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Asumistuki vähentää tehokkaasti pieni-
tuloisten asumismenoja

Kela maksoi pienituloisille perheille ja ruokakunnille asumistukia 
1 036 miljoonaa euroa vuonna 2008. Se oli 47 % yhteiskunnan 
asumiseen myöntämästä tuesta. Kelan asumistukien osuus väheni 
6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Sen sijaan asuntolainan 
korkojen verovähennysten osuus kasvoi hieman alle 8 prosenttiyk-
sikköä ja oli ympäristöministeriön arvion mukaan 880 miljoonaa 
euroa. Lisäystä oli 260 miljoonaa euroa.

Asumistukia saaneet henkilöt ja ruokakunnat joutuivat käyttämään 
suuren osan tuloistaan asumismenoihin. Aivan kaikkia tuloja 
ei huomioida asumistukea laskettaessa, mutta näiden, lähinnä 
perhe-etuuksiin liittyvien tulonsiirtojen merkitys on hyvin pieni.

Asumismenojen osuus tukeen vaikuttavista tuloista oli yleistä asu-
mistukea saaneilla 67 %. Tuen maksamisen jälkeen asumismenojen 
osuus tuloista oli pienentynyt noin kolmasosaan. Kymmenessä 
vuodessa menojen osuus tuloista ennen tukea on kasvanut 13 
prosenttiyksikköä ja tuen jälkeen 7 prosenttiyksikköä.

Yleisen asumistuen työttömillä ruokakunnilla asumismeno-osuus 
ennen tukea oli hieman alle 70 %. Suurin asumismenojen osuus 
oli yksin asuvilla, 78 %. Tuen jälkeen työttömien asumismeno-
osuus oli pienentynyt 32 %:iin ja yksin asuvien 37 %:iin tuloista. 
Tuensaajat olivat hyvin pienituloisia, runsaalla puolella oli tuloja 
niin vähän, että ne eivät vaikuttaneet maksettuun tukeen lainkaan. 
Yksin asuvilla ei ole juurikaan asumistuen ulkopuolelle jääviä 
tuloja, sillä lähes kolmella neljäsosalla ei ollut tukea vähentäviä 
tuloja.

Yleistä asumistukea sai vuoden lopussa 139 400 ruokakuntaa. 
Niiden asumismenot olivat 478 e/kk, asumistukitulot 718 e/kk ja 
tuki 245 e/kk. Vuodesta 2007 tuensaajien keskimääräiset asumis-
menot nousivat 4 %. Alle 300 euron kuukausittaisia asumismenoja 
oli vajaalla viidesosalla, kun 2008 lopussa niitä oli enää 16 %:lla. 
Sen sijaan 600 euron ylittäviä asumismenoja oli viidesosalla, 
kun niitä 2008 oli jo lähes neljäsosalla. Tilastokeskuksen vuoden 
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2008 vuokratilaston mukaan asuntojen vuokrat nousivat vuodessa 
3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratilaston tiedot on saatu 
Kelan asumistukirekistereistä ja työvoimatiedustelun yhteydessä 
kerättävästä haastatteluaineistosta. Asumistukia saaneet asuivat 
pääsääntöisesti vuokra-asunnoissa.

Asumismenoissa on alueellista vaihtelua. Pääkaupunkiseudun 
isoissa kunnissa yleistä asumistukea saaneiden keskimääräiset 
kuukausittaiset asumismenot ylittivät 600 euroa. Poikkeuksena oli 
Helsinki, jossa menot jäivät pääosin vanhan arava-asuntokannan 
alempien kustannusten vuoksi 567 euroon kuukaudessa. Maa-
kunnista alhaisimmat asumismenot olivat Kymenlaaksossa ja 
Pohjois-Karjalassa, noin 405 euroa kuukaudessa.

Kuvio. Asumismenojen osuus tuloista ennen asumistukea ja tuen jälkeen 
1994–2008
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Eläkkeensaajan asumistukea saaneilla asumismenojen osuus 
ennen tukea oli 40 % ja tuen jälkeen runsas viidesosa asumis-
tukituloista. Tukea saaneita oli vuoden 2008 lopussa 175 500 
henkilöä. Heidän keskimääräiset asumismenonsa olivat 354 
e/kk, asumistukitulot 878 e/kk ja tuki 162 e/kk. Noin kolmella 
neljäsosalla tulot pienensivät maksettavaa asumistukea.

Eläkkeensaajan asumistukea saaneilla keskimääräiset asu-
mismenot nousivat vajaat 6 % edellisvuodesta. Niin sanotun 
köyhyyspaketin rahaa kohdennettiin myös eläkkeensaajan 
asumistuen enimmäisasumismenoihin. Siirtymää suurempiin 
asumismenoihin näkyi jonkin verran 400–599 euron, mutta ei 
juurikaan 600 euron ylittävissä asumismenojen luokissa. Tämä 
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johtui osin perherakenteesta ja eläkkeensaajien vakiintuneemmas-
ta elämäntilanteesta. He asuivat useimmiten yksin ja sen vuoksi 
jonkin verran pienemmissä asunnoissa kuin yleistä asumistukea 
saaneet. Heillä oli myös muuttoliikkuvuutta vähemmän ja tukea 
tarkistettiin harvemmin.

Opintotuen asumislisää sai vuoden lopussa 150 000 opiskelijaa.  
Heistä yli 90 % asui vuokralla joko opiskelija-asuntolassa tai 
pää- tai alivuokralaisena. Heidän keskimääräiset asumismenonsa 
olivat 304 e/kk. Opiskelija-asuntolassa asui runsas neljännes lisää 
saaneista. Asuntolassa asuvien osuus on kymmenessä vuodessa 
pienentynyt 9 prosenttiyksikköä. Päävuokralaisena asuneiden 
osuus on kasvanut 18 prosenttiyksikköä. Vuoden lopussa päävuok-
ralaisena asui vajaa 100 000 eli 63 % asumislisää saaneista.

Kolme neljäsosaa vuokralla asuneista sijoittui asumismenoluokkiin 
200–399 euroa kuukaudessa. Rajoitetun määräisenä maksettavaa 
asumislisää sai 12 200 opiskelijaa. He asuivat vanhemman omis-
tamassa tai vanhemmalta vuokratussa asunnossa tai opiskelivat 
ulkomailla. Asumislisää saaneiden tulotiedot pohjautuvat viiveellä 
valmistuviin verotuksen vuositietoihin, joten asumismeno-osuuksia 
ei ole laskettu. Vuoden 2007 aikana tulot ilman opintorahaa olivat 
keskimäärin 7 264 euroa.

Lisää tietoja Kelan maksamista asumistuista on saatavissa juuri 
ilmestyneestä julkaisusta Kelan asumistukitilasto 2008.




