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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opiskelijoiden asu
mistukien väliaikaisesta tarkistamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan hallinnollisten ruuh
kien helpottamiseksi säädettäväksi väliaikainen 
laki, jonka nojalla asumistukilain mukaiset 
asumistuet voitaisiin vuonna 1992 tarkistaa 
tapauskohtaisen kaikkia olosuhteita koskevan 
vuositarkistuksen asemesta summaarisesti niillä 
opiskelijaruokakunnilla, joille on myönnetty 

asumistukea vuoden 1991 heinäkuun l pmvan 
ja joulukuun 31 päivän välisestä ajankohdasta 
lukien. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivästä 
tammikuuta 1992 ja sen ehdotetaan olevan 
voimassa vuoden 1993 maaliskuun loppuun. 

PERUSTELUT 

Asumistukilain ( 408(75) mukaan valtioneu
vosto vahvistaa vuosittain asumistuen määräy
tymisperusteet, joiden nojalla asumistukien 
suuruus määräytyy. Lain 15 §:n mukaan asu
mistuen saamisen edellytysten olemassaolo ja 
tuen määrä on tarkistettava vähintään kerran 
vuodessa ottaen huomioon tuen määrään vai
kuttavissa seikoissa tapahtuneet muutokset nii
den ajankohtien mukaisina, jotka valtioneuvos
to määrää. Käytännössä vuositarkistus suori
tetaan siten, että kunnan viranomainen hankkii 
kaikilta tuensaajilta tukien tarkistamiseen tar
vittavat ruokakunnan henkilömäärää, tuloja ja 
asumismenoja koskevat tiedot ja tarkistaa tuet 
valtioneuvoston antamien määräytymisperus
teiden mukaisiksi. Tarkistettua tukea aletaan 
maksaa huhtikuun alusta lukien. 

Kuluvan vuoden heinäkuun alusta lukien 
voimaan tulleiden lainmuutosten nojalla yleisen 
asumistuen piiriin siirtyi opintotuen asumis
lisän piiristä alivuokralaisina tai muutoin jae
tussa asunnossa asuvat yhden henkilön opiske
lijaruokakunnat Lisäksi asumistuen piiriin tu
livat aikaisemmin kaikkien tukijärjestelmien 
ulkopuolella olleet yksin omistusasunnossa 
asuvat opiskelijat ja yli seitsemän vuotta opis
kelleet, joille ei enää voida myöntää opintotuen 
asumislisää. Useamman henkilön opiskelijaruo
kakunnat ovat jo aiempien säännösten mukaan 
olleet yleisen asumistuen piirissä. 

Opiskelijaruokakuntien hakemusten suuri 
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määrä kuluvana syksynä on yllättänyt opiske
lijapaikkakuntien asumistukiviranomaiset Kun 
lisääntyvä työttömyys on samanaikaisesti kas
vattanut asumistuen hakijoiden määrää voi
makkaasti, on hakemusten käsittely eräillä 
paikkakunnilla ruuhkautunut niin pahoin, että 
kuntien on lähes mahdotonta selviytyä uusien 
hakemusten ja vuositarkistuksen yhteensä aihe
uttamasta työmäärästä. Näin ollen ehdotetaan 
käsittelyruuhkien helpottamiseksi, että asumis
tukea voitaisiin vuonna 1992 tarkistaa tapaus
kohtaisen kaikkia olosuhteita koskevan vuosi
tarkistuksen asemesta summaarisesti kaikilla 
sellaisilla opiskelijaruokakunnilla, joille on 
myönnetty asumistukea vuoden 1991 heinä
kuun l päivän ja joulukuun 31 päivän välisestä 
ajankohdasta lukien. Opiskelijaruokakunniksi 
katsottaisiin yksin asuvat opiskelijat, opiskeli
japarit sekä opiskelijayhteisöt. Tukien tarkistus 
tapahtuisi korottamalla tukien määrää valtio
neuvoston määräämällä prosenttimäärällä sa
masta ajankohdasta lukien, josta asumistuki
lain mukainen vuositarkistus vuonna 1992 on 
tarkoitus saattaa voimaan. Tarkistusprosentti 
määrättäisiin siten, että keskimääräinen tuki 
mahdollisimman hyvin vastaisi sitä tukea, jota 
maksettaisiin, jos tarkistus suoritettaisiin nor
maalina vuositarkistuksena. 

Se, että hakemusruuhkaa pyritään helpotta
maan ottamalla edellä mainitut opiskelijaryh
mät vuositarkistuksessa summaarisen menette-
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lyn kohteeksi on perusteltavissa sillä, että 
näiden tuensaajien tuen saamisen edellytykset 
on vastikään tutkittu ensimmäisen tukipäätök
sen yhteydessä eikä tämän ryhmän tuloissa ja 
muissa olosuhteissa yleensä tapahdu paljoa
kaan muutoksia kesken opintovuotta, varsin
kaan nyt matalan inflaation vallitessa. 

Ehdotetun summaarisen tarkistuksen koh
teiksi tulevien ruokakuntien määräksi arvioi
daan noin 20 000, mikä merkitsee noin 13 
prosenttia kaikista tuensaajista. Arvio on mel
ko alustava, koska käsittelemättömien hake
musten määrää on hyvin vaikea tarkasti arvi
oida, minkä lisäksi hakijoiden määrä voi vielä 
vuoden loppuun mennessä kasvaa arvioitua 
enemmän. 

Tukien tarkistus tapahtuisi keskitetysti asun
tohallituksen maksatusrekisterin avulla. Tästä 
aiheutuvat hallintokustannukset arvioidaan 
noin 80 000 markaksi. Toimenpide säästäisi 
kuntien hallintokustannuksia sekä välillisesti 

myös toimeentulotuen kustannuksia, kun hake
musruuhkien hieman helpottuessa hakijat eivät 
yhtä usein joutuisi turvautumaan toimeentulo
tukeen asumistukipäätöksen viipyessä. Asumis
tukimäärärahaan ehdotuksella ei arvioida ole
van vaikutusta, koska tarkistus pyrittäisiin 
mitoittamaan siten, että keskimääräinen tuki 
vastaisi sitä tukea miksi tuen normaalissakin 
vuositarkistuksessa arvioitaisiin muodostuvan. 

Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 
vuoden 1992 alusta ja sen ehdotetaan olevan 
voimassa siihen ajankohtaan asti, josta lukien 
seuraava säännönmukainen vuositarkistus on 
tarkoitus saattaa voimaan. 

Esitys perustuu ympäristöministeriön asetta
man asumistuen ruuhkatyöryhmän 31 päivänä 
lokakuuta 1991 päivättyyn väliraporttiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
opiskelijoiden asumistukien väliaikaisesta tarkistamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Asumistukilain ( 408/75) nojalla opiskelija

ruokakunnalle vuoden 1991 heinäkuun 1 päi
vän ja joulukuun 31 päivän välisestä ajankoh
dasta lukien myönnetty asumistuki voidaan 
vuonna 1992 tarkistaa valtioneuvoston mää
räämällä prosenttimäärällä. Tuki maksetaan 
tarkistettuna 1 päivästä huhtikuuta 1992 luki
en. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin asumis-

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991 

tukiin ei sovelleta, mitä asumistukilain 15 §:n 1 
momentissa on säädetty asumistukien vuotui
sesta tarkistuksesta. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan patvana 

kuuta 1992 ja on voimassa 31 päi
vään maaliskuuta 1993. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pirjo Rusanen 


