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Yleisen asumistuen saajien tulot nousivat 
vuonna 2012

Yleistä asumistukea sai vuoden 2012 lopussa 180 700 ruoka
kuntaa. Heidän asumismenonsa olivat keskimäärin 63 % asumis
tuessa huomioitavista tuloista. Kelan maksaman asumistuen avulla 
asumismenojen osuus ruokakunnan tuloista putosi keskimäärin 
31 %:iin. 

Joulukuussa 2011 asumismenojen osuus tuloista oli ennen asu
mistukea keskimäärin 70 % ja asumistuen jälkeen 34 %. Yleisen 
asumistuen saajien asumismenojen osuus ruokakunnan tuloista 
pieneni useita prosenttiyksiköitä vuonna 2012. Tämä on vuoden 
2012 alussa tehdyn työttömyyden perusturvan tasokorotuksen 
ansiota: yleistä asumistukea saavien ruokakuntien tulot kasvoivat 
keskimäärin 14 % ja samaan aikaan asumismenot nousivat 4 %. 
Myös keskimääräinen asumistuki kasvoi 4 %.

Yleisen asumistuen saajien asumismenojen osuus tukeen vaikutta
vista tuloista kasvoi vuosittain 2003–2011. Asumistukea saavien 
ruokakuntien tulojen nousu vuonna 2012 palautti tämän osuuden 
vuoden 2007 tasolle. Vuosituhannen alussa asumismenojen 
osuus tuloista oli nykyistä huomattavasti pienempi: se oli ennen 
asumistukea keskimäärin 52 % ja asumistuen jälkeen 26 %.

Asumismenot ovat muuta maata suuremmat pääkaupunkiseudulla, 
jossa asumismenot vievät suuremman osan tuloista. Myös yksin 
asuvilla ja yksinhuoltajilla asumismenot vievät keskimääräistä 
suuremman osan tuloista. Pääkaupunkiseudulla yksin asuvilla 
yleisen asumistuen saajilla asumismenot olivat keskimäärin 
88 % tuloista. Asumistuen jälkeen osuus oli 45 %
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Kuvio 1. Yleisen asumistuen saajaruokakunnat 2000-2012: Keskimääräinen asumistuki, 
asumismenot ja tukeen vaikuttavat tulot sekä asumis menojen osuus tukeen 
vaikuttavista tuloista

Jos yleistä asumistukea saavan ruokakunnan asumismenot ylit
tävät niille asetetun enimmäismäärän, Kela maksaa asumistukea 
tämän enimmäismäärän perusteella. Joulukuussa 2012 vuokralla 
asuvista yleistä asumistukea saavista joka toisella ylittyi asunnolle 
asetettu neliövuokran enimmäismäärä. Keskimäärin ylitys oli koko 
maassa 2,40 euroa neliöltä, Helsingissä se oli 5,10 euroa neliöltä. 
Normineliövuokran ylitykset ovat yleisempiä yksin asuvilla tuen 
saajilla, ja heillä myös ylitys on keskimääräistä suurempi.

Yleistä asumistukea saavissa ruokakunnissa asuu paljon työttömiä. 
Joka toisessa ruokakunnassa ainakin yksi ruokakunnan jäsen sai 
Kelan maksamaa työttömyysetuutta. Ansiosidonnaista työttö
myys päivärahaa saavat ovat harvemmin yleisen asumistuen saajia: 
ansiopäivärahaa sai 8 % ruokakunnista. Palkkatuloja oli joka 
neljännellä ruokakunnalla, ja nämä olivat useimmiten osaaikatyön 
työtuloja. Keskimäärin ruokakunta sai palkkatuloa 1 000 euroa 
kuukaudessa.

Yleisen asumistuen ruokakunnista 23 400 (13 %) ei saanut mitään 
tuloja, jotka olisivat vaikuttaneet asumistuen määrään. Yksin 
asuvista tulottomien osuus oli 18 %. Heistä osa on opiskelijoita, 
jotka tilastoituvat tulottomiksi, koska opintotukea ei huomioida 
asumistuessa. Mutta suurin osa heistä elää luultavasti pelkästään 
asumistuen ja toimeentulotuen varassa.
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Kela maksoi asumistukia vuonna 2012 kaikkiaan 1 326 miljoonaa 
euroa, mikä oli 5,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Yleisen 
asumistuen saajien määrä kasvoi enemmän kuin muiden asumis
tukimuotojen. Yleisen asumistuen saajia on nyt enemmän kuin 
koskaan 2000luvulla.

Maksetut asumistuet vuonna 2012, milj. €  Muutos vuodesta 2011, %

Asumistuet yhteensä 1 325,9  5,5
Yleinen asumistuki 606,0  9,7
Eläkkeensaajan asumistuki 441,5  5,1
Opintotuen asumislisä 259,7  2,8
Sotilasavustuksen asumisavustus 18,7  7,1

Asumistuet joulukuussa 2012  Muutos joulukuusta 2011, %

Tuen saajat/ruokakunnat
Yleinen asumistuki 180 665  7,9
Eläkkeensaajan asumistuki 184 186  1,1
Opintotuen asumislisä 149 968  0,7
Sotilasavustuksen asumisavustus 4 106  0,1

Tuki keskimäärin saajaa/ruokakuntaa kohti, €/kk

Yleinen asumistuki 278,6  3,9
Eläkkeensaajan asumistuki 196,1  3,7
Opintotuen asumislisä 192,2  0,6
Sotilasavustuksen asumisavustus 306,7  2,9


