
1980 vp. n:o 165 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muutta
misesta. 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksen tarkoituksena on kohdentaa ja mi
toittaa asumistuki nykyistä oikeudenmukaisem
min tuen tarpeessa oleville perheille sekä li
sätä järjestelmän asuntopoliittista toimivuutta. 
Asunnon kohtuulliseksi pinta-alaksi katsotta
vien neliömetrinormien vaikutusta ehdotetaan 
muutettavaksi. Omistusasuntojen asumismenoi
hin luettavien lainojen antajien piiriä ehdote
taan laajennettavaksi ja lainojen lyhennysten 
huomioon ottamista tarkistettavaksi. Asumis
tuen saamisen edellytyksiä ehdotetaan tarkistet
taviksi varallisuuden huomioon ottamista kos
kevalta osalta. Mahdollisuudet asumistuen lak
kauttamiseen kesken tukikauden perheen olo
suhteiden muuttuessa olisivat esityksen mukaan 
hieman laajemmat kuin nykyisin. 

Lisäksi esityksellä pyritään asumistukijärjes
telmän yksinkertaistamiseen, selkiyttämiseen ja 
sen hallinnon tehostamiseen. Esityksen mu
kaan muun muassa siirryttäisiin asumistuen 
porrastetuista prosenttimääristä yhteen prosent
timäärään, laajennettaisiin valtuutusta delegoida 
sosiaalilautakunnan päätöksentekovaltaa sen 
alaisille viranhaitijoille sekä tarkistettaisiin lii
kaa maksetun asumistuen takaisinperintää kos
kevia säännöksiä. 

Lainmuutokset liittyvät valtion tulo- ja me
noarvioesitykseen vuodelle 1981 ja ne ehdo
tetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Esityksen tavoitteet ja 
keinot. 

Asumistukijärjestelmän tarkoituksena on 
yleistukea edustavaa valtion asuntolainoitusjär
jestelmää täydentävänä, erityistukea edustavana 
keinona tukea erityisesti pienituloisten ja vähä
varaisten perheiden asumista saattamalla per
heen asumismenot kohtuulliselle tasolle suh
teessa perheen käytettävissä oleviin tuloihin 
sekä edistämällä täten perheiden hakeutumista 
kohtuullista asumisväljyyttä vastaaviin asuntoi
hin. 

Voimassa olevassa asumistukilaissa ( 408/ 
75) on kuitenkin ilmennyt eräitä puutteita 
edellä esitettyjen päämäärien saavuttamisen 
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kannalta. Asumistuen piiriin kuuluu nykyisten 
säännösten mukaan myös sellaisia perheitä, 
jotka eivät taloudellisen asemansa perusteella 
olisi tuen tarpeessa. Lisäksi tuen määrää ei 
ole voitu säädellä riittävästi siten, että tuen
saajaperheiden maksettavaksi jäävien asumis~ 
menojen osuus heidän tuloistaan vastaisi ase
tettuja tavoitteita. 

Asumistukijärjestelmän periaatteena on pi
detty sitä, että asumistukea myönnetään todel
lisiin, mutta kuitenkin enintään kohtuullisiin 
asumismenoihin. Näiden asumismenojen määrit
tämiseksi valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 
toisaalta asunnon pinta-alan kohtuulliset neliö
metrimäärät ottaen huomioon perheen koon ja 
toisaalta kohtuulliset enimmäisasumismenot ne~ 
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liötä kohden kuukaudessa ottaen huomioon 
asunnon sijainnin, koon, iän ja varustetason. 

Vuonna 1976 asumistukilakia muutettiin 
siten, että tukea myönnettäessä huomioon otet
tava neliömetrimäärä voi ylittää valtioneuvoston 
päätöksessä asetetun pinta-alanormin, jos näistä 
neliöistä yhteensä maksettavat asumismenot 
alittavat edellä mainittujen enimmäisasumisme
nonormin ja pinta-alanormin tulon. Tämä on 
merkinnyt sitä, että asumistuella on nykyisin 
tuettu myös normeja väljempää asumista sil
loin, kun asumismenot neliötä kohden ovat 
olleet alhaiset. 

Edellä on kuitenkin todettu, että järjestelmän 
tavoitteena on ohjata perheet asumaan suuruu
teensa nähden kohtuullisen kokoisessa asun
nossa. Näin ollen kohtuutasoa väljemmän asu
misen tukeminen ei ole järjestelmän periaattei
den mukaista, vaan on omiaan lisäämään asun
tokannan tehotonta käyttöä. 

Edellä olevan perusteella esitetään järjestel
mää tältä osin muutettavaksi asetettuja tavoit
teita paremmin vastaavaksi ja otettavaksi lakiin 
säännös, jonka mukaan asumistukea myönnet
täisiin vain perheen kokoon nähden kohtuul
lista pinta-alaa vastaavien asumiskustannusten 
osalle. Tämä merkitsisi palaamista tilanteeseen, 
joka vallitsi ennen vuonna 1976 tapahtunutta 
asumistukilain muutosta. Lisäksi muutos yksin
kertaistaisi asumistukijärjestelmää ja tekisi sen 
toimintaperiaatteet tuensaajille helpommin hah
motettaviksi. 

On kuitenkin tärkeätä, että edellä tarkoite
tut kohtuullisen pinta-alan rajat ovat riittävän 
väljät ja vastaavat todellisuutta. Nykyisten 
väljyysnormien on sen sijaan todettu jääneen 
jälkeen valtion lainoittaman uustuotannon kes
kimääräisistä asuntojen pinta-aloista. Mutta 
tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavutta
miseksi ei nykyisiä pinta-alanormeja voida väl
jentää edellä tarkoitettua lainmuutosta toteutta
matta eikä lainmuutosta puolestaan voida to
teuttaa pinta-alanormeja väljentämättä. Näiden 
tekijöiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi asu
mismenojen huomioon ottamista myös kohtuul
liseksi määritellyn pinta-alan ylittävältä osalta 
on tähän asti jossakin määrin voitu perustella 
ahtailla pinta-alanormeilla ja ahtaita pinta-ala
normeja vastaavasti asumismenojen huomioon
ottamistavalla. 

. Järjestelmän selkeyden ja johdonmukaisuuden 
karinalta tulisi väljyysnormit kuitenkin asettaa 
todellisuudessa kohtuulliselle tasolle ja tällöin 

myöntää tukea vain na10 määriteltyjä normi
pinta-aloja vastaavien asumismenojen osalle. 
Näin ollen valtioneuvoston on tarkoitus tähän 
lainmuutosehdotukseen liittyen vuoden 1981 
asumistuen määräytymisperusteita koskevassa 
päätöksessään korottaa nykyisiä neliömetrinor
meja. 

Tuen alimitoittumiseen on nykyisin vaikut
tanut se, että henkilökohtaisten asuntolainojen 
aiheuttamien pääomamenojen hyväksyminen 
asumistuessa on rajattu vain valtion, kunnan, 
seurakunnan sekä yleisten rahoituslaitosten eli 
pankkien ja vakuutuslaitosten antamiin lainoi
hin. Siten ovat esimerkiksi eläkekassojen ja 
-säätiöiden antamat lainat jääneet ottamatta 
huomioon. Mainitut lainat ovat kuitenkin eh
doiltaan täysin rinnastettavissa pankkien ja va
kuutuslaitosten antamiin lainoihin. Näin ollen 
esitetään hyväksyttävien lainanantajien piiriä 
laajennettavaksi käsittämään kaikki julkisen 
valvonnan alaiset luottotoimintaa harjoittavat 
laitokset. Yksityisten henkilöiden ja heihin rin
nastettavien yhteisöjen myöntämiä lainoja ei ole 
syytä ottaa huomioon, sillä se saattaisi tarjota 
mahdollisuuden järjestelmän väärinkäytölle. 

Nykyinen säännösten tulkinta on johtanut 
siihen, että tukea myönnettäessä on automaat
tisesti otettu asumismenoina huomioon kaksi 
prosenttia valtioneuvoston määräämänä ajan
kohtana jäljellä olleesta lainapääomasta riippu
matta siitä, onko lainasta aiheutunut vuotuisia 
lyhennyksiä. Näin ollen on eräiltä osin tuettu 
sellaisia asumiskustannuksia, joita tueosaajalla 
ei todellisuudessa ole ollut. Jotta järjestelmän 
periaatteiden vastainen käytäntö saataisiin sel
keästi oikaistuksi samalla kun kyseistä pykälää 
muutoinkin muutetaan, ehdotetaan säännösten 
sanontaa tarkennettavaksi siten, että lyhennys
ten osalta otettaisiin asumismenoina vuosittain 
huomioon kaksi prosenttia vain sellaisesta laina
pääomasta, josta kyseisenä vuonna lainaehtojen 
mukaan erääntyy lyhennyksiä. 

Nykyisten säännösten mukaan varallisuuden 
huomioon ottaminen on asumistuessa suoraan 
kytketty verotukseen. Varallisuus estää tuen 
saannin vain niissä tapauksissa, joissa varalli
suudesta on määrätty veroa. Säännösten anta
misen jälkeen on niiden merkitys oleellisesti 
muuttunut verotettavan varallisuuden rajan 
noustua silloisesta 25 000 markasta 100 000 
markkaan vuodelta 1978 toimitetussa verotuk
~essa, 108 000 markkaan vuodelta 1979 toi
mitetussa verotuksessa ja 180 000 markkaan 
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vuodelta 1980 tollllltettavassa verotuksessa. 
Verotussäännösten muutosten johdosta saattaa 
asumistuen piiriin siis tulla perheitä, joita ei 
heidän taloudellinen asemansa huomioon ottaen 
olisi tarkohuksenmukaista järjestelmässä tukea. 

Mainitun epäkohdan korjaamiseksi esitetään 
kytkentä verotukseen purettavaksi ja valtioneu
vostolle annettavaksi valtuudet tuen vuosittai
sia määräytymisperusteita vahvistaessaan mää
rätä myös se markkamäärä, jonka ylittävä vero
tettava varallisuus estäisi tuen saannin. 

Nykyisten säännösten mukaan asumistukea 
myönnetään 55-90 prosenttia perusomavastuu
osuuden ylittävästä kohtuullisten asumismeno
jen määrästä. Tällä liukuvalla tukiprosentilla on 
järjestelmää luotaessa pyritty tuen mitoittami
sen hienosäätöön. Sillä ei kuitenkaan ole olen
naista merkitystä tuen suuruuden säätelyssä 
perheiden tuloja vastaavaksi. Näin siksi, että 
perheen kannettavaksi jäävän kokonaisomavas
tuuosuuden muodostumiseen vaikuttaa tukipro
sentin ohella perusomavastuuosuus, joka on 
porrastettu perheen tulotason mukaan. 

Liukuva tukiprosentti on lisäksi käytännössä 
osoittautunut hallinnollisesti hankalaksi ja jär
jestelmän käsitteitä tarpeettomasti monimut
kaistavaksi. Erityisesti se on vaikeuttanut tuen 
määräytymisperusteiden valmistelua ja määrä
rahan tarpeen arviointia. Kun sillä ei myös
kään ole saavutettu sitä tuen säätelytark
kuutta, johon sillä pyrittiin, vaan se on ennem
minkin toiminut järjestelmää tavoitteista etään
nyttävästi, esitetään siirryttäväksi kiinteään tu
kiprosenttiin. Tämä osaltaan lähentäisi yleisen 
asumistuen käsitteitä eläkkeensaajien asumis
tuen käsitteisiin. 

Uudeksi tukiprosentiksi esitetään 80 pro
senttia, jonka on todettu lähinnä vastaavan 
nykyistä keskimääräistä tukiprosenttia. Tuki
prosentin vakiointi suoritettaisiin siten, että 
muutettaisiin vastaavasti perusomavastuuosuuk
sia, jolloin asumistukien määrät eivät tämän 
toimenpiteen johdosta keskimääräisesti muut
tuisi. 

Tuen epätarkoituksenmukaiseen kohdentumi
seen ovat nykyiset säännökset johtaneet myös 
siksi, ettei tuen lakkauttaminen pääsääntöisesti 
ole ollut mahdollista kesken tukikauden, vaik
ka perhe ei enää täyttäisi tuen saamisen edel
lytyksiä. Tuki on voitu lakkauttaa vain perheen 
muuttaessa pois asunnosta, johon tukea on 
myönnetty, tai asunnon hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden siirtyessä perheeseen kuulumatto-

malle henkilölle. Lakkauttamismahdollisuuksia 
esitetään laajennettaviksi nykyisestä koskemaan 
myös tapauksia, joissa asunto ei ole enää kel
vollinen asuntona käytettäväksi tai joissa 
perhe ottaa alivuokralaisen. 

Järjestelmän toimivuuden tehostamiseksi eh
dotetaan laajennettavaksi mahdollisuutta dele
goida sosiaalilautakunnan päätöksentekovaltaa 
lautakunnan alaiselle viranhaltijalle. Tämä no
peuttaisi päätöksentekoa vaarantamatta kuiten
kaan hakijan oikeusturvaa, sillä kaikki viran
haltijan tekemät päätökset voidaan hakemuk
sesta saattaa lautakunnan käsiteltäviksi. Liikaa 
maksetun asumistuen takaisinperintää koskevia 
säännöksiä muutettaisiin nykyistä rationaali
semmiksi rajaamaila pienimmät liikaa maksetut 
erät pois takaisinperinnän piiristä valtioneuvos
ton päätöksellä sekä lisäämällä kunnan harkin
tavaltaa takaisinperinnän nopeuden osalta. Li
säksi takaisinperintäasioissa ohjattaisiin läänin
oikeuksien harkintaa sekä säädettäisiin takaisin
perimättä jättämispäätöksistä muutoksenhaku
kielto korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vastaava 
muutoksenhakukielto on jo voimassa asumis
tukea koskevissa valitusasioissa. 

2. E s i t y k sen kokonai s vaikutu k
s e t eri t u e n s a a j a r y h m i i n. 

Ehdotettujen lainmuutosten sekä niihin liit
tyvien valtioneuvoston päätöksen muutosten 
johdosta voidaan asumistuen kohdentumisen 
arvioida parantuvan siten, että perheen mak
settavaksi jäävien asumismenojen osuus tu
loista nykyistä paremmin vastaa asetettuja 
tavoitteita. Tuen määrä kasvaa erityisesti 
perheillä, joiden asunto huoneluvultaan vas
taa perheen kokoa, mutta joilla tähän asti 
liian ahtaat pinta-alanormit ovat rajoittaneet 
tuen määrää. Toisaalta tuki supistuu niillä 
tuensaajilla, joiden osalta on tähän asti tuettu 
tarpeettoman väljää asumista. Samoin tuki las
kee sellaisilla tuensaajilla, joilla järjestelmän 
mitoituksen lähtökohdaksi asetetut asumismeno
jen kohtuulliset osuudet tuloista edellyttäisivät 
vähäisempää tukea. Esitettyjen toimenpiteiden 
johdosta tuen piiristä jäisi pois noin 3 200 
perhettä eli noin 3 prosenttia tuensaajista. 
Nämä ovat kaikki omistusasunnoissa asuvia ja 
nykyisen tuen keskisuuruus on näillä perheillä 
noin 110 markkaa kuukaudessa. Toisaalta uusia 
perheitä tulee jatkuvasti järjestelmän piiriin 
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muun muassa uusien asuntojen valmistumisen, 
uusien perheiden perustamisen sekä asumiskus
tannusten nousun perusteella. 

Lopullinen asumistuen määrän muutos sekä 
järjestelmän ulkopuolelle joutuvien määrä 
vuonna 1981 riippuvat myös tulotasossa ja 
asumiskustannuksissa tapahtuvasta kehityksestä 
sekä siitä, kuinka paljon asumistuen avulla 
kompensoidaan energiakustannusten nousua. 

3. Esityksen taloudelliset 
v a i k u t u k s e t. 

Koska niiden asumistukijärjestelmään tehtä
vien muutosten taloudelliset vaikutukset, jotka 
aiheuttaisivat määrärahan lisäystarvetta, ovat 
likipitäen yhtä suuret kuin niiden muutosten, 
joista syntyy säästöä, toimenpiteiden valtion-

taloudelliset kokonai:svaikutukset jäävät vähäi
siksi. 

4. M ui t a e s i t y k s e en v a i k u t t a v i a 
seikkoja. 

Esitys liitttyy valtion tulo- ja menoarvio
esitykseen vuodelle 1981. 

Lisäksi eduskunnalle on 18 päivänä kesä
kuuta 1980 annettu hallituksen esitys laeiksi 
eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien 
muuttamisesta muun muassa siten, että sosiaali
ohjesäännöistä luovuttaisiin (1980 vp. n:o 86). 
Mainittu hallituksen esitys sisältää vastaavan 
muutoksen myös asumistukilain 14 §:n 2 mo
menttiin ja se tulisi ottaa huomioon tähän esi
tykseen sisältyvän 14 §:n 2 momentin muu
toksen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. L a k i e h d o t u s. 

3 §: n 1 momentin 4 kohdan mukaan asu
mistuen saamisen edellytyksenä on, ettei per
heeseen kuuluville henkilöille ole määrätty ve
roa omaisuudesta. Säännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että valtioneuvosto vahvistaisi 
vuosittain sen verotettavan varallisuuden mää
rän, joka estäisi tuen saannin. Tällöin vero
tettavan varallisuuden alarajan nostaminen ei 
samalla automaattisesti vaikuttaisi asumistuen 
saamisen edellytyksiin. Perheen varallisuuden 
määrä otettaisiin huomioon saman verovuoden 
mukaisena, jolta määrättyjen äyrien mukaan 
perheen tulotasoa arvostellaan. 

4 §:n 1 momentista ehdotetaan 15 §:n 1 
momentin perusteluihin viitaten poistettavaksi 
sanat asumistukea haettaessa tai tarkistettaessa. 
Samalla ehdotetaan momentin sanontaa muutet
tavaksi 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan edel
lyttämällä tavalla. 

4 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
selvennys, jonka mukaan asumistuki voidaan 
tämän momentin nojalla lakkauttaa vain 15 § :n 
1 momentissa tarkoitetun tarkistuksen yhtey
dessä. Tämä ei muuttaisi säännöksen nykyistä 

tarkoitusta. Lakkauttamiseen kesken tukikau
den oikeuttavat perusteet ehdotetaan kootta
viksi 15 § :n 2 momenttiin. 

5 §:ään ehdotetaan tehtäviksi kiinteään tuki
prosenttiin siirtymisen edellyttämät muutok
set. 

6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lainanan
tajien piirin laajenta.'Iliseksi ehdotetaan yleisten 
rahoituslaitosten asemasta käytettäväksi ilmaus
ta julkisen valvonnan alainen luottotoimintaa 
harjoittava laitos, jolloin asumismenoiksi voi
daan lukea myös esimerkiksi eläkekassojen 
ja -säätiöiden myöntämien lainojen vuotuiset ly
hennykset ja korot. Lisäksi ehdotetaan mo
mentin sanontaa tarkennettavaksi asumisme
noiksi luettavien lainanlyhennysten huomioon 
ottamisen osalta. 

6 §:n 3 momentin sanontaa ehdotetaan tar
kennettavaksi. Momenttiin sisältyvä säännös 
korkojen veronvähennysoikeuden huomioon 
ottamisesta ehdotetaan siirrettäväksi saman py
kälän 2 momenttiin. Tältä osin säännösten 
sisältöä ei muutettaisi. 

8 §:ään sisältyvää säännöstä kohtuullisten 
asumismenojen huomioon ottamisesta ehdote
taan muutettavaksi siten, ettei valtioneuvoston 
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kohtuullisiksi määrittelemät neliömetrimäärät 
ylittävän pinta-alan aiheuttamia menoja otet
taisi enää huomioon asumistuessa. 

10 §:n 1 momentista ehdotetaan 4 §:n 1 
momentin ja 15 §:n 1 momentin perusteluihin 
viitaten poistettaviksi sanat asumistukea haet
taessa tai tarkistettaessa. 

14 §: n 2 momenttiin sisältyvää valtuutusta 
delegoida sosiaalilautakunnan päätöksentekoval
taa sen alaiselle viranhaltijalle ehdotetaan laa
jennettavaksi koskemaan myös lakkautuspää
töksiä sekä oikaisumenettelyyn liittyviä asioita. 

15 §:n 1 momenttiin ehdotetaan nykyisen 
käytännön vakiinnuttamiseksi lisättäväksi sään
nös, jonka mukaan valtioneuvosto määrää ne 
ajankohdat, joiden mukaisina perheiden oloja 
arvostellaan asumistukia vuosittain tarkistet
taessa. Säännös on tarpeen, jotta tukien tar
kistukset voitaisiin tarkoituksenmukaisesti so
vittaa yhteen esimerkiksi vuokrien tarkistus
ajankohdan kanssa. 

15 §:n 2 mommttiin sisältyviä kesken tuki
kauden tapahtuvan tuen lakkauttamisen perus
teita ehdotetaan laajennettaviksi koskemaan 
myös tapauksia, joissa perheen asunto ei enää 
ole kelvollinen asuntona käytettäväksi sekä 
tapauksia, joissa perhe ottaa alivuokralaisen. 

15 §:n 4 momentissa olevan tuensaajan 
ilmoitusvelvollisuutta koskevan säännöksen sa
nontaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
se kattaa kaikki saman pykälän 2 momentissa 
tarkoitetut olosuhteiden muutokset. 

19 §:n 1 momenttiin ehdotetut tarkistukset 
aiheutuvat 14 §:n 2 momenttiin ehdotetusta 
delegointivaltuuksien laajentamisesta. 

19 §:n 3 momentissa ehdotetaan valtioneu
vostolle annettavaksi valtuudet vahvistaa mark
kamäärä, jota pienempää liikaa maksettua tu
kea ei perittäisi takaisin, jos perinnästä aiheu
tuu kohtuuttomia kustannuksia perittävän 
tuen suuruuteen nähden. Tämä on tarpeen, 
jotta vältyttäisiin turhilta takaisinperintäproses
seilta. Valtioneuvoston päätöksellä täksi mark
kamääräksi on tarkoitus vahvistaa 40 markkaa, 
joka nykyisten säännösten mukaan on se määrä, 
jota pienempää tukea ei tuensaajalle suoriteta. 
Samasta momentista ehdotetaan kumottavaksi 

saannös, jonka mukaan takaisinperintään saa 
kuukausittain maksettavasta asumistuesta käyt
tää enintään yhden kolmasosan tuen määrästä. 
Näin kunnille jää mahdollisuus harkita, millai
sissa erissä takaisinperintä on kulloinkin koh
tuullista suorittaa, mutta voidaan toisaalta estää 
perintäprosessien venyminen liian pitkiksi. 

19 §:n 4 momentin sanonnat ehdotetaan 
muutettaviksi asuntohallituksen toimesta tapah
tuvaa keskitettyä maksatusta vastaaviksi. Li
säksi momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi 
14 §: n 2 momentissa ehdotetun delegointival
tuutuksen laajentamisen johdosta. 

19 §:n 5 momenttiin ehdotetaan sisällytet
täväksi säännös, jonka mukaan liikaa makse
tun tuen takaisinperinnästä voitaisiin vapauttaa 
vain silloin, kun vapauttamista olisi pidettävä 
tuensaajan taloudellisten olojen tai takaisin 
perittävän tuen myöntämiseen vaikuttaneiden 
seikkojen kannalta kohtuullisena. Hakijaa ei 
tulisi vapauttaa esimerkiksi tapauksissa, joissa 
hän on tahallisesti aiheuttanut tuen liian mak
samisen ja hänen menettelyään on pidettävä 
erittäin moitittavana. 

20 §: n 1 momenttiin ehdotetut tarkistukset 
aiheutuvat tukien keskitettyyn maksatukseen 
siirtymisestä sekä 14 §:n 2 momentissa ehdo
tetusta päätösvallan delegointivaltuutuksen laa
jentamisesta. 

22 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
muutoksenhakukielto takaisinperimättä jättä
mistä koskevassa asiassa. 

2. Voi m aan t u 1 o. 

Lainmuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1981. Jotta muutokset 
voitaisiin ottaa huomioon kuluvan vuoden syk
syllä valtioneuvoston vahvistaessa asumistuen 
määräytymisperusteita vuodelle 1981 ja jotta 
muutosten täytäntöönpanoon muutoinkin jäisi 
riittävästi aikaa, tulisi laki voida antaa jo hy
vissä ajoin ennen sen voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
asumistukilain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistu
kilain (408/75) 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §, 10 §:n 
1 momentti, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 19 §:n 1 ja 3-5 momentti, 
20 §:n 1 momentti ja 22 §:n 2 momentti, 

näistä 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §, 10 §:n 1 mo
mentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 19 §:n 1 ja 3-5 momentti sekä 20 §:n 1 momentti 
sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa ( 421/76), näin kuulu
viksi: 

3 §. 
Perheille maksettavan asumistuen saamisen 

edellytyksenä on: 

4) ettei perheeseen kuuluvien henkilöiden 
verotettavan varallisuuden määrä sinä vero
vuonna, jolta 3 kohdassa tarkoitetut vero
äyrit on määrätty, yhteensä ylitä valtioneuvos
ton vuosittain va:.lwistamaa määrää. 

4 §. 
Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentin 3 

ja 4 kohdassa on säädetty, voidaan asumis
tukea myöntää, jos perheeseen kuuluvien hen
kilöiden tulot asetuksella säädettäviä verova
paita tuloja lukuun ottamatta ovat pysyvästi 
alentuneet niin, ettei niiden arvioida ylittä
vän valtioneuvoston 3 § :n 1 momentin 3 koh
dan nojalla vahvistamien veroäyrimäärien edel
lyttämiä tuloja, ja jos perheeseen kuuluvien 
henkilöiden varallisuus on vähentynyt niin, 
ettei se ylitä valtioneuvoston 3 §:n 1 momen
tin 4 kohdan nojalla vahvistamaa määrää. 

Asumistuki voidaan evätä tai 15 § :n 1 
momentissa tarkoitetun tarkistuksen yhteydessä 
lakkauttaa, jos perheeseen kuuluvien henkilöi
den tulot asetuksella säädettäviä verovapaita 
tuloja lukuun ottamatta ovat suuremmat tai 
heidän taloudelliset olosuhteensa muutoin sel
västi paremmat, kuin heille määrättyjen vero
äyrien määrä edellyttää, taikka jos muu eri
tyinen syy antaa siihen aihetta. 

5 §. 
Perheille maksettavan asumistuen suuruus 

on 80 prosenttia siitä kohtuullisten asumis
menojen määrästä, joka ylittää perheen koosta 
sekä perheeseen kuuluville henkilöille määrät-

tyjen veroäyrien yhteismäärästä riippuvan 
markka:määräisen perusomavastuuosuuden. 

V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain 1 mo
mentissa tarkoitetut perusomavastuuosuuksien 
markkamäärät. 

6 §. 

Omassa asunnossa asuvan perheen asumis
menoiksi luetaan asunto-osakeyhtiölle tai vas
taavalle yhteisölle suoritettava vastike sekä 
erikseen suoritettavat lämmityskustannukset ja 
vesimaksut taikka kiinteistön hoitomenot. Asu
mismenoiksi luetaan myös asunnon hankki
mista ja peruskorjausta varten otettujen hen
kilökohtaisten lainojen vuotuiset lyhennykset ja 
korot, jos lainan on myöntänyt julkisen valvon
nan alainen luottotoimintaa harjoittava laitos 
taikka valtio, kunta tai seurakunta. Lyhennys
ten osalta otetaan vuosittain asumismenoina 
huomioon kaksi prosenttia sellaisesta valtioneu
voston määräämänä ajankohtana jäljellä olleesta 
lainapääomasta, josta lainaehtojen mukaan ky
seisenä vuonna erääntyy lyhennyksiä. Lainojen 
vuotuisista koroista, jotka lasketaan enintään 
pitkäaikaisista lainoista yleisesti perittävän ko
ron määrän mukaan valtioneuvoston määrää
mänä ajankohtana jäljellä olleesta lainapää
omasta, otetaan asumismenoina huomioon 
osuus, jonka valtioneuvosto määrää ottaen huo
mioon korkojen veronvähennysoikeuden. 

V aitioneuvosto voi määrätä miten asumis
menoiksi luettavat kiinteistön hoitomenot on 
laskettava sekä minkä määräisinä erikseen suo
ritettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut 
luetaan asumismenoiksi. 

8 §. 
Kohtuullisina asumismenoina otetaan huo

mioon 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, ei kui-
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tenkaan siltä osin kuin ne ylittävät 7 §:ssä 
tarkoitetut enimmäisasumismenot tai asunnon 
pinta-alan kohtuulliset neliömetrimäärät. 

10 §. 
Jos perheeseen kuuluvien henkilöiden tulot 

.asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja lu
kuun ottamatta ovat pysyvästi alentuneet niin, 
etteivät ne vastaa heille määrättyjen veroäyrien 
edellyttämiä tuloja, asumistuki voidaan myön
tää alentuneita tuloja vastaavasti. 

14 §. 

Kunnan sosiaaliohjesäännössä voidaan mää
rätä, että sosiaalijohtajalla, sosiaalisihteerillä tai 
muulla sosiaalilautakunnan alaisella viranhalti
jalla on oikeus sosiaalilautakunnan vahvista
mien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukai
sesti lautakunnan puolesta päättää asumistuen 
myöntämisestä ja lakkauttamisesta sekä käsi
tellä ja ratkaista 15 § :n 1 momentissa tar
koitetut, asumistuen saamisen edellytysten vuo
sittaiseen tarkistamiseen ja uudelleen vahvis
tamiseen liittyvät asiat samoin kuin 19 §:ssä 
tarkoitettuun oikaisumenettelyyn liittyvät asiat. 

15 §. 
Sosiaalilautakunnan on vähintään kerran 

vuodessa tarkistettava myönnettyjen asumistu
kien saamisen edellytysten olemassaolo sekä 
tuen määrä ottaen huomioon tuen määrään 
vaikuttavissa seikoissa tapahtuneet muutokset 
niiden ajankohtien mukaisina, jotka valtioneu
vosto määrää. V aitioneuvosto määrää myös sen 
ajankohdan, josta lukien asumistuki tämän mo
mentin nojalla lakkautetaan tai suoritetaan tar
kistettuna. 

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 mo
mentissa tarkoitetun tarkistuksen suorittamista: 

1) jos 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole olemassa; 
tai 

2) jos perhe muuttaa pois asunnosta, johon 
tukea on myönnetty, taikka jos asunnon tai sen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistus
oikeus siirtyy perheeseen kuulumattomalle hen
kilölle. Asumistuki lakkautetaan tämän mo
mentin nojalla olosuhteissa tapahtunutta muu
tosta seuraavan kuukauden alusta. 

Asumistuen saaja on velvollinen ilmoitta
maan viivytyksettä sosiaalilautakunnalle 2 mo-

mentissa tarkoitetusta olosuhteiden muutokses
ta sekä antamaan lautakunnalle asumistuen 
saamisen edellytysten ja tuen määrän tarkis
tamiseksi tarvittavat tiedot. Jos tuen saaja ei 
sosiaalilautakunnan kehotuksesta kohtuullises
sa ajassa anna asumistuen saamisen edelly
tysten ja tuen määrän tarkistamiseksi tarvit
tavia tietoja, asumistuki tulee lakkauttaa sen 
kuukauden alusta, jolloin asumistukien tarkis
tukset tulevat voimaan. 

19 §. 
Milloin asumistuen myöntämistä, lakkautta

mista tai tuen määrän tarkistamista koskeva 
sosiaalilautalmnnan tai sen alaisen viranhalti
jan lainvoimainen päätös perustuu virheelli
seen tietoon asumistuen saamiseen ja tuen 
määrään vaikuttavasta seikasta taikka milloin 
päätös on tehty ilmeisesti lakia virheellisesti 
soveltaen, sosiaalilautakunnan tai sen alaisen 
viranhaltijan tulee hakemuksetta ja ilman eri 
määräystä käsitellä asia uudelleen. Asumistuki 
myönnetään uuden päätöksen mukaisena pää
töksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta. 

Milloin asumistukea on sosiaalilautakunnan 
tai sen alaisen viranhaltijan päätöksellä myön
netty enemmän kuin sitä tämän lain ja sen no
jalla annettujen säännösten ja määräysten mu
kaan olisi tullut myöntää ja milloin asumis
tukea on maksettu enemmän kuin tämän lain 
nojalla tehty asumistuen myöntämistä koskeva 
päätös olisi edellyttänyt, tulee liikaa maksettu 
asumistuki, jollei sen perimättä jättämisestä 
tehdä hakemusta lääninoikeudelle, periä takai
sin myöhemmin maksettavista asumistuen eristä. 
Valtioneuvosto voi kuitenkin määrätä markka
määrän, jota pienempi liikaa maksettu asumis
tuki voidaan jättää perimättä takaisin, jos pe
rinnästä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuut
toman suuret perittävän tuen määrään nähden. 

Milloin 3 momentissa tarkoitettua liikaa 
maksettua asumistukea tai sen osaa ei saada 
perityksi myöhemmin maksettavista asumis
tuen eristä, tulee sosiaalilautakunnan tai sen 
alaisen viranhaltijan vaatia lääninoikeudessa 
tuen nostajan veivoittamista suorittamaan lii
kaa maksettu asumistuki takaisin valtiolle, jol
lei samaa saatavaa koskevaa vaatimusta esitetä 
yleisessä tuomioistuimessa. 

Lääninoikeus voi sosiaalilautakunnan esityk
sestä tai tuen nostajan hakemuksesta taikka 
4 momentissa tarkoitetun käsittelyn yhteydessä 
päättää, että liikaa maksettu asumistuki saa-
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daan jättää osittain tai kokonaan perimättä 
takaisin valtiolle, jos perimättä jättämistä on 
pidettävä kohtuullisena hakijan taloudelliset 
olot ja takaisin perittävän tuen myöntämiseen 
vaikuttaneet seikat huomioon ottaen. 

20 §. 
Milloin asuntohallituksen tietoon on tullut, 

että sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viran
haltijan asumistukea koskeva lainvoimainen 
päätös perustuu virheelliseen tietoon asumis
tuen saamiseen ja tuen määrään vaikuttavasta 
seikasta tai että päätös on tehty lakia virheelli
sesti soveltaen taikka että asumistukea on mak
settu toisin kuin asumistuen myöntämistä kos
keva päätös olisi edellyttänyt, asuntohallituksen 
tulee, jollei virhe ole vähäinen, kehottaa so
siaalilautakuntaa tai sen alaista viranhaltijaa 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

ryhtymään 19 § :ssä tarkoitettuihin toimenpitei
siin päätöksen ja maksatuksen oikaisemiseksi 
sekä liikaa maksetun asumistuen perimiseksi 
takaisin valtiolle. 

22 §. 

Valituksen johdosta annettuun tai asumis
tuen takaisinperimättä jättämistä koskevaan 
lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 
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Liite 

Laki 
asumistukilain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistu
kilain (408/75) 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §, 10 §:n 
1 momentti, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 19 §:n 1 ja 3-5 momentti, 
20 §:n 1 momentti ja 22 §:n 2 momentti, 

näistä 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §, 10 §:n 1 mo
mentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 19 §:n 1 ja 3-5 momentti sekä 20 §:n 1 momentti 
sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (421/76), näin kuulu
viksi: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

3 §. 
Perheille maksettavan asumistuen saamisen 

edellytyksenä on: 

4) ettei perheeseen kuuluville henkilöille ole 
määrätty veroa omaisuudesta. 

4 §. 
Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentin 3 ja 

4 kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea 
myöntää, jos perheeseen kuuluvien henkilöiden 
tulot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja 
lukuun ottamatta ovat asumistukea haettaessa 
tai tarkistettaessa pysyvästi alentuneet niin, et
tei niiden arvioida ylittävän määrättyjen vero
äyrien edellyttämiä tuloja, ja jos perheeseen 
kuuluvien henkilöiden omaisuus on vähentynyt 
niin, ettei siitä ole suoritettava veroa. 

Asumistuki voidaan evätä tai lakkauttaa, 
mikäli perheeseen kuuluvien henkilöiden tulot 
asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja lu
kuunottamatta taikka taloudelliset olosuhteet 
muutoin selvästi ovat paremmat, kuin heille 
määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää, tai 
mikäli muu erityinen syy antaa siihen aihetta. 

2 1680003559 

4) ettei perheeseen kuuluvien henkilöiden 
verotettavan varallisuuden määrä sinä vero
vuonna, jolta 3 kohdassa tarkoitetut vero
äyri! on määrätty, yhteensä ylitä valtioneuvos
ton vuosittain vahvistamaa määrää. 

4 §. 
Sen estämättä, mitä 3 § :n 1 momentin 3 

ja 4 kohdassa on säädetty, voidaan asumis
tukea myöntää, jos perheeseen kuuluvien hen
kilöiden tulot asetuksella säädettäviä verova
paita tuloja lukuun ottamatta ovat pysyvästi 
alentuneet niin, ettei niiden arvioida ylittävän 
valtioneuvoston 3 §:n 1 momentin 3 kohdan 
nojalla vahvistamien veroäyrimäärien edellyttä
miä tuloja, ja jos perheeseen kuuluvien henki
löiden varallisuus on vähentynyt niin, ettei se 
ylitä valtioneuvoston 3 §:n 1 momentin 4 
kohdan nojalla vahvistamaa määrää. 

Asumistuki voidaan evätä tai 15 §: n 1 mo
mentissa tarkoitetun tarkistuksen yhteydessä 
lakkauttaa, jos perheeseen kuuluvien henkilöi
den tulot asetuksella säädettäviä verovapaita 
tuloja lukuun ottamatta ovat suuremmat tai 
heidän taloudelliset olosuhteensa muutoin sel
västi paremmat, kuin heille määrättyjen vero
äyri:en määrä edellyttää, taikka jos muu eri
tyinen syy antaa siihen aihetta. 
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Voimassa oleva laki. 

5 §. 
Perheille maksettavan asumistuen suuruus 

on perheen koosta sekä perheeseen kuuluville 
henkilöille määrättyjen veroäyrien yhteismää
rästä riippuen 55-90 prosenttia markkamää
räisen peresomavastuuosuuden ylittävästä koh
tuullisten asumismenojen määrästä. 

V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain 1 mo
mentissa tarkoitetut peresomavastuuosuuksien 
markkamäärät sekä asumistuen prosenttimää
rä!. 

Ehdotus. 

5 §. 
Perheille maksettavan asumistuen suuruus 

on 80 prosenttia siitä kohtuullisten asumis
menojen määrästä, joka ylittää perheen koosta 
sekä perheeseen kuuluville henkilöille määrät
tyjen veroäyrien yhteismäärästä riippuvan mark
kamääräisen perusomavastuuosuuden. 

V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain 1 mo
mentissa tarkoitetut perusomavastuuosuuksien 
markkamäärät. 

6 §. 

Omassa asunnossa asuvan perheen asumis
menoiksi luetaan asunto-osakeyhtiölle tai vas
taavalle yhteisölle suoritettava vastike, erik
seen suoritetut lämmityskustannukset ja vesi
maksut, kiinteistön hoitomenot, asunnon hank
kimiseen ja peruskorjaukseen otettujen yleisten 
rahoituslaitosten sekä valtion, kunnan ja seu
rakunnan myöntämien henkilökohtaisten laino
jen vuotuiset lyhennykset kahden prosentin 
suuruisina laskettuna valtioneuvoston määrää
mänä ajankohtana jäljellä olleesta lainapää
omasta sekä lainojen vuotuiset korot enintään 
pitkäaikaisista lainoista yleisesti perittävän ko
ron määrän mukaan laskettuna sanotusta laina
pääomasta. 

Valtioneuvosto voi määrätä minkä maaralsl
nä kiinteistön hoitomenot sekä erikseen suori
tettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut 
otetaan huomioon. Asumismenoja laskettaessa 
on otettava huomioon korkojen veronvähen
nysoikeus valtioneuvoston määräämällä tavalla. 

8 §. 
Kohtuullisina asumismenoina otetaan huo

mioon 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot tai 
asunnon pinta-alan neliömetrimäärän ja val
tioneuvoston vahvistamien enimmäisasumisme
nojen tulo, milloin se on pienempi kuin 6 
§:ssä tarkoitettujen asumismenojen yhteismää
rä, taikka valtioneuvoston vahvistamien asun
non pinta-alan kohtuullisen neliömetrimäärän 

Omassa asunnossa asuvan perheen asumis
menoiksi luetaan asunto-osakeyhtiölle tai vas
taavalle yhteisölle suoritettava vastike sekä 
erikseen suoritettavat lämmityskustannukset ja 
vesimaksut taikka kiinteistön hoitomenot. Asu
mismenoiksi luetaan myös asunnon hankkimista 
ja peruskorjausta varten otettujen henkilökoh
taisten lainojen vuotuiset lyhennykset ja korot, 
jos lainan on myöntänyt julkisen valvonnan alai
nen luottotoimintaa harjoittava laitos taikka 
valtio, kunta tai seurakunta. Lyhennysten 
osalta otetaan vuosittain asumismenoina huo
mioon kaksi prosenttia sellaisesta valtioneuvos
ton määräämänä ajankohtana jäljellä olleesta 
lainapääomasta, josta lainaehtojen mukaan ky
seisenä vuonna erääntyy lyhennyksiä. Lainojen 
vuotuisista koroista, jotka lasketaan enintään 
pitkäaikaisista lainoista yleisesti perittävän ko
ron määrän mukaan valtioneuvoston määrää
mänä ajankohtana jäljellä olleesta lainapää
omasta, otetaan asumismenoina huomioon 
osuus, jonka valtioneuvosto määrää ottaen huo
mioon korkojen veronvähennysoikeuden. 

Valtioneuvosto voi määrätä miten asumis
menoiksi luettavat kiinteistön hoitomenot on 
laskettava sekä minkä määräisinä erikseen suo
ritettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut 
luetaan asumismenoiksi. 

8 §. 
Kohtuullisina asumismenoina otetaan huo

mioon 6 §: ssä tarkoitetut asumismenot, ei kui
tenkaan siltä osin kuin ne ylittävät 7 §: ssä 
tarkoitetut enimmäisasumismenot tai asunnon 
pinta-alan kohtuulliset neliömetrimäärät. 



N:o 165 11 

Voimassa oleva laki. 

ja enimmatsasumismenojen tulo, milloin se on 
pienempi kuin sekä 6 §: ssä tarkoitettujen asu
mismenojen yhteismäärä että asunnon pinta
alan neliömetrimäärän ja valtioneuvoston vah
vistamien enimmäisasumismenojen tulo. 

10 §. 
Jos perheeseen kuuluvien henkilöiden tulot 

asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja lu
kuun ottamatta ovat asumistukea haettaessa tai 
tarkistettaessa pysyvästi alentuneet, niin ettei
vät ne vastaa määrättyjen veroäyrien edellyttä
miä tuloja, asumistuki voidaan myöntää alen
tuneita tuloja vastaavasti. 

Ehdotus. 

10 §. 
Jos perheeseen kuuluvien henkilöiden tulot 

asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja lu
kuun ottamatta ovat pysyvästi alentuneet niin, 
etteivät ne vastaa heille määrättyjen veroäyrien 
edellyttämiä tuloja, asumistuki voidaan myön
tää alentuneita tuloja vastaavasti. 

14 §. 

Kunnan sosiaaliohjesäännössä voidaan määrä
tä, että sosiaalijohtajalla, sosiaalisihteerillä tai 
muulla sosiaalilautakunnan alaisella viranhalti
jalla on oikeus sosiaalilautakunnan vahvistamien 
perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti lau
takunnan puolesta päättää asumistuen myöntä
misestä sekä käsitellä ja ratkaista 15 § :n 1 
momentissa tarkoitetut asumistuen edellytysten 
vuosittaiseen tarkistamiseen ja uudelleen vah
vistamiseen liittyvät asiat. 

15 §. 
Sosiaalilautakunnan on vähintään kerran vuo

dessa tarkistettava myönnettyjen asumistukien 
saamisen edellytysten olemassaolo, sekä tuen 
määrä huomioon ottaen tuen määrään vaikut
tavissa seikoissa tapahtuneet muutokset. Asu
mistuki lakkautetaan tai suoritetaan tarkistet
tuna tämän momentin nojalla valtioneuvoston 
määräämästä ajankohdasta lukien. 

Sosiaalilautakunnan tulee lakkauttaa asumis
tuki ennen 1 momentissa tarkoitetun tarkistuk
sen suorittamista, milloin perhe muuttaa asun
nosta, johon tukea on myönnetty, taikka mil
loin asunnon tai sen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden omistusoikeus siirtyy perheeseen 
kuulumattomalle henkilölle. Asumistuki lakkau
tetaan tämän momentin nojalla muuttoa tai 
Iuovutusta seuraavan kuukauden alusta. 

Kunnan sosiaaliohjesäännössä voidaan mää
rätä, että sosiaalijohtajalla, sosiaalisihteerillä tai 
muulla sosiaalilautakunnan alaisella viranhalti
jalla on oikeus sosiaalilautakunnan vahvista
mien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukai
sesti lautakunnan puolesta päättää asumistuen 
myöntämisestä ja lakkauttamisesta sekä käsi
tellä ja ratkaista 15 §:n 1 momentissa tarkoi
tetut, asumistuen saamisen edellytysten vuosit
taiseen tarkistamiseen ja uudelleen vahvistami
seen liittyvät asiat samoin kuin 19 §: ssä tar
koitettuun oikaisumenettelyyn liittyvät asiat. 

15 §. 
Sosiaalilautakunnan on vähintään kerran 

vuodessa tarkistettava myönnettyjen asumistu
kien saamisen edellytysten olemassaolo sekä 
tuen määrä ottaen huomioon tuen määrään 
vaikuttavissa seikoissa tapahtuneet muutokset 
niiden ajankohtien mukaisina, jotka valtioneu
vosto määrää. V aitioneuvosto määrää myös sen 
ajankohdan, josta lukien asumistuki tämän mo
mentin nojalla lakkautetaan tai suoritetaan tar
kistettuna. 

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 mo
mentissa tarkoitetun tarkistuksen suorittamista: 

1) jos 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole olemassa; 
tai 

2) jos perhe muuttaa pois asunnosta, johon 
tukea on myönnetty, taikka jos asunnon tai sen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistus
oikeus siirtyy perheeseen kuulumattomalle hen-
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Asumistuen saaja on velvollinen ilmoitta
maan viivytyksettä sosiaalilautakunnalle 2 mo
mentissa tarkoitetusta muutosta ja luovutuk
sesta sekä antamaan lautakunnalle asumistuen 
saamisen edellytysten ja tuen määrän tarkis
taiDiseksi tarvittavat tiedot. Jos tuen saaja ei 
sosiaalilautakunnan kehoituksesta kohtuulli
sessa ajassa ilmoita asumistuen saamisen edel
lytysten ja tuen määrän tarkistaiDiseksi tar
vittavia tietoja, asumistuki tulee lakkauttaa sen 
kuukauden alusta, jolloin asumistukien tarkis
tukset tulevat voimaan. 

19 §. 
Milloin asumistuen myöntämistä tai tuen 

määrän tarkistamista koskeva sosiaalilautakun
nan tai sen alaisen viranhaltijan lainvoimai
nen päätös perustuu virheelliseen tietoon asu
mistuen myöntämiseen ja tuen määrään vai
kuttavasta seikaista, taikka milloin päätös on 
tehty ilmeisesti lakia virheellisesti soveltaen, 
sosiaalilautakunnan tulee hakemuksetta ja il
man eri määräystä käsitellä asia uudelleen. Asu
mistuki myönnetään uuden päätöksen mukaise
na päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden 
alusta. 

Milloin asumistukea on sosiaalilautakunnan 
tai sen alaisen viranhaltijan päätöksellä myön
netty enemmän, kuin tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukaan 
olisi tullut myöntää, ja milloin asumistukea on 
maksettu enemmän, kuin tämän lain nojalla 
tehty asumistuen myöntämistä koskeva päätös 
olisi edellyttänyt, liikaa maksettu asumistuki 
tulee, ellei sen perimättä jättämisestä tehdä 
hakemusta lääninoikeudelle, periä takaisin myö
hemmin maksettavista asumistuen eristä. Ta
kaisin perimiseen saa kuukausittain maksetta
vasta asumistuesta käyttää enintään yhden kol
masosan tuen määrästä. 

Milloin 3 momentissa tarkoitettua virheelli
sesti maksettua asumistukea tai sen osaa ei 
saada perityksi myöhemmin maksettavista asu
mistuen eristä, tulee sosiaalilautakunnan tai, 

Ehdotus. 

kilölle. Asumistuki lakkautetaan tämän mo
mentin nojalla olosuhteissa tapahtunutta muu
tosta seuraavan kuukauden alusta. 

Asumistuen saaja on velvollinen ilmoitta
maan viivytyksettä sosiaalilautakunnalle 2 mo
mentissa tarkoitetusta olosuhteiden muutoksesta 
sekä antamaan lautakunnalle asumistuen saa
misen edellytysten ja tuen määrän tarkistami
seksi tarvittavat tiedot. Jos tuen saaja ei so
siaalilautakunnan kehotuksesta kohtuullisessa 
ajassa anna asumistuen saamisen edellytysten 
ja tuen määrän tarkistamiseksi tarvittavia tie
toja, asumistuki tulee lakkauttaa sen kuukau
den alusta, jolloin asumistukien tarkistukset 
tulevat voimaan. 

19 §. 
Milloin asumistuen myöntämistä, lakkautta

mista tai tuen määrän tarkistamista koskeva 
sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viranhalti
jan lainvoimainen päätös perustuu virheelli
seen tietoon asumistuen saamiseen ja tuen 
määrään vaikuttavasta seikasta taikka milloin 
päätös on tehty ilmeisesti lakia virheellisesti 
soveltaen, sosiaalilautakunnan tai sen alaisen 
viranhaltijan tulee hakemuksetta ja ilman eri 
määräystä käsitellä asia uudelleen. Asumistuki 
myönnetään uuden päätöksen mukaisena pää
töksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta. 

Milloin asumistukea on sosiaalilautakunnan 
tai sen alaisen viranhaltijan päätöksellä myön
netty enemmän kuin sitä tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaan olisi tullut myöntää ja milloin asumis
tukea on maksettu enemmän kuin tämän lain 
nojalla tehty asumistuen myöntämistä koskeva 
päätös olisi edellyttänyt, tulee liikaa maksettu 
asumistuki, jollei sen perimättä jättämisestä 
tehdä hakemusta lääninoikeudelle, periä takai
sin myöhemmin maksettavista asumistuen 
eristä. V aitioneuvosto voi kuitenkin määrätä 
markkamäärän, jota pienempi liikaa maksettu 
asumistuki voidaan jättää perimättä takaisin, 
jos perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat 
kohtuuttoman suuret perittävän tuen määrään 
nähden. 

Milloin 3 momentissa tarkoitettua liikaa 
maksettua asumistukea tai sen osaa ei saada 
perityksi myöhemmin maksettavista asumistuen 
eristä, tulee sosiaalilautakunnan tai sen alaisen 
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milloin virheellinen maksaminen on tapahtu
nut muun viranomaisen toimesta, asianomaisen 
muun viranomaisen vaatia lääninoikeudessa 
tuen nostajan veivoittamista suorittamaan 3 
momentissa tarkoitettu virheellisesti myönnetty 
tai maksettu asumistuki valtiolle, jollei samaa 
saatavaa koskevaa vaatimusta esitetä yleisessä 
tuomioistuimessa. 

Lääninoikeus voi sosiaalilautakunnan esityk
sestä tai tuen nostajan hakemuksesta taikka 4 
momentissa tarkoitetun käsittelyn yhteydessä 
päättää, että 3 momentissa tarkoitettu virheel
lisesti maksettu tai myönnetty asumistuki saa
daan jättää osittain tai kokonaan perimättä ta
kaisin valtiolle. 

20 §. 
Milloin asuntohallituksen tietoon on tullut, 

että sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viran
haltijan asumistukea koskeva lainvoimainen 
päätös perustuu virheelliseen tietoon asumis
tuen saamiseen ja tuen määrään vaikuttavista 
seikoista tai, että päätös on tehty lakia vir
heellisesti soveltaen, taikka että asumistukea 
on sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viranhanl
tijan toimesta maksettu toisin kuin asumistuen 
myöntämistä koskeva päätös olisi edellyttänyt, 
asuntohallituksen tulee, ellei virhe ole vähäi
nen, kehottaa sosiaalilautakuntaa ryhtymään 
19 §: ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin pää
töksen ja maksatuksen oikaisemiseksi sekä lii
kaa maksetun asumistuen perimiseksi takaisin 
valtiolle. 

Ehdotus. 

viranhaltijan vaatia lääninoikeudessa tuen nos
tajan veivoittamista suorittamaan liikaa mak
settu asumistuki takaisin valtiolle, jollei samaa 
saatavaa koskevaa vaatimusta esitetä yleisessä 
tuomioistuimessa. 

Lääninoikeus voi sosiaalilautakunnan esityk
sestä tai tuen nostajan hakemuksesta taikka 
4 momentissa tarkoitetun käsittelyn yhteydessä 
päättää, että liikaa maksettu asumistuki saa
daan jättää osittain tai kokonaan perimättä 
takaisin valtiolle, jos perimättä jättämistä on 
pidettävä kohtuullisena hakijan taloudelliset 
olot ja takaisin perittävän tuen myöntämiseen 
vaikuttaneet seikat huomioon ottaen. 

20 §. 
Milloin asuntohallituksen tietoon on tullut, 

että sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viran
haltijan asumistukea koskeva lainvoimainen 
päätös perustuu virheelliseen tietoon asumis
tuen saamiseen ja tuen määrään vaikuttavasta 
seikasta tai että päätös on tehty lakia virheel
lisesti soveltaen taikka että asumistukea on 
maksettu toisin kuin asumistuen myöntämistä 
koskeva päätös olisi edellyttänyt, asuntohalli
tuksen tulee, jollei virhe ole vähäinen, kehot
taa sosiaalilautakuntaa tai sen alaista viranhal
tijaa ryhtymään 19 §:ssä tarkoitettuihin toi
menpiteisiin päätöksen ja maksatuksen oikaise
miseksi sekä liikaa maksetun asumistuen peri
miseksi takaisin valtiolle. 

22 §. 

Lääninoikeuden valituksen johdosta anta
maan päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. 
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Valituksen johdosta annettuun tai asumis
tuen takaisinperimättä jättämistä koskevaan 
lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




