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Yleisen asumistuen saajien määrä lisääntyi 
edelleen, vaikka työttömyys vähentyi

Kelan asumistukien piiriin kuuluvien henkilöiden määrä pysyi 
ennallaan joulukuussa 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisen 
ja eläkkeensaajan asumistuen saajien määrät kasvoivat, kun 
taas opintotuen asumislisän saajien määrä väheni. Joulukuussa 
2011 Kelan asumistukia saavissa ruokakunnissa asui 661 000 
henkilöä, mikä on 12 % väestöstä. Lähes puolet heistä asui yleistä 
asumistukea saavassa ruokakunnassa. 

Kela maksoi asumistukia vuonna 2011 kaikkiaan 1 257 miljoonaa 
euroa, 3,5 % enemmän kuin edellisvuonna.

Maksetut asumistuet vuonna 2011, milj. € Muutos vuodesta 2010, %

Asumistuet yhteensä 1 257,3 3,5

Yleinen asumistuki 552,4 4,2

Eläkkeensaajan asumistuki 420,2 6,9

Opintotuen asumislisä 267,2 -2,6

Sotilasavustuksen asumisavustus 17,4 3,8

Asumistuet joulukuussa 2011 Muutos joulukuusta 2010, %

Tuen saajat/ruokakunnat

Yleinen asumistuki 167 364  2,0

Eläkkeensaajan asumistuki 182 138  1,6

Opintotuen asumislisä 150 985 -3,9

Sotilasavustuksen asumisavustus 4 112 -3,9

Tuki keskimäärin saajaa/ruokakuntaa kohti, €/kk

Yleinen asumistuki 268,2 3,6

Eläkkeensaajan asumistuki 189,1 5,3

Opintotuen asumislisä 191,1 0,6

Sotilasavustuksen asumisavustus 298,0 7,4

Luvut muutettu 21.3.2012
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Kuvio 1. Yleisen asumistuen ruokakunnat joulukuussa 2000–2011

Yleinen asumistuki

Kela maksoi joulukuussa 2011 yleistä asumistukea 167 000 
ruokakunnalle, joissa asui 315 000 henkilöä. Edellisen vuoden 
joulukuusta tukea saaneiden ruokakuntien määrä kasvoi 2 %, 
vaikka työttömien määrä samaan aikaan vähentyi. Tämä johtuu 
osaltaan siitä, että perusturvalla elävien työttömien määrä pysyi 
ennallaan.

Edellisen kymmenen vuoden tarkasteluvälillä yleisen asumistuen 
saajia on ollut vähiten vuoden 2008 lopussa taloustaantuman 
alkaessa. Tukea saaneiden määrä kasvoi voimakkaasti vuonna 
2009 ja kasvu on jatkunut tämän jälkeen edelleen, tosin pienem-
pänä. Joulukuusta 2008 joulukuuhun 2011 yleistä asumistukea 
saaneiden ruokakuntien määrä kasvoi 20 %. Saajien määrä on 
kasvanut erityisesti suurissa kunnissa. Helsingissä kasvua on 
ollut 25 %, muualla pääkaupunkiseudulla 24 % ja muissa suurissa 
kunnissa 27 %. Pienissä kunnissa tukea saaneiden ruokakuntien 
määrä on kasvanut vain 7 %.

Yksin asuvien määrä yleisen asumistuen saajissa on kasvanut 
muita ruokakuntatyyppejä enemmän. Joulukuussa 2011 tukea 
saaneista ruokakunnista 58 % oli yhden hengen ruokakuntia. 
Yhden hengen asuntokuntien osuus yleisesti on kasvanut tasaisesti 
viime vuodet. Yleisen asumistuen saajissa yksinasuvien osuus 
kasvoi erityisesti vuonna 2009 taloustaantuman yhteydessä. 

Lkm

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Muut

Lapsettomat parit

Kahden huoltajan perheet

Yhden huoltajan perheet

Yksin asuvat

201020082006200420022000



3 (3)PL 450, 00101 Helsinki | puh. 020 634 1502 | faksi 020 634 1530 | tilastot@kela.fi | www.kela.fi/tilastot

Kela | tilastoryhmä

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuen saajien määrä kasvaa tasaisesti 
väestön ikääntyessä. Joulukuussa 2011 tuen saajia oli 182 000, 
kasvua edelliseen vuoteen oli 2 %. 

Lähes kaksi kolmesta eläkkeensaajan asumistuen saajasta on 
nainen, naisten osuus on suuri etenkin vanhemmissa ikäluokissa. 
Tukea saavista naisista lähes kaksi kolmesta on 65 vuotta täyttä-
neitä, miehistä vain 36 %. Alle 65-vuotiaista tuen saajista valtaosa 
on työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisän saajien määrä laski joulukuussa 2011, 
toisin kuin yleisen ja eläkkeensaajan asumistuen. Tämä johtui 
siitä, että opintotuen saajien määrä yleisesti laski vuodesta 2010. 
Nuorten työllisyysaste nousi vuonna 2011, joka osaltaan vähensi 
opintotuen saajien määrää. Joulukuussa opintotuen asumislisää 
sai 151 000 opiskelijaa, laskua edellisen vuoden joulukuuhun oli 
4 %. Asumislisän saajien määrä väheni etenkin yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa opiskelevien osalta.

Kuvio 2. Eläkkeensaajan asumistuen saajat joulukuussa 2011 iän ja suku
puolen mukaan 
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