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Asumistukea maksetaan pitkiäkin jaksoja

Yleinen asumistuki turvaa osalle perheistä 
asumisen pysyvyyttä
Yleistä asumistukea on saatu keskimäärin 51,5 kuukautta eli 
hieman yli 4 vuotta. Laskenta tehtiin tammikuussa 2001 tukea 
päävuokra-asuntoon saaneista 145 850 ruokakunnasta. Neljännes 
ruokakunnista sai tukea vielä syyskuussa 2010. Luvussa ovat 
mukana vain ne kuukaudet, joilta tukea on maksettu. Osa saajista 
on välillä ollut pois tuen piiristä pitkiäkin taukoja. Puolet ruoka-
kunnista on saanut asumistukea viisi vuotta. Yhdenjaksoisesti 
ilman yhdenkään kuukauden taukoa lähes 10 vuotta asumistukea 
saaneita on 10 600 ruokakuntaa (7,4 %).

Kymmenen vuotta sitten ja myös syyskuussa 2010 asumistukea 
saaneista (ei yhdenjaksoisesti) vajaasta 36 000:sta neljännes eli 
8 500 ruokakuntaa asui edelleen samassa asunnossa ja kolme 
neljännestä oli vaihtanut asuntoa. Yhdenjaksoisesti kymmenen 
vuotta tukea saaneista vajaa 40 % eli hieman yli 4 000 ruokakuntaa 
asui yhä samassa asunnossa. Heille asumistuki on mahdollistanut 
tulojen pienuudesta huolimatta vakaan elämäntilanteen asumisen 
osalta. Asuntoa oli vaihtanut 6 500 ruokakuntaa.

Työllisyystilanne heijastuu yleistä asumistukea saavien määrään, 
sillä 60 % ruokakunnista saa jotain työttömyyspäivärahaa. Runsaal-
la 13 %:lla ruokakunnista ei ole asumistuessa huomioon otettavia 
tuloja. Joulukuussa 2009 Kelan työttömyyspäivärahaa saaneista 
52 000:sta yksin asuvasta tehtiin asumistuen keston seurantaa 
10 vuoden jaksolla. Noin 6 000 (12 %) oli saanut asumistukea 
9 vuotta. Yli 500 henkilöllä asumistuki oli ollut 10 vuotta. Yksin 
asuvia asumistuensaajia vailla asumistuessa huomioon otettavia 
tuloja oli viime vuoden lopussa noin 17 000 henkilöä. Heistäkin 
9 vuotta asumistukea oli saanut 1 670 henkilöä (10 %) ja 150:llä 
asumistuki oli ollut tulona 10 vuotta.

Asumistukien tavoitteena on antaa myös pienituloisille mahdolli-
suus päästä ja asua pitkäaikaisesti kohtuutasoisissa asunnoissa 
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perheen tarpeen mukaan. Osalle pienituloisista asumistuki on 
mahdollistanut tämän tavoitteen. Toimeentulotuki sen sijaan on 
tarkoitettu korvaamaan asumismenoja tilapäisesti.

Valtion tukemia asuntoja tarjolla liian vähän 
Asuntojen rakentaminen on vaihdellut taloussuhdanteiden 
mukaan. Uustuotanto on ollut pohjalukemissa 1990-luvulla ja 
fi nanssikriisi vähensi rakentamista uudelleen vuosituhannen alun 
vilkkaamman jakson jälkeen. Valtion tukema asuntotuotanto on 
loiventanut asuntorakentamisen supistumista. Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus (ARA) koordinoi valtion tukea rakentamiseen. 
2000-luvun alun jälkeen asuntojen tuotantoa oli varsin vähän. 
Vuonna 2008 ARA-uustuotanto jäi alle 4 000 asunnon, sen 
sijaan 2009 ARA-aloitusten määrä kolminkertaistettiin. Vuonna 
2009 asuntoja valmistui kaikkiaan 22 000, keskimäärään noin 
30 000:een nähden ennätysvähän. Vuoden 2010 ARA-aloitusten 
arvioidaan olevan runsaat 9 000 asuntoa. Valtion elvytystukea on 
kohdennettu myös erityisryhmille, kuten vanhuksille ja vammaisille 
tarkoitettujen palveluasuntojen rakentamiseen. Vähentynyt asun-
totuotanto on heijastunut vuokra-asuntotilanteen kiristymisenä 
erityisesti pääkaupunkiseudulla (ARA-viestit 4/2010, 8/2010).

Ympäristöministeriön tuoreen tilastoselvityksen mukaan ARA-
vuokra-asuntojen huonelukutoiveet painottuivat pieniin asuntoihin 
eli yksiöihin ja kaksioihin. Uusille asukkaille jaetuissa asunnoissa 
oli selvästi enemmän perheasuntoja kuin hakutoiveissa. Yksiöihin 
kohdistuu ylikysyntää, sillä niihin oli toiveita lähes 40 % ja saaduis-
sa asunnoissa niitä oli vain alle 25 %. Valituissa asuntokunnissa 
yksin asuvien osuus väheni puolesta 43 %:iin. Vähintään kolmen 
hengen asuntokuntien osuus kasvoi 8 prosenttiyksikköä. Valittujen 
asuntokuntien kokojakaumaa säätelee pitkälti se, minkä kokoisia 
asuntoja on jaettavana. Tulorajojen muutoksella ei ollut juurikaan 
vaikutusta. (Hirvonen, Jukka 2010: Tulorajat poistuivat – muuttuiko 
mikään ? Suomen ympäristö 13/2010. Ympäristöministeriö). 
Moni joutuu siis hakeutumaan pienempään vapaarahoitteiseen 
asuntoon tai asumaan tarpeitaan suuremmassa valtion tukemassa 
asunnossa ja hakemaan ylisuuriin asumismenoihin tilapäiseksi 
avuksi tarkoitettua toimeentulotuea.

Suomen 2,5 miljoonasta asuntokunnasta noin 17 %:iin maksettiin 
jotain Kelan asumistukea, kun asuntoloissa ja laitoksissa asuvat oli 
poistettu asumistukiruokakunnista. Hieman alle puoleen vajaasta 
800 000 vuokra-asunnosta maksettiin asumistukia.

Runsasta 400 000 valtion tuella rakennettua vuokra-asuntoa 
säätelevät asunnon laatuun ja kokoon liittyvät normit. Suuria 
asuntoja tarvitsevien perheiden määrä on kuitenkin vähentynyt 
ja yksin asuminen on yleistynyt. Yksin asuvia asuntokuntia oli 
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1960-luvulla noin 200 000 ja vuoden 2009 lopussa runsas miljoona 
(Tilastokeskus, Asuntokunnat koon mukaan 1960–2009). Myös 
yksin asuvien asumistukea saavien määrä on lisääntynyt. Heitä 
oli 2009 lopussa 362 000. Laskelman mukaan 2009 runsas kol-
masosa yksin asuvista asuntokunnista sai jotain Kelan maksamaa 
asumistukea.

Kuvio 1. Yleinen asumistuki, vuokra-asunnot: Asunnon rahoitusmuoto 
yksin asuvilla ja lapsiperheillä 2001–2010
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2010 luvut syyskuulta.

Vuokralla asuvat asumistuensaajat asuvat aiempaa vähemmän 
valtion tukemissa asunnoissa. Heidän on hakeuduttava vapaa-
rahoitteisiin asuntoihin, kun pieniä valtion tukemia asuntoja ei 
riittävästi ole tarjolla. Vuokralla asuvista Kelan asumistuen saajista 
40 % asui valtion tukemissa asunnoissa, kun 2000-luvun alussa 
osuus oli 47 %. Kolmella prosentilla vuokra-asuntoon asumistukea 
saaneista rahoitustietoa ei ollut saatavissa.

Vain yleisen asumistuen saajista on mahdollista saada tietoa 
asunnon rahoitusmuodon ja ruokakuntatyypin mukaan. Yksinään 
valtion tukemissa asunnoissa asuvien osuus on pienentynyt 
hie man alle puolesta 42 %:iin kymmenessä vuodessa. Samana 
aikana heidän määränsä on pysynyt lähes ennallaan. Yksin 
asu vien saajamäärän lisäys on tapahtunut vapaarahoitteisissa 
asuvien kohdalla. Yleisen asumistuen määrää laskettaessa yksin 
asuvan asumismenot otetaan huomioon enintään 37 neliömetrin 
mukaan.

Yleistä asumistukea saaneiden lapsiperheiden kokonaismäärä on 
kymmenessä vuodessa vähentynyt 10 000:lla noin 55 400 per-
heeseen. Vähennys on tapahtunut valtion tukemissa asunnoissa 
asuvien lapsiperheiden osalta noin 10 000:lla. Vapaarahoitteisissa 
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asunnoissa asuvien lapsiperheiden määrä on pysynyt suunnilleen 
ennallaan (22 300 perhettä), mutta osuus on kasvanut. Asumis-
tukea saavasta 55 400 lapsiperheestä edelleen suurin osa, vajaa 
60 % asuu valtion tukemissa asunnoissa.

Kuvio 2. Asumisen tuet 1995–2009 vuoden 2009 hinnoin, milj. euroa
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Lähde: Kela, Ympäristöministeriö
2009 korkojen verovähennys on arvio.
ARA   Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus
RAY   Raha-automaattiyhdistys
ASP   Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän korkotuki

Kelassa tehdyn tutkimuksen mukaan toimeentulotukiasiakkaita 
on kunnissa kehotettu muuttamaan halvempiin asuntoihin. 
Sosiaaliviranomaisten mukaan tämä on harvoin mahdollista, sillä 
kohtuuhintaisia asuntoja on niukasti tarjolla. Tässä on kuitenkin 
kuntakohtaisia eroja. (Hanna-Mari Heinonen: Asumismenojen 
huomioon ottaminen…2009. Kelan tutkimusosasto 73/2010).

Vuonna 2009 Kelan maksamien asumistukien määrä oli 1 136 
miljoonaa euroa. Niiden osuus kaikista asumisen tuista on 
taloustaantuman seurauksena noussut 58 %:iin. Asuntolainan 
korkojen verovähennysten määrä on pienentynyt 540 miljoonaan 
euroon (arvio). Sen osuus on pudonnut 40 %:sta runsaaseen 
neljännekseen. Taloustilanteen kohentumisen arvioidaan lisäävän 
asuntolainan korkojen verovähennyksiä 760 miljoonaan euroon 
vuonna 2010.

Kelan asumistukia saavien määrä alkoi jälleen kasvaa jo 2008 ja 
vuoden 2009 lopussa asumistukia saavia ruokakuntia ja perheitä 
oli lähes puoli miljoonaa. Kasvuun on vaikuttanut taloustaantuma 
ja opintotuen asumislisässä myös puolison tulojen vaikutuksen 
poistaminen vuoden 2009 alussa. Henkilöitä Kelan asumistukien 
piirissä oli 662 000 eli 12,4 % väestöstä.


