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Kasvava joukko tuen saajia ja kallistuvat asumis-
menot lisäävät asumistukimenoja

Kela maksoi asumistukia vuonna 2014 yhteensä 1 523 miljoonaa 
euroa, mikä on 8 % edellisvuotta enemmän. Kelan asumistuki-
menot ovat kasvaneet kuusi vuotta peräkkäin, etenkin yleisen 
asumistuen menot ovat kasvaneet. Asumistukimenot olivat viime 
vuonna 33 % suuremmat kuin vuonna 2008 nykyrahan arvossa 
mitattuna.

Maksetut asumistuet vuonna 2014, milj. € Muutos vuodesta 2013, %

Asumistuet yhteensä 1 522,7  7,7

Yleinen asumistuki 742,3  10,9

Eläkkeensaajan asumistuki 497,9  6,4

Opintotuen asumislisä 266,0  2,6

Sotilasavustuksen asumisavustus 16,5  -6,6

Asumistuet joulukuussa 2014 Muutos joulukuusta 2013, %

Tuen saajat/ruokakunnat

Yleinen asumistuki 206 092  7,2

Eläkkeensaajan asumistuki 191 401  2,0

Opintotuen asumislisä 151 851  1,0

Sotilasavustuksen asumisavustus 3 829  -4,6
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Yleinen asumistuki

Vuonna 2014 yleistä asumistukea maksettiin 742 miljoonaa euroa, 
missä on kasvua edellisvuoteen 11 %. Saajaruokakuntia oli vuoden 
lopussa 206 100, mikä on 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Keskimääräinen maksettu asumistuki oli 295 euroa kuukaudessa. 
Tuen saajaruokakuntien keskimääräiset asumismenot olivat 580 
euroa kuukaudessa.

Yleisen asumistuen saajaruokakunnista 95 % asui vuokra-asun-
nossa. Yli puolet saajaruokakunnista, 55 %, oli yhden hengen 
vuokralla asuvia ruokakuntia. Yksinasuvien vuokramenot olivat 
keskimäärin 480 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen asumistuki 
247 euroa kuukaudessa. Yksinasuvilla asumistuki kattoi näin keski-
määrin 51 % asumismenoista. Helsingissä yksinasuvien vuokra oli 
keskimäärin 583 euroa, pienissä kunnissa 410 euroa kuukaudessa.

Asumistukea myönnettäessä huomioidaan vain laissa määrätyt 
asumismenojen enimmäismäärät, jotka ovat usein todellisia 
asumiskustannuksia pienemmät. Joulukuussa 2014 vuokralla 
asuvista asumistuen saajaruokakunnista 77 %:lla oli suuremmat 
asumismenot kuin asumistuessa huomioitiin. Keskimääräiset vuok-
ra-asuntojen asumiskustannukset olivat 592 euroa kuukaudessa, 
ja niistä huomioitiin asumistukea määrättäessä keskimäärin 488 
euroa. Yksin asuvilla vuokramenoista huomioitiin asumistuessa 
keskimäärin 75 % ja lapsiperheillä 89 %.

Yleisen asumistuen saajien asumismenot ovat nousseet tasaisesti 
viime vuodet. Kymmenessä vuodessa keskimääräiset asumiskus-
tannukset ovat nousseet 13 % vuoden nykyisellä rahanarvolla 
mitattuna. Samassa ajassa keskimääräinen maksettu asumistuki 

Kuvio 1. Asumistukien saajien keskimääräiset asumiskustannukset ja 
asumistuki 31.12.2014
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on noussut 14 %. Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli 
vuoden 2014 lopussa 29 % enemmän kuin kymmenen vuotta aiem-
min. Kaikkiaan yleisen asumistuen asumismenot ovat kasvaneet 
kymmenessä vuodessa 41 %.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 498 miljoonaa euroa,
mikä on 6 % enemmän kuin vuonna 2013. Eläkkeensaajan asumis-
tuen menot ovat kasvaneet tasaisesti viimeiset 20 vuotta, kuten 
myös tukea saavien henkilöiden määrä. Joulukuussa 2014 tukea 
sai 191 400 henkilöä, mikä on 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Keskimääräinen maksettu tuki oli 214 euroa kuukaudessa.

Myös valtaosa eläkkeensaajan asumistuen saajista, 91 %, asuu 
vuokra-asunnossa. Vuokra-asujien osuus on kasvanut tasaisesti. 
Vuonna 2005 osuus oli 86 %. Vuokralla asuvien tuen saajien 
keskimääräiset asumismenot olivat 484 euroa kuukaudessa ja 
heille maksettu asumistuki keskimäärin 225 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajan asumistuen saajien asumismenot ovat kasvaneet 
10 vuodessa 29 % nykyisellä rahanarvolla mitattuna. Osaltaan 
asumismenojen kasvua selittää vuokra-asumisen yleistyminen 
tuen saajilla, ja etenkin palveluasunnoissa asuminen. Mutta 
myös asumiskustannukset ovat nousseet yleistä hintakehitystä 
nopeammin. 

Keskimääräinen maksettu eläkkeensaajan asumistuki on noussut 
10 vuodessa 29 % ja asumistukea saavien henkilöiden määrä on 
kasvanut 14 %. Eläkkeensaajan asumistuen menot ovat kasvaneet 
10 vuodessa 45 %.

Kuvio 2. Keskimääräiset asumistuet 2000–2014 (vuoden 2014 rahana)
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Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisää maksettiin 266 miljoonaa euroa, 3 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Opintotuen asumislisää sai 
151 851 opiskelijaa joulukuussa 2014, mikä on 1 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen maksettu asumislisä oli 
joulukuussa 194 euroa.

Opintotuen asumislisän asumismenotiedot tilastoidaan tuen 
saajille, joille asumislisä maksetaan normaalin määräisenä. 
Heillä asumislisän määrä perustuu opiskelijan maksamaan kuu-
kausivuokraan tai käyttövastikkeeseen tai niihin rinnastettaviin 
asumismenoihin. Näillä asumislisän saajilla keskimääräiset 
asumismenot olivat vuoden 2014 lopussa 365 euroa kuukaudessa 
ja keskimääräinen maksettu asumislisä oli 198 euroa. Normaali-
määräisen asumislisän saajilla asumislisä kattoi keskimäärin 54 % 
asumismenoista. 

Normaalimääräisen asumislisän saajien asumiskustannukset 
ovat kasvaneet 10 vuodessa nykyrahan arvolla mitattuna 15 %. 
Samassa ajassa keskimääräinen maksettu asumislisä on kasva nut 
1 % ja asumislisää saavien opiskelijoiden määrä oli viime vuoden 
lopussa 3 % pienempi kuin 10 vuotta aiemmin. 

Asumislisän kokonaismenot ovat pienentyneet 10 vuodessa 3 %
nykyrahan arvolla mitattuna. Asumislisän enimmäisasumisme-
noihin ja asumislisän tasoon ei tehdä säännöllisiä vuosittaisia 
tarkistuksia kuten yleiseen ja eläkkeensaajan asumistukeen. Tästä 
syystä asumislisämenot eivät ole kasvaneet muiden asumistuki-
muotojen tavoin.


