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Asumistukia maksettiin 1,7 miljardia euroa 
vuonna 2015

Kela maksoi asumistukia vuonna 2015 yhteensä 1 732 milj. 
euroa, mikä on 14 % edellisvuotta enemmän. Asumistukien eri 
muodoista yleisen asumistuen menot kasvoivat eniten, 24 %. 
Myös eläkkeensaajan asumistuen menot kasvoivat. Opintotuen 
asumislisän menot pysyivät lähes samansuuruisina edellisvuoteen 
verrattuna. Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden 
lopussa 820 000 henkilöä, mikä on 15 % väestöstä.

Maksetut asumistuet vuonna 2015, milj. € Muutos vuodesta 2014, %

Asumistuet yhteensä 1 731,8  13,7

Yleinen asumistuki 917,6  23,6

Eläkkeensaajan asumistuki 532,2  6,9

Opintotuen asumislisä 266,5  0,2

Sotilasavustuksen asumisavustus 15,5  -5,9

Asumistuet saajat joulukuussa 2015 Muutos joulukuusta 2014, %

Henkilöt/ruokakunnat

Yleinen asumistuki 246 357  19,5

Eläkkeensaajan asumistuki 197 870  3,4

Opintotuen asumislisä 151 728  -0,1

Sotilasavustuksen asumisavustus 3 875  1,2



2 (4)PL 450, 00101 Helsinki | puh. 020 634 1502 | tilastot@kela.fi  | www.kela.fi /tilastot

Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä

Yleinen asumistuki

Vuonna 2015 yleistä asumistukea maksettiin 918 milj. euroa, missä 
on 24 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Menoja kasvattivat 
pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen sekä vuoden 2015 alussa 
voimaan tullut lainmuutos, joka nosti tuen määrää monilla tuensaa-
jilla. Muutos myös mahdollisti tuen saamisen aiempaa suuremmilla 
tuloilla etenkin lapsiperheissä. Lisäksi syyskuussa 2015 yleisessä 
asumistuessa otettiin käyttöön 300 euron ansiotulovähennys, joka 
lisäsi palkkatuloja saavien ruokakuntien asumistukea.

Yleistä asumistukea saavia saajaruokakuntia oli vuoden lopussa 
246 400, mikä on 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa enemmän kuin 
koskaan ennen. Yli puolet yleisen asumistuen saajista (53 %) oli 
vuokralla asuvia yhden hengen ruokakuntia. Lapsiperheiden osuus 
oli 34 %. 

Joulukuussa 2015 keskimääräinen asumistuki oli 330 euroa kuu-
kaudessa. Tuen määrä oli 12 % suurempi kuin edellisvuonna. Yksin 
asuvilla keskimääräinen asumistuki oli 271 euroa kuukaudessa ja 
lapsiperheillä 444 euroa kuukaudessa. Tukea saavien asumismenot 
olivat keskimäärin 596 euroa kuukaudessa.

Asumistukia myönnettäessä asumismenot huomioidaan laissa 
määriteltyihin enimmäismääriin asti, eikä asumistukea makseta tä-
män rajan ylittävältä osuudelta. Yleisen asumistuen ruokakunnista 
68 % oli sellaisia, joilla asumismenoille asetetut enimmäismäärät 
ylittyivät joulukuussa 2015. Keskimääräinen ylitys oli 122 euroa 
kuukaudessa.

Yksin vuokra-asunnossa asuvia yleisen asumistuen saajia oli 
vuoden 2015 lopussa 130 600 henkilöä. Heidän todelliset asu-
mismenonsa olivat keskimäärin 497 euroa kuukaudessa, ja niistä 
huomioitiin asumistukea myönnettäessä keskimäärin 399 euroa 
kuukaudessa. Yksin vuokralla asuvista yleisen asumistuen saa-
jista 77 %:lla asumismenot olivat suuremmat kuin asumistuessa 
huomioitiin. Keskimääräinen ylitys oli 128 euroa kuukaudessa.
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Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin viime vuonna 532 milj. 
euroa, mikä on 7 % enemmän kuin vuonna 2014. Eläkkeensaajan 
asumistuen menot samoin kuin tukea saavien henkilöiden määrä 
ovat kasvaneet tasaisesti viimeiset 20 vuotta.

Joulukuussa 2015 eläkkeensaajan asumistukea sai 197 900 
henkilöä, mikä on 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimää-
räinen maksettu tuki oli 223 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan 
asumistuen saajista 91 % oli yksin asuvia ja 9 % asui yhdessä 
puolison kanssa. Lapsiperheiden osuus tuensaajista oli hyvin pieni, 
koska vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lainmuutoksen vuoksi 
kaikki lapsiperheet siirtyvät yleisen asumistuen piiriin vuoden 
2016 loppuun mennessä.

Eläkkeensaajan asumistuen saajien asumismenot olivat joulukuus-
sa 2015 keskimäärin 481 euroa kuukaudessa. Tukea saaneista 
23 %:lla asumismenot olivat suuremmat kuin asumistuessa huomi-
oitiin. Enimmäisasumismenot ylittyivät keskimäärin 88 eurolla 
kuukaudessa.

Vuoden 2015 lopussa eläkkeensaajan asumistukea saavista 
164 200 henkilöä asui yksin vuokra-asunnossa. Heidän todelliset 
asumismenonsa olivat keskimäärin 485 euroa kuukaudessa, ja 
niistä huomioitiin asumistukea myönnettäessä keskimäärin 468 
euroa. Yksin vuokralla asuvien eläkeläisten asumismenot olivat 
21 %:lla suuremmat kuin asumistuessa huomioitiin. Keskimääräi-
nen menojen ylitys oli 80 euroa kuukaudessa.

Kuvio 1. Yksin vuokralla asuvien asumistukien saajien keskimääräiset 
asumismenot joulukuussa 2015
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Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisää maksettiin 266 milj. euroa vuonna 2015, 
ja määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Myös asumislisän 
saajien määrä pysyi samalla tasolla, sillä vuoden lopussa asu-
mislisää sai 151 700 opiskelijaa. Opintotuen asumislisän saajien 
määrä sekä asumislisän menot ovat pysyneet lähes samansuurui-
sina viimeiset viisi vuotta. Keskimääräinen maksettu asumislisä oli 
joulukuussa 195 euroa. 

Vuokra-asunnossa tai opiskelija-asuntolassa asuvia opintotuen 
asumislisän saajia oli vuoden 2015 lopussa 136 800 henkilöä. Hei-
dän asumismenonsa olivat keskimäärin 376 euroa kuukaudessa, 
ja niistä huomioitiin asumislisää myönnettäessä keskimäärin 248 
euroa kuukaudessa. Asumislisän saajista 88 %:lla asumismenot 
olivat suuremmat kuin 252 euroa kuukaudessa, jonka ylittävältä 
osalta asumislisää ei makseta.

Kuvio 2. Maksetut asumistuet 2000–2015, milj. euroa (vuoden 2015 
rahana)
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