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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 55/2000 vp laiksi asumistukilain muuttamisesta. Eduskunta, jolle ympäristövalio-

kunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
5/2000 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (40811975) 23 a §,sellaisena
kuin se on laeissa 755/1993 ja 1032/1997,
muutetaan 15 §, 16 §:n 3 momentti ja 23 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 15 § laissa 42/2000, 16 §:n 3 momentti mainitussa laissa 755/1993
ja 23 §:n 1 momentti mainitussa laissa 103211997, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 15411987, 1079/1989 ja 195/1999 sekä mainitussa laissa 1032/1997, uusi 4 momentti seuraavasti:
3§

Ruokakunnan yhteenlasketut tulot pyöristetään täysiksi kymmeniksi markoiksi siten,
että jos kymmenen markkaa ylittävä tulon
osa on pienempi kuin viisi markkaa, sen
määrä alennetaan, ja jos se on viisi markkaa
tai sitä suurempi, se korotetaan lähimpään
kymmeneen markkaan.
15 §
Asumistuen määrä tarkistetaan:
1) jos ruokakunnan pysyvät kuukausitulot
ovat nousseet tai alentuneet vähintään 1 000
markkaa;
2) jos ruokakunnan käytössä olevasta
asunnosta aiheutuvat 6 §:ssä tarkoitetut ruokakunnan maksamat asumismenot muuttuvat
vähintään 300 markkaa kuukaudessa;
3) jos ruokakunta vaihtaa asuntoa tai asunnon hallintamuoto muuttuu;
4) jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden
lukumäärä muuttuu pysyvästi tai jos ruokakunta ottaa alivuokralaisen taikka luopuu alivuokralaisen pitämisestä;
5) jos ruokakuntaan kuuluva, samassa
asunnossa asuva henkilö aloittaa opinnot,
joiden perusteella hän on oikeutettu opinto200521

tukilain mukaiseen asumislisään tai hän
muutoin tulee oikeutetuksi asumislisään taikka jos samassa asunnossa asuvan 1 §:n 3
momentissa tarkoitetun opiskelijan oikeus
asumislisään päättyy; tai
6) kun asumistuen alkamisesta tai edellisestä tämän momentin mukaisesta tarkistamisesta on kulunut vuosi.
Jos asumistuki alenisi, asumistuen määrää
ei kuitenkaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarkisteta asumismenojen
nousun perusteella, ellei myös pysyvissä
kuukausituloissa ole tapahtunut 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettua muutosta.
Asumistuki tarkistetaan 1 momentin 1
kohdan nojalla tulojen muutosta seuraavan
kuukauden alusta, 2 ja 3 kohdan nojalla sen
kuukauden alusta, josta muuttuneita tai uusia
asumismenoja maksetaan koko kuukaudelta,
4 kohdan nojalla olosuhteiden muutosta seuraavan kuukauden alusta ja 5 kohdan nojalla
sen kuukauden alusta, josta oikeus asumislisään alkaa tai sitä kuukautta seuraavan
kuukauden alusta, jona oikeus asumislisään
päättyy. Jos ruokakunnan tulotaso muuttuu
kesken kuukauden, muutoksen katsotaan
tapahtuneen siitä ajankohdasta, josta muuttunutta tuloa aletaan ansaita. Asumistukea ei
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kuitenkaan koroteta takautuvasti kuin enintään hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun tarkistuksen lisäksi asumistukiin voidaan tehdä yleinen tarkistus valtioneuvoston asetuksella
säädettävällä tavalla ja siinä säädetystä ajankohdasta lukien asumiskustannusten yleisen
muutoksen perusteella.
Asumistuki lakkautetaan:
1) muuttoa seuraavan kuukauden alusta,
jos ruokakunta muuttaa pois asunnosta, johon asumistukea on myönnetty, jollei asumistukea tarkisteta 1 momentin 3 kohdan
perusteella;
2) sen kuukauden alusta, josta ruokakunnalle ei 2 §:n mukaan myönnettäisi asumistukea;
3) sen kuukauden alusta, josta lukien ruokakunnan maksamat 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot lakkaavat; tai
4) sen kuukauden alusta, jolloin 1 momentissa tarkoitettu tarkistus tulee voimaan, jos
ruokakunta ei kansaneläkelaitoksen kehotuksesta kohtuullisessa ajassa anna asumistuen
tarkistamiseksi tarvittavia tietoja.
16 §

Maksettavan asumistuen määrä pyöristetään täysiksi markoiksi siten, että jos täyden
markkaluvun ylittävä osa on pienempi kuin
50 penniä, määrä alennetaan lähimpään täyteen markkalukuun, ja jos se on 50 penniä
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tai suurempi, määrä korotetaan lähimpään
täyteen markkalukuun. Jos maksettava määrä
olisi pienempi kuin 100 markkaa, ei tukea
makseta.
23 §
Asumistuen hakija tai saaja on velvollinen
ilmoittamaan kansaneläkelaitoksen toimistolle kansaneläkelaitoksen määräämällä tavalla
asumistuen myöntämiseksi tai tarkistamiseksi tarvittavat tiedot. Tuensaaja on myös velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan 15 §:n 1
ja 5 momentissa tarkoitetuista olosuhteiden
muutoksista. Kun asumistuki suoritetaan
vuokranantajalle, vuokranantaja on saatuaan
asiasta tiedon velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitoksen toimistolle, jos tuen saajan
oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan päättyy tai hän muuttaa pois asunnosta, johon
tukea on myönnetty. Ilmoituksessa tulee
mainita vuokralaisen hallintaoikeuden päättymisajankohta ja asunnosta pois muuttamisen ajankohta.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2000. Sitä sovelletaan lain voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään, tarkistettavaan tai lakkautettavaan
tukeen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

