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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain 5 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muu
tettavaksi siten, että tuensaajan itsensä makset
taviksi jäävien asumismenojen määrittelyssä 

voitaisiin ruokakunnan koon ja tulotason li
säksi ottaa huomioon myös asunnon sijainti. 

Lainmuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Asumistukilain 5 §:n (866/80 ja 154/87) mu
kaan asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 
kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan 
kuuluville henkilöille määrättyjen veroäyrien 
yhteismäärästä riippuvan markkamääräisen pe
rusomavastuuosuuden. Valtioneuvosto vahvis
taa vuosittain perusomavastuuosuuksien mark
kamäärät. Perusomavastuuosuuksien lasken
nassa käytetään apuna valtioneuvoston vuosit
tain antamaa päätöstä yleisohjeeksi asuin
huoneistojen vuokrien korotusten enimmäis
määristä. Tämän päätöksen mukaiset vuokran
korotukset on uuden huoneenvuokralain (653/ 
87) voimaantulon jälkeen porrastettu siten, 
että korotus on suurempi pääkaupunkiseudulla 
kuin muualla maassa. 

Viimeksi asumistuen määraytymisperusteita 
koskevaa valtioneuvoston päätöstä (1236/87) 
annettaessa perusomavastuuosuudet vahvistet
tiin siten, että vuokrien nousu laskettiin pää
kaupunkiseudun ja muun maan painotetun 
keskiarvon mukaan. Tästä aiheutui tuen alimi
toitusta pääkaupunkiseudulla verrattuna muu
hun maahan. Tukiperusteiden kiristyminen 
vuokrien korotusyleisohjeen huomioonottamis-

381206E 

tavan johdosta koski kuitenkin varsin pientä 
tuensaajajoukkoa, koska pääkaupunkiseudulla 
vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvia 
asumistuen saajia oli vuodelta 1987 saatujen 
tietojen mukaan vain noin 1 500. Näistäkin 
noin kahdella kolmasosalla neliövuokra alitti 
asumistuessa hyväksyttävien enimmäisvuokrien 
tason, mikä lievensi tukiperusteiden kiristymi
sen vaikutuksia. 

Vaikka pääkaupunkiseudun muuta maata 
korkeammalla vapaarahoitteisten asuntojen 
vuokrien nousulla oli vuonna 1988 suhteellisen 
vähäinen merkitys asumistuen kannalta, asialla 
on jatkossa suurempi vaikutus, jos pääkaupun
kiseudun ja muun maan vuokrien tasoero kas
vaa. Näin ollen asumistukilakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että asumistuen oikeaksi 
mitoittamiseksi perusomavastuuosuuksien 
määrittelyssä voitaisiin ottaa huomioon myös 
asunnon sijainti. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudel
lisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Lainmuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 
päivänä tammikuuta 1989. Jotta muutos 

voitaisiin ottaa huomioon kuluvan vuoden syk
syllä valtioneuvoston vahvistaessa asumistuen 

määräytymisperusteita vuodelle 1989, laki tuli
si voida antaa jo hyvissä ajoin ennen sen 
voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
asumistukilain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asumistukilain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87), näin kuuluvaksi: 

5 § 
Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 

kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koos
ta ja ruokakuntaan kuuluville henkilöille mää
rättyjen veroäyrien yhteismäärästä riippuvan 
markkamääräisen perusomavastuuosuuden. 

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

Laki 
asumistukilain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asumistukilain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 

kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan 
kuuluville henkilöille määrättyjen veroäyrien 
yhteismäärästä riippuvan markkamääräisen pe
rusomavastuuosuuden. 

Ehdotus 

5 § 
Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 

kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koos
ta ja ruokakuntaan kuuluville henkilöille mää
rättyjen veroäyrien yhteismäärästä riippuvan 
markkamääräisen perusomavastuuosuuden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 




