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Yleisen asumistuen sähköisiä hakemuksia
vajaa 10 000

Uusia yleisen asumistuen sähköisiä hakemuksia on lähetetty 
Kelan toimistoihin runsaasti lokakuusta 2008 alkaen. Lokakuusta 
helmikuuhun niitä lähetettiin kaikkiaan vajaa 10 000. Yhteensä 
uusia hakemuksia tuli 55 500, niistä tammikuussa 13 200, mikä 
oli noin 2 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua selittää 
uusien hakemusten sähköisen hakemismenettelyn käyttöönotto 
lokakuussa 2008. Etuushakemuksia, jotka on mahdollista tehdä 
sähköisesti, tuli Kelaan vuonna 2008 kaikkiaan 1,4 miljoonaa, 
niistä sähköisesti 59 000 eli 4,2 %.

Lokakuussa uusia hakemuksia tuli selvä ryöpsähdys, yhteensä 
11 400, mikä oli 2 100 enemmän kuin vuosi sitten. Normaalisti 
joulukuu on hiljainen hakemiskuukausi, mutta viime vuoden 
joulukuussa uusia hakemuksia saapui kolmisentuhatta enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Uusien hakemusten runsaaseen määrään 
on vaikuttanut sähköinen hakemismenettely, mikä helpottaa 
hakemuksen lähettämistä Kelaan.

Yleisen asumistuen saapuneet hakemukset lokakuu 2008–helmikuu 2009

Saapumiskuukausi Hakemukset Uudet Sähköiset uudet Sähköisten
 yhteensä, hakemukset, hakemukset, osuus uusista,
 lkm lkm lkm %

2008 lokakuu 35 320 11 384 880 7,7

2008 marraskuu 29 828 9 382 1 448 15,4

2008 joulukuu 27 234 8 200 1 578 19,2

2009 tammikuu 37 985 13 216 3 137 23,7

2009 helmikuu 36 395 13 310 2 690 20,2

Yhteensä 166 762 55 492* 9 733 17,5

Vuoden 2008 aikana hakemuksia saapui kaikkiaan 384 100. 
Se oli vajaa prosentti vähemmän kuin 2007. Lokakuusta 2008 
helmikuuhun 2009 hakemuksia tuli 166 800. Määrä oli 7 % 



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

Kela | tilastoryhmä

edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Hakemuksista uusia oli 
55 500* ja näistä sähköisiä 9 700 eli vajaa viidennes. Uusien hake-
musten lisääntyminen ajoittuu juuri sähköisen hakemismenettelyn 
käyttöönottoon. Sähköisten osuus on lisääntynyt, helmikuussa 
kuitenkin uusia sähköisiä hakemuksia tuli vajaa 500 vähemmän 
kuin tammikuussa.

Sähköinen hakeminen saattaa nostaa hylkäysosuutta, jos ha-
kijat kokevat liitteiden toimittamisen hankalaksi itse sähköisen 
hakemuksen helppouteen nähden. Uusien hakemusten hylkäys-
osuuksissa on lokakuusta lähtien nähtävissä vain hieman kasvua. 
Vuosittainen hylkäysosuus on ollut noin 29 %, tammikuussa 2009 
se oli 30,3 ja helmikuussa 32,3 %.

Viime vuosina uusien hakemusten läpimenoajat ovat lyhentyneet 
28:sta 22 päivään. Uusien hakemusten määrän lisääntyessä loka-
kuusta alkaen, ovat myös läpimenoajat pidentyneet. Tammikuussa 
keskimääräinen läpimenoaika oli 25 ja helmikuussa 23 päivää.

Maaliskuun puolivälissä yleisen asumistuen sähköinen hakeminen 
laajenee yleisen asumistuen väli- ja vuositarkistus- sekä lakkau-
tushakemuksiin. Kela avaa maaliskuussa myös valtakunnallisen 
asumistuen palvelunumeron, johon keskitetään yleisen asumistuen 
neuvonta.

Kuvio 1. Yleisen asumistuen saapuneet hakemukset tammikuu 2007–
helmikuu 2009
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Huom. Lokakuussa 2008 otettiin käyttöön uusien hakemusten
sähköinen hakemismenettely.
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Työllisyystilanteen heikkenemisen on arvioitu lisäävän yleisen 
asumistuen hakemuksia. Työttömyystilanteen muutos ei vielä näy 
saajamäärissä, sillä se heijastuu yleensä asumistuen hakemiseen 
ja erityisesti saajamääriin vasta viiveellä. Vuoden 2007 lopussa 
työttömien osuus oli 62,5 % ja vuoden 2008 lopussa 61,2 %. 
Maaliskuussa 2009 työttömien osuus oli 61,9 %.

Runsas miljardi Kelan asumistukiin
Kela maksoi vuonna 2008 asumistukia yhteensä 1,036 miljardia 
euroa. Se oli 1,3 % enemmän kuin vuonna 2007. Yleistä asu-
mistukea maksettiin eniten, 428,3 miljoonaa euroa. Sen osuus 
oli 41 prosenttia. Eläkkeensaajan asumistukia maksettiin 349,3 
miljoonaa euroa, mikä oli kolmannes maksetuista. Opintotuen asu-
mislisää maksettiin 241,9 ja sotilasavustuksen asumisavustusta 
16,5 miljoonaa euroa. Asumislisän osuus oli lähes neljännes ja 
asumisavustuksen runsas puolitoista prosenttia.

Vuoden 2006 jälkeen Kelan maksamien asumistukien reaalitaso 
on laskenut. Sekä yleisen asumistuen että opintotuen asumislisän 
maksettujen tukien rahamäärät vähenivät vuodesta 2007. Sen 
sijaan eläkkeensaajan asumistuen rahamäärä lisääntyi 4,6 % ja 
sotilasavustuksen asumisavustuksen 10 %.

Tammikuussa 2009 yleistä asumistukea sai 139 200 ruokakuntaa, 
eläkkeensaajan asumistukea 173 500 henkilöä, opintotuen asu-
mislisää 150 900 henkilöä ja sotilasavustuksen asumisavustusta 
6 600 taloutta. Kelan asumistukien piirissä oli 615 600 henkilöä.

*Luku muutettu 20.3.2009
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Kuvio 2. Kelan maksamat asumistuet 1993–2008 vuoden 2008 hinnoin


