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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on nopeuttaa ja yk
sinkertaistaa asumistuen myöntämismenettelyä 
asumistuen päätöksenteko- ja maksatusjärjes
telmän uudistamisen myötä. 

Esityksessä ehdotetaan, että asumistuen tar
vetta harkittaessa ensisijaiseksi perusteeksi 
otettaisiin pysyvät kuukausitulot kunnallisve
rotuksessa määrättyjen veroäyrien sijasta. Ve
rotukseen perustuvia tietoja käytettäisiin kui
tenkin kuukausitulojen oikeellisuutta tarkistet
taessa sekä silloin, kun pysyvien tulojen selvit
täminen muulla tavoin on vaikeaa. 

Esityksessä ehdotetaan myös liikaa makse
tun asumistuen takaisinperintää tehostettavak-
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si. Lisäksi vapaakuntakokeiluun liittyen ehdo
tetaan, että asumistukiasioiden hoito voisi so
siaalilautakunnan sijasta kuulua myös kunnan
hallitukselle. Käytännössä asioiden hoito voi
taisiin tällöin kunnan johtosäännöllä siirtää 
myös kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijal
le. 

Esitys liittyy tukijärjestelmien yksinkertaista
miseen ja yhdenmukaistamiseen sekä asumis
tuen atk-pohjaisen päätöksenteko- ja maksa
tusjärjestelmän kehittämiseen. Laki on tarkoi
tus saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan asumistukilain ( 40817 5) 
mukaan asumistuen saamisen edellytyksenä 
olevan tulotason määrittelyssä ovat ensisijaise
na perusteena kunnallisverotuksessa määrätyt 
veroäyrit. Koska käytettävissä olevat veroäyri
tiedot kuvastavat hakijoiden tulotasoa hake
misajankohtaa kahta vuotta aikaisempana ka
lenterivuonna, käytetään vertailutietoina hake
misajankohdan kuukausituloja. Jos tulotasos
sa on tapahtunut pysyviä muutoksia, voidaan 
tuen myöntämisessä käyttää perusteena kuu
kausituloja määrättyjen veroäyrien asemesta. 
Käytännössä asumistuki myönnetään tällä het
kellä yli 60 prosentissa tapauksista kuukausitu
lojen perusteella määräytyvien laskennallisten 
arvojen mukaisesti. 

Asumistuki on tarkoitettu määriteltäväksi 
pysyvän tulotason perusteella. Ehdotus pysy
vien kuukausitulojen ottamisesta määrittelyn 
perustaksi ei sinänsä muuta tätä periaatetta. 
Lisäksi verotukseen perustuvia tietoja käytet
täisiin edelleen kuukausitulojen oikeellisuutta 
tarkistettaessa sekä silloin, kun pysyvien tulo
jen selvittäminen muulla tavoin on vaikeaa. 
Muutos kuitenkin yksinkertaistaisi tuen myön
tämistä, nopeuttaisi hakemusten käsittelyä 
sekä johtaisi nykyistä yhdenmukaisempaan 
tuen määrittelyyn. Pysyvien kuukausitulojen 
käyttö tuen myöntämisperusteena vastaisi 
myös aravalainoituksessa ja aravavuokralais
ten valinnassa sovellettavaa menettelyä. Tuen
saajien itsensä maksettaviksi jäävien perus
omavastuuosuuksien määrittely eri tulotasoille 
kuukausitulojen perusteella selkiyttäisi lisäksi 
vuosittain valtioneuvoston päätöksellä vahvis
tettavia asumistuen määräytymisperusteita. 

Jos tuen saajalle on maksettu liikaa asumis
tukea, asumistukiviranomaisen on huolehditta
va liikaa maksetun tuen takaisin perimisestä. 
Jos liikaa maksettua tukea ei saada perityksi 
myöhemmin maksettavasta tuesta, on takaisin 
periminen työlästä ja hidasta ja sen kustannuk
set ovat suuret verrattuna saatavaan hyötyyn. 
Näistä syistä asumistukilakiin ehdotetaan otet-

tavaksi säännös, jonka mukaan vaatimus ta
kaisinperinnästä olisi tehtävä kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun tukea on maksettu liikaa. 
Määräaika on sama kuin sosiaalihuoltolain 
37 §:ssä olevassa toimeentulotuen takaisinpe
rintää koskevassa säännöksessä. 

Asumistukiasioiden hoito kunnassa kuuluu 
sosiaalilautakunnalle. Asumistukilain 13 §:n 
nojalla kunnanvaltuusto voi kuitenkin päättää, 
että asumistukitehtävistä huolehtii muu lauta
kunta. Kunnan johtosäännössä voidaan pää
tösvaltaa siirtää lautakunnan alaiselle viranhal
tijalle. Pienissä kunnissa ei kuitenkaan ole 
lautakunnan alaisia viranhaltijoita, joille pää
töksenteko voitaisiin siirtää. Vapaakuntakokei
lu ja siihen liittyvä lautakuntien vähentäminen 
on osaltaan lisännyt tarvetta siirtää päätösval
taa muillekin viranhaltijoille. Tästä syystä eh
dotetaan, että kunnanvaltuusto voisi siirtää 
asumistukiasioiden hoidon myös kunnanhalli
tukselle. Tämä merkitsisi käytännössä tehtä
vien siirtämistä kunnanhallituksen alaiselle vi
ranhaltijalle. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
henkilös töv aik u t uk set 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtionhallin
nossa organisaatioon tai henkilöstön määrään 
kohdistuvia vaikutuksia. Kunnallishallinnossa 
ehdotukset nopeuttavat ja yksinkertaistavat 
asumistukiasioiden käsittelyä ja lisäävät mah
dollisuuksia tehtävien hoidon järjestelyyn ny
kyistä joustavammin. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta 
asumistukimäärärahan tarpeeseen. Menettelyn 
nopeutuminen asumistuen päätöksenteko- ja 
maksatusjärjestelmän uudistamisen myötä vä
hentää hallintokustannuksia ja ennakonluon
teisen toimeentulotuen tarvetta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTEI,UT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa määri
tellään asumistuen myöntämisen edellytyksenä 
olevat tulot. Tarveharkinnassa ehdotetaan siir
tymistä veroäyreistä pysyvien kuukausitulojen 
käyttöön. Pykälän 1 momentin 3 kohdan muu
tos johtuu edellisen kohdan tulokäsitteen 
muuttamisesta. 

Ehdotuksen mukaan veroäyrejä käytettäisiin 
edelleen kuukausitulojen oikeellisuuden tarkis
tamisessa. Lisäksi veroäyrejä käytettäisiin py
syvien tulojen määrittelyn perustana silloin, 
kun tulojen määrittely on muuten erityisen 
hankalaa tai mahdotonta. Tästä syystä pykä
lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, 
jonka mukaan asumistuen myöntävällä viran
omaisella olisi muun luotettavan selvityksen 
puuttuessa oikeus muodostaa kuukausitulo ve
roäyrien pohjalta. Uuteen 2 momenttiin ehdo
tetaan lisäksi otettavaksi nykyisessä 4 §:ssä 
oleva säännös niistä tuloista, joita ei otettaisi 
huomioon asumistukeen vaikuttavia tuloja 
määrättäessä. 

4 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi tulo
käsitteen uudistamisen vuoksi. 

5 §. Tulokäsitteen uudistamisen johdosta 
myös perusomavastuuosuudet määriteltäisiin 
veroäyrien asemesta pysyvien kuukausitulojen 
perusteella. 

10 §. Säännös ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi, koska tuki myönnettäisiin aina 
hakemisajankohdan pysyvien kuukausitulojen 
perusteella. Tuen määrän vahvistamista tulojen 
edellyttämää määrää pienemmäksi muiden ta
loudellisten olosuhteiden perusteella ei ole käy
tännössä sovellettu. Kuukausitulot voidaan ai
na määritellä todellista tilannetta ja tuen tar
vetta vastaavasti, joten muiden olosuhteiden 
huomioon ottamiseksi riittää, että tuki voidaan 
niiden perusteella hylätä 4 §:n nojalla. 

13 §. Ehdotus kunnanhallituksen rinnasta
misesta asumistukiasoiden hoidossa sosiaali
tai muuhun lautakuntaan mahdollistaa sen, 
että asumistukiasiat voidaan siirtää myös kun
nanhallituksen tai sen alaisen viranhaltijan rat
kaistaviksi. 

19 §. Liikaa maksetun asumistuen takaisin
perintä tulisi hoitaa mahdollisimman nopeasti 
ja tehokkaasti. Tästä syystä pykälän 4 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan yleisestä kymmenen vuoden vanhentu
missäännöksestä poiketen vaatimus tuen takai
sinperinnästä olisi tehtävä kolmen vuoden ku
luessa siitä, kun tukea on maksettu liikaa. Jos 
vaatimusta ei tehtäisi määräajassa, ei saatavaa 
enää voitaisi periä tuomioistuinteitse. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan vuo
den 1990 alusta. Tulokäsitettä koskevia 3 §:n 1 
momentin 2 ja 3 kohtaa sekä uutta 2 moment
tia, 4 §:ää ja 5 §:n 1 momenttia ehdotetaan 
sovellettaviksi lain voimaantulon jälkeen 
myönnettäviin tai tarkistettaviin asumistukiin. 
Muita säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi 
kaikkiin asumistukiin lain voimaantulosta lu
kien. 

Jotta muutokset voitaisiin ottaa huomioon 
kuluvan vuoden syksyllä valtioneuvoston vah
vistaessa asumistuen määräytymisperusteet 
vuodelle 1990 ja jotta muutosten täytäntöön
panoon muutoinkin jäisi riittävästi aikaa, tulisi 
laki voida antaa jo hyvissä ajoin ennen sen 
voimaantuloa. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 10 §, 
sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87), 
muutetaan 3 §:n 2 ja 3 kohta, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 13 § ja 19 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 ja 3 kohta sekä 4 § mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 

annetussa laissa, 5 §:n 1 momentti 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (974/88) ja 
19 §:n 4 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (866/80), sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annnetussa 
laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

3 § 
Asumistuen saamisen edellytyksenä on: 

2) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 
pysyvien kuukausitulojen yhteismäärä ylitä 
valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa mää
rää; sekä 

3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 
verotettavan varallisuuden määrä viimeksi toi
mitetussa verotuksessa yhteensä ylitä valtio
neuvoston vuosittain vahvistamaa määrää. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettui
hin pysyviin kuukausituloihin ei lueta asetuk
sella säädettäviä verovapaita tuloja eikä 6 §:n 4 
momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saa
tuja vuokratuloja. Pysyviä kuukausituloja 
määriteltäessä käytetään muun luotettavan sel
vityksen puuttuessa perusteena henkilölle vii
meksi toimitetussa kunnallisverotuksessa mää
rättyjä veroäyrejä. 

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

kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea 
myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien henki
löiden varallisuus on vähentynyt niin, ettei se 
ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa 
määrää. 

Asumistuki voidaan evätä tai 15 §:ssä tar
koitetun tarkistuksen yhteydessä lakkauttaa, 
jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden talou
delliset olosuhteet ovat selvästi paremmat kuin 
heidän pysyvien kuukausitulojensa yhteismää
rä edellyttää tai jos muu erityinen syy antaa 
siihen aihetta. 

5 § 
Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 

kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koos
ta ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden py
syvien kuukausitulojen yhteismäärästä riippu
van markkamääräisen perusomavastuuosuu
den. 

13 § 
Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa 

kunnassa sosiaalilautakunta. Kunnanvaltuusto 
voi kuitenkin päättää, että näistä tehtävistä 
huolehtii kunnanhallitus tai muu lautakunta. 
Mitä tässä laissa on säädetty sosiaalilautakun
nasta, sovelletaan tällöin soveltuvin osin kun
nanhallitukseen tai muuhun lautakuntaan. 

19 § 

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. Vaatimus on esitet
tävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asu
mistukea on maksettu liikaa. 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Lain 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sekä 2 
momenttia, 4 §:ää ja 5 §:n 1 momenttia sovel
letaan mainitusta päivästä ja sitä myöhemmäs-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

tä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistetta
vaan asumistukeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

Laki 
asumistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 10 §, 
sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87), 
muutetaan 3 §:n 2 ja 3 kohta, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 13 § ja 19 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 ja 3 kohta sekä 4 § mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 

annetussa laissa, 5 §:n 1 momentti 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (974/88) ja 
19 §:n 4 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (866/80), sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annnetussa 
laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Asumistuen saamisen edellytyksenä on: 

2) ettei ruokakuntaan kuuluville henkilöille 
kunnallisverotuksessa määrättyjen veroäyrien 
luku yhteensä ylitä valtioneuvoston vuosittain 
vahvistamaa määrää; sekä 

3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 
verotettavan varallisuuden määrä sinä vero
vuonna, jolta 2 kohdassa tarkoitetut veroäyrit 
on määrätty, yhteensä ylitä valtioneuvoston 
vuosittain vahvistamaa määrää. 

4 § 
Sen estämättä mitä 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 

kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea 
myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien henki
löiden tulot asetuksella säädettäviä verovapaita 
tuloja ja 6 § :n 4 momentissa tarkoitettuja ali
vuokralaiselta saatuja vuokratuloja lukuun ot
tamatta ovat pysyvästi alentuneet niin, ettei 
niiden arvioida ylittävän valtioneuvoston 3 §:n 

2) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 
pysyvien kuukausitulojen yhteismäärä ylitä 
valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa mää
rää; sekä 

3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 
verotettavan varallisuuden määrä viimeksi toi
mitetussa verotuksessa yhteensä ylitä valtio
neuvoston vuosittain vahvistamaa määrää. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettui
hin pysyviin kuukausituloihin ei lueta asetuk
sella säädettäviä verovapaita tuloja eikä 6 §:n 4 
momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saa
tuja vuokratuloja. Pysyviä kuukausituloja 
määriteltäessä käytetään muun luotettavan sel
vityksen puuttuessa perusteena henkilölle vii
meksi toimitetussa kunnallisverotuksessa mää
rättyjä veroäyrejä. 

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

kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea 
myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien henki
löiden varallisuus on vähentynyt niin, ettei se 
ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa 
määrää. 
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Voimassa oleva laki 

1 momentin 2 kohdan nojalla vahvistamien 
veroäyrimäärien edellyttämiä tuloja ja jos ruo
kakuntaan kuuluvien henkilöiden varallisuus 
on vähentynyt niin, ettei se ylitä valtioneuvos
ton 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla vahvis
tamaa määrää. 

Asumistuki voidaan evätä tai 15 §:ssä tar
koitetun tarkistuksen yhteydessä lakkauttaa, 
jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot 
asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 
6 § :n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralai
selta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta 
ovat selvästi suuremmat tai heidän taloudelliset 
olosuhteensa muutoin selvästi paremmat, kuin 
heille määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää, 
taikka jos muu erityinen syy antaa siihen 
aihetta. 

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. 

10§ 
Jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tu

lot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 
6 § :n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralai
selta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta 
ovat pysyvästi alentuneet niin, etteivät ne vas
taa heille määrättyjen veroäyrien edellyttämiä 
tuloja, asumistuki voidaan myöntää alentunei
ta tuloja vastaavasti. 

Jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tu
lot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 
6 § :n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralai
selta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta 
ovat selvästi suuremmat tai heidän taloudelliset 
olosuhteensa muutoin selvästi paremmat kuin 
heille määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää, 
taikka jos muu erityinen syy antaa siihen 
aihetta, asumistuki voidaan myöntää pienem
pänä tai vahvistaa pienemmäksi kuin heille 
määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää. 

13§ 
Kunnassa hoitaa tässä laissa tarkoitettuja 

tehtäviä sosiaalilautakunta. Kunnallisvaltuusto 

Ehdotus 

Asumistuki voidaan evätä tai 15 §:ssä tar
koitetun tarkistuksen yhteydessä lakkauttaa, 
jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden talou
delliset olosuhteet ovat selvästi paremmat kuin 
heidän pysyvien kuukausitulojensa yhteismää
rä edellyttää tai jos muu erityinen syy antaa 
siihen aihetta. 

5 § 
Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä 

kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka 
ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koos
ta ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden py
syvien kuukausitulojen yhteismäärästä riippu
van markkamääräisen perusomavastuuosuu-

- den. 

10§ 
(Kumotaan) 

13§ 
Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa 

kunnassa sosiaalilautakunta. Kunnanvaltuusto 
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Voimassa oleva laki 

voi kuitenkin päättää, että näistä tehtävistä 
huolehtii muu lautakunta. Mitä tässä laissa on 
säädetty sosiaalilautakunnasta, sovelletaan täl
löin soveltuvin osin muuhun lautakuntaan. 

Ehdotus 

voi kuitenkin päättää, että näistä tehtävistä 
huolehtii kunnanhallitus tai muu lautakunta. 
Mitä tässä laissa on säädetty sosiaalilautakun
nasta, sovelletaan tällöin soveltuvin osin kun
nanhallitukseen tai muuhun lautakuntaan. 

19 § 

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. 

2 J91247T 

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 suorittama,an lii
kaa maksettu asumistuki takaisin valtiolle, jol
lei samaa saatavaa koskevaa vaatimusta esitetä 
yleisessä tuomioistuimessa. Vaatimus on esitet
tävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asu
mistukea on maksettu liikaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Lain 3 § :n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sekä 2 
momenttia, 4 §:ää ja 5 §:n 1 momenttia sovel
letaan mainitusta päivästä ja sitä myöhemmäs
tä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistetta
vaan asumistukeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 




