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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumistukilain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 269/1998 vp laiksi asumistukilain muuttamisesta. Eduskunnalle on ympäristövaliokunta antanut asiasta mietintönsä n:o
10/1998 vp.
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa

eduskunnalle esityksen asumistukilain muuttamisesta siten, että asumistukea voidaan
tarkistaa kesken vuoden myös asumismenojen huomattavan muutoksen perusteella.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
asumistukilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (40811975) 14 §:n 2 momentti
ja 15 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti laissa 75511993 ja 15 §:n 2 momentti laissa
1032/1997, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 154/1987 ja 1079/1989 ja mainitussa laissa
1032/1997, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin
uusi 15 a § seuraavasti:

3 §
Jos kuukausitulot vaihtelevat, pysyvä kuukausitulo lasketaan keskiarvotulona sen tulon perusteella, jota ruokakunnan voidaan
kohtuullisen arvion mukaan edellyttää saavan vuoden aikana. Kuukausituloksi voidaan arvioida vähintään työmarkkinatuen
suuruinen tulo, jollei voida osoittaa, että
henkilöllä ei ole mahdollisuutta hankkia vastaavan suuruista tuloa.
5 luku

Asumistuen hakeminen ja myöntäminen

delta, jos tuen saamisen edellytykset ovat jo
tuolloin täyttyneet.
15 §
Asumistuki tarkistetaan 1 momentin 1
kohdan nojalla tulojen muutosta seuraavan
kuukauden alusta ja 2 kohdan nojalla olosuhteiden muutosta seuraavan kuukauden
alusta. Jos ruokakunnan tulotaso muuttuu
kesken kuukauden, muutoksen katsotaan
tapahtuneen siitä ajankohdasta, josta muuttunutta tuloa aletaan ansaita. Asumistukea ei
kuitenkaan koroteta takautuvasti kuin enintään hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

14 §
Asumistuki myönnetään takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävältä kuukau290057

15 a §
Jos on perusteltua syytä olettaa, että asumistuki olisi lakkautettava tai sen määrää
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vähennettävä, tuen maksaminen voidaan väliaikaisesti keskeyttää tai maksettavaa määrää vähentää, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Asumistukea koskeva lopullinen päätös on tällöin annettava viipymättä. Jos tuensaaja ei toimita pyydettyä lisäselvitystä, asia
voidaan ratkaista lopullisella päätöksellä niiden selvitysten perusteella, jotka ovat
kansaneläkelaitoksen käytettävissä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1999
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999. Lain 14 §:n 2 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa hakemus on jätetty
lain tultua voimaan. Lain 15 §:n 2 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa tuki
tarkistetaan lain voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

