Tukimuodot
Energiankäytön tuet ja rahoitus
Suomessa energiankäyttöön liittyviä tukia ei ole
luokiteltu suoraan kulutuksen tai varallisuusluokkien
mukaan. Palkkatöissä olevat, ikäihmiset ja eri
sosiaalisten tukijärjestelmien piiriin kuuluvat henkilöt
voivat hyödyntää elämäntilanteisiinsa soveltuvia
tukimuotoja
esimerkiksi
energiankäyttöön
ja
energiaremontteihin
liittyvien
kustannusten
kattamiseksi.

Vähävaraisille suunnattu rahoitus
Tällä hetkellä Suomessa on jo olemassa varsin kattava
sosiaalitukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on taata
minimi toimeentulo kaikille. Suomessa ei ole erityisesti
energiamaksujen kanssa haasteita kohtaaville
kohdistettuja tukia, mutta ilmiötä lievittäviksi tuiksi
voidaan katsoa tuet, jotka alentavat asumismenoja tai
jotka on kohdistettu perustarpeiden kuten
energiakustannusten kattamiseksi. Tällaisia ovat
esimerkiksi asumituki ja toimeentulotuki. Näiden
suorien tukien lisäksi energiaköyhyyttä lievettäviksi
tuiksi voidaan katsoa kotitalousvähennys, jota voidaan
käyttää kodin remonttikustannusten vähentämiseen
verotuksessa. Suomessa kuluttajan suojaksi on
asetettu energiayhtiölle velvoitteita sähkönkatkaisun
rajoittamiseksi, erityisesti talviaikaan.

Yleinen asumistuki
Yleistä asumistukea maksetaan tukea hakevalle
pienituloiselle ruokakunnalle asumisesta koituvien
kustannusten kattamiseksi. Asumistukea maksetaan
vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus tai omistusasunnon asumismenoihin. Asumismenoiksi ei lasketa
vuokran tai vastikkeen yhteydessä erikseen
maksettavia laskuja, kuten sähkö- tai saunamaksuja.
Tuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot,
asuinpaikkakunta sekä hyväksyttävät enimmäisasumismenot, jotka määritellään tarkemmin Kelan
verkkosivuilla. Asunnon koko, ikä ja varustetaso eivät
vaikuta asumistuen määrään.

Eläkkeensaajan asumistuki
Suomessa asuva eläkeläinen, jonka ruokakunnan
jäsenistä jokainen vastaanottaa pientä eläkettä, on
oikeutettu korotettuun eläkkeensaajan asumistukeen.
Tukeen oikeuttavaksi eläkkeeksi lasketaan Kelan tai
työeläkelaitoksen maksamat eläkkeet, tapaturmaan
pohjautuvat täyteen työkyvyttömyyteen perustuvat
eläkkeet
ja
vastaavat
eläkkeet
ulkomailta.
Osatyökyvyttömyyttä tai osa-aikaeläkettä saavat
henkilöt eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan
asumistukeen, mutta voivat hakea yleistä asumistukea.

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten
asuntoihin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää
korjausavustusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
kotona asuminen. Tätä voidaan jossain tapauksissa
myöntää myös energiatehokkuutta parantaviin
korjauksiin, kuten ilmalämpöpumppuihin, valaistuksen
uusimiseen, kodinkoneisiin, ilmanvaihdon uusimiseen
tai lämmitysmuotojen muutoksiin. Korjausavustusta
voi saada ympärivuotisessa asumiskäytössä olevaan
asuntoon, jonka ruokakuntaan kuuluu ainakin yksi yli
65-vuotias tai vammainen. Tukea hakevan
ruokakunnan tulot tai varallisuus eivät saa ylittää ARAn
asettamia rajoja. Korjausavustus kattaa enintään 50%,
poikkeustapauksissa
70%
hyväksytyistä
korjauskustannuksista. Hakijan tulee huomioida, että
avustus maksetaan aina jälkikäteen.

Perustoimeentulotuki
Perustoimeentulotuki on taloudellinen tuki henkilöille
ja perheille, joiden tulot ja varat eivät riitä muiden
tukimuotojenkaan hakemisen jälkeen jokapäiväisten
menojen kattamiseen. Tuen perusosa kattaa kaikki
asumisen ja elämisen perusmenot sähkölaskut
mukaanlukien. Perustoimeentuloa ei voi saada hakija,
jolla on omaisuutta. Perustoimeentulon lisäksi erityistarpeita omaava henkilö voi hakea lisätoimeentulotukea muuttoon, vuokravastikkeeseen, lämmityskuluihin, terveydenhuolto- ja lääkemenoihin sekä
lasten hoitoon ja lasten tapaamisiin liittyviin
kustannuksiin.

Yleisesti hyödynnettävät tukimuodot

Informaatio-ohjaus

Kotitalousvähennys

Informaatio-ohjausta, jolla pyritään parantamaan
kotitalouksien energiatehokkuutta antaa Suomessa
usea taho. Kuluttajien energineuvonnasta vastaa Työja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston alaisuudessa
Motiva, joka edistää ja tukee alueellisten
energianeuvojien
työtä.
Tämän
lisäksi
Ympäristöministeriö yhdessä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn kanssa on koonnut yhteen
kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen liitttyvää
neuvontaa antavia organisaatioita.

Kotitalousvähennys on verotuksessa vähennettävä
osuus kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetyistä
kotitalous- ja remonttitöistä. Verotuksesta on
mahdollista vähentää 2400 euron edestä kiinteistöissä
tehtävistä töistä maksettavia laskutettavia palkkioita.
Kotitalousvähennystä on mahdollista hyödyntää
kotona tehtävän energiaremontin laskutettavan työn
osuudesta. Kotitalousväennystä ei voi käyttää
esimerkiksi
energiaremontissa
käytettävien
materiaalien hankintaan.

Lisätietoja:
www.kela.fi
www.motiva.fi
www.ara.fi
www.vero.fi
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