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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajien asu
mistukilain sekä tukilisälain ja eläkkeensaajien asumistukilain 
voimaanpanolain muuttamisesta. 

ESITYKSEN P ÄÄASIAILINEN SISÄLTÖ. 

Esitys sisältää ehdotuksen säännöstöksi, jolla 
estettäisiin kansaneläkkeensaajien asumistuen 
aleneminen sen johdosta, että työeläkkeet ja 
niihin rinnastettavat muut jatkuvat suorituk
set ja korvaukset otetaan huomioon todellisen 
suuruisina asumistukea tarkistettaessa. Samalla 

pyritään estämään eläkkeensaajien asumistuen 
aleneminen asumiskustannusten noustessa, jos 
vuositulossa ei ole tapahtunut huomattavaa 
muutosta. 

Muutokset ehdotetaan sovellettaviksi 1 päi
västä kesäkuuta 1980 lukien. 

PERUSTELUT. 

Kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistus-
suunnitelman ensimmäisen vaiheen yhteydessä 
kansaneläkkeensaajien asumistukijärjestelmää 
muutettiin entistä enemmän kohdistuvaksi sel
laisiin eläkkeensaajiin, joilla on tavallista suu
remmat asumiskustannukset. Asumistukijärjes
telmän piiriin oli tullut joukko sellaisia eläk
keensaajia, joiden suhteellisen pienet asumis
kustannukset on tarkoitettu korvattaviksi muil
la kansaneläkkeen osilla. Eläkkeensaajien asu
mistukilailla (591/78) korotettiin 1. 1. 1980 
lukien asumistuen omavastuurajoja ja ne sidot
tiin elinkustannusindeksiin. Korotukset ja eräät 
muut asumistuen määräytymisperusteiden 
muutokset oli pyritty mitoittamaan niin, että 
ne yhdessä tukilisän korotuksen kanssa mer
kitsivät yleensä asumistuensaajien kokonaiseläk
keen nousua. Suojasäännöksillä estettiin eläk
keen aleneminen yksittäistapauksessa lain voi
maantulovaiheessa. 

Asumistukijärjestelmää laadittaessa lähdettiin 
siitä, että yksittäiset pienehköt muutokset 
eläkkeensaajan taloudellisissa oloissa eivät ai
heuttaisi asumistuen tarkistusta. Yhdenmukai
sesti tämän kanssa säädettiin eläkkeensaajien 
asumistukilain 8 §: ssä, että asumistuki tarkis
tetaan kustannusten ja vuositulon muuttuessa 
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vain, jos niissä on tapahtunut huomattava muu
tos. Lisäksi asumistuki tarkistetaan, kun asu
mistuen saaja on vaihtanut asuntoa tai kun 
hänen perhesuhteensa ovat muuttuneet. Jos 
asumistuensaajan taloudellisissa oloissa ei ole 
tapahtunut edellä tar.koitettua huomattavaa 
muutosta eikä asunnon vaihtoa eikä perhesuh
teiden muutosta, asumistuki tarkistetaan kui
tenkin määräajoin aina, kun tuen alkamisesta 
tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut kaksi 
vuotta. Asumistukea tarkistettaessa vuositulo 
otetaan huomioon tarkistusajankohdan mukai
sena. Eläkkeensaajien asumistukilain mukaan 
näin menetellään myös työeläkkeiden ja niihin 
rinnastettavien muiden jatkuvien suoritusten ja 
korvausten kohdalla. Aikaisemman asumistuki
järjestelmän mukaan ne luettiin asumistukea 
tarkistettaessa vuosituloksi siten, että ne otet
tiin huomioon sen tasaisina kuin ne olivat · en" 
simmäistä kertaa kansaneläkkeiden tulosidon
naisia osia määrättäessä lisättynä elinkustannus
indeksin nousua vastaavalla määrällä. 

Jo kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistus
suunnitelman ensimmäistä vaihetta laadittaes
sa oltiin tietoisia siitä, että tätä suuruusluok
kaa olevaan uudistukseen saattaa liittyä epä
kohtia, joita joudutaan myöhemmin korjaa-
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maan. Sen vuoksi asiaa valtioneuvostossa kä
siteltäessä kirjattiin valtioneuvoston pöytäkir
jaan lausuma, jonka mukaan "hallitus tulee 
kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistusta kos
kevan jatkovalmistelun yhteydessä kiireesti 
työryhmätyönä selvittämään eläkkeensaajien 
asumistukijärjestelmän yleiset kehittämistar
peet niin, että tässä työssä huomioidaan ylei
sen asumistukijärjestelmän sisältö, kansan
eläkkeen ja asumistuen kokonaismäärä ja kes
kinäinen suhde sekä tarve kohdella tasapuoli
sesti eri .asumismuotoja." Jotta 1. 1. 1980 voi
maan tulleen lainmuutoksen yhteydessä ei olisi 
tapahtunut eläkkeen alenemisia, lievennet
tiin siirtymistä uuteen käytäntöön säätämällä, 
että työeläkkeet ja muut siihen rinnastettavat 
etuudet otetaan huomioon todellisen määräi
sinä vasta sitten, kun asumistukea lain voi
maantulon jälkeen ensimmäisen kerran tarkiste
taan. Eläkkeensaajien asumistuen alenemisia 
oli siten ennakoitavissa tästä arvioimistavasta 
johtuen sellaisissakin tapauksissa, joissa eläk
keensaajan asumiskustannukset olivat nousseet, 
koska lain voimaantulovaiheessa säädetty suo
jasäännös purkautuisi. Epäkohdan arvioitiin to
dellisuudessa jäävän yksittäisen eläkkeensaajan 
kohdalla melko vähäiseksi, koska osa ennakoi
tavissa olevista asumiskustannusten noususta 
hyvittyisi eläkkeensaajalle elinkustannusindek
sin kansaneläkkeisiin vaikuttavan korotuksen 
johdosta. Lisäksi oletettiin tarkistusten tapah
tuvan myöhemmässä vaiheessa. 

Kuluvan vuoden alkupuolella toteutetut 
energian hinnankorotukset ja sen johdosta val
tioneuvoston antaman yleisohjeen (1044/79) 
mukainen vuokrankorotus tulivat voimaan 1. 
3. 1980. Tässä toteutettu asumiskustannusten 
korotus oli huomattavan suuri aikaisempiin 
asumiskustannusten nousuihin verrattuna. Ky
symyksessä olevasta energian hinnan noususta 
aiheutuvaa ongelmaa ryhdyttiin välittömästi 
selvittämään. Selvittelyn aikana pyrittiin asu
mistukihakemusten käsittelyä lykkäämään sel
laisissa tapauksissa, joissa asumistuen alenemi
nen vaiJlrutti ilmeiseltä. Alustavien arvioiden 
mukaan, jos asumistuki tarkistettaisiin nyky
säännösten lllcukaan edellä mainittujen ener
gian hinnan nousujen johdosta ja työeläkkeet 
ja muut etuudet otettaisiin huomioon tosiasial
lisen määräisinä, noin 7 000 eläkk:eensaajan 
asumistuki alenisi. Keskimääräinen aleneroa 
on noin 50 markkaa kuukaudessa. Asian laa
juuden huomioon ottaen päädyttiin siihen, 

että asia on pikimmiten lainmuutoksella kor
jattava. 

Edellä mru.mttua ongelmaa ratkaistaessa 
selvitettiin erikseen sellaista vaihtoehtoa, joka 
kohdistuisi yksinomaan niihin eläkkeensaajiin, 
joilla asumistuki alenisi työeläkkeiden ja 
muiden etuuksien uuden arvioimismenettelyn 
johdosta. Tässä vaihtoehdossa ei jouduttaisi 
maksettavan asumistuen määrää nostamaan ja 
kustannukset pysyisivät nykyisten asumiskus
tannusten puitteissa. Tämä ratkaisu olisi asu
mistukijärjestelmäuudistuksen tavoitteiden vas
tainen ja asettaisi asumistuen saajat eriarvoi
seen asemaan. Ratkaisutapaa ei voida tämän 
vuoksi pitää oikeudenmukaisena. Uudistus tässä 
muodossa toteutettuna lykkäisi ongelman lopul
lisen ratkaisemisen myöhempään ajankdhtaan, 
jolloin työeläkkeissä siihen mennessä tapahtu
neet indeksikorotukset ja tasdkorotus lisäisivät 
aleutuvien asumistukien määrää ja alenemaa. 
Tällöin asian ratkaiseminen vaikeutuisi entises
tään ja vaatisi laajuudeltaan nyt ehdotettavia 
toimenpiteitä huomattavasti laajemmat muu
tokset ja aiheuttaisi myös suuremmat 'lisäkus
tannukset. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että työ
eläkkeiden ja muiden etuuksien arvioimisme
nettelyn muutoksesta aiheutuvan vaikutuksen 
lieventämiseksi korotetaan eläkkeensaajien asu
mistukilain 4 §:n 3 momentissa säädettyä ra
jatuloa 1 300 markalla vuodessa maaliskuun 
1978 indeksitason mukaan laskettuna. Tällöin 
sen vuositulon määrä, josta lukien tulo vai
kuttaisi vähentävästi asumistukeen, nousisi. 
Nykytasossa korotus olisi noin 1 550 markkaa 
vuodessa. Eläkkeensaajapuolisoilla rajatulon 
korotus olisi 1,6-kertainen. Rajatulon korotuk
sen yhteydessä työeläkireiden ja muiden etuuk
sien arvioimisessa siirryttäisiin välittömästi 
1. 1. 1980 voimaan tulleen iain mukaiseen käy
täntöön, kuitenkin siten, että jos asumistuki 
tällöin alenisi, tuki maksettaisiin entisen suu
ruisena. Ehdotetulla rajatulon korotuksella 
saataisiin ne tapauks.et, joissa asumistuki ale
nisi, pysytetyiksi vajaassa tuhannessa eläkkeen
saajassa. Heidän kohdallaan asumistuki lasket
taisiin todellisten määräytymisperusteiden mu
kaisesti viimeistään kahden vuoden kuluessa 
toimitettavassa määräaikaistarkistuksessa, jol
loin asumistuki saattaa alentua. 

Jos rajatulon korotus olisi ehdotettua 1 550 
markkaa suurempi, se ei sanottavammin enää 
vähentäisi edellä sanottua tuhannen eläkkeen-
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saajan lukumäärää. Asumistukimenojen lisäys 
olisi sen sijaan tuntuva. Koska kansaneläkejär
jestelmän kokonaisuudistussuunnitelman toi
sen vaiheen yhteydessä asumistukijärjestelmää 
tarkastellaan kokonaisuudessaan uudelleen, ei 
eläkepoliittisestikaan ole tässä vaiheessa tar
koituksenmukaista korottaa rajatuloa enempää. 
Rajatulon korotukseen liittyen ehdotetaan tu
kilisälain ja eläkkeensaajien asumistukilain 
voimaanpanolain (592/78) 3 §:n kumoamista. 

Asumiskustannusten nousun johdosta tehty
jen asumistu:kitarkistushakemusten yhteydessä 
eläkkeensaajat kokivat selvänä epäkohtana 
sen, etteivät he itse pystyneet arvioimaan, oli
ko heidän syytä jättää vuokran tai vastikkeen 
korotuksen tapahtuessa asumistuen tarkistus
hakemus vai ei. Tämän vuoksi ehdotetaan 
asumistuen tarkistamista koskevan eläkkeensaa
jien asumistukilain 8 § :n muuttamista siten, 
että a'sumistukea ei tarkisteta asumiskustannus
ten nousun johdosta, jos asumistuki alenisi, el
lei myös eläkkeensaajan vuositulossa ole tapah
tunut huomattavaa muutosta. Ehdotettu tarkis
tusmenettelyn muutos saattaisi hakemuksen teh
neet ja tekemättä jättäneet eläkkeensaajat sa
maan asemaan. Sitä paitsi muutoksella estettäi
siin omalta osaltaan asumistuen aleneminen 
muun muassa työeläkkeiden indeksikorotusten 
johdosta, jos korotus jää alle huomattavana 
pidettävän muutoksen rajan. 

Koska tarkoituksena on, että asumistuki 
mahdollisimman tarkoin määräytyy todellisten 
kustannusten ja vuositulon mukaan, on ehdo-

1. 

tettu menettely poikkeuksellinen. Tarkistusme
nettelyn muutos ehdotetaan koskemaan vain 
asumiskustannusten nousun johdosta tehtäviä 
asumistuen tarkistuksia. Asumistuki laskettai
siin aina uudelleen, kun on kulunut kaksi 
vuotta asumistuen alkamisesta tai edellisestä 
tarkistamisesta tai kun eläkkeensaaja on vaih
tanut asuntoa tai hänen perhesuhteensa ovat 
muuttuneet tai hänen vuositulossaan on tapah
tunut huomattava muutos tai kun hänen asu
miskustannuksensa ovat huomattavasti alentu
neet. Tällöin asumistuki voi kustannusten 
mahdollisesta noususta huolimatta alentua. 

Ehdotettu rajatulon korotus Hsää vuotuisia 
asumistukimenoja alkuvaiheessa noin 10 mi:l
joonalla markalla. Myöhemmin asumistuensaa
jien lukumäärän lisäännyttyä muutoksesta ai
heutuva lisäkustannus nousee arviolta kaksin
kertaiseksi. Samanaikaisesti toteutettava työ• 
eläkkeiden ja muiden etuuksien muuttaminen 
tosiasialliseen tasoonsa pien~ntää asumistu'ki
menoja noin 6 miljoonalla markalla. Vuotuis
ten asumistukimenojen lisäys jää alkuvaihees
sa siten noin 4 miljoonaan markkaan. Vuon
na 1980 asumistukimenot lisääntyvät noin 3 
miljoonalla markalla ja vuonna 1981 arviolta 
11 miljoonalla markalla. Lisäkustannukset ja
kautuvat tasan kansaneläkelaitoksen ja kuntien 
kesken. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun däkkeensaajien asumis,tukilain (591/78) 

4 § :n 3 momentti sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 

momentiksi, seuraavasti: 

4 §. 

Lisäomavastuu on 85 prosenttia siitä eläk
keensaajan vuositulon osasta, joka ylittää 
13 250 markkaa tai, jos eläkkeensaaja on 
naimisissa, siitä puolisoiden vuositulon osas
ta, joka ylittää 21 200 markkaa. 

8 §. 

Jos asumistuki alenisi, asumistuen määrää 
ei kuitenkaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoite
tussa tapauksessa tarkisteta asumi,skustannus
ten nousun perusteella, ellei myös vuositulossa 
ole tapahtunut huomattavaa muutosta. 
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Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä kesäkuu
ta 1980 lukien. Aikaisemmin myönnetyt asu
mistuet muutetaan tämän lain mukaisiksi 1 
päivästä kesäkuuta 1980. Tällöin muun lain 
tai asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukai
nen eläke tai sitä vastaava jatkuva suoritus 
tai korvaus otetaan huomioon siten kuin 
eläkkeensaajien asumistukilain 6 .§:ssä on sää
detty. Jos asumistuen määrä kuitenkin alenisi, 
asumistuki maksetaan entisen suuruisena sii
hen saakka, kunnes asumistuki on eläkkeen
saajien asumistukilain 8 §:n mukaan tarkistet
tava. 

2. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat vira'llisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1978 maalis
kuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden 
suuruus on laskettu. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät sidotaan 
elinkustannusindeksiin siten, että niitä muute
taan samanaikaisesti ja samassa suhteessa kuin 
kansaneläkkeitä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus
tannuksiin annetun lain (348/56) nojalla muu
tetaan. 

Laki 
tukilisälain ja eläkkeensaajien asumistukilain voimaanpanelain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tukilisälain ja eläkkeensaajien asumis

tukilain voimaanpanelain (592/78) 3 § sekä 
muutetaan 2 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti: 

2 §. 

Jos asumistuki tai tukilisän ja asumistuen 
yhteismäärä tammikuun 1 päivänä 1980 tai 1 
momentissa tal'koitettuna muuna ajankohtana 
jäisi pienemmäksi kuin aikaisemman lain mu
kainen asumistuki tai tukilisän ja asumistuen 
yhteismäärä, maksetaan asumistuki tai tuki
lisä ja asumistuki yhteismääräitään entisen suu
ruisena siten, että erotus lisätään asumistukeen. 
Jos eläkkeensaajan olosuhteissa tammi.~uun 1 
päivän 1980 jälkeen tapahtuu eläkkeensaajien 
asumistukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
muutos tai asumistuki tarkistetaan viimeksi 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980. 

mainitun pykälän 3 momentin mukaisesti, 
määräytyy asumistuki uusien säännösten mu
kaan. 

4 §. 
Eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 3 mo

mentin mukainen kahden vuoden määräaika 
lasketaan aikaisintaan mainitun lain voimaantu
losta. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä kesiikuuta 
1980 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 


