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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksen tarkoituksena on asumistuen laa
jentaminen ja kohdentammen nykyistä oikeu
denmukaisemmin tuen tarpeessa oleville. Esi
tyksen mukaan asumistuki ulotettaisiin koske
maan yksin itsenäisessä asunnossa asuvia yh
den henkilön ruokakuntia, jotka nykyisin jää
vät tuen ulkopuolelle. Näiden tuensaajien pii
riä rajattaisiin samalla tavoin kuin tuensaaja
perheidenkin siten, että asumistukea voisi saa
da päävuokralaisena vuokra-asunnossa tai sel
laisessa omistusasunnossa asuva, kuin valtio
neuvosto määrää. Samalla asumistuki ehdote
taan asteittain ulotettavaksi myös perusparan
nettuihin omistusasuntoihin. Perheille myön
nettävän asumistuen ulottuvuutta ehdotetaan 

lisäksi tarkistettavaksi siten, että tukea voltat
siin myöntää kunnes perheen nuorin lapsi on 
täysi-ikäinen. 

Esitys liittyy 9 päivänä maaliskuuta 1981 
allekirjoitettuun tulopoliittiseen kokonaisrat
kaisuun. Lisäksi valtioneuvosto on 9 päivänä 
lokakuuta 1980 käsitellessään hallituksen esi
tystä laiksi asumistukilain muuttamisesta lau
sunut tarkoituksenaan olevan, että asumistuki 
viimeistään vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon 
otettavan määrärahan puitteissa ulotettaisiin 
perusparannettuihin asuntoihin. Esitys liittyy 
myös kuluvan vuoden ensimmäiseen lisämeno
arvioesitykseen. Lainmuutokset on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 1981. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja 
keinot 

Asumistukijärjestelmän kehittämisen tavoit
teena on, että tuki käytettävissä olevan mää
rärahan puitteissa asteittain ulotettaisiin kaikkia 
väestöryhmiä ja koko asuntokantaa koskevaksi. 
Tällöin asumistuen saamisen ensisijaisena perus
teena tulisi olemaan tulojen ja asumiskustan
nusten suhteeseen perustuva tuen tarve. 

Voimassa olevan asumistukilain ( 408/7 5) 
mukaan asumistuen piiriin kuuluvat lapsiper
heet sekä nuoret lapsettomat avioparit määrätyn 
ajan avioliiton solmimisen jälkeen. Tuen ulko
puolelle jäävät kokonaan yhden henkilön ruo
kakunnat ja nykyisen käytännön mukaan lap
siperheistäkin ne, jotka asuvat alivuokralaisina 

168100425B 

tai ennen vuotta 197 4 valmistuneessa omassa 
asunnossa. Kaikissa tuen ulkopuolelle jäävissä 
ryhmissä on ruokakuntia, jotka taloudellisen 
asemansa ja asumiskustannustensa perusteella 
olisivat asumistuen tarpeessa. 

Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyen 
ehdotetaan asumistukijärjestelmää kehitettäväk
si siten, että asumistuki ulotettaisiin niihin 
tuen tarpeessa oleviin yhden henkilön ruoka
kuntiin, jotka asuvat itsenäisessä asunnossa 
eivätkä voi muutoin saada tukea asumiskustan
nuksiinsa. 

Opiskelijat voivat nykyisin saada opintotuen 
yhteydessä asumislisää sekä kansaneläkkeen, 
rintamasotilaseläkkeen ja perhe-eläkkeen saajat 
eläkkeensaajien asumistukea. Nämä tukimuodot 
liittyvät niin kiinteästi omiin tukijärjestelmiin-
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sä, että niiden liittämistä asumistukilain mu
kaiseen yleiseen asumistukijärjestelmään ei voi
da pitää tässä vaiheessa tarkoituksenmukaise
na. Tämän vuoksi ehdotetaan, että yleisen asu
mistuen piiristä rajattaisiin ne yhden henki
lön ruokakunnat, jotka voivat saada opiskeli
joiden asumislisää tai eläkkeensaajien asumis
tukea. 

Yhden henkilön ruokakunnille tarkoitettua 
asumistukea ehdotetaan myönnettäväksi vain 
täysi-ikäisille henkilöille, jotta asumistuella ei 
tarpeettomasti nopeutettaisi nuorten irtautumis
ta kodista eikä tällä tavalla lisättäisi pienten 
asuntojen kysyntää. 

Tässä vaiheessa asumistuen saajien piiriä laa
jennettaisiin vain sellaisiin yhden henkilön ruo~ 
kakuntiin, jotka asuvat yksin itsenäisessä asun
nossa. Asumistuen ulottaminen koskemaan 
myös toveriasunnoissa asuvia johtaisi siihen, 
että tuen piiriin tulisi ottaa myös avioliiton
omaisissa suhteissa elävät kahden henkilön ruo
kakunnat. Tämä puolestaan edellyttäisi tuen 
laajentamista rajoituksitta koko väestöön, mi
kä ei nyt käytettävissä olevien varojen puit
teissa ole mahdollista. 

Yhden henkilön ruokakunnan asumistuen 
määräytymisperusteet olisi tarkoitus vahvistaa 
siten, että tällaisen henkilön itsensä maksetta
viksi jäävien asumismenojen osuus määräytyi
si samojen periaatteiden mukaisesti, jotka ovat 
perustana perheille myönnettävän tuen mää
räytymisperusteita johdettaessa. Näin ollen tu
kea voitaisiin myöntää enintään valtioneuvos
ton vahvistaman kohtuullisen pinta-alan ja 
enimmäisasumismenojen maaran mukaisesti. 
Yhden henkilön ruokakunnan asumistuen pe
rusomavastuuosuuden alaraja määriteltäisiin si
ten, että asumistuen määrä ei merkittävästi kas
vaisi enää niissä tapauksissa, joissa tulot jää
vät vähimmäispalkkatason alapuolelle. 

Asumistuen saamisen ensisijaisena perustee
na tulisi olla vain tuensaajien taloudellinen ase
ma ja tuen tarve asumismuodosta riippumatta. 
Taloudellisten voimavarojen niukkuuden vuok
si asumistuen laajentaminen koskemaan koko 
asuntokantaa on kuitenkin toteutettava asteit
tain. Valtioneuvosto on edellä mainitussa lau
sumassaan edellyttänyt, että asumistuki laajen
nettaisiin viimeistään vuoden 1982 tulo- ja 
menoarvioon otettavan määrärahan puitteissa 
koskemaan perusparannettuja asuntoja. Asu
mistuen ulottamista perusparannettuihin omis
tusasuntoihin puoltaa muun muassa se, että 
tällainen järjestelmän laajennus olisi omiaan 

edistämään olemassa olevan asuntokannan te
hokkaampaa hyväksikäyttöä. Vanhan asunnon 
korjaaminen ja laajentaminen on usein sekä 
ympäristöpoliittisesti tarkoituksenmukaisempi 
että taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin 
vanhan purkaminen ja kokonaan uuden ra
kentaminen. 

Nykyisten säännösten mukaan valtioneuvos
ton olisi mahdollista ulottaa asumistuki perus
korjattuihin omistusasuntoihin. Valtioneuvoston 
valtuudet ovat kuitenkin liian rajoitetut, sillä 
säännökset eivät mahdollista eri määräysten 
antamista asunnon valmistumisajankohdasta ja 
perusparantamisen ajankohdasta. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan valtio
neuvostolle annettavaksi mahdollisuus erikseen 
tarkemmin määrätä siitä, minä aikana perus
parannettuihin asuntoihin tuki ulotettaisiin. 
Tässä vaiheessa asumistuki olisi tarkoitus ulot
taa niihin omistusasuntoihin, jotka on peruspa
rannettu vuonna 1981 tai sen jälkeen. 

Perusparantamisella tarkoitettaisiin sellaisia 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
(34/79) 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpi
teitä, jotka voisivat olla valtion lainoituksen 
kohteina asuntotuotantolain, asuntojen perus
parantamisesta annetun lain tai maatilalain no
jalla. Perusparantamisen tulisi siten nostaa 
asunnon laatu- ja varustetasoa alkuperäiseen 
tasoon verrattuna niin, että talon tai asunnon 
asumis- ja käyttöominaisuudet tulevat vastaa
maan kohtuullista tasoa. Perusparantamiseen 
kuuluisivat kohennus-, lisärakennus- sekä näi
hin välittömästi liittyvät kunnossapito- ja käyt
tötarkoituksen muutostoimenpiteet, kun taas 
sen ulkopuolelle jäisi esimerkiksi yksittäisenä 
toimenpiteenä suoritettu putkistojen uusimi
nen tai katon korjaus. 

Samalla ehdotetaan rajoitettavaksi peruspa
rannettujen asuntojen pääomamenojen lukemis
ta asumismenoiksi, jotta perusparantamisen pe
rusteella uutena ryhmänä asumistuen piiriin tu
levien asuntojen osalta ei tuettaisi sellaisia 
asunnon hankinnasta aiheutuvia pääomameno
ja, joita voimassa olevan omistusasuntojen val
mistumisvuotta koskevan rajauksen vuoksi ei 
järjestelmässä muutoinkaan tueta. 

Voimassa olevien säännösten mukaisesti per
he ei voi saada asumistukea enää sen jälkeen, 
kun nuorin lapsi on täyttänyt 16 vuotta, mi
käli hän ei jatka koulunkäyntiä tai ole pysy
västi työkyvytön. Perheen asumismenot eivät 
kuitenkaan tässä tilanteessa yleensä alene ei
vätkä tulot kasva. Nuoren henkilön työpaikan 
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saaminen tai opintojen välitön jatkaminen on 
usein epävarmaa koulunkäynnin päättyessä. 
Perheen asumistuen tarve on tällöin yleensä 
yhtä suuri kuin aikaisemminkin. Tästä syystä 
ehdotetaan, että tukea voitaisiin myöntää, kun
nes perheen nuorin lapsi on täysi-ikäinen. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Lainmuutoksen taloudellisten vaikutusten ar
viointia vaikeuttaa se, ettei tiedetä, missä mää
rin tuen piiriin tulee sellaisia yhden henkilön 
ruokakuntia, joiden tulot ovat vähimmäispalk
katason alapuolella. Tältä osin pyritään siihen, 
että asumistuki ei muodostuisi merkittävästi 
suuremmaksi kuin työssä käyvillä henkilöillä. 
Uudistus mitoitettaisiin käytettävissä olevan 
määrärahan puitteissa siten, että asumistukijär
jestelmän laajentaminen yhden henkilön ruo
kakuntiin ja niihin lapsiperheisiin, joiden nuo
rin lapsi on 16-17-vuotias merkitsisi vuosi
tasolla noin 40 miljoonan markan lisäkustan
nusta. Koska lainmuutokset ehdotetaan tule-

maan voimaan syyskuun alusta 1981, tällaisen 
laajentamisen kustannusvaikutus vuoden 1981 
aikana olisi noin 15 miljoonaa markkaa. 
Tämän mukaisesti tuen piiriin tulisi 15 000 
-20 000 yhden henkilön ruokakuntaa, joiden 
keskimääräinen asumistuki olisi noin 170 
markkaa kuukaudessa. Asumistuen laajenta
minen perheisiin, joissa nuorin lapsi on 16-
17-vuotias, lisäisi tuensaajien määrää arviolta 
500 perheellä ja edellyttäisi vuositasolla va
roja 1-2 miljoonaa markkaa. 

Asumistuen laajentaminen perusparannettui
hin omistusasuntoihin toisi arviolta 3 000 uut
ta tuensaajaa vuosittain ja edellyttäisi määrä
rahan lisäämistä vuosittain noin 10 miljoonal
la markalla. Jos uudistus toteutettaisiin niin, 
että asumistuen piiriin tulisivat jo vuonna 1981 
tai sen jälkeen perusparannetut asunnot, tulisi 
tähän vuonna 1982 vara:ta 15 miljoonaa mark
kaa. Kuluvana vuonna tällä laajennuksena ei 
olisi olennaista taloudellista vaikutusta. 

Tuen piirissä nykyisin olevien ryhmien ase
ma ei saisi tulevina vuosina heikentyä nyt eh
dotetun uudistuksen johdosta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
1 a §, jossa määriteltäisiin asumistuen piiriin 
tulevat yhden henkilön ruokakunnat. Asumis
tukea voisi saada itsenäisessä asunnossa yksin 
asuva henkilö. Edellytyksenä olisi, että yksin 
asuvan henkilön asunto on oma kokonaisuus. 
Tämän mukaisesti tukea ei voitaisi myöntää 
esimerkiksi niin sanottuun toveriasuntoon. 

Asumistuen saamisen edellytykset ja tuen 
suuruus määräytyisivät samalla tavalla kuin 
perheelle myönnettävässä tuessa. Tämän mu
kaisesti valtioneuvosto vahvistaisi yhden hen
gen ruokakunnan perusomavastuuosuudet ja 
kohtuullisen pinta-alan määrän. 

Asumistukea ei voitaisi myöntää, jos henkilö 
saa eläkettä kansaneläke-, rintamasotilaseläke
taikka perhe-eläkelain nojalla tai on opiskelija
na sellaisessa opintotukilain tarkoittamassa 
oppilaitoksessa, jossa opiskelevalle voidaan 
myöntää opintorahan asumislisää. 

2 §. Pykälän 1 momentin 1 kohta ehdote
taan muutettavaksi siten, että tukea voitaisiin 

myöntää myös perheelle, jonka nuorin lapsi on 
16-17-vuotias myös, milloin tällainen lapsi 
ei käy koulua tai opiskele taikka ole pysyvästi 
työkyvytön. 

3 §. Pykälän 3 momentin mukaan valtio
neuvosto voi määrätä, että asumistukea myön
netään vain määrättynä ajanjaksona valmistu
nessa tai peruskorjatussa taikka hankitussa 
omassa asunnossa asuville perheille. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneu
vosto voisi määrätä ajankohdan eri perusteiden 
osalta erilaiseksi. Tällöin asumistukea voitaisiin 
alkaa myöntää perusparannettuihin asuntoihin 
rajoitetusti jo siinä vaiheessa, jolloin sitä ei 
vielä voida ulottaa rajoituksitta koko omistus
asuntokantaan. Sana peruskorjaus ehdotetaan 
samalla muutettavaksi sanaksi perusparannus. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, jonka mukaan perusparantamisena pi
dettäisiin asumistukilakia sovellettaessa sellai
sia asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka 
voisivat olla valtion lainoituksen kohteina 
asuntotuotantolain (247 /66), asuntojen perus-
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parantamisesta annetun lain tai maatilalain 
(188/77) nojalla. Myönnettäessä asumistukea 
perusparantamisen perusteella perheelle, jolle 
ei ole tätä tarkoitusta varten myönnetty edellä 
tarkoitettua valtion lainaa, tukea myöntävän 
viranomaisen tulisi hankkia kunnan rakennus
tarkastajan lausunto sen arvioimiseksi, voidaan
ko perheen asunnossa suoritettujen toimenpi
teiden katsoa täyttävän tämän momentin mu
kaiset perusparantamisen tunnusmerkit. Jos 
mainittua valtion lainaa on sen sijaan myön
netty, voitaisiin asumistukea myöntää rakennus
tarkastajan lausuntoa hankkimatta. Tästä on 
tarkoitus säätää asetuksella. 

6 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan tar
kennettavaksi siten, että perusparannettujen 
asuntojen pääomamenoista luettaisiin asumis
menoiksi vain perusparannusta varten otettu
jen lainojen lyhennykset ja korot, jotta näiden 
asuntojen osalta ei tuettaisi sellaisia asunnon 
hankinnasta aiheutuvia pääomamenoja, joita 
voimassa olevan omistusasuntojen valmistumis-

vuotta koskevan rajauksen vuoksi ei muutoin
kaan tueta asumistuella. 

15 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi uusi 3 kohta, jonka nojalla asumis
tuki voitaisiin lakkauttaa kesken tukikauden, 
jos perheeseen kuuluva henkilö tai yhden hen
kilön ruokakunta alkaa saada eläkkeensaajien 
asumistukea tai opiskelijoiden asumislisää. Sa
man momentin 2 kohdassa oleva lakkautuksen 
ajankohtaa koskeva säännös ehdotetaan siirret
täväksi 3 kohtaan ja samalla sitä ehdotetaan 
täydennettäväksi edellä mainitun uuden lak
kautusperusteen osalta. 

2. Voimaan t u 1 o 

Ehdotetut muutokset tulisi saattaa voimaan 
1 päivästä syyskuuta 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 2 §:n 1 momen

tin 1 kohta, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 15 §:n 2 momentin 2 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 §:n 3 momentti 27 päivänä tou

kokuuta 1976 annetussa laissa (421/76) sekä 6 §:n 2 momentti ja 15 §:n 2 momentin 2 
kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (866/80), sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a §, 3 §:ään siitä 17 päivänä kesäkuuta 1977 annetulla lailla (484/ 
77) kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti ja 15 §:n 2 momenttiin uusi 3 kohta 
seuraavasti: 

1 a § 
Mitä tässä laissa on muualla kuin 2 §:ssä ja 

3 § :n 2 momentissa säädetty perheestä, sovel
letaan myös sellaiseen yhden täysi-ikäisen hen
kilön ruokakuntaan, joka asuu yksin itsenäi
sessä asunnossa ja joka ei saa eläkettä kansan
eläkelain (347 /56), rintamasotilaseläkelain 
(119/77) tai perhe-eläkelain (38/69) nojalla 
eikä opiskele sellaisessa opintotukilaissa (28/ 
72) tarkoitetussa oppilaitoksessa, jossa opiske
levalle voidaan myöntää opintorahan asumis
lisää. 

2 § 
Perheeksi, joka voi saada tässä laissa tarkoi

tettua asumistukea, katsotaan: 

1) yhteistaloudessa asuvat henkilöt, joihin 
kuuluu vähintään yksi asunnonhaltijan tai hä
nen kanssaan muutoin kuin tilapäisesti asuvan 
henkilön huolettavana oleva alle kahdeksan
toistavuotias oma, otto- tai kasvattilapsi tahi 
kahdeksantoista vuotta täyttänyt, mutta alle 
kaksikymmentävuotias lapsi, joka jatkaa kou
lunkäyntiään tai opintojaan taikka joka on py
syvästi työkyvytön; sekä 

3 § 

Valtioneuvosto voi määrätä, että asumistukea 
myönnetään vain määrättynä aikana valmistu
neessa, määrättynä aikana perusparannetussa tai 
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määrättynä aikana hankitussa omassa asunnossa 
asuville perheille. 

Perusparantamisella tarkoitetaan tässä laissa 
sellaisia asuntojen perusparantamisesta annetun 
lain (34/79) 3 ja 4 § :ssä tarkoitettuja toi
menpiteitä, jotka voisivat olla valtion lainoi
tuksen kohteina. 

6 § 

Omassa asunnossa asuvan perheen asumis
menoiksi luetaan asunto-osakeyhtiölle tai vas
taavalle yhteisölle suoritettava vastike sekä erik
seen suoritettavat lämmityskustannukset ja ve
simaksut taikka kiinteistön hoitomenot. Asu
mismenoiksi luetaan myös asunnon hankkimista 
ja perusparantamista varten otettujen henkilö
kohtaisten lainojen vuotuiset lyhennykset ja ko
rot, jos lainan on myöntänyt julkisen valvon
nan alainen luottotoimintaa harjoittava laitos 
taikka valtio, kunta tai seurakunta. Myönnet
täessä asumistukea perusparantamisen perusteel
la asumismenoksi ei kuitenkaan lueta muiden 
kuin perusparantamista varten otettujen laino
jen lyhennyksiä ja korkoja. Lyhennysten osalta 
otetaan vuosittain asumismenoina huomioon 
kaksi prosenttia sellaisesta valtioneuvoston mää
räämänä ajankohtana jäljellä olleesta lainapää
omasta, josta lainaehtojen mukaan kyseisenä 
vuonna erääntyy lyhennyksiä. Lainojen vuotui
sista koroista, jotka lasketaan enintään pitkä
aikaisista lainoista yleisesti perittävän koron 
määrän mukaan valtioneuvoston määräämänä 

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1981 

ajankohtana jäljellä olleesta lainapääomasta, 
otetaan asumismenoina huomioon osuus, jonka 
valtioneuvosto määrää ottaen huomioon korko
jen veronvähennysoikeuden. 

15 § 

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 momen
tissa tarkoitetun tarkistuksen suorittamista: 

2) jos perhe muuttaa pois asunnosta, johon 
asumistukea on myönnetty, taikka jos asunnon 
tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omis
tusoikeus siirtyy perheeseen kuulumattomalle 
henkilölle. 

3) jos perheeseen kuuluvalle henkilölle tai 
yhden henkilön ruokakunnalle myönnetään eläk
keensaajien asumistukilain (591/78) mukainen 
asumistuki tai opintotukilain (28/72) mukai
nen asumislisä. Asumistuki lakkautetaan ·tämän 
momentin 1 ja 2 kohdan nojalla olosuhteissa 
tapahtunutta muutosta seuraavan kuukauden 
alusta ja 3 kohdan nojalla sen kuukauden alus
ta, josta lukien mainitussa kohdassa tarkoitet
tua asumistukea tai asumislisää on myönnetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys
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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