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Kelan asumistukimenot nousivat 1,4 miljardiin 
euroon vuonna 2013

Kela maksoi asumistukia vuonna 2013 yhteensä 1 414 miljoonaa 
euroa, mikä on 6,7 % edellisvuotta enemmän. Kelan asumistukime-
not ovat kasvaneet viisi vuotta peräkkäin syksyllä 2008 alkaneen 
taloustaantuman jälkeen. Vuonna 2013 etuusmenot kasvoivat 
edellisvuosia enemmän. Etenkin yleisen asumistuen menot ovat 
nousseet.

Syynä asumistukimenojen kasvuun viime vuosina on ennen 
kaik kea tukea saavien ruokakuntien tai henkilöiden määrän 
li sääntyminen. Pitkällä aikavälillä asumistukimenoja on lisännyt 
myös vuokrien nousu. Tilastokeskuksen vuokratilaston mukaan 
neliövuokrat ovat kallistuneet yleistä hintakehitystä nopeammin 
2000-luvulla. Kallistuneet vuokrat ovat vaikuttaneet sekä yleisessä 
asumistuessa että eläkkeensaajan asumistuessa huomioitaviin 
kohtuullisiin asumismenoihin, ja sitä kautta keskimääräinen 
asumistuki on noussut.

Kuvio 1. Maksetut asumistuet 1993–2013 vuoden 2013 rahana
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Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea maksettiin 670 miljoonaa euroa, missä on 
kasvua edellisvuoteen 10,5 %. Yleisen asumistuen menot ovat 
kasvaneet vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin muiden asumis-
tukien menot. Etuusmenojen kasvu perustuu pääosin asumistukea 
saavien ruokakuntien lisääntymiseen, mutta myös keskimääräinen 
tuki on noussut.

Yleistä asumistukea sai vuoden lopussa 192 274 ruokakuntaa, 
mikä on 6,4 % edellisvuotta enemmän. Tukea saavien määrän 
lisäystä selittää osittain se, että työttömyyden perusturvaa saavien 
määrä on kasvanut samaan aikaan. Vuoden lopussa yleistä asumis-
tukea saavista ruokakunnista 53,8 % sai myös Kelan maksamaa 
työttömyysetuutta. Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia on 
poikkeuksellisen paljon. Vuodesta 2008 määrä on kasvanut lähes 
53 000 ruokakunnalla.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 468 miljoonaa euroa, 
mikä on 6,0 % enemmän kuin vuonna 2012. Eläkkeensaajan 
asumistuen menot ovat kasvaneet tasaisesti viimeiset 20 vuotta, 
kuten myös tukea saavien henkilöiden määrä. Joulukuussa 2013 
tukea sai 187 675 henkilöä, 1,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksetut asumistuet vuonna 2013, milj. € Muutos vuodesta 2012, %

Asumistuet yhteensä 1 414,4  6,7
Yleinen asumistuki 669,5  10,5
Eläkkeensaajan asumistuki 468,0  6,0
Opintotuen asumislisä 259,2  -0,2
Sotilasavustuksen asumisavustus 17,7  -5,5

Asumistuet joulukuussa 2013 Muutos joulukuusta 2012, %

Tuen saajat/ruokakunnat
Yleinen asumistuki 192 274  6,4
Eläkkeensaajan asumistuki 187 675  1,9
Opintotuen asumislisä 150 333  0,2
Sotilasavustuksen asumisavustus 4 014  2,2

Tuki keskimäärin saajaa/ruokakuntaa kohti, €/kk

Yleinen asumistuki 285,6  2,5
Eläkkeensaajan asumistuki 204,9  4,5
Opintotuen asumislisä 193,1  0,4
Sotilasavustuksen asumisavustus 310,7  1,3
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Eläkkeensaajien määrä on noussut Suomessa vuosittain 
2000-luvulla väestön ikääntyessä. Sen sijaan kansaneläkkeen 
saajien määrä on hieman pienentynyt. Eläkkeensaajan asumistu-
kea saavien määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta alkaen, ja 
kansaneläkkeen saajista yhä useampi saa asumistukea. Vuonna 
2001 kansaneläkettä saavista 22,0 % sai myös eläkkeensaajan 
asumistukea. Vuonna 2013 vastaava osuus oli noussut 25,7 %:iin. 

Valtaosa (54,0 %) eläkkeensaajan asumistuen saajista on täyttänyt 
65 vuotta. Suhteellisesti eniten asumistukea maksetaan kuitenkin 
Kelan työkyvyttömyyseläkettä saaville. Joulukuussa 2013 työky-
vyttömyyseläkettä kansaneläkkeenä sai 153 609 henkilöä, ja 
heistä 49,1 % sai myös eläkkeensaajan asumistukea.

Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisää maksettiin 259 miljoonaa euroa, mikä 
oli 0,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asumislisämenot 
ovat pysyneet pitkälti samalla tasolla koko 2000-luvun. Vuosina 
2009 ja 2010 asumislisämenot nousivat, kun opiskelijat nostivat 
enemmän opintotukea huonon työllisyystilanteen vuoksi. Vuonna 
2006 menot nousivat enimmäisasumismenojen tasokorotuksen 
ansiosta. Asumislisän enimmäisasumismenoihin ei ole tehty sään-
nöllisiä vuosittaisia tarkistuksia kuten yleiseen ja eläkkeensaajan 
asumistukeen. Tästä syystä asumislisämenot eivät ole kasvaneet.

Opintotuen asumislisää sai 150 333 opiskelijaa joulukuussa 2013, 
mikä on 0,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asumislisän saajien 
määrä on pysynyt lähes samana 2000-luvulla. Vuosina 2009 ja 
2010 asumislisän saajien määrä nousi kuitenkin opiskelijoiden 
huonon työtilanteen takia. Tämän jälkeen saajien määrä on 
palannut vuoden 2008 tasolle.

Kuvio 2. Asumistukien saajat 1993–2013 kunkin vuoden lopussa
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