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Kysymyksiä ja vastauksia eläkkeensaajan asumistuesta 
 
Miksi eläkkeensaajan asumistuki poistuu? 
 
Eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisen taustalla on hallitusohjelman kirjaus, että 
eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään yhdeksi järjestelmäksi.  
 
Asumistukijärjestelmien yhdistäminen liittyy hallituksen säästötavoitteisiin ja siitä on sovittu 
hallitusneuvotteluissa. Yhdistämisen arvioidaan vähentävän valtion menoja noin 65 miljoonaa euroa 
vuodessa. Asumistukien yhdistämisellä pyritään osaltaan myös selkiyttämään järjestelmää. 
 
Millä aikataululla eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään? 
 
Yhdistämistä koskevaa hallituksen esitystä valmistellaan syksyn aikana. Lainsäädännön on tarkoitus 
tulla voimaan vuoden 2016 alussa. 
 
Kuinka moni saa eläkkeensaajan asumistukea tällä hetkellä? 
 
Eläkkeensaajan asumistukea saa noin 195 000 henkilöä. 
 
 
Mitkä ovat eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen vaikutukset?  
 
On arvioitu, että asumistukijärjestelmien välisten erojen vuoksi asumistuki alenisi arviolta 70 %:lla 
eläkkeensaajista, kun henkilöt siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Tämä johtuu siitä, että yleisen 
asumistuen enimmäisasumismenot, omavastuuosuus ja omakotitalojen hoitomenojen 
enimmäismäärät ovat alhaisemmat kuin nykyisessä eläkkeensaajan asumistuessa. 
 
Kuka voi saada yleistä asumistukea Suomessa? 
 
Asumistukea voidaan myöntää asumismenoihin Suomessa sijaitsevasta, vakinaisesta asunnosta. 
Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten asumismenoja. Sitä voivat tällä 
hetkellä saada niin lapsiperheet, avioparit, avoparit, yksin asuvat tai yhteisössä asuvat.  
 
Miten pienituloisimpien eläkeläisten tilannetta helpotetaan heidän siirtyessään yleisen 
asumistukijärjestelmän piiriin? 
 
Henkilöt, jotka saavat vuodenvaihteessa eläkkeensaajan asumistukea, saavat aikaisemman suuruista 
tukea siihen asti, kunnes Kansaneläkelaitos (Kela) käsittelee heidän asiansa uudelleen kevään 2016 
aikana. Tämänkin jälkeen henkilölle maksetaan entisen suuruista tukea vielä kuuden kuukauden 
ajan. Tämän siirtymävaiheen jälkeen henkilölle maksetaan yleistä asumistukea, mutta tuen taso voi 
pudota enintään 60 euroa kuukaudessa. Suojaosan arvioidaan helpottavan noin 70 000 pienituloisen 
eläkeläisen tilannetta.  
 
 
 
 



Mikä merkitys suojaosalla ja siirtymäajalla on? 
 
Suojaosan ansiosta eläkeläisen asumistuki voi pudota enintään 60 euroa kuukaudessa. Suojaosan ja 
siirtymäajan avulla pyritään helpottamaan niiden henkilöiden asemaa, jotka saavat eläkkeensaajan 
asumistukea vuodenvaihteessa. Suojasäännöksellä ja siirtymäajalla pyritään antamaan näille 
henkilöille pidempi aika sopeutua muutokseen.  
 
Lisääkö eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistäminen toimeentulotuen 
saajia? 
 
Muutoksen on arvioitu lisäävän jonkin verran toimeentulotuen saajia. Toimeentulotukimenojen on 
arvioitu kasvavan muutoksen johdosta noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
 
  
 


