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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain 15 § :n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Eduskunta hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 
1982 lain opintotukilain muuttamisesta. Mai
nitulla lailla opiskelijoiden asumislisäjärjestelmä 
ulotettiin myös perheellisiin opiskelijoihin, jot
ka opiskelun takia joutuvat asumaan eri paik
kakunnalla. kuin perheensä. Hyväksyessään 
mainitun lain eduskunta edellytti, että hallitus 
antaa eduskunnalle esityksen asumistukilain 
muuttamiseksi niin, että tällainen perheellinen 
opiskelija olisi perheasuntoa varten myönnetyn 

asumistuen lisäksi oikeutettu saamaan opinto
rahan asumislisää. Eduskunta edellytti esityk
sen annettavaksi viipymättä niin, että se voi
daan käsitellä ja hyväksyä ennen kuin mainittu 
opintotukilain muutos tulee voimaan. 

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muu
tettavaksi eduskunnan edellyttämällä tavalla. 
Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä marraskuuta 1982. 

PERUSTELUT 

Kun yleinen asumistuki syyskuun alussa 
1981 voimaan tulleella asumistukilain muutok
sella (431/81) ulotettin myös yhden henki
lön ruokakuntiin, täsmennettiin samalla yleisen 
asumistuen ja muiden asumistukijärjestelmien 
yhteensovittamista koskevia säännöksiä asumis
tukilaissa. Asumistukilakiin otettiin säännös, 
jonka mukaan yleinen asumistuki on lakkautet
tava kesken tukikauden, jos perheeseen kuu
luvalle henkilölle tai yhden henkilön ruoka
kunnalle myönnetään eläkkeensaajien asumis
tukea tai opiskelijoiden asumislisää. Näin ollen 
opiskelijoiden asumislisän myöntäminen per
heelliselle opiskelijalle toiseen asuntoon lopet
taisi perheeltä sen varsinaiseen asuntoon myön
netyn yleisen asumistuen ja perheen taloudel
linen tilanne saattaisi jopa huonontua opinto
tukilain muutosta edeltäneeseen aikaan verrat
tuna. 

Jotta opintotukilain muutoksella tavoiteltu 
opiskelijoiden aseman parantaminen toteutuisi 
tarkoitetulla tavalla, ehdotetaan asumistukilain 
15 §:n 2 momentin 3 kohtaa muutettavaksi 
siten, ettei perheelle myönnettyä yleistä asu-
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mistukea tarvitsisi lakkauttaa silloin, kun per
heeseen kuuluvalle henkilölle myönnetään 
muun järjestelmän mukaista asumistukea tai 
asumislisää. Ehdotettu muutos koskisi perheel
listen opiskelijoiden ohella myös sellaista per
hettä, johon kuuluva lapsi joutuu opiskelun 
vuoksi tilapäisesti asumaan kodin ulkopuolel
la ja saa asumislisää. Tämä muutos ei aiheuta 
valtiolle suoranaisia lisäkustannuksia eikä lisää 
asumistukiviranomaisten tehtäviä. 

Jotta kaikkia perheitä, joihin kuuluva hen· 
kilö saa asumislisää opintovuodeksi 1982-83 
kohdeltaisiin tasaveroisesti, ehdotetaan että 
muutos voimaantulosäännöksessä ulotettaisiin 
myös niihin tapauksiin, joissa mainittu asumis· 
lisä on myönnetty jo ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Muutos ehdotetaan tulemaan voimaan yht
aikaa kuin edellä mainittu opintotukilain muu
tos eli 1 päivänä marraskuuta 1982. 

Edellä esitetyn pen1steella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
asumistukilain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumis
tukilain 15 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 anne
tussa laissa ( 4 31/81) , näin kuuluvaksi: 

15 § 

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 mo
mentissa tarkoitetun tarkistuksen suorittamista: 

3) jos yhden henkilön ruokakunnalle myön· 
netään eläkkeensaajien asumistukilain (591/ 
78) mukainen asumistuki tai opintotukilain 
(28/72) mukainen asumislisä. Asumistuki lak
kautetaan tämän momentin 1 ja 2 kohdan no
jalla olosuhteissa tapahtunutta muutosta seu-

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

raavan kuukauden alusta ja 3 kohdan nojalla 
sen kuukauden alusta, josta lukien mainitus
sa kohdassa tarkoitettua asumistukea tai asu
mislisää on myönnetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras
kuuta 1982. Sitä sovelletaan myös milloin 
opintotukilain mukaista asumislisää on opinto
vuodeksi 1982-83 myönnetty ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
asumistukilain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumis
tukilain 15 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 anne
tussa laissa ( 431/81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 § 

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 mo
mentissa tarkoitetun tarkistuksen suorittamista: 

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. 

3) jos yhden henkilön ruokakunnalle myön
netään eläkkeensaajien asumistukilain (591/ 
78) mukainen asumistuki tai opintotukilain 
(28/72) mukainen asumislisä. Asumistuki lak
kautetaan tämän momentin 1 ja 2 kohdan no
jalla olosuhteissa tapahtunutta muutosta seu
raavan kuukauden alusta ja 3 kohdan nojalla 
sen kuukauden alusta, josta lukien mainitussa 
kohdassa tarkoitettua asumistukea tai asumis
lisää on myönnetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä mar
raskuuta 1982. Sitä sovelletaan myös milloin 
opintotukilain mukaista asumislisää on opinto
vuodeksi 1982-83 myönnetty ennen tämän 
lain voimaantuloa. 




