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Laki
yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 27 §, 29 §:n 5 kohta ja 51 §,

sellaisina kuin ne ovat, 27 § sekä 29 §:n 5 kohta laissa 1533/2016 ja 51 § osaksi laissa
1533/2016, seuraavasti:

27 §

Asumistuen tarkistamisen edellytykset

Asumistuen määrä tarkistetaan, kun tuen alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta on
kulunut vuosi.

Asumistukea on tarkistettava myös, jos:
1) ruokakunnan jatkuvat kuukausitulot ovat nousseet vähintään 400 euroa tai alentu-

neet vähintään 200 euroa;
2) 9 §:ssä tarkoitetut ruokakunnan maksamat asumismenot muuttuvat vähintään 50 eu-

roa kuukaudessa;
3) ruokakunta vaihtaa asuntoa tai asunnon hallintamuoto muuttuu; tai
4) ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä tai ruokakunnan kokoonpano

muuttuu pysyvästi, ruokakunta ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisen pitämises-
tä.

Ruokakunnan kuukausitulojen muutosta arvioitaessa ruokakunnan yhteenlasketuista
palkkatuloista ja 12 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaisista tuloista tehdään 13 §:n mukai-
nen ansiotulovähennys.

Jos asumistuki alenisi, asumistuen määrää ei kuitenkaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetussa tapauksessa tarkisteta asumismenojen nousun perusteella, ellei myös jatkuvissa
kuukausituloissa ole tapahtunut 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua nousua.

Asumistuki voidaan tarkistaa ilman hakemusta, jos kaikki tarkistamisen perusteet ovat
Kansaneläkelaitoksen käytettävissä.

29 §

Asumistuen lakkauttaminen

Asumistuki lakkautetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5) sen kuukauden alusta, josta 27 §:ssä tarkoitettu tarkistus tulisi voimaan, jos ruoka-
kunta ei Kansaneläkelaitoksen kehotuksesta kohtuullisessa ajassa anna asumistuen tarkis-
tamiseksi tarvittavia tietoja;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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51 §

Indeksisidonnaisuus

Tässä laissa säädetyt rahamäärät, lukuun ottamatta 13 §:ssä säädettyä ansiotulovähen-
nyksen määrää, 16 §:ssä säädettyä pienintä perusomavastuuosuutta, 24 §:ssä säädettyä
pienintä maksettavaa tukea sekä 20 ja 27 §:ssä säädettyjä tuensaajan ilmoitusvelvollisuut-
ta ja tuen tarkistamista koskevia tulojen ja asumismenojen muutosten määriä sekä 10 §:ssä
säädettyjä enimmäisasumismenoja, sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin kansanelä-
keindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Kansaneläkeindeksiin sidotut rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelu-
kua, jonka mukaan vuoden 2010 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden
suuruus on laskettu.

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja enimmäisasumismenoja tarkistetaan kuitenkin kalenteri-
vuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) muutosta vastaavas-
ti. Enimmäisasumismenojen 10 §:ssä säädetyt euromäärät vastaavat elinkustannusindek-
sin (1951:10=100) lokakuun 2016 pistelukua. Vuotuinen muutos lasketaan elinkustannus-
indeksin kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun pistelukujen mukaan.
Enimmäisasumismenoja tarkistetaan ensimmäisen kerran elinkustannusindeksin muutos-
ta vastaavasti vuoden 2019 alusta.

Tarkistettuja enimmäisasumismenoja ja muita rahamääriä sovelletaan seuraavan vuo-
den alusta tai sen jälkeen myönnettäviin tai tarkistettaviin tukiin.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sitä sovelletaan mainitusta päi-

västä ja sen jälkeen myönnettävään tai tarkistettavaan tukeen.
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