessa takaaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön velasta. Pankki eli velkoja voi 

vaatia erääntynyttä velkaa maksettavaksi ensisijaisesti myös takaajalta. Vakuuden arvi-

ointi kuuluu luotonantajalle ja arvioinneista voi koitua lisäkustannuksia, jotka vaikuttavat 

lainan todelliseen vuosikorkoon. (Kontkanen 2015, 183-185.) 

 

Lainan vakuudeksi voidaan valita myös valtiontakaus. Valtio takaa lainanottajan velan 

enimmäismäärään asti hänen tullessa maksukyvyttömäksi. Valtiontakausta ei tarvitse erik-

seen hakea, vaan sen voi myöntää lainanmyöntäjä. Yleinen edellytys valtiontakauksen 

saamiseksi lain kuudennen pykälän mukaan on, että lainansaaja hankkii asunonnon 

omaksi tai perheenjäsenen ensisijaiseksi asunnoksi. Lain viidennen pykälän mukaan ta-

kauksen enimmäismäärä on 20 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta, mutta kui-

tenkin enintään 50 000 euroon asti. Valtiontakausmaksun suuruus on määrätty asetuk-

sella, joka on 2,5% myönnettyyn asuntolainaan liittyvän takauksen määrästä. Maksua ei 

kuitenkaan peritä, jos valtio maksaa lainalle korkotukea. Valtion takaamissa lainoissa 
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laina-aika on maksimissaan 25 vuotta. (Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta; 

Asetus omistusasuntolainojen takausmaksun suuruudesta.) 

 

Valtiontakauksen määrästä voidaan esittää esimerkki. Ostettavan ensiasunnon hinta on 

100 000 euroa, johon ostaja saa lainaa 95 prosenttia lainakaton puitteissa. Hän maksaa 

tarvittavan 5% eli 5 000 euroa säästöistään. Lainan määrä on täten 95 000 euroa, johon 

saa valtiontakauksen eli 20 prosenttia lainan pääomasta. Valtiontakauksen suuruus on 

19 000e. Valtiontakausmaksun suuruus on 2,5%*19 000 eli 475 euroa. 

 

4.3 Korot ja korkovähennys 

Asuntolainasta maksetaan korkoa lainan myöntäneelle pankille. Korko muodostuu viiteko-

rosta ja pankin pyytämästä marginaalista. Suosittuja viitekorkoja ovat Euriborkorot ja 

pankkien omat primekorot, jotka tekevät asuntolainasta vaihtuvakorkoisen. Kiinteäkorkoi-

sessa asuntolainassa korko pysyy samana koko sovitun ajan. Pankkien pyytämä margi-

naali määritellään erikseen jokaiselle asuntolainalle ja sen suuruuteen vaikuttaa asuntoon 

ja takaisinmaksuun liittyvät riskit. (Finanssivalvonta 2014a.) 

 

Euriborkorko (Euro interbank offered rate) on euroalueen viitekorko, joka kertoo millä ko-

rolla suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euriborkorot lasketaan euro-

alueella toimivien pankkien antamien noteerausten pohjalta, ja korot noteerataan eri pitui-

sille jaksoille klo 12 Suomen aikaan joka pankkipäivä. Suosituimpiin jaksoihin kuuluvat 12 

kk ja 6 kk pituiset jaksot. Jotkin pankit ovat luopuneet lyhyemmistä viitekorkojaksoista ylei-

sen korkotason mataluuden vuoksi, jolloin pankkien tulonlähde eli korkokate on supistunut 

pienemmäksi. Esimerkiksi 1 kk ja 3 kk euriborkorkoja saatetaan pankin toimesta antaa, 

mutta suuremmalla marginaalilla. (Suomen pankki A; Lassila, A. 2012.) 

 

Primekorot ovat pankkien omia viitekorkoja, jotka jokainen pankki määrittää itse. Primeko-

rot seurailevat markkinakorkoja, mutta pankit eivät kuitenkaan muuta primekorkojaan heti 

markkinakorkojen muuttuessa. Primekorot seuraavat korkomarkkinoiden muutoksia vii-

veellä. (Finanssivalvonta 2014a.) 

 

Kiinteä korkoisessa lainassa korko pysyy samana koko sovitun ajan. Yleinen korkotason 

vaihtelu ei vaikuta kiinteä korkoisessa lainassa korkoon, vaan ainoastaan laina-aikaan. 

Kiinteä korko voi toimia riskienhallintakeinona, jos tulevaisuuden korkokannan nousu huo-

lestuttaa. Kiinteäkorkoisesta lainasta sovitaan pankin kanssa erikseen. (Finanssivalvonta 

2018b.) 
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Todellinen vuosikorko koostuu koroista ja muista lainan kuluista. Muita lainan kuluja ovat 

esimerkiksi lainan järjestelypalkkio ja toimitusmaksu, jotka vaihtelet muun muassa lainan 

suuruuden ja ehtojen mukaisesti. Lainanantajien on kerrottava lainanottajalle perittävän 

koron lisäksi todellinen vuosikorko. Lainoja myöntävät laitokset käyttävät EU:n direktiivin 

mukaista todellisen vuosikoron laskentakaavaa. (Tuhkanen 2006, 34.) 

 

Valtio tukee asuntolainan ottajia vähentämällä maksettuja korkoja verotuksessa. Korkovä-

hennyksen voi saada, jos asuntolaina on otettu perheen vakituisen asunnon hankintaan. 

Esimerkiksi sijoitusasuntoon tai vapaa-ajan asuntoon otetun velan korkoja ei voi vähentää 

verotuksessa. Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Korko-

jen vähennysprosentit on lueteltu taulukossa 2. Kuten taulukosta huomataan, korkojen vä-

hennysprosentit ovat laskeneet vuosi vuodelta. Vuonna 2014 koroista sai vähentää 75% 

ja vuonna 2019 vain 25%. (Verohallinto 2016.) 

 

Taulukko 4. Asuntolainan korkovähennyksen määrä (Verohallinto 2016) 

Asuntolainan korkojen 

maksuvuosi 

Koroista saa vähentää 

2014 75% 

2015 65% 

2016 55% 

2017 45% 

2018 35% 

2019 25% 

 

Jos lainanottajalla ei kuitenkaan ole pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettä-

viä korkoja, niin syntyy alijäämä. Kyseisestä alijäämästä hyvitetään 30 prosenttia ansiotu-

lojen, esimerkiksi palkkatulojen, veroista. Vähennystä kutsutaan alijäämähyvitykseksi. Ali-

jäämähyvityksen enimmäismäärä on 1400 euroa vuodessa. Jos puolisoilla on yhteinen 

laina, niin enimmäismäärä on 2800 euroa vuodessa. Puolisoilla ollessa lapsia korotetaan 

enimmäismäärää 400 eurolla yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai use-

ammasta lapsesta. (Verohallinto 2016a.) 

 

Ensiasuntoa varten otetun lainan korkovähennys on suurempi kuin normaalin asuntolai-

nan. Korkovähennyksen määrä pysyy samana, jos se pystytään vähentämään pääomatu-

loista. Jos pääomatuloja ei kuitenkaan ole, niin alijäämähyvityksen suuruus kasvaa kah-

della prosenttiyksiköllä. Ensiasunnon lainan koroista alijäämähyvitys on 32 prosenttia. En-

siasunnon lainan edellytyksien tulee täyttyä. Edellytyksinä on 50 prosentin omistusosuus 

asunnosta ja asunto tulee lainanottajan asuinkäyttöön. Lisäksi lainanottaja ei ole aiemmin 
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omistanut vähintään 50 prosenttia vakituisena asuntona olevasta asunnosta. Korotettua 

ensiasunnon lainan korkovähennystä maksetaan vain lainan käyttöönottovuodelta ja seu-

raavalta 9 vuodelta. (Verohallinto 2016b.) 

 

Korkovähennyksen ennustetaan poistuvan kokonaan vähitellen. Vuonna 2012 korkovä-

hennystä alettiin pienentää vähitellen viidellä prosenttiyksiköllä, mutta nykytahti on 10 pro-

senttiyksikköä vuodessa. Vuoteen 2021 korkovähennys on voinut poistua jo täysin. 

(Laakso, L. 2015.) 

 

4.4 Verot ja kustannukset 

Asuntolainalla ostetusta asunnosta maksetaan varainsiirtoveroa. Veron maksaa yleensä 

asunnon ostaja. Varainsiirtoveroprosentin suuruus vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä 

omakotitalo vai kerrostalo- tai rivitalo-osake. Omakotitalon varainsiirtoveroprosentti on 4 

prosenttia asunnon myyntihinnasta ja kerrostalo- tai rivitalo-osakkeen varainsiirtoveropro-

sentti on 2 prosenttia. (Verohallinto 2017a.) 

 

Ensiasunnon ostajalla on varainsiirtoverovapaus, jos seuraavaksi mainitut ehdot täyttyvät. 

Kaupantekohetkellä ostajan täytyy olla 18-39-vuotias, joka omistaa kaupan jälkeen asun-

nosta vähintään 50 prosenttia. Asunnon täytyy tulla vakituiseksi asunnoksi, johon on muu-

tettava kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Ennen kaupantekohetkeä asunnonos-

taja ei ole saanut omistaa aiemmin mistään asunto-osakkeesta yli 50 prosenttia. (Verohal-

linto 2017b.) 

 

Lainaa nostettaessa on varauduttava maksamaan erilaisia maksuja, joita voivat olla esi-

merkiksi järjestelypalkkio ja toimitusmaksu. Maksut vaihtelevat lainamäärän, lainaehtojen 

ja lainanantajan mukaan. Jokainen lainanantaja itse päättää millaisia ja minkä suuruisia 

maksuja perivät. Esimerkiksi vakuuksista voi joutua maksamaan provisiopalkkioita ja 

muita hoitokuluja. (Finanssivalvonta 2018b.) 

 

4.5 Lainojen takaisinmaksu 

Lainaa voidaan maksaa takaisin pankille erilaisin keinoin. Yleisimmät lainan lyhennystavat 

ovat annuiteetti, tasaerä tai tasalyhennys. Takaisinmaksun tapaa tulee miettiä korkotason, 

omien tulojen ja riskien kannalta. Takaisinmaksun keinoa valittaessa voidaan pohtia, halu-

taanko esimerkiksi korkojen noustessa suurempia maksueriä vai pidempää laina-aikaa. 

Takaisinmaksua pohtiessa tulee ottaa huomioon myös koron lisäksi tulevat muut perittä-

vät maksut, joista pankki voi itse päättää. 
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Annuiteettilainassa maksuerä pysyy koko laina-ajan samana. Maksettavan koron pienen-

tyessä lyhennys kasvaa. Laina-ajan kuluessa korko pienenee, koska jäljellä oleva laina 

pienenee lyhentäessä lainaa. Maksuerät eivät kuitenkaan pienene korkojen pienentyessä, 

vaan lyhennys kasvaa. Kun yleinen korkokanta nousee, suurentaa se myös maksuerää. 

Jos yleinen korkokanta laskee, myös maksuerä pienenee. Annuiteettilainassa uusi mak-

suerä lasketaan aina korkokannan mukaiseksi esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi (6kk eu-

ribor) tai vuodeksi eteenpäin (12kk euribor). (Saaranen ym. 2016, 264.)  

 

Kiinteässä tasaerän lainassa tasaerä pysyy samana koko laina-ajan. Mahdollinen korko-

kannan nousu pidentää laina-aikaa, mutta ei suurenna tasaerää. Jos korkokanta laskee, 

myös laina-aika lyhenee. Kiinteä tasaerä takaa sen, että tiedossa on aina seuraavan mak-

suerän suuruus. Korkokannat kuitenkin vaikuttavat laina-aikaan, eli maksatko lainaa takai-

sin kauemman vai lyhyemmän ajan. (Saaranen ym. 2016, 282.) 

 

Tasalyhennyslainassa lyhennykset ovat yhtä suuria koko laina-ajan. Lyhennysten lisäksi 

maksetaan korkoa, joka lasketaan jäljellä olevasta lainasta. Korko pienenee jokaisen mak-

suerän jälkeen, koska lyhennykset pienentävät lainaa. Pienenevän lainan takia tasalyhen-

nyslainassa jokainen maksuerä on edellistä pienempi. (Saaranen ym. 2016, 261.) 

 

Parhaan lainantakaisinmaksukeinon valinnassa on hyvä ottaa huomioon omat vaatimuk-

set. Jos lainan alussa haluaa maksaa enemmän ja myöhemmin vähemmän, on hyvä va-

lita tasalyhennyslaina. Jos laina-ajalla ei ole suurta merkitystä lainanottajalle, kiinteä ta-

saerä on hyvä vaihtoehto. Heille, jotka haluavat tietää laina-aikansa tarkalleen, suositel-

laan annuiteettilainaa. Annuiteettilainassa maksukyvyn tulee kestää korkotasonnousun. 

 

4.6 Asuntolainariskit 

Asuntolainaan liittyy riskejä, jotka lainaajan tulee ottaa huomioon. Asuntolainaan liittyvä 

riski tarkoittaa asuntovelallisen lainan takaisinmaksun heikkenemistä. Muun muassa kor-

kojen nousu, velallisen palkkatulojen pieneneminen tai työttömyys voivat johtaa takaisin-

maksun heikentymiseen. Riskeistä voi seurata pahimmillaan velkaloukkutilanne, jossa 

myydystä asunnosta saatu hinta ei riitä lainan hoitamiseen. Riskeiltä suojautumisesta ja 

maksukyvyn riittävyydestä vastaa aina velallinen itse. (Finanssivalvonta 2016.) 

 

Korkoriski on oleellinen riski niin lainanotossa kuin säästämisessäkin. Korkoriskillä tarkoi-

tetaan riskiä yleisen korkotason heilahtelusta. Korkotaso voi nousta, jolloin esimerkiksi 

asuntolainasta maksettavien korkojen summa suurenee. Jos korkotaso laskee, laskee 

myös asuntolainasta maksettavien korkojen määrä. (Kontkanen 2015, 105.) 
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Korkoriskiltä voidaan suojautua tekemällä korkokattosopimus, joka suojaa vaihtuvakorkoi-

sen lainan korkotason nousulta. Sopimuksessa velallinen voi rajata koronnousun tietylle 

tasolle, jolloin korkokustannusten yläraja on tiedossa koko laina-ajan ja siten suojaa lai-

nanottajaa korkoriskiltä. Korkokattosopimuksesta maksetaan preemio eli kertapalkkio kor-

kokattosopimuksen myöntäjälle, joka on yleensä pankki. (Tuhkanen 2006, 302.) 

 

Toinen keino korkoriskiltä suojautumiseen on kiinteä korko. Kiinteän koron valitseminen 

asuntolainan takaisinmaksuksi takaa saman koron koko laina-ajaksi. Kiinteäkorkoisen lai-

nan ottajan ei siis tarvitse huolehtia yleisen korkotason heilahtelusta, koska se ei vaikuta 

lainan takaisinmaksuerän suuruuteen, vaan ainoastaan laina-aikaan. (Saaranen ym. 

2016, 282.) 

 

Asuntolainan ottajien tulee ottaa huomioon ennusteet nousevista koroista. Korkojen odo-

tetaan nousevan vuoden 2018 lopussa tai 2019 alkupuolella. Vuoden 2022 loppupuolella 

korkojen ennustetaan nousevan 1,5% paikkeille. Korkojen nousu voi aiheuttaa maksuvai-

keuksia ja lisälainan nostamista, joka voi saada aikaan taloudellista huolta kotitalouksissa 

ja leikkauksia kulutuksessa. (EIU 2018.) 

 

Rahoituslaitos ottaa luottoriskin aina lainatessaan rahaa asiakkailleen. Luottoriskillä tarkoi-

tetaan luoton- eli asuntolainansaajan maksukyvyttömyys tilannetta, jossa vakuudet eivät 

kata saatavien määrää. Maksukyvyttömyys tilanteeseen voi ajautua työttömyyden tai 

muun elämäntilanteen takia, jolloin oma lainanhoitokyky heikkenee. Lainanhoitokyvyn hei-

kentyessä ja lainaajan kyvyttömyys suoriutua lainan maksueristä voi johtaa vakuuksien 

realisointiin. Vakuuksien realisointia voi olla asunnon myynti tai muiden vakuuksien, kuten 

arvopapereiden, myynti. Vakuuksienkin arvo voi laskea, mikä ei aiheuta toimenpiteitä 

maksukyvyn säilyessä. Vakuuksien arvon laskua voi olla muun muassa asunnon arvon 

lasku. Vakuuksien arvon lasku ja yhtäaikainen maksukyvyttömyys voivat ajaa lainaajan 

velkaloukkuun. (Kontkanen 2015, 89; Finanssivalvonta 2018c.)  
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5 Asp-järjestelmän ominaisuudet verrattuna muuhun ensiasunnon 

rahoittamiseen 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ASP-järjestelmän eroavaisuudet verrattuna muu-

hun samankaltaiseen säästämiseen ja asuntolainanottoon. Tutkimalla ASP-järjestelmän 

eroavaisuuksia saadaan tietoa järjestelmän hyödyistä ja haitoista, jotka voivat vaikuttaa 

säästäjän ja lainanottajan valintaan koskien ensiasunnon rahoitusta. Lisäksi tutkitaan riski-

tekijöiden vaikutusta ensiasunnon ostajan näkökulmasta.  

 

Tavoitetta tutkitaan seuraavien alatavoitteiden avulla: 

1.Kuinka ASP-säästäminen eroaa muihin säästämisen keinoihin verrattuna? 

2. Kuinka ASP-laina eroaa normaaliin asuntolainaan verrattuna?  

3. Mitä riskejä asuntosäästämisessä ja lainanotossa on? 

 

Tutkimuksessa käytetään tämän opinnäytetyö tietoperustaa ja sen lähteitä selvittämään 

eroavaisuuksia kahden ensiasunnonrahoittamismenetelmän välillä. Tapaustutkimuksessa 

käytetään lähteisiin perustuvia lukuja, jotka eivät kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtu-

neita eivätkä siten anna täydellistä tulosta. Esimerkiksi asuntolainan korko vaihtelee jokai-

sella lainanhakijalla, joten korko on viitteellinen tämän hetkisiin korkoihin nojaten. Vertai-

leva tutkimus antaa laajemman ja notkeamman tuloksen, jota voi soveltaa moneen eri en-

siasunnonrahoitusprosessiin. 

 

5.1 Tutkimuksen menetelmät ja toteutus 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksentekoon käytetään kahta eri tutkimusmenetelmää. Tutki-

muksen toteuttamiseen käytetään vertailevaa tutkimusta. Vertailevan tutkimuksen onnistu-

miseksi täytyy vertailtavien kohteiden olla yhteismitallisia ja täten vertailukelpoisia. Vertai-

lun kohteena on tässä opinnäytetyössä ensiasuntoon säästäminen ja lainanotto erilaisin 

keinoin, joista toinen on ASP-järjestelmän käyttö asuntolainaprosessina. Vertailevan tutki-

muksen avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva asuntolainaan säästämisen ja lainanoton 

kohdista, jotka eivät välttämättä tule esiin muissa tutkimusmenetelmissä. (Koppa 2015.) 

 

Toinen tässä opinnäytetyössä käytettävä tutkimusmenetelmä on tapaustutkimus eli case-

tutkimus. Case-tutkimuksen luonteeseen kuuluu jonkin tapauksen yksityiskohtaisen tiedon 

tuottaminen. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää yksittäisiä tapauksia tietyissä asia 
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yhteyksissä, eli tässä tapauksessa säästämisen ja lainanoton tuoton ja kulujen vaihtele-

vuutta eri tapoja käytettäessä. Case-menetelmä tuottaa selkeän ja helposti ymmärrettä-

vän kuvan asuntolainan hankkimisprosessien eroista, joka täydentää vertailevan tutkimuk-

sen tuloksia. (Koppa 2015.) 

 

Tämän opinnäytetyön case-tutkimuksen lähtökohtana on kuvitteelliset kaksi nuorta 24-

vuotiasta henkilöä, jotka säästävät eri keinoilla ensiasuntojensa hankintaa varten. Ensim-

mäinen henkilö on mukana ASP-järjestelmässä eli säästää ASP-tililleen ja toinen henkilö 

säästää itsenäisesti säästötilin muodossa. Säästötilinä käytetään tässä tutkimuksessa 

Osuuspankin kasvutuottotiliä, josta kerrottiin tilisäästämisen vaihtoehdoissa.  

 

Molemmat henkilöt säästävät tileillensä yhteensä 3600 euroa vuodessa eli 280 euroa kuu-

kaudessa. Kuukaudessa säästettävä summa perustuu ASP-järjestelmän ehtoihin säästää 

150-3000 euroa vuosi neljänneksessä. Toinen syy kuukausisumman suuruuteen on 

omasäästöosuuden hankkiminen viiden vuoden säästöajan kuluessa. Viiden vuoden 

säästöajassa saadaan lisäkoron suurin mahdollinen hyöty realistisen kuukausittaisen 

säästösumman puitteissa. Lisäkorkoa maksetaan ainoastaan ensimmäiseltä viideltä vuo-

delta ja tuon ajanjakson jälkeen säästöt kerryttävät ainoastaan yhden prosentin vuotuista 

korkoa. ASP-tilille maksettava korko vuosittain on yhden prosentin suuruinen. Kasvutuot-

totilille maksettava korko on 0,15% vuosittain (Osuuspankki, kasvutuotto). ASP-tilille mak-

setaan myös lainanoton yhteydessä neljän prosentin lisäkorko. Kasvutuottotilille maksetta-

vista koroista verotetaan lähdevero, jonka suuruus on 30 prosenttia. ASP-tilille maksetta-

via korkoja ei veroteta. 

 

Molemmat henkilöt ostavat hyvällä alueella sijaitsevan omistusasunnon kerrostalosta Hel-

singistä. Asuntojen hinnat ovat 180 000 euroa ja vakuusarvo 70 prosenttia asunnon hin-

nasta. Molemmat henkilöistä ottavat valtiontakauksen, mutta normaalin asuntolainan otta-

jan (eli kasvutuottotilille säästäneen henkilön) täytyy maksaa 2,5% suuruinen valtionta-

kausmaksu valtiontakauksen suuruudesta. Valtiontakaus valittiin molempien henkilöiden 

lainoihin, koska tutkimuksessa pyritään vertaamaan lainojen erilaisuuksia tekemällä niistä 

vertailukelpoiset. Tuottotilisäästäjä tarvitsee lisävakuuksia valtiontakauksen lisäksi.  

 

Molemmat henkilöt ottavat asuntolainan Osuuspankista, jonka laina-ajaksi asetetaan 20 

vuotta. ASP-asuntolainan koron on lain mukaan oltava pienempi kuin normaalien asunto-

lainojen korko. Asuntolainojen korko on alkuvuonna 2019 noin yhden prosentin (Kauppa-

lehti, asuntoluottojenkorot). Yhteen prosenttiin lisätään pankin antama marginaali (Sull-

ström, H. 2019). Lisäksi todelliseen vuosikorkoon vaikuttaa pankin asettamat muut mak-
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sut. Muita maksuja ei kuitenkaan case-tutkimuksessa huomioida, koska ne ovat molem-

mille henkilöille lähes samat, eivätkä siten vaikuta lopputulokseen. Asuntolainan takaisin-

maksukeinoksi on valittu annuiteetti, koska halutaan tietää takaisinmaksun kuukausittaiset 

erät etukäteen. Takaisinmaksukuukausia kertyy 20 vuoden laina-ajasta 240 kuukautta. 

Asuntolaina on sidottu 12 kk Euriboriin, joka on Suomalaisten asuntolainojen yleisin viite-

korko. Viitekorko on ollut pitkään miinuksella, mutta sen odotetaan nousevan 2020-luvulle 

siirryttäessä.  

 

Case-tutkimuksen laskennalliset osuudet toteutetaan Excelissä. Tutkimus aloitettiin päät-

tämällä asunnon arvioidun hinnan omasäästöosuuteen tarvittava säästöaika ja kuukausi-

määrä. Kertyneeseen kuukausimäärien yhteissummaan laskettiin joka vuoden lopussa ko-

rot, jotka lisättiin kertyneeseen summaan. ASP-lisäkorko laskettiin kertyneeseen kuukau-

sisummaan säästöajan päättymisen jälkeen. Omasäästöosuus lasketaan jakamalla ke-

rätty säästösumma asunnon hinnalla. Tarvittavan lainan määrä lasketaan vähentämällä 

omarahoitusosuus asunnon hinnasta. Asuntojen vakuusarvot on laskettu kertomalla asun-

non hinta vakuusarvolla eli 70 prosentilla. Valtiontakauksen määrä on laskettu vähentä-

mällä tarvittavasta lainan määrästä asunnon vakuusarvo. Valtiontakauksen maksimisuu-

ruus on otettu huomioon vertaamalla valtiontakauksen maksimiprosenttiosuuksia lainan 

määrästä. Tuottotilihenkilön valtiontakauksen määrä ylitti maksimiprosenttiosuuden, joten 

ylimenevälle osuudelle vaaditaan lisävakuuksia. Annuiteetin tasaerän laskemiseen käyte-

tään Maksu-funktioita ja Entä jos -analyysiä määrittämään tasaerä eri koroilla ja laina-

ajalla.  

 

Case-tutkimuksen aineisto on saatu Kauppalehden, Osuuspankin ja Ylen uutisartikkelin 

pohjalta. Tutkimukseen käytetään kauppalehden sivuilta saatuja ajantasaisia luotto- ja tal-

letuskorkoja. Kasvutuottotilin ehtoihin ja korkoihin käytetään Osuuspankin sivuilta saatavia 

ajantasaisia tietoja. Heidi Sullströmin kirjoittama artikkeli Suomen asuntolainoista ja korko-

marginaaleista antoi suuntaa tutkimuksessa käytettävään lainan korkoon. Vertailevan tut-

kimukseen käytetty aineisto pohjautuu tähän opinnäytetyöhön ja tietoperustaan käytettyi-

hin lähteisiin.  

 

Vertailevassa tutkimuksessa tutkittavien kohteiden tulee olla samanvertaisia. Samanver-

taisuudella tarkoitetaan, että ensiasuntoa hankkivien henkilöiden kuukausittaiset sääs-

tösummat, säästö- ja laina-aika ja muut pankin asettamat maksut oletetaan samoiksi. Sa-

manvertaisia kohteita voidaan näin ollen verrata toisiinsa muun muassa tuoton, likvidiyden 

ja riskien kannalta. Lisäksi lyhennystapaa ja verojen osuutta eri henkilöiden kannalta on 
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helpompi lähestyä. ASP-järjestelmän ominaisuuksia verrataan tilisäästämisen ja asunto-

lainan ominaisuuksiin ja eroavaisuuksien vaikutuksia henkilöiden ensiasunnon hankin-

taan. 

 

Vertailevassa tutkimuksessa vertaillaan ensin säästämisen eroavaisuuksia asuntosäästö-

tilisäästäjän ja tuottotilisäästäjän välillä. Tutkimuksessa vertaillaan säästämisen jousta-

vuutta ja likvidisyyttä sekä tuottoa ja riskejä ja niiden vaikutusta henkilöiden omaan talou-

teen pohditaan. Säästämisen jälkeen keskitytään lainojen eroavaisuuksiin. Vertailevan tut-

kimuksen lainaosuuden pääteemoja ovat valtiontakauksen korvattavuus muilla vakuuk-

silla, korkotukilainan vaikutukset, verojen osuus ja lainaamisen riskit. 

 

5.2 Tulokset 

Opinnäytetyön tutkimuksen tulokset löytyvät tästä kappaleesta. Kappaleen aloittaa tau-

lukko 5. Taulukkoon on kirjattu case-tutkimuksen tulokset, joista kerrotaan tämän kappa-

leen eri kohdissa. Tulokset on jaettu kappaleittain säästämisen eroihin, lainaamisen eroi-

hin ja lopuksi säästämisen ja lainanoton riskeihin.  

 

Taulukko 5. Case-tutkimuksen tulokset (euroa) 

 ASP-säästäminen ja 

laina 

Säästötili ja laina  

Kuukausittainen säästösumma, säästö-

aika 5 vuotta 

280 280 

Kertynyt säästösumma korkoineen vero-

jen jälkeen 

18 003 16 853 

Lähdevero 0 22,71 

Ostettavan asunnon hinta 180 000 180 000 

Omasäästöosuus 10% 9,4% 

Lainan tarve 161 997 163 147 

Varainsiirtovero 0 0 

Valtiontakauksen määrä 35 997 32 629,40 

Valtiontakausmaksu 0 815,74 

Laina-aika vuosissa 20 20 

Takaisinmaksu kuukaudessa 781,71 809,97 

 

Taulukkoon on listattu ASP-säästämisen ja lainan tulokset ja säästötilin ja lainan tulokset 

eri palkkeihin. Taulukon säästämistä käsittelevät kohdat ovat kuukausittainen sääs-

tösumma, kertynyt säästösumma, lähdevero ja omasäästöosuus. Lainaamista koskevat 



 

 

25 

kohdat ovat ostettavan asunnon hinta, lainan tarve, varainsiirtovero, valtiontakauksen 

määrä, valtiontakausmaksu, laina-aika ja takaisinmaksu. 

 

5.2.1 Erot säästämisessä 

Case-tutkimuksessa säästäjät sijoittivat tileilleen saman määrän kuukausittain viiden vuo-

den ajan. Kuukausittainen säästösumma oli 280 euroa. ASP-tilille kertyvä korko ja lisä-

korko kerryttivät summan 18 003 euroon ja kasvutuottotili kerrytti yhteensä 16 853 euroa. 

Säästötilien erotus viiden vuoden jälkeen on 1150 euroa. Erotus koostuu ASP-tilille mak-

settavasta suuremmasta lisäkorosta ja vuosittaisesta korosta, joka on 0,85% suurempi 

kuin kasvutuottotilille maksettava korko. Erotukseen vaikuttaa kasvutuottotilin koroista 

maksettava lähdevero, jonka suuruus on 30 prosenttia. Koko säästöajalta veroja makse-

taan yhteensä 22,71 euroa. 

 

Säästöaika voi vaihdella ASP-säästämisessä ja tuottotilisäästämisessä. Säästöaika on mi-

nimissään kaksi vuotta ASP-säästämisessä, kun taas tuottotilisäästämisessä ei ole aika-

rajoituksia. Kummassakaan säästämisvaihtoehdossa ei ole maksimisäästöaikaa. Tuottoti-

lisäästämisessä tilille voi säästää myös lahjaksi saatuja summia, kun ASP-säästötilille voi 

säästää ainoastaan itse ansaitsemia rahoja. Tuottotilisäästäminen on näin ollen jousta-

vampaa kuin ASP-säästäminen.  

 

Tarvittavan kuukausisäästösumman määrä on määritelty ASP-säästämisessä tarkasti. 

Tarvittava määrä on 150-3000 euroa kolmessa kuukaudessa. Tuottotilisäästämisessä ei 

ole määriteltyä säästösummaa kuukaudessa, joten tilille voi säästää oman mielen mukaan 

vaihtelevasti. Joustavuudessa piilee riski säästämisen vähäisestä kuukausimäärästä ja tä-

ten tavoitteeseen eli omasäästöosuuteen pääseminen voi olla haastavaa. Joustavuu-

dessa on myös puolensa. Joustavuus sallii säästämisen keskeyttämisen esimerkiksi yllät-

tävän suuren menon vuoksi. Esimerkiksi alkuvuodesta voi olla säästämättä ja loppuvuo-

desta säästää suurempia summia. ASP-tilikin sallii joustavuuden, mutta säästäjän on itse 

pidettävä huoli siitä, että ASP-säästämisen kuukausimäärä täyttyy. Kolmessa kuukau-

dessa on kuitenkin säästettävä vähintään 150 euroa, joten suuri vaihtelevuus säästämi-

sessä ei ole mahdollista. Säästämisen tavoitteena on päästä omasäästöosuuteen. 

Omasäästöosuus on ASP-järjestelmässä 10% ja muiden ensiasunnon ostajille 5%. 

Omasäästöosuuksien eroavaisuus vaikuttaa myös kuukausisäästömääriin säästöajan ol-

lessa sama, joten ASP-järjestelmässä pyritään varmistamaan suuren omasäästöosuusta-

voitteen täyttyminen.  
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Säästämisen likvidiydellä tarkoitetaan säästösumman käytettävyyttä säästäjän haluamalla 

hetkellä. ASP-säästäjän ei ole mahdollista nostaa rahaa ASP-säästötililtään ilman ASP-

sopimuksen purkautumista. Lisäksi ASP-tilin säästöjä ei ole mahdollista käyttää ennen 

kahden vuoden minimisäästöajan päättymistä. ASP-tili ei siis ole likvidinen kuin vasta lai-

nanottovaiheessa, jolloin säästösumma menee automaattisesti ensiasunnon ostoon. Tuot-

totilisäästäjä voi maksutta nostaa säästötililtään neljä kertaa vuodessa. Tuottotili on tällöin 

likvidinen jo ennen ensiasunnon hankintaa. Likvidiyllä on sekä hyöty- että haittapuolia. 

Hyötypuolina on nostomahdollisuus, kun säästäjällä tulee äkillinen rahan tarve. Säästäjä 

voi nostaa tililtä rahaa ilman seuraamuksia ja järjestellä omia raha-asioitaan joustavam-

min. Haittapuolena on taas omasäästöosuustavoitteen laiminlyönti ja mahdollinen säästö-

ajan piteneminen. 

 

ASP-säästäminen tuottaa paremmin tuottotilisäästämiseen verrattuna. Vuosittainen korko 

ja lisäkorko tuottavat tämän hetkisiin säästötilien korkoihin verrattuna hyvin. Tuotoista ei 

makseta lähdeveroa, jolloin säästöistä ei lähde kuluja. Tuottotilin koroista maksetaan läh-

devero 30 prosenttia, eli pienestä 0,15 prosentin korosta lähtee lähes kolmasosa verojen 

muodossa pois. ASP-järjestelmästä saa tällä hetkellä parasta korkoa kaikkiin säästötilei-

hin verrattuna. 

 

5.2.2 Erot lainaamisessa 

Säästäjät ottavat lainaa viiden vuoden säästöajan jälkeen 180 000 euroa ostaakseen en-

simmäiset omat asuntonsa kerrostalosta Helsingistä. Säästäjien lainantarve on kertyneen 

säästösumman ja asunnon hinnan erotus. ASP-säästäjä tarvitsee lainaa 1150 euroa vä-

hemmän kuin tuottotilisäästäjä saatujen korkojen ansiosta. ASP-henkilö ottaa lainaa 

161 997 euroa ja tuottotilisäästäjä ottaa lainaa 163 147 euroa. Ensiasunnon ostajia kos-

kee varainsiirtoverovapaus tietyin ehdoin, jotka molemmat henkilöt täyttävät. Varainsiirto-

verovapaus tuo suuren säästön ja edun ensiasunnon hankkimisprosessissa, jota muut 

asuntolainaajat eivät saa.  

 

Asunnon vakuusarvo on tässä tutkimuksessa 70 prosenttia asunnon hinnasta. Se ei riitä 

yksin takaamaan henkilöiden lainoja, vaan tarvitaan lisävakuutta. Lisävakuutena on valti-

ontakaus, joka on maksuton ASP-henkilölle ja maksullinen tuottotilihenkilölle. Valtionta-

kausmaksun suuruus tuottotilihenkilölle on 2,5 prosenttia valtiontakauksen suuruudesta eli 

815,74 euroa. Maksuton valtiontakaus on suuri etu ASP-järjestelmää käyttäville henki-

löille. Valtiontakaus ja asunnonvakuusarvo riittävät takaamaan ASP-lainan, koska valtion-

takauksen määrä on 25% jäljellä olevan lainan määrästä. Valtiontakaus ja asunnonva-
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kuusarvo eivät kuitenkaan riitä takaamaan tuottotilihenkilön lainaa, koska valtiontakauk-

sen määrä on 20% lainan jäljellä olevan lainan määrästä. Tuottotilihenkilö tarvitsee lisäva-

kuutta 4 517,60 euron suuruiselle summalle.  

 

Molempien henkilöiden lainojen laina-aika on 20 vuotta. Takaisinmaksutavaksi on valittu 

annuiteetti. Takaisinmaksun suuruus ensimmäisenä vuotena on ASP-henkilölle 781,71 

euroa kuukaudessa ja tuottotilihenkilölle 809,97 euroa kuukaudessa. Ensimmäisenä 

vuonna tuottotilihenkilö maksaa 339,12 euroa enemmän lainaa takaisin kuin ASP-henkilö. 

Takaisinmaksuerän suuruus lasketaan joka vuosi uudelleen viitekoron muutoksien mukai-

siksi, jonka vuoksi erä vaihtelee vuosittain korkotason muuttuessa. Korkojen noustessa 

valtio tukee ASP-henkilön koronmaksua ensimmäisen kymmenen vuoden ajan. Korkojen 

noustessa valtio maksaa 70 prosenttia siitä koron osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. 

 

Pankit vaativat lainoille vakuuksia ja takuutta siitä, että laina maksetaan takaisin esimer-

kiksi lainanottajan maksukyvyn heiketessä. ASP-lainaaja saa valtiontakauksen maksutta, 

mutta normaalin asuntolainan ottajan täytyy maksaa valtiontakausmaksu. Valtiontakaus-

maksu on suuri menoerä lainaa otettaessa, ja maksuton takaus tuo huomattavan taloudel-

lisen edun ASP-lainaajalle. ASP-lainaajalle maksuton valtiontakaus on voimassa ensim-

mäiset 10 vuotta lainanotosta. Maksuttoman ajan kuluttua lainaa on maksettu yleensä 

noin puolet takaisin, jolloin muut vakuudet eivät ole enää tarpeen ja ASP-lainaaja voi sel-

vitä lainasta asunnonvakuusarvoon nojaten. Maksuton valtiontakaus on valtava etu ASP-

lainaajalle. Normaalin asuntolainan ottajalla on kuitenkin muita vakuuskeinoja, kuten reaa-

livakuudet. Reaalivakuuksien avulla henkilön ei tarvitse maksaa valtiontakausmaksua, 

vaan esimerkiksi läheinen takaa lainan omalla asunnollaan. Reaalivakuudet vaativat sopi-

muksia ja selvittelyä pankin, takaajan ja lainanottajan välillä, joista voi kertyä hoitokuluja. 

Hoitokulut eivät kuitenkaan yllä valtiontakausmaksun suuruisiksi. 

 

Molemmat lainaajat hyötyvät myös verotuksessa ollessaan ensiasunnonostajia. ASP-lai-

naaja eikä normaalin asuntolainan ottaja ollessaan ensiasunnonostaja maksa varainsiirto-

veroa ostettavasta asunnosta. Varainsiirtovero on kerrostalo-osakkeessa kaksi prosenttia 

asunnon hinnasta, joten veron suuruus on asunnon ostavalle normaalin asuntolainanotta-

jalle yleensä tuhansia euroja. 

 

ASP-järjestelmän laina on korkotukilainaa. ASP-lainaan saa korkotukea korkojen ylittä-

essä 3,8 prosenttia, jolloin valtio maksaa 70 prosenttia ylittävästä osasta ensimmäisen 

kymmenen vuoden ajan. Korkojen noustessa ASP-lainasta on taas hyötyä, koska korko-

tuki sisältyy lainaan automaattisesti. Normaalin asuntolainan voi suojata korkojen nousulta 
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esimerkiksi korkokatolla pankin määrittämän lisämaksua vastaan. Lisämaksut aiheuttavat 

todellisen vuosikoron nousua.  

 

Molemmissa asuntolainoissa voidaan vähentää korkoja verotuksessa. Korkovähennys 

vuonna 2019 on 25% lainan koroista, joista vähennetään 32 prosenttia verotuksessa. 

Asuntolainoissa ei korkovähennyksen kannalta ole eroja. Korkovähennyksen odotetaan 

poistuvan täysin tai pienentyvän entisestään seuraavien vuosien aikana. Korkovähennyk-

sen poistuttua korot jäävät maksettavaksi kokonaan lainanottajalle niin ASP-järjestelmää 

käyttävälle kuin normaalia asuntolainaa maksavalle. Korkojen noustessa voi kuitenkin olla 

mahdollisuus, että korkovähennyksen suuruus nousee auttaen asuntolainaajia ja varmis-

taen uusien asuntolainaajien pääsyn markkinoille. 

 

Maksimi laina-aika ASP-lainassa ja muissa valtion takaamissa asuntolainoissa on 25 

vuotta. Laina-aika voi kuitenkin olla enemmänkin asuntolainoissa, joihin käytetään muita 

takausvaihtoehtoja. Laina-ajan ollessa pidempi kuin 25 vuotta kuukausierät ovat pienem-

piä, joten sitä määrää, joka yleensä menisi asuntolainan takaisinmaksuun, voidaan sijoit-

taa muualle. ASP-lainassa lainan takaisinmaksun tärkeyttä painotetaan ja mahdollistetaan 

korkotuen avulla.  

 

ASP-lainan ja normaalin asuntolainan eron huomaa heti lainanhakuprosessin alussa lai-

naneuvottelussa. Rahoituslaitos on luonut jo monta vuotta kestäneen suhteen säästäjään, 

mikä vaikuttaa asiakkaan luottokelpoisuuteen hyvällä tavalla. ASP-lainan hakija saa lainaa 

täytettyään yleiset asuntolainaan vaativat ehdot ja hän nauttii ASP-järjestelmän eduista, 

kuten maksuttomasta valtiontakauksesta. Luotonmyöntäjä joutuu normaalin asuntolainaa 

hakevan asiakkaan kohdalla tarkkaan harkitsemaan riskiä, luottokelpoisuutta, jatkuvia tu-

loja ja vakuuksia.  

 

5.2.3 Säästämisen ja lainanoton riskit 

Tilisäästäminen on pieniriskinen sijoitusmuoto, mikä tarkoittaa, että sijoitetun eli säästetyn 

rahan arvonmuutosten vaihtelu on pieni. Tilille säästetty summa ei siis pääse pienene-

mään tai kasvamaan suuria määriä, ja odotettu tuotto tiedetään etukäteen annetun koron 

perusteella. Säästettyjen rahojen arvoon voi kuitenkin vaikuttaa odotettua korkeampi in-

flaatio. Tuottotilisäästäjälle riskejä voi olla vähäinen ja epäsäännöllinen säästäminen, jol-

loin tavoitteeseen pääseminen voi olla hankalaa. 
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Suurimmat riskit asuntolainaamisessa piilevät nousevissa koroissa ja lainaajan maksuky-

vyn heikkenemisessä. ASP-lainaajalla on suuri etu riskeiltä suojautumisessa korkotukilai-

nan ansiosta. ASP-lainaaja tietää etukäteen, kuinka suuriksi asuntolainan korot voivat 

kasvaa ja ottaa sen huomioon miettiessään laina-ajan pituutta ja kuukausierien tulevia 

muutoksia tulotasoonsa nähden. Normaalin asuntolainaajan täytyy ottaa korkojen nousu 

huomioon tarkemmin suojatakseen lainanmaksukykynsä. Normaali asuntolainaaja voi hal-

lita korkoriskiä korkoputkella, korkokatolla tai muilla pankin tarjoamilla maksullisilla tuot-

teilla. Korkosuojauksesta koituu lisäkustannuksia, jotka vaikuttavat lainan todelliseen vuo-

sikorkoon. Jos korkosuojausta ei kuitenkaan halua ottaa, voi korkojen nousu aiheuttaa 

suuretkin kuukausierät, joista selviäminen voi aiheuttaa taloudellista ahdinkoa. Lainaa ot-

taessaan voi tehdä stressitestin korkojen noususta ja laskea, kuinka monen prosentin ko-

ronnousun oma tulotaso sallii.  

 

5.3 Yhteenveto 

Tutkimuksessa käytetään kahta eri tutkimusmenetelmää, joiden avulla vertaillaan ASP-

järjestelmän eroavaisuuksia verrattuna muuhun ensiasunnon säästämiseen ja lainanot-

toon. Tutkimusmenetelmät ovat case-tutkimus ja vertaileva tutkimus. Case-tutkimuksessa 

vertaillaan kahta eri säästäjää ja lainanottajaa, jotka ovat ASP-järjestelmää käyttävä hen-

kilö ja tuottotilisäästäjä, joka ottaa normaalin ensiasunnon rahoittamiseen tarkoitetun lai-

nan. Vertailevassa tutkimuksessa vertaillaan kahden eri säästäjän ja lainanottajan ehtoja, 

korkoja, takauksia, veroja ja riskejä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksessa ilmi tulleet ASP-säästämisen hyötyjä ovat korkeampi vuosit-

tainen korko kuin muissa tilisäästämisen vaihtoehdoissa. Lisäkorko kerryttää säästösum-

maa säästämisen lopussa 4 prosenttia, joka houkuttelee ASP-järjestelmän käyttöön. 

Muissa vastaavanlaisissa säästämisenkeinoissa korot ovat lähes nollassa. Säästämisen 

minimi- ja maksimimäärät vuosineljänneksittäin ohjaavat säästäjää pysymään omarahoi-

tusosuustavoitteessaan. ASP-säästämisessä 10 prosentin omasäästöosuuteen on pääs-

tävä, ennen kuin lainaa voidaan tarjota. Muissa ensiasunnon lainoissa omasäästöosuus 

on 5 prosenttia, joten lainaa voi saada nopeammin. 

 

ASP-säästäjä saa järjestelmän ansiosta korkeampaa korkoa verrattuna tuottotilisäästä-

jään, joten säästövaiheen lopussa ASP-säästäjällä on korkojen ansiosta 1150 euroa 

enemmän säästöjä. Tuottotilisäästäjä maksaa vähäisistä koroistaan lähdeveroja, kun taas 

ASP-säästäjän korkotulot ovat verottomia. Säästäminen on kuitenkin joustavampaa tuot-
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totilisäästäjälle, koska rajoituksia tai minimimääriä ei ole asetettu, toisin kuin ASP-säästä-

misessä. Tuottotilisäästäjä voi säästää mielensä mukaan myös muita rahoja kuin itse-

ansaitsemiaan. 

 

ASP-säästämisen haitoiksi voidaan nähdä minimi- ja maksimisäästömäärät. Joustamatto-

muus säästämisen määrässä voi johtaa ASP-sopimuksen purkuun, jos henkilö ei kykene 

säästämään minimisummaa tai haluaa säästää enemmän ostaakseen haluamansa asun-

non haluamanaan ajankohtana. ASP-säästötilille sijoitettavat summat tulee olla omalla 

työllä ansaittuja, joten esimerkiksi lahjaksi tai perinnöksi saatavia summia ei voi tilille sijoit-

taa.  

 

ASP-lainassa on monia hyötyjä, kuten maksuton valtiontakaus. Asunnon vakuusarvon ja 

valtiontakauksen ansiosta laina ei yleensä vaadi muita vakuuksia. ASP-lainaaja tai muu 

ensiasunnonlainaaja ei myöskään maksa varainsiirtoveroa, joten säästömäärä on useita 

prosentteja asunnon hinnasta. ASP-lainan korkotuki on suuri ja maksuton etu korkojen 

noustessa. ASP-lainaaja tietää kymmenen ensimmäisen vuoden ajan suurimman mahdol-

lisen koron, jonka voi joutua maksamaan. ASP-lainaan sisältyy siis riskienhallintakeinona 

korkotuki korkoriskiä vastaan. 
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ASP-järjestelmän eroavaisuudet verrattuna muu-

hun ensiasunnon rahoittamiseen. Opinnäytetyössä tutustuttiin ASP-järjestelmään ja mui-

hin säästämisen keinoihin ja lainanottoon tietoperustassa. Tässä kappaleessa tarkastel-

laan edellisen luvun tutkimuksen tuloksia, tehdään johtopäätöksiä ja esitetään jatkotutki-

musehdotuksia. Kappaleen lopussa arvostellaan tutkimuksen luotettavuutta ja omaa oppi-

mista.  

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimus osoitti, että ASP-järjestelmällä ja muulla ensiasunnon rahoittamisella ja lainan-

otolla on paljon eroja. Oleelliset erot ASP-järjestelmän ja muun säästämisen ja lainan vä-

lillä ovat ASP-järjestelmän tarjoamat korkeampi korkotuotto, lainalle annettavan koron ma-

taluus, korkotuen antama turva ja maksuton valtiontakaus. Vähemmän oleellisia eroja 

ovat lähdeverottomuus, erilainen lainaneuvottelu ja säästämisen joustavuus. 

 

Oleelliset erot ASP-järjestelmän ja muun säästämisen ja lainan välillä voivat olla syynä 

ASP-järjestelmän suosioon. Yksi oleellisimmista eroista on korkotuotto, joka on ASP-

säästämisessä suurempi kuin muussa tilisäästämisessä tutkimuksen tekohetkellä. Sääs-

tämiset korot eroavat vuositasolla 0,85% ja lopussa 4% ASP-järjestelmän hyväksi. Korko-

jen erojen suuruus vaikuttaa hyvin suurelta. Tutkimuksessa käy ilmi, että erotus säästämi-

sessä on hieman yli tuhat euroa. Tuhat euroa kuulostaa pieneltä summalta, jos verrataan 

joustavuuteen ja likvidisyyteen, joista ASP-säästäjä joutuu luopumaan. Liika joustavuus ja 

likvidisyys voivat kuitenkin johtaa säästämisen katkeamiseen ja lopulta pidempään sääs-

töaikaan kuin mitä on suunniteltu. 

 

Pitkän matalakorkoisen jakson jälkeen asuntolainojen korkojen odotetaan nousevan lähi-

vuosina. Korkojen nousuun on varauduttu valmiiksi ASP-järjestelmässä korkotuen muo-

dossa. Korkotuki tuo maksutonta turvaa, joka voi olla ratkaisevana tekijä lainanmaksuky-

vykkyydessä. Muissa asuntolainoissa koroilta suojautuminen on lainanottajan omalla vas-

tuulla ja ilman riskienhallintaa takaisinmaksu voi olla tulevaisuudessa mahdotonta. Korko-

tuella voi olla suurempi merkitys suomalaisten asuntolainojen yleisessä takaisinmaksuky-

vykkyydessä. Korkojen nousu voi johtaa monet velkakierteeseen, mikä aiheuttaa suurta 

taloudellista vahinkoa koko Suomen taloudelle. 

 

Tuloksissa yllättävin tekijä oli ASP-järjestelmän paljon mainostettu verottomuus. Tutkimuk-

sessa ASP-säästäjä ja lainaaja säästi 22,71 euroa veroissa. Summan olisi voinut odottaa 
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olevan suurempi, koska ASP-säästäjä ei maksa lähdeveroa tai varainsiirtoveroa. Tulos 

johtuu tuottotilisäästäjän matalasta korosta, josta ei kerry maksettavaa lähdeveroa paljoa-

kaan. Lisäksi kaikki ensiasunnon ostajat on vapautettu varainsiirtoveron maksusta, joten 

molemmat asunnon ostajat säästivät suuria summia verovapaudesta. ASP-järjestelmä ei 

verottomuuden kannalta siis eroa paljoakaan muusta ensiasunnon ostoprosessista tutki-

muksen tekohetkellä. 

 

Toinen tutkimuksessa paljastunut yllättävän suuri ero oli lainojen vakuudet. ASP-järjestel-

mään sisältyvä maksuton valtiontakaus säästää henkilöltä rahaa ja aikaa. Normaali asun-

tolainaaja joutuu näkemään vaivaa takaajia tai vakuuksia hakiessaan ja maksamaan pan-

kille syntyviä kuluja. Normaali asuntolainaaja voi säästää aikaa hankkiessaan valtionta-

kauksen, mutta joutuu maksamaan valtiontakausmaksun, joka on yllättävän suuri me-

noerä asuntolainaprosessissa. Asunnon ostamista harkitseva henkilö voi etukäteen miet-

tiä, onko hänellä omaisuutta, perhettä tai tuttavia, jotka voivat taata hänen asuntolainansa. 

Vastauksen ollessa ei, voi henkilö valmiiksi laskea valtiontakauksesta aiheutuvan kulun ja 

pohtia muita vaihtoehtoja asunnon ostamiseen. 

 

Laissa on määritelty, että pankin on annettava ASP-lainaan matalampaa korkoa kuin nor-

maaliin asuntolainaan. ASP-lainaajalla on myös etunsa lainaneuvottelussa verrattuna nor-

maalin asuntolainanhakijaan. Kuten tutkimuksessa huomattiin, normaali asuntolainaaja 

maksaa lähes 30 euroa kuukaudessa enemmän lainaansa pois kuin ASP-lainaaja. ASP-

lainaaja maksaa 339 euroa vähemmän lainaa jo ensimmäisenä vuonna. Lainan takaisin-

maksun määrään vaikuttaa koron lisäksi lainan määrän eroavaisuus, johon vaikuttavat 

tuottotilisäästäjän valtiontakausmaksut ja hänen säästövaiheen korkotuotossa häviämä 

määrä. 

 

Tutkimuksessa huomattiin myös, että ASP-järjestelmä on vähäriskisempi säästämis- ja 

lainanottokeino kuin normaali asuntolainaprosessi. Jo säästämisvaiheessa tuottotilisääs-

täjä kohtaa riskejä, joita hän voi kuitenkin itse hallita. Säästämisehtojen vähyys voi osoit-

tautua riskitekijäksi omarahoitusosuuden keruussa. Riskiin vaikuttaa säästäjän motivaatio 

ja omien rahojensa oikeanlainen käyttö. Lainaan liittyvien riskien tapahtumisen todennä-

köisyys on suurempi normaalin asuntolainanottajalla. Erityisesti korkoriskiltä suojautu-

mista ei voi tarpeeksi korostaa. 
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6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen perusteella ASP-järjestelmässä verrattuna muuhun samaa riskitasoa 

oleviin ensiasunnon rahoittamisen keinoihin ja lainanottoon on selviä etuja. Tähän vaikut-

tavat muun muassa ASP-järjestelmään kuuluvat lisäkorko, korkotuki ja maksuton valtion-

takaus. ASP-järjestelmä on myös riskittömämpi vaihtoehto asuntosäästämiselle ja nor-

maalille lainanotolle. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ensiasunnon ostajien kannattaisi 

harkita ASP-järjestelmää vaihtoehdoksi ensiasuntonsa rahoittamiseen. 

 

ASP-järjestelmä saattaa olla parempi ensiasunnon rahoittamisen keino, jos omaan asun-

toon haluaa päättäväisesti säästää ja lopulta ostaa haluamansa asunto. Järjestelmä ei 

kuitenkaan ota huomioon äkillisiä tilanteita, joissa säästettyjä rahoja pitäisi päästä nosta-

maan tililtä. ASP-järjestelmä vaatii sitoutumista, päättäväisyyttä ja aikaa. ASP-järjestelmä 

ei välttämättä sovi henkilöille, jotka ovat epävarmoja oman asunnon hankinnasta ja omista 

säästämiskyvyistään. Tämän opinnäytetyön tuloksia ja tutkimuskeinoja voidaan käyttää eri 

tilanteisiin, joissa henkilö haluaa kokeilla omaa soveltuvuuttaan ASP-säästäjäksi. 

 

ASP-järjestelmästä löytyy läpinäkyvää tietoa monista eri lähteistä. Lähteitä ovat esimer-

kiksi pankkien omat sivut, kirjallisuus ja artikkelit. Lähteitä luettaessa on huomioitava ajan-

tasaisuus, koska ASP-järjestelmän ehdot ovat muuttuneet viimeisen neljän vuoden ai-

kana. ASP-järjestelmän tarkoituksenmukainen uusien asuntolainaajien saanti markkinoille 

toteutuu hyvin suosion perusteella. Suosion ja ASP-tilien määrän kasvusta voidaan pää-

tellä, että järjestelmällä on ehtojen muutoksilla saatu vakaa pohja nuorten asuntosäästä-

jien keskuudessa. Ehtojen muutokset ovat oleellinen osa ASP-järjestelmän kannattavuutta 

ja tulevaisuuden suosiota. Tulevaisuuden korkomuutokset voivat vaikuttaa ASP-järjestel-

män kannattavuuteen, jos ehtoja ei muuteta taloustilanteen muuttumisen tahdissa.  

 

Opinnäytetyössä selvitettiin ASP-järjestelmän erot verrattuna muuhun ensiasunnon sääs-

tämiseen. Asuntosäästäminen ja asuntolaina ovat aiheena ajankohtaisia monille ensi-

asunnosta haaveileville nuorille. Aihe ei mene niin sanotusti pois muodista ja sitä voi tutkia 

loputtomiin aina trendien ja korkojen muuttuessa. Korkojen odotetaan muuttuvan jo loppu-

vuodesta 2019 (Koponen, T. 2018). 

 

Korkojen muutokset tuovat mielenkiintoisen tutkimusaiheen korkotuen vaikutuksesta ASP-

lainaan verrattuna muuhun suojaamattomaan asuntolainaan. Korkojen muutokset voivat 

esimerkiksi saada tilisäästämisen kannattavammaksi kuin ASP-säästämisen, jolloin ASP-

järjestelmän ehtoja voidaan asetuksella joutua muuttamaan. ASP-järjestelmä elää kunkin 

hetkisen taloudellisten tavoitteiden mukaan ja sitä muokataan viranomaisten toimesta.  
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Mielenkiintoinen jatkotutkimus voi olla muiden sijoituskeinojen toimivuus asuntosäästämi-

sessä. Muut sijoituskeinot voisivat olla riskinhakuisemmille sijoittajille, jotka haluavat 

saada omarahoitusosuuden nopeasti ja siten päästä omaan ensiasuntoon. Tässä tutki-

muksessa keskityttiin vähäriskisiin sijoituskohteisiin. Jatkotutkimuksia voi tehdä myös 

ASP-järjestelmän mahdollisten muutosten vaikutuksesta säästämiseen ja lainanottoon. 

Jatkotutkimuksena voitaisiin toteuttaa tässä opinnäytetyössä tehty case-tutkimus todelli-

suudessa oikeilla henkilöillä ja heidän säästökeinoillaan ja asuntolainallaan. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ASP-järjestelmän eroavaisuudet verrattuna muuhun 

ensiasunnon rahoittamiseen ja lainanottoon. Opinnäytetyön tietoperustassa on esitelty 

säästämiseen ja lainaamiseen liittyvät tiedot kattavasti. Opinnäytetyössä on käytetty ajan-

tasaista Suomen lainsäädäntöä, josta löytyy päivitetyt ASP-järjestelmän ehdot. Käytetty 

lainsäädäntö koostuu laeista ja asetuksista. Tietoperustaan on pyritty löytämään uusia ja 

ajankohtaisia artikkeleita, joista suurin osa on vuosilta 2016 ja 2017. Lähteinä käytetyt kir-

jallisuuden teokset ovat muutamia vuosia vanhoja, koska kirjamuodossa olevia teoksia 

päivitetään harvemmin. Niistä löytyvät tiedot, kuten käsitteiden määrittelyt, eivät yleensä 

muutu tai uudistu. Lähteet on valittu tunnetuilta tiedontuottajilta ja viranomaisilta. Opinnäy-

tetyön aiheesta on hankala löytää kansainvälistä tietoa ja artikkeleita, joten ne jäivät opin-

näytetyössä vähemmälle. Tietoperustassa käytetyt lähteet ovat täten päteviä ja luotetta-

via. Case-tutkimuksen laskuissa on käytetty lähteenä ajantasaista teosta, josta löytyy oh-

jeet laskujen suorittamiseen myös Excelissä.  

 

Opinnäytetyön tutkimuksien menetelmät ja toteutus on selitetty empiriaosiossa. Menetel-

mät ovat yksinkertaiset, joten tutkimuksen toistaminen voi olla mahdollista tämän opinnäy-

tetyön perusteella. Tutkimuksen voisi toistaa kuka vain, joka miettii kahden tilisäästämis-

vaihtoehdon ja asuntolainan välisiä eroja. 

 

Opinnäytetyön tutkimus tehtiin perustuen kuvitteellisiin henkilöihin ja korkoihin. Kuvitteel-

listen henkilöiden tiedot perustuvat vertailtavuuteen. Tutkimuksessa käytettävät korot las-

kettiin perustuen useaan eri lähteeseen, koska jokaisen asuntolainan todellinen korko 

määritetään jokaiselle henkilökohtaisesti. Korkoon vaikuttavat monet tekijät ja tutkimuk-

sessa käytetyt korot ovat vain viitteellisiä. Koron suuruus tai virheellinen arviointi ei kuiten-

kaan vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen tai lopullisiin tuloksiin, koska case-tutkimuksen 

molempien osapuolien koronmäärittelyssä on käytetty samoja lähteitä. 
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Tutkimuksesta pyrittiin tekemään realistinen ja mielestäni siinä onnistuttiin. Case-tutkimuk-

sen kuvitteellisuudesta huolimatta taustalla olevat teoriat ovat ajantasaisia voimassa ole-

via ja käytännössä tapahtuvia. Tutkimukseen vaikuttavat myös omat valintani henkilöiden 

takauksista ja niiden kustannuksista, takaisinmaksusta ja laina-ajasta. 

 

Tutkimustuloksiin saattoi vaikuttaa opinnäytetyön aikataulu. Tietoperustan teorioita ja tut-

kimuksen tietoja on kerätty vuosilta 2018 ja 2019. Vuodenvaihteessa tapahtuvat muutok-

set ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Vuodenvaihteessa tapahtunut 

muutos oli esimerkiksi korkovähennyksen määrän muutos, joka ei kuitenkaan vaikuttanut 

tutkimustuloksiin. Korkovähennyksen määrän muutos päivitettiin myös tietoperustaan. 

 

Kokonaisuudessaan arvioin opinnäytetyön tutkimuksen antavan luotettavan johtopäätök-

sen ASP-järjestelmän eroavaisuuksista verrattuna muuhun ensiasunnon rahoittamiseen. 

Tutkimuksen tuloksena ASP-järjestelmä tuottaa paremmin ja antaa paremmat edut asun-

tolainaan verrattuna tuottotilisäästämiseen ja normaalin asuntolainan ottoon. Tutkimuksen 

voi myös toistaa, mikä voi antaa luotettavuutta jokaisen henkilökohtaisen tilanteen arvioin-

tiin.  

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyön tekeminen ei sujunut aivan mutkitta. Opinnäytetyön tekeminen oli teho-

kasta ja mielekästä silloin, kun löysin siihen ajan ja paikan. Opinnäytetyöhön suunnittele-

mani aikataulu ei aivan pitänyt henkilökohtaisten syiden vuoksi, kuten uudessa työssä 

aloittaminen. Työstin opinnäytetyötä noin 6 kuukautta, välillä enemmän ja välillä vähem-

män. Opinnäytetyön aiheen valitseminen oli helppoa, koska tiesin haluavani kirjoittaa 

opinnäytetyön ASP-järjestelmästä. En kuitenkaan vielä tiennyt tarkkaa otsikkoa tai aihetta, 

joten lopullisen aiheen valitseminen vei enemmän aikaa. Olen kuitenkin tyytyväinen pääty-

määni aiheeseen. 

 

Tutkimuksen tavoite määräytyi lopulta omien kysymysteni perusteella. Olen itse ASP-

säästäjä ja halusin vastaukset kirjoittamiini alatavoitteisiin. Alatavoitteiden tutkiminen on-

nistui mielestäni luontevasti case-tutkimuksen ja vertailevan tutkimuksen avulla. Tietope-

rusta rakentui hitaasti keräämieni tietojen perusteella kirjoista ja artikkeleista. En tiennyt 

asuntolainoista paljoakaan, kun aloitin opinnäytetyöprosessin. Tietoa ja lakeja tuntui tule-

van liikaakin, joten rajasin opinnäytetyön yksin otettaviin ASP-tileihin. Lopulta teoriaosuu-

den tehtyäni siirryin tutkimukseen ja pohdintaan. Vaikka opinnäytetyöprosessin suunni-

telma muuttui kirjoittamisen ja tekemisen myötä, niin onnistuin silti tavoitteissani hyvin. 
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Opinnäytetyötä tehdessäni opin paljon ASP-järjestelmästä ja ylipäätään asuntolainoista. 

Uskon opinnäytetyöstä olevan hyötyä itselleni tulevaisuuden lainaneuvotteluissa ja ris-

keiltä turvautumisessa. Luulen hyötyväni oppimastani myös myöhemmin työelämässä ja 

myös tulevaisuuden opinnoissa, koska tiedonhaun- ja tutkimusmenetelmienosaamiseni 

parani huomattavasti.  
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