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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asu-
mistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 
muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
laki yleisestä asumistuesta, jolla korvattaisiin 
nykyinen asumistukilaki. Esitys perustuu hal-
litusohjelmaan ja kehyspäätöksessä vuosille 
2014—2017 sovittuihin uudistuksiin. 

Uudistuksella yksinkertaistettaisiin asumis-
tuessa hyväksyttävien enimmäisasumis-
menojen määrittelyä kokonaisvuokramallin 
mukaiseksi niin, että hyväksyttävien asu-
mismenojen enimmäismäärään vaikuttavat 
ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan 
koko. Tulojen mukaan määräytyvän omavas-
tuuosuuden määrittely selkiytyisi ja yksinker-
taistuisi. Omavastuu kasvaisi kaikissa kunta-
ryhmissä ja kaikilla tulotasoilla aina 
40 prosenttia bruttotulojen noususta. Tuki-
prosentti olisi edelleen 80 prosenttia asumis-
tuessa hyväksyttävien asumismenojen ja pe-
rusomavastuun erotuksesta. Omavastuu por-
rastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten las-
ten lukumäärän mukaan niin, että samalla tu-
lotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan 
koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasva-
essa.  

Lisäksi laissa uudistettaisiin omistusasun-
toon tukea myönnettäessä huomioon otetta-
vien asumismenojen määrittely sekä tehtäi-
siin pieniä muutoksia tuen myöntämis- ja 
tarkistamismenettelyyn. Ruokakunnan omai-
suudella ei olisi enää vaikutusta asumistuen 
määrään.  

Tuen myöntämisperusteista säädettäisiin 
kokonaisuudessaan lailla. Niitä tarkistettai-
siin vuosittain kansaneläkeindeksillä ja 
enimmäisasumismenojen osalta vuokrien 
muutosta mittaavalla tilastokeskuksen vuok-
raindeksillä. Asumistukiasetuksessa aikai-
semmin ollut etuoikeutettujen tulojen luettelo 
sekä niin ikään asetuksessa olleet säännökset 
asumistuen suunnittelussa, budjetoinnissa ja 
seurannassa sekä tilastoinnissa tarvittavien 
tietojen hankkimisesta nostettaisiin lakiin.  

Asumistukimäärärahan tarve ei merkittä-
västi kasvaisi ehdotettujen tukijärjestelmän 
rakenteellisten uudistusten johdosta nyky-
tasostaan, koska tukea myönnettäessä hyväk-
syttävien enimmäisasumismenojen tasoa 
alennettaisiin nykyisestä maksimitasosta. 
Tukea voitaisiin myöntää enimmäisasumis-
menojen määrään asti myös niissä isommissa 
ja neliövuokraltaan korkeammissa asunnois-
sa, joissa hyväksyttäviä asumismenoja on 
nykyisen lain perusteella leikattu neliövuok-
ra- ja pinta-alanormin ylittymisen vuoksi. 

Perumavastuuosuuksien määrittely uudis-
tettaisiin niin, että asumistuet eivät juuri 
alenisi.  Tämä turvattaisiin lapsiperheillä si-
ten, että omavastuuosuuksien määrittelyssä 
tuloista vähennettävä erä on lasten osalta 
suurempi verrattuna ruokakunnan aikuis-
jäsenten lukumäärän perusteella tehtävään 
vähennykseen.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 
eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia 
siten, että asumistukien välinen valintaoikeus 
poistuisi. Lisäksi ehdotetaan, että eläkkeen-
saajan asumistuki sidottaisiin selkeämmin 
eläkkeen saamiseen, jolloin myös 65 vuotta 
täyttänyt henkilö jatkaisi yleisen asumistuen 
piirissä silloin, kun hän ei saisi eläkkeensaa-
jan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai 
muuta etuutta. 

Asumistuen uudistamisen vuoksi lähes 
kaikkien yleistä asumistukea saavien tuen-
saajien tuet muuttuvat. Vuoden 2013 tietojen 
perusteella asumistuen arvioidaan lain voi-
maan tullessa nousevan tai pysyvän ennal-
laan noin 73 prosentilla tuensaajista ja alen-
tuvan arviolta noin 27 prosentilla tuensaajis-
ta. Tuen muutokset olisivat kuitenkin suu-
rimmalla osalla tuensaajia verraten vähäisiä. 
Asumistukeen hallitusohjelmassa ja kehys-
päätöksessä sovittujen parannusten kanssa 
uudistuksen sekä SATA-komitean esitykseen 
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tehtyjen pienten korjausten ja tuensaajien lu-
kumääräkehityksen arvioidaan lisäävän asu-
mistukimenojen tasoa noin 68 miljoonaa eu-

roa vuositasolla. Ehdotetut lait ovat tarkoite-
tut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2015.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Nykyinen asumistukilaki (408/1975) tuli 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975. Sitä en-
nen asumistukea oli maksettu 1940-luvulta 
alkaen perheenasuntoavustuksena monilapsi-
sille perheille ja vuodesta 1962 alkaen vuok-
ra-asunnoissa asuville lapsiperheille lapsi-
perheiden asumistuesta annetun lain 
(586/1961) mukaisesti. Asumistukilain voi-
maan tullessa heinäkuussa 1975 asumistuki 
ulotettiin lapsiperheiden lisäksi nuoriin lap-
settomiin aviopareihin, opiskelijoihin ja uu-
siin omistusasuntoihin. Asumistuki laajeni 
asteittain 1980-luvulla koskemaan kaikkia 
asunnon hallintamuotoja ja ruokakuntatyyp-
pejä, kun tuki ulotettiin kaiken ikäisiin omis-
tusasuntoihin ja alivuokra-asuntoihin sekä 
yksinasuviin, avopareihin ja muihin lapset-
tomiin ruokakuntiin. Eläkettä saavat yksin 
asuvat ja puolisot olivat tulleet jo vuodesta 
1972 alkaen eläkkeensaajien asumistuen pii-
riin ja yksin asuvat opiskelijat ja puolisot 
aluksi asumistuen piiriin vuodesta 1975 alka-
en ja sittemmin opiskelijoiden asumislisän 
piiriin vuonna 1976. 

Asumistukilakiin on tehty sen voimassa-
olon aikana lukuisia muutoksia lähes vuosit-
tain, mutta tuen tasoa on säädelty ensisijai-
sesti vuosittain annetulla valtioneuvoston 
päätöksellä ja myöhemmin valtioneuvoston 
asetuksella asumistuen määräytymisperus-
teista. Tukiperusteita jouduttiin säästösyistä 
tiukentamaan ja tuensaajien määrän kasvua 
rajoittamaan 1990-luvun alussa olleen laman 
vuoksi. Osittain tästä syystä nykyiset tuen 
tarkkaan kohdentamiseen pyrkivät rajoitukset 
on koettu asukkaan valinnan vapautta rajoit-
taviksi ja tukijärjestelmää perusteettomasti 
mutkistaviksi.  

Asumistukilain mukaista asumistukea 
maksettiin 670 miljoonaa euroa vuonna 2013 
ja tukea sai vuoden lopussa 192 274 ruoka-
kuntaa. Keskimääräinen tuki oli 286 euroa 
kuukaudessa. Tuensaajista 58 prosenttia oli 
yksinasuvia ja 33 prosenttia lapsiperheitä. 
Lapsiperheistä puolestaan 44 030 eli 68 pro-
senttia oli yksinhuoltajaruokakuntia. Tuen-
saajista 116 384 eli 61 prosenttia oli sellaisia 
ruokakuntia, joissa tuensaaja tai puolisoista 

ainakin toinen oli työtön. Tuensaajista valta-
osa eli 95 prosenttia asui vuokra-asunnoissa. 
Tuensaajien keskimääräiset asumismenot 
olivat vuokra-asunnoissa asuvilla 572 euroa 
kuukaudessa ja vuokra-asunnoissa asuvien 
tuensaajien asumismenojen osuus asumistu-
kituloista oli ilman asumistukea 63 prosenttia 
ja asumistuen jälkeen 31 prosenttia. Alun pi-
täen pienituloisille työssä käyville ja ensisi-
jaisesti lapsiperheille tarkoitetusta asumistu-
kijärjestelmästä on tullut pitkälle yksin asu-
vien työttömien ja yksinhuoltajien avustus-
muoto. Asumistuki on kuitenkin edelleen 
huomattava lapsiperheiden tuki, koska tuen 
kokonaismäärästä maksetaan edelleenkin lä-
hes puolet eli 46 prosenttia lapsiperheille. 
Näistä yli 40 prosenttia on ruokakuntia, jois-
sa ainakin toinen puolisoista on työtön.  
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleisen asumistuen tarkoituksena on alen-
taa pienituloisten asumismenoja niin, että 
kohtuullisen asumistason mukainen asumis-
menorasitus ei muodostuisi kohtuuttoman 
suureksi eikä ruokakunnan perustoimeentulo 
vaarantuisi asumismenojen vuoksi. Tavoit-
teena on ollut lisäksi tasoittaa erisuuruisia 
asumismenoja sekä turvata kohtuullinen 
asumistaso myös pienituloisille.  

Asumistukea on alun pitäen myönnetty 
lapsiperheille ja tuen perusteiden mitoittami-
seen ovat keskeisesti vaikuttaneet lapsiper-
heiden tuen tarpeet. Tämän mukaisesti muun 
muassa lapsiperheiden asumisväljyyden pa-
rantamista koskevat tavoitteet on kytketty 
valtion tukemassa tuotannossa sovellettuihin 
väljyysnormeihin. Asumistuen laajentuessa 
koskemaan myös yksin asuvia henkilöitä val-
tion tukemasta tuotannosta ei ole ollut saata-
vissa samanlaista perustetta tuettavan asumi-
sen tasolle. 

Nykyisessä vuoden 1975 asumistukilakiin 
perustuvassa asumistuessa ei asumisväljyy-
delle ole asetettu minimiedellytyksiä kuten 
sitä edeltäneessä lapsiperheiden asumistuki-
järjestelmässä. Neliövuokraan ja enimmäis-
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pinta-alaan perustuva kohtuullisten asumis-
menojen määrittely on kuitenkin merkinnyt 
sitä, että tuki on enimmillään kohtuullisen 
enimmäispinta-alan mukaisessa asunnossa. 
Kun hyväksyttävää neliövuokraa koskeva 
normi on leikannut pienissä asunnoissa asu-
mistuessa hyväksyttävää vuokraa, asumistuki 
on osaltaan tukenut kohtuullista asumisväl-
jyyttä ja asumistason parantamista.  

Asumistuessa hyväksyttävien neliövuokri-
en määrittely ja sen ikä- ja pinta-alaluokit-
telut ovat perustuneet 1990-luvun puoliväliin 
asti vuokrasääntelyn aikana voimassa ollee-
seen lailliseen vuokratasoon. Tuolloin asu-
mistuessa hyväksyttävä vuokrataso asunnon 
ikä- ja pinta-alaluokituksineen perustui niin 
sanottujen tasoyleisohjeiden taulukoihin. 
Näiden perustana puolestaan olivat tilastolli-
set keskivuokrat. Vuokrasääntelyn purkami-
sen jälkeen asumistuessa hyväksyttävien 
vuokrien määrittely on pidetty rakenteellises-
ti ennallaan. Vuonna 2002 voimaan tulleessa 
uudistuksessa enimmäisvuokrataulukon ikä-
luokkia vähennettiin kuitenkin kuudesta 
kolmeen ja kaikkien pienimmille asunnoille 
vahvistettiin omat neliövuokranorminsa.  

Asumistuen perusomavastuuosuuksien 
määrittely on perustunut asunnon sijainnin, 
ruokakunnan koon ja tulotason mukaan mää-
räytyviin kohtuullisiin asumismeno-osuuk-
siin ruokakunnan bruttotuloista. Niiden mää-
rittelyssä on ollut lähtökohtana, että saman-
kokoisella ruokakunnalla asumismenojen 
osuus tuloista kasvaa tulojen noustessa ja 
samalla tulotasolla asumismeno-osuus alenee 
perheen koon kasvaessa. Valtioneuvosto on 
vahvistanut vuosittain näiden periaatteiden 
mukaiset perusomavastuuosuustaulukot, joi-
den perusteella tukea on myönnetty. 

Omavastuuosuuksien laskennassa on käy-
tetty niin sanottuja perustevuokria, joiden mi-
toituksessa käytetty asunnon pinta-ala on ol-
lut hieman pienempi kuin tuen myöntämises-
sä sovellettu enimmäispinta-ala.  

Perusomavastuuosuuksien vuosittaisessa 
määrittelyssä on ollut lähtökohtana, että tuen 
perusteena olevat asumismeno-osuudet on 
säilytetty ennallaan samalla reaalitulotasolla. 
Tulorajoja vuosittain tarkistettaessa on otettu 
huomioon aluksi ansiotason nousu ja vuodes-
ta 1991 lukien elinkustannusindeksin muutos 
sekä tuensaajien vuokrakehitys. Omavastuu-

osuustaulukoiden tarkistaminen oli säännöl-
listä 1990-luvun alkuun saakka. Tuolloin 
jouduttiin työttömyyden nousun vuoksi sääs-
tösyistä rajoittamaan asumistuen kasvua. 
Tämä johti siihen, että omavastuutaulukoihin 
ei enää tehty inflaatiotarkistusta 1990-luvun 
loppupuoliskolla.  

Omavastuutaulukoiden ennallaan pitämi-
nen ja 1990-luvun puolivälissä tehdyt asu-
mistuen leikkaukset käynnistivät kehitys-
suunnan, joka johti siihen, että asumistuen 
omavastuuta alkoi kehittyä jo toimeentulotu-
keen oikeuttavalla bruttotulojen tasolla. Kun 
perusomavastuuosuustaulukot pidettiin en-
nallaan ja tukea myönnettäessä hyväksyttä-
vää vuokratasoa kuitenkin korotettiin useim-
pina vuosina tuensaajien vuokrakehitystä 
vastaavasti, asumistuki ei enää ulottunutkaan 
asumistukilaissa säädettyä pienintä makset-
tavaa tukea vastaavalle tulotasolle asti. Asu-
mistuki päättyi, kun perusomavastuuosuus 
oli vielä huomattavan suuri, mikä aiheutti tu-
loasteikon yläpäähän merkittävän tuloloukun. 
Tämä epäkohta korjattiin vasta vuoden 2009 
tukiperusteissa, minkä jälkeen asumistuen tu-
lorajoja on korotettu hyväksyttävien asumis-
menojen noustessa siten, että asumistuki 
päättyy tuloasteikolla laissa määriteltyä pie-
nintää maksettavaa tukea vastaavalla tulota-
solla. 

Tukiperusteiden jäädyttämisen ja tiukenta-
misen lisäksi omavastuuosuuksien määrittely 
irtaantui tuen perusteena olleista asumisme-
no-osuuksista taulukoihin tehtyjen erillisrat-
kaisujen vuoksi. Asumistuen perusteita lie-
vennettiin toimeentulotuen ja asumistuen yh-
teensovitusta parannettaessa vuonna 1998 
selvitysmies Arajärven esityksen mukaisesti. 
Kun haluttiin varmistua siitä, että asumistuen 
tuloprogressio ei kasvaisi hallitsemattomasti, 
tukiperusteiden tarkistaminen tehtiin aikai-
semmin sovelletusta poikkeavasti. Tällöin ei 
puututtu lainkaan tukiperusteiden määritte-
lyssä käytettyihin asumismeno-osuuksiin, 
vaan perusomavastuuosuustaulukoissa nos-
tettiin täysimääräiseen tukeen oikeuttavia tu-
lotasoja ja voimassa olevat perusomavastuu-
osuudet sijoitettiin uuden tuloasteikon mu-
kaiseen taulukkoon. Tässä ratkaisussa perus-
omavastuuosuudet lievenivät myös täysimää-
räiseen tukeen oikeuttavan tulotason yläpuo-
lella ja asumistuen ulottuvuus tuloasteikolla 
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kasvoi täysimääräiseen tukeen oikeuttavan 
taulukon tulorajojen nousua vastaavasti. 

Vuonna 1998 toteutetun uudistuksen ta-
voitteena oli asumistuen parantamisen ohella 
ensisijaisesti asumismenojen tukemiseen tar-
vittavan toimeentulotuen vähentäminen. Yh-
den hengen ruokakunnilla täysimääräiseen 
tukeen oikeuttava tuloraja ulotettiin työ-
markkinatukea vastaavalle bruttotulojen ta-
solle. Tämä turvasi tuolloin sen, että työ-
markkinatukea saava ei asumistuessa hyväk-
syttävällä vuokratasolla tarvinnut enää asu-
mismenoihinsa toimeentulotukea.  

Uudistukseen käytettävissä olleella määrä-
rahalla lapsiperheillä ei voitu saavuttaa sa-
maa tavoitetta, vaan perheellä tuloista johtu-
vaa omavastuuosuutta jäi edelleenkin mak-
settavaksi jo toimeentulotukeen oikeuttavalla 
bruttotulojen tasolla. Sittemmin asumistuessa 
hyväksyttävien asumismenojen määrän kas-
vu ja toimeentulotuen nousu ovat johtaneet 
siihen, että työmarkkinatuen tulotaso ei enää 
täysin poista toimeentulotuen tarvetta yksin 
asuvalla asumistuessa hyväksyttävälläkään 
vuokratasolla, vaan täysimääräisen tuen tulisi 
ulottua työmarkkinatuen tasoa korkeammalle 
tulotasolle. Tämän lisäksi käytännössä toi-
meentulotuen tarvetta on lisännyt se, että 
asumistuessa hyväksyttävä vuokrataso on 
jäänyt yhä enemmän siitä vuokratasosta, joka 
toimeentulotukea myönnettäessä on katsottu 
tarpeellisen suuruiseksi.  

Nykyisiä perusomavastuuosuuksia joudut-
tiin vielä korjaamaan yksittäisissä tuloluokis-
sa vuonna 2002 kun siirryttäessä euromääräi-
siin perusomavastuuosuuksiin haluttiin mah-
dollisimman pienellä määrärahan lisäyksellä 
turvata se, että kenenkään tuki ei laskisi eu-
romuunnoksen vuoksi. 

Edellä mainitut perusomavastuuosuuksiin 
tehdyt muutokset ovat johtaneet siihen, että 
asumismeno-osuuksista lähtevä omavastuu-
osuustaulukon laskennan jäljittäminen on 
varsin työlästä eikä kaikilta yksityiskohdil-
taan onnistu lainkaan ilman perusteiden mää-
rittelyn ja sen historian tarkkaa tuntemusta. 
Palaaminen asumismeno-osuuksien avulla 
määriteltäviin perusomavastuuosuuksiin olisi 
mahdollista vain lievennettäessä tai tiuken-
nettaessa omavastuuosuuksia kauttaaltaan. 

Vuodesta 1975 voimassa olleeseen asumis-
tukilakiin on tehty useita muutoksia, minkä 

vuoksi myös lainsäädäntöä on tarpeen sel-
kiinnyttää ja nostaa asetuksessa olevat etuoi-
keutetut tulot perustuslain edellyttämällä ta-
valla lakiin.  

Tämä esitys perustuu SATA-komitean eh-
dotukseen (Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvityksiä 2009:62), jossa lähtökohtana ovat 
olleet ensisijaisesti hallinnon toimivuuden 
parantamiseen tähtäävät tavoitteet. Tässä yh-
teydessä kansainvälinen vertailu ei ole ollut 
tarpeen. Asumistuen uudistamisen perusteena 
olevassa asumistukiraportissa on pieni poh-
joismainen asumistukien vertailu (SATA-
komitealle tehtyjä selvityksiä: Yleisen asu-
mistuen uudistaminen, Asumistukityöryhmän 
raportti (16.6.2009). Tämän lisäksi esitykses-
sä on otettu huomioon hallitusohjelmassa esi-
tetty enimmäisasumismenojen korottaminen 
50 eurolla kuukaudessa ja omavastuuosuuk-
sien alentaminen 8 prosentilla. Tämän lisäksi 
esitykseen sisältyy vuosien 2014–2017 ke-
hyspäätöksessä sovittu ja vuoden 2014 tuki-
perusteissa toteutettu enimmäisasumismeno-
jen korottaminen kustannusvaikutukseltaan 
10 miljoonalla eurolla. Tässä yhteydessä eri-
tyisesti Helsingissä mutta myös muulla pää-
kaupunkiseudulla enimmäisasumismenoja on 
korotettu enemmän kuin muissa kunnissa.   

Esitykseen sisältyy hallituksen rakennepo-
liittisen päätöksen (25.3.2014) mukainen 
asumistuessa huomioon otettava ansiotulojen 
suojaosa. 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Asumistuessa hyväksyttävien enimmäis-
asumismenojen määrittely on jokseenkin 
mutkikasta. Hyväksyttävään vuokratasoon 
vaikuttavat asunnon neliövuokra ja pinta-ala. 
Hyväksyttävä neliövuokra on porrastettu 
paitsi asunnon sijainnin, myös asunnon omi-
naisuuksien mukaan. Siihen vaikuttavat 
asunnon koko, valmistumis- tai perusparan-
tamisvuosi ja asunnon varustetaso. Käytän-
nössä, erityisesti vapaarahoitteisissa asun-
noissa, asunnon vuokraan vaikuttaa kuitenkin 
enemmän asunnon sijainti kuin asunnon 
ominaisuudet.  

Alun pitäen aravavuokrien tasoon perustu-
neessa kohtuullisten asumismenojen normin 
tason määrittelyssä ovat vaikuttaneet uu-
demmissa asunnoissa lainoista maksettavat 
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pääomamenot. Tämän vuoksi on ollut perus-
teltua hyväksyä korkeampi vuokra uusissa tai 
perusparannetuissa asunnoissa. Tältä osin 
vuokranmäärityksessä käytettävä vuokrien 
tasaus on vähentänyt eri-ikäisten asuntojen 
vuokraeroja. Asunnon valmistumisvuoteen 
rinnastettavan peruskorjaus- tai perusparan-
tamisvuoden selvittäminen on hallinnollisesti 
työlästä, kun sitä ei saada suoraan rekisteri-
tietona. Asuinrakennusten järkevä kunnossa-
pito edellyttää jatkuvia kunnossapitotoimen-
piteitä tai niihin varautumista, josta aiheutu-
vat menot peritään vähitellen vuokrissa eikä 
vuokratasoa nosteta vasta korjaustoimenpi-
teitten valmistuttua. Tämän vuoksi on tärke-
ää, että tukea myönnettäessä hyväksyttävä 
vuokrataso vastaa eri-ikäisten asuntojen kes-
kimääräisiä vuokria.  

Asumistukijärjestelmässä sovelletut enim-
mäispinta-alat ovat alkuperäisen asumisväl-
jyyden parantamiseen ja parempaan asumi-
sen tasoon pyrkimistä tukevan tarkoituksensa 
vastaisesti muodostuneet erityisesti pienissä 
asunnoissa asumisvaihtoehtoja tarpeettomasti 
karsivaksi esteeksi. Erityisen ongelman pin-
ta-alanormit ovat muodostaneet erikokoisia 
asuntoja tarjoaville vuokranantajille. Saman-
kaanhintainen isompi asunto ei ole käynyt 
kaupaksi, kun pienempään asuntoon on voi-
nut saada tukea koko vuokrasta.  

Kohtuullisten asumismenojen määrittely on 
koettu tarpeettoman mutkikkaaksi. Käytän-
nössä se on myös epätarkoituksenmukaisella 
tavalla vaikuttanut asuntojen valintaan. Van-
hoihin ja pinta-ala- tai neliövuokranormin 
ylittäviin asuntoihin on saanut vähemmän tu-
kea kuin uudempiin asuntoihin.  

Asumistuensaajien vuokrat ovat yhä use-
ammin ylittäneet asumistuessa hyväksyttävän 
neliövuokran. Vuoden 2013 lopussa neliö-
vuokranormin ylittävien tapausten osuus 
vuokra-asunnoissa asuvista tuensaajista oli 
kuntaryhmästä riippuen valtion tukemissa 
asunnoissa 27—51 prosenttia ja vastaavasti 
vapaarahoitteisissa asunnoissa 45—80 pro-
senttia. Keskimääräinen vuokranormin ylitys 
oli valtion lainoittamissa asunnoissa 1—
2,7 €/m2/kk ja vapaarahoitteisissa asunnoissa 
1,7—6,5 €/m2/kk. Korkeimmat ylitysosuudet 
olivat pääkaupunkiseudulla vapaarahoittei-
sissa asunnoissa.  

Pinta-alanormien ylitysten osuus oli vuok-
ra-asunnoissa kuntaryhmästä riippuen 42—
54 prosenttia ja keskimääräinen ylitys 11—
14 m2. Omistusasunnoissa asuvilla pinta-
alanormin ylitysten osuus oli 53—75 pro-
senttia ja keskimääräinen ylitys 16—32 m2. 
Pinta-alanormien ylityksiä on eniten pienillä 
ruokakunnilla. Yhden lapsen yksinhuoltaja-
ruokakunnilla normi ylittyy 67 prosentilla tu-
ensaajista. Syynä on usein se, että asunto on 
käynyt asumistukinormien mukaan liian 
isoksi, kun yksinhuoltaja on jäänyt lapsensa 
kanssa asumaan perheasuntoon, josta toinen 
puoliso on muuttanut pois. Näissä tapauksis-
sa ylityksen suuruus on keskimäärin runsaat 
12 m2. 

Asumistuen perusomavastuuosuustaulu-
koiden määrittely on koettu ongelmalliseksi 
myös sen vuoksi, että tukiperusteita ei ole 
pystytty laskemaan erilaisiin suunnittelu- ja 
seurantamalleihin suoraan paranmetreistä, 
vaan taulukoiden arvot on jouduttu lukemaan 
eri laskentaohjelmiin. Tukiperusteiden laa-
dintaa on toivottu selkeämmäksi ja läpinäky-
väksi.  

Myöskään yksittäisen asumistuen laskemi-
nen ei ole ollut mahdollista ilman laajoja pe-
rusomavastuuosuustaulukoita tai asumistuen 
laskentaohjelmaa. Asumistuen omavastuun 
kasvu, tuloprogressio, vaihtelee nykyjärjes-
telmässä ruokakunnan koon ja tulotason mu-
kaan. Yli puolet tuensaajista saa täysimää-
räistä tukea, joten heidän osaltaan tuloista 
johtuvan omavastuun laskentatavan uudista-
minen ei tuo muutosta tuen määrään. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeinen 

s isäl tö  

3.1 Laki yleisestä asumistuesta 

Asumistukijärjestelmä esitetään yksinker-
taistettavaksi ja uudistettavaksi antamalla uu-
si asumistukilaki, jonka nimeksi esitetään la-
ki yleisestä asumistuesta.  Uudistus perustuu 
Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) 
ehdotuksiin sosiaaliturvan uudistamiseksi 
(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2009:62). Uudistuksen tarkempi sisältö on 
määritelty komitean asumistukiraportissa 
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(Yleisen asumistuen uudistaminen, Asumis-
tukityöryhmän raportti 16.6.2009). 
 
 
Tukea ruokakunnalle asumiseen 

Asumistuella alennetaan pienituloisten 
perheiden ja muiden ruokakuntien asumis-
menoja. Samalla pyritään edistämään myös 
pienituloisten mahdollisuuksia kohtuulliseen 
asumistasoon. 

Asumistukea myönnetään Suomessa sijait-
sevan vuokra- omistus- tai asumisoikeus-
asunnon asumismenoista. Asumisoikeu-
sasunnoista annetun lain (650/1990) mukai-
seen asumisoikeusasuntoon tukea myönne-
tään kuten vuokra-asuntoon lukemalla asu-
misenoiksi vuokran sijasta käyttövastike.  

Vuokra-asunnon tukea myönnetään myös 
osaomistusasuntoihin silloin, kun asunnon 
hallinta perustuu vuokrasuhteeseen. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä olisi muutoinkin, 
että vuokra-asunnon hallinta perustuu asuin-
huoneistojen vuokrauksesta annetun lain 
(481/1995) mukaiseen vuokrasuhteeseen. 
Asunnon tulee olla tarkoitettu pysyvään 
asuinkäyttöön. Asumistukea ei myönnettäisi 
vapaa-ajan asumiseen, majoitustoimintaan 
eikä hoitosuhteisiin.  

Asumistukea myönnetään 80 prosenttia 
hyväksyttävien enimmäisasumismenojen ja 
tulojen sekä ruokakunnan koon mukaan mää-
räytyvän perusomavastuun erotuksesta. Tu-
ensaajan itsensä maksettavaksi jää asumistu-
kijärjestelmässä näin ollen aina vähintään 20 
prosenttia asumismenoista. Tällä pyritään 
vaikuttamaan siihen, että tuensaajalla olisi 
omaa mielenkiintoa vuokran suuruuteen ja 
sen tason kehitykseen. 

Asumistukea myönnettäisiin edelleenkin 
ruokakunnalle, jonka muodostavat asunnossa 
asuvat henkilöt. Asunnossa asuva henkilö voi 
kuitenkin muodostaa oman ruokakuntansa, 
jos hänellä on hallinnassaan osa asuntoa eril-
lisen vuokrasopimuksen tai vastaavan hallin-
tasopimuksen perusteella. Avio- ja avopuoli-
sot sekä suoraan etenevässä tai takenevassa 
polvessa olevat sukulaiset kuuluvat kuitenkin 
aina samaan ruokakuntaan asunnon hallinta-
sopimuksesta riippumatta. Perheenjäsenen ti-
lapäinen poissaolo asunnosta ei estäisi pitä-
mästä häntä ruokakunnan jäsenenä. 

Tukea myönnettäessä hyväksyttävät asumis-
menot 

Vuokra-asunnossa asumismenoiksi luetaan 
kuten aikaisemminkin vuokra ja mahdolliset 
erilliset vesimaksut ja lämmityskustannukset. 
Aikaisemmasta poiketen vesimaksuina käy-
tettäisiin myös vuokra- ja osakeasunnoissa 
todellisten menojen asemesta ruokakunnan 
koon mukaan määräytyviä keskimääräisiin 
lukuihin perustuvia arvoja. Lämmityskustan-
nusnormi porrastuisi aikaisemmasta poiketen 
maakuntien mukaan kolmeen ryhmään. 
Lämmitysnormi määräytyisi ruokakunnan jä-
senmäärän mukaan niin, että yhden hengen 
ruokakunnan normia korotettaisiin ruoka-
kunnan koon kasvua vastaavasti. Asumisoi-
keusasunnoissa asumismenot määräytyisivät 
kuten vuokra-asunnoissa. Asumismenoiksi 
hyväksyttäisiin myös osa asumisoikeusmak-
sun maksamiseksi otetun henkilökohtaisen 
lainan korosta kuten omistusasunnossakin. 
Tällöin myös yleisessä asumistuessa sovellet-
taisiin eläkkeensaajan asumistuessa ja vero-
tuksessa hyväksyttyä käytäntöä. 

Omistusasunnoissa hyväksyttävien asu-
mismenojen määrittely uudistettaisiin. Osa-
keasunnoissa, jotka vastaisivat asumistuki-
lain tarkoittamia yhtiömuotoisia osake- ja 
osuuskunta-asuntoja, erikseen maksettavat 
vesimaksut ja lämmityskustannuserät otettai-
siin huomioon kuten vuokra-asunnoissakin. 
Muissa omistusasunnoissa hoitomenoina 
otettaisiin huomioon asunnon sijainnin ja 
ruokakunnan koon mukaan määräytyvät hoi-
tomenoerät. Lisäksi omistusasunnoissa otet-
taisiin huomioon aikaisempaan tapaan asun-
non hankkimista tai perusparantamista varten 
otettujen lainojen koroista 73 prosenttia. 
Korkomenojen osuutta on korotettu verotuk-
sessa tapahtuvaa muutosta vastaavasti, kor-
kovähennyksen alentuessa 75 prosenttiin 
vuonna 2014. Asumistuella tuettavan korko-
osuuden perusteena on, että asumistukena ja 
verovähennyksenä annettavan tuen määrä 
olisi yhteensä yhtä suuri kuin asumistuki vas-
taavan suuruisesta vuokrasta.  

Osakeasunnossa maksettavaan vastikkee-
seen voi sisältyä sekä hoito- että rahoitusvas-
tiketta. Kun asuntolainojen lyhentämisen tu-
kemista ei voida pitää tarkoituksenmukaise-
na, hoito- ja rahoitusmenojen määrää on tar-
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peen vielä säännellä erikseen. Osakeasunnos-
sa hoitomenoina hyväksyttävä vastike ja 
muut hoitomenot olisivat enintään 30 pro-
senttia enimmäisasumismenoista (enimmäis-
hoitomenot). Jos hoitomenot ylittävät enim-
mäishoitomenot, ne otettaisiin ylityksen osal-
ta huomioon rahoitusmenoina. Hyväksyttävät 
rahoitusmenot, siis 73 prosenttia enimmäis-
hoitomenot ylittävästä vastikkeesta ja 73 pro-
senttia henkilökohtaisten lainojen koroista, 
olisivat korkeintaan 70 prosenttia enimmäis-
asumismenoista (enimmäisrahoitusmenot). 
Omakotitaloissa ei erillistä hoitomenoleikku-
ria tarvittaisi, koska hoitomenot otettaisiin 
huomioon laissa vahvistetun suuruisina. 

Omakotitalojen hoitomenojen tasoa esite-
tään hieman korotettavaksi verrattuna SATA 
-komitean esittämään tasoon. Hoitomenojen 
taso määriteltäisiin siten, että tuen taso vas-
taisi nykyjärjestelmässä pinta-ala ja neliö-
vuokranormin soveltamisen jälkeen muodos-
tunutta tasoa. 

Omakotitalon hoitomenoja esitettäisiin ko-
rotettavaksi 4 prosentilla Etelä-Savon, Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa 
ja 8 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan, Kai-
nuun ja Lapin maakunnissa. Korotuksen por-
rastus vastaisi nykyistä lämmitysryhmissä 
olevaa eroa hoitomenojen tasossa. Tällöin 
voitaisiin luopua nykyisestä, ongelmalliseksi 
muodostuneesta, kuntakohtaisesta lämmitys-
ryhmäluokittelusta. Hoitomenoeriä ja erillisiä 
lämmityskustannuksia sekä vesimaksuja esi-
tettäisiin tarkistettavaksi vuosittain kansan-
eläkeindeksin muutosta vastaavasti. 
 
 
Enimmäisasumismenojen taso perustuu ko-
konaisvuokraan 

Asumistuessa huomioon otettavien enim-
mäisasumismenojen määrittelyä yksinkertais-
tettaisiin huomattavasti aikaisemmasta me-
nettelystä. Asunnon ominaisuuksilla, koolla, 
iällä ja varustetasolla tai lämmitysjärjestel-
mällä ei olisi enää vaikutusta hyväksyttävien 
asumismenojen määrään. Asumistuessa hy-
väksyttävien enimmäismääräisten asumisme-
nojen tasoon vaikuttaisivat ainoastaan asun-
non sijainti ja ruokakunnan koko. Tämä yk-
sinkertaistaisi ja helpottaisi tuen myöntämistä 
ja lisäisi asukkaiden mahdollisuuksia valita 

asuntonsa tarjolla olevasta asuntokannasta 
ilman, että tarvitsisi pohtia sitä, rajoittavatko 
asunnon ominaisuudet tuen määrää. 

SATA-komitean ehdotuksessa enimmäis-
asumismenojen määrittelyssä lähtökohtana 
ovat vapaarahoitteisissa asunnoissa asuvien 
tuensaajien keskivuokrat. Näiden arvioidaan 
asumistukiraportin mukaan parhaiten edusta-
van erikokoisten ruokakuntien keskimääräis-
tä vuokratasoa eri kuntaryhmissä. Ne olivat 
kuntaryhmittäin ja ruokakunnan koon mu-
kaan maaliskuussa 2009 seuraavat:  
 
Ruoka-
kun-nan 

koko 
henkeä 

I 
kunta- 
ryhmä 

II  
kunta- 
ryhmä 

III  
kunta- 
ryhmä 

IV  
kunta- 
ryhmä 

 1  482  481  395  336 
 2  857  657  541  472 
 3  780  763  645  569 
 4  863  853  711  637 
 5  944  951  774  687 
 6  947  1005  825  755 
 7  1040  1176  873  787 
 8  1024  1024  937  906 
 

Edellä mainittuja keskivuokria ei ole kui-
tenkaan voitu käyttää sellaisenaan hyväksyt-
tävien kokonaisvuokrien enimmäismäärinä. 
Uudistuksen lähtökohtana on ollut se, että 
hyväksyttäviä enimmäisvuokria koskeva uu-
distus tehtäisiin suurin piirtein kustannus-
neutraalisti. Tällöin hyväksyttävät enimmäis-
asumismenot on ollut tarpeen rajata tasolle, 
jolle ne ovat jääneet keskimäärin, kun asun-
non ikä sekä neliövuokra- ja pinta-alanormit 
ovat määritelleet kussakin tapauksessa hy-
väksytyn vuokratason. 

Tämän mukaisesti asumistuessa hyväksyt-
tävä vuokrataso olisi kuntaryhmittäin 1—4 
hengen ruokakunnilla vuoden 2010 tasossa 
seuraava:  
 
Ruoka-
kun-nan 

koko 
henkeä 

I 
kunta- 
ryhmä 

II 
 kunta- 
ryhmä 

III  
kunta- 
ryhmä 

IV  
kunta- 
ryhmä 

 1  370  365  300  260 
 2  555  545  460  400 
 3  720  700  595  528 
 4  850  825  715  635 
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Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin 
neljä henkilöä, edellä mainittuja 4 hengen 
enimmäisasumismenoja korotetaan I kunta-
ryhmässä 115 euroa, II kuntaryhmässä 110 
euroa, III kuntaryhmässä 105 euroa ja IV 
kuntaryhmissä 100 euroa jokaista neljä hen-
kilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.  

Edellä esitettyjen enimmäisasumismenojen 
katsottaisiin vastaavan vuonna 2009 vahvis-
tettua vuokraindeksiä, jota sovellettaisiin 
enimmäisasumismenojen tasoa määritettäes-
sä vuoden 2010 tasolle. Tarkoituksena on, et-
tä indeksitarkistukset tehtäisiin tulemaan 
voimaan aina kalenterivuoden alusta. Voi-
massa oleviin tukiin tarkistettuja enim-
mäisasumismenoja ja hoitomenoja sovellet-
taisiin vuosi- tai välitarkistuksessa.  

Asumistuessa sovellettavien enim-
mäisasumismenojen taso esitetään kytkettä-
väksi vuokratason kehitykseen. Sitä mitattai-
siin Tilastokeskuksen vuositilaston vuok-
raindeksin kehityksellä. Vuositilaston aineis-
to on laajempi kuin neljännesvuositilastossa, 
minkä vuoksi ehdotetaan käytettäväksi vuosi-
indeksin muutosta vaikkakin sen tiedot ovat 
neljännesvuositilaston lukuja vanhemmat.  

Vuoden 2014 tasolla SATA-komitean esit-
tämä asumistuessa hyväksyttävä enimmäis-
vuokrataso korjattuna asumismenojen vuosi-
tilaston vuokrien muutoksella ja lisättynä sii-
hen hallitusohjelmassa sovittu, kansaneläke-
indeksin muutoksella korjattu, 54 euron ko-
rotus olisi kuntaryhmittäin 1—4 hengen ruo-
kakunnilla seuraava. Tämän lisäksi enim-
mäisvuokriin on vielä tehty vuoden 2014 
asumistuen määräytymisperusteissa kunta-
ryhmittäin porrastettu tasokorotus:  
 
 
Ruokakun-
nan koko 
henkeä 

I 
kunta- 
ryhmä 

II 
 kunta- 
ryhmä 

III  
kunta- 
ryhmä 

IV  
kunta- 
ryhmä 

 1  489  474  396  349 
 2  708  681  578  508 
 3  903  858  733  650 
 4  1055  1000  868  775 
 

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin 
neljä henkilöä, 4 hengen enimmäisasumis-
menoja korotettaisiin I kuntaryhmässä 132 
euroa, II kuntaryhmässä 125 euroa, III kunta-
ryhmässä 119 euroa ja IV kuntaryhmissä 113 

euroa jokaista neljä henkilöä ylittävää ruoka-
kunnan jäsentä kohden. 

Ehdotetut enimmäisasumismenot ovat pää-
osin hieman korkeammat kuin nykyisessä 
asumistuessa vuoden 2014 tukiperusteiden 
(839/2013) mukaiset, vanhimmassa ikäluo-
kassa ennen vuotta 1986 valmistuneissa tai 
perusparannetuissa asunnoissa, hyväksytyt 
maksimivuokrat.  

Asumistuen enimmäisvuokrat esitettäisiin 
kirjattavaksi lakiin vuoden 2013 vuokrain-
deksin mukaisesti vuoden 2015 tasossa.   

Tämän mukaisesti enimmäisvuokratasot 
olisivat vuonna 2015 seuraavat:  
 
 
Ruokakun-
nan koko 
henkeä 

I 
kunta- 
ryhmä 

II 
 kunta- 
ryhmä 

III  
kunta- 
ryhmä 

IV  
kunta- 
ryhmä 

 
 1  508  492  411  362 
 2  735  706  600  527 
 3  937  890  761  675 
 4  1095  1038  901  804 
 

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin 
neljä henkilöä, 4 hengen enimmäisasumis-
menoja korotettaisiin I kuntaryhmässä 137 
euroa, II kuntaryhmässä 130 euroa, III kunta-
ryhmässä 123 euroa ja IV kuntaryhmissä 118 
euroa jokaista neljä henkilöä ylittävää ruoka-
kunnan jäsentä kohden. 

Laissa vahvistetut enimmäisasumismenot 
vastaavat vuoden 2013 vuokraindeksin piste-
lukua ja niitä sovelletaan vuodesta 2015 al-
kaen. Tämän jälkeen enimmäisasumismenoja 
tarkistetaan vuosittain seuraamaan vuokrain-
deksin kehitystä. Indeksitarkistus tehdään en-
simmäistä kertaa vuoden 2016 alusta lukien. 
Vuoden alussa voimaan tulevia uusia enim-
mäisasumismenoja sovelletaan uusiin tuen-
saajin vuoden alusta lukien ja tukea jo saa-
viin vuositarkistuksesta tai välitarkistuksesta 
alkaen.  

Tukea myönnettäessä enimmäisasumisme-
nojen määrässä otetaan aikaisempaan tapaan 
huomioon tilanteet, joissa vammaisen henki-
lön tilantarve on hänen tarvitsemiensa apuvä-
lineiden tai häntä hoitavan henkilön tilantar-
peen vuoksi erityisen suuri. Tällaisessa tapa-
uksessa hyväksyttävät enimmäisasumismenot 
määräytyvät yhtä henkilöä suuremman ruo-



 HE 52/2014 vp 
  

11

kakunnan enimmäisasumismenojen mukai-
sesti.  
Omavastuuosuuksien lineaarinen määrittely 

Asumistukilaissa sovellettu omavastuu-
osuuksien määrittely on perustunut määräy-
tymisperusteiden laskennassa käytettyihin 
perustevuokriin, joiden taustalla ovat olleet 
tavoitteelliset asumismeno-osuudet. Omavas-
tuut ovat porrastuneet ruokakunnan koon ja 
asunnon sijainnin mukaan niin, että samalla 
tulotasolla omavastuu on ollut pienempi suu-
remmalla ruokakunnalla. Vastaavasti korke-
ampien asumismenojen kuntatyhmässä oma-
vastuu on ollut pienempi kuin alhaisempien 
kustannusten alueella. Viimeksi mainitulla 
määrittelyllä on pyritty turvaamaan se, että 
asumisenojen osuus tuloista olisi sama riip-
pumatta asumisenojen tasosta. Kuten edellä 
on todettu omavastuuosuustaulukot ovat käy-
tännössä hankalat ja niiden laskennan jäljit-
täminen on varsin vaikeaa. 

Omavastuiden määrittelyä esitetään yksin-
kertaistettavaksi siten, että tuloista johtuva 
omavastuu voitaisiin laskea yhdellä lasku-
kaavalla samaan tapaan kuin eläkkeensaajan 
asumistuessa. Erikokoisten ruokakuntien 
omavastuussa otettaisiin huomioon ruoka-
kunnan koko ja rakenne. Omavastuiden alu-
eellisesta porrastuksesta luovuttaisiin. 

Omavastuu kasvaisi tulotasosta riippumatta 
aina 40 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittä-
vät täysimääräiseen tukeen oikeuttavan tulo-
rajan vähennettynä ruokakunnan aikuisten ja 
lasten lukumäärän perusteella määräytyvällä 
sekä kiinteällä parametriarvolla. Yleisessä 
muodossaan omavastuun laskukaava oli SA-
TA-komitean esittämässä muodossa: 
 
 
POV=0,4*(T-(445+85*A+190*L)), jossa  

POV= perusomavastuu 
T= asumistukitulo 
A= aikuisten lukumäärä 
L= lasten lukumäärä 

 
Vakiomäärä (445 euroa) on täysimääräi-

seen tukeen oikeuttava tuloraja. Esitettävällä 
lasten lukumäärän huomioon ottavalla mää-
rittelyllä turvataan se, että nykyiset ruoka-
kunnan koon mukaan porrastuvat omavas-
tuuosuudet eivät nouse ja tuet pääosin hie-

man kasvavat. Vuoden 2010 kansaneläkein-
deksin tasossa, joka on lähtötasona laissa 
vahvistettaville omavastuun arvoille, oma-
vastuun laskukaava olisi muodossa  
 
POV=0,4*(T-(555+92*A+205*L)). 
 

Tällöin kaavassa on otettu huomioon kan-
saneläkeindeksin arvo vuonna 2010 ja tulora-
joihin tehty vuonna 2012 toteutettu tasokoro-
tus. Parametriarvoissa on lisäksi otettu huo-
mioon hallitusohjelmassa sovittu omavastuu-
osuuksien alentaminen 8 prosentilla vuoden 
2015 alusta lukien. Omavastuuosuuskaavan 
parametrejä korotettaisiin vuosittain kansan-
eläkeindeksin muutoksella.  

Vuonna 2014 sovellettavassa kansaneläke-
indeksin tasossa kaava olisi muodossa: 
 
POV=0,4*(T-(602+100A+222*L)). 
 

Tällä kaavalla laskettuja omavastuuosuuk-
sia on mahdollista verrata vuoden 2014 asu-
mistukiperusteisiin.  

Lain voimaan tullessa vuonna 2015 kan-
saneläkeindeksin kehitystä koskevan arvion 
mukaan omavastuukaavan kiinteä erä olisi 
615 euroa ja aikuisen kerroin 102 euroa sekä 
lapsen kerroin 227 euroa. Omavastuun las-
kukaava ja sen kansaneläkeindeksiin sidottu 
vuosittainen tarkistaminen turvaisi sen, että 
yksin asuva työmarkkinatukea saava henkilö 
saisi täysimääräistä asumistukea, jolloin hä-
nellä ei olisi vielä tuloista johtuvaa omavas-
tuuosuutta. 

Kun uusien enimmäisasumismenojen ja 
omavastuiden tasoa ei enää erikseen vahvis-
tettaisi vuosittain, on tärkeää, että Kansan-
eläkelaitos esittää tiedotteissaan ajan tasalla 
olevat normit ja että ne olisivat muutoinkin 
tukea hakevien kansalaisten ja muiden tietoa 
tarvitsevien saatavilla.  

Lapsilla tarkoitetaan alle 18-vuotiaita ruo-
kakuntaan kuuluvia henkilöitä. Ruokakunnan 
jäsenen täyttäessä 18 vuotta, omavastuu las-
kettaisiin uudestaan vasta siinä vaiheessa, 
kun tukea muutoin tarkistettaisiin tai myön-
nettäisiin uudella hakemuksella. 

Omavastuun määrittely olisi nykyiseen ti-
lanteeseen nähden selkeämpi ja sen määrä 
helposti laskettavissa. Vuoden 2014 tasossa 
esimerkiksi neljän hengen, kahden aikuisen 
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ja kahden lapsen muodostamalla ruokakun-
nalla, tulotasolla 1 500 euroa, omavastuu oli-
si 101,60 euroa kuukaudessa (=0,4*((1500-
(602+100*2+222*2))). Omavastuu olisi kun-
taryhmästä riippuen tyypillisimmillään muu-
tamasta eurosta 50 euroon, lapsiperheillä 
enemmänkin, pienempi kuin nykyisessä jär-
jestelmässä. Yksittäisen ruokakunnan tuen 
muutos lain voimaan tullessa riippuu siitä, 
millä tasolla ruokakunnan nykyinen tuki on 
vuonna 2014.  
 
 
 
Muut muutokset nykyjärjestelmään 

Uudessa asumistukilaissa ehdotetaan tehtä-
väksi eräitä muita tukijärjestelmää selkiinnyt-
täviä ja yksinkertaistavia muutoksia verrattu-
na nykyjärjestelmään. 

Vuodesta 1975 voimassa olleeseen asumis-
tukilakiin on tehty lukuisia muutoksia. Muu-
toinkin on tarpeen selkiinnyttää lainsäädän-
töä. Tämän vuoksi esitetään, että asumistuki-
laki kirjoitetaan kokonaan uudestaan, vaik-
kakin se monelta osin säilyy entisellään. Sa-
malla tuen myöntämisen perusteista voidaan 
kokonaisuudessaan säätää lailla. Asumistu-
kiasetuksessa oleva etuoikeutettujen tulojen 
luettelo nostettaisiin perustuslain vaatimalla 
tavalla lakiin ja muutoinkin laki rakennettai-
siin siten, että alemmanasteisia säännöksiä ei 
enää tarvittaisi. Samalla lain sisältöä ja käsit-
teitä yhdenmukaistettaisiin eläkkeensaajan 
asumistuesta annetun lain (571/2007) kanssa. 

Asumistuessa sovellettavaa tulokäsitettä 
yksinkertaistettaisiin ja selkiinnytettäisiin se-
kä yhdenmukaistettaisiin muiden vastaavien 
etuuksien kuten työmarkkinatuen ja kotihoi-
don tuen kanssa. 

Asumistukea myönnettäisiin ruokakunnan 
jäsenten yhteenlaskettujen jatkuvien kuukau-
situlojen perusteella.  Alaikäisten lasten tulo-
ja ei enää otettaisi huomioon lukuun ottamat-
ta harvinaista tilannetta, jossa tuen hakijoina 
olisivat alaikäinen tai hänen puolisonsa. Las-
ten tuloilla ei ole ollut käytännössä merkitys-
tä, koska ainoastaan noin 400 ruokakunnalla 
lasten tulot ovat vaikuttaneet asumistuen 
määrään.  

Asumistuen myöntämisessä sovellettua py-
syvän kuukausitulon käsitettä esitetään sel-

kiinnytettäväksi siten, että tukea myönnettäi-
siin ensisijaisesti jatkuvien tulojen perusteel-
la. Jatkuvana pidettäisiin vähintään kolme 
kuukautta kestävää yhdenjaksoista kuukausi-
tuloa. Jos tällaista tuloa ei löydy, käytettäisiin 
tuen myöntämisajankohdasta eteenpäin las-
kettavaa arvioitua kahdentoista kuukauden 
keskimääräistä tuloa.  

Asumistukiasetuksen etuoikeutettuja tuloja 
koskeva luettelo nostettaisiin lakiin. Luette-
loon esitettäisiin lisättäväksi omaishoidon tu-
esta annetun lain mukainen hoitopalkkio, jo-
ka on etuoikeutettua tuloa myös eläkkeensaa-
jan asumistuesta annetussa laissa.  Yleisen 
asumistuen saajissa omaishoidon tukea saa-
via on varsin vähän, joten muutoksella ei ole 
mainittavaa kustannusvaikutusta. Omaisuu-
desta ei enää laskettaisi tuloa. Omaisuuden 
huomioon ottaminen on tarpeettomasti mut-
kistanut tuen hakemis- ja myöntämismenette-
lyä, koska asumistuensaajilla on ollut vain 
harvoin tuloksi luettavaa omaisuutta. Korko-
tulojen laskennassa sovellettua käyttövarojen 
vähennystä ei enää tehtäisi, mutta samalla 
pienin huomioon otettava korkotulo nostet-
taisiin 5 eurosta 10 euroon kuukaudessa. 
Muutoksilla ei olisi mainittavaa kustannus-
vaikutusta, mutta ne yksinkertaistaisivat ja 
helpottaisivat tuen myöntämis- ja hakemis-
menettelyä.  

Asumistuen tulotarkistusta edellyttäviä tu-
lorajoja esitetään korotettavaksi, mikä osal-
taan vähentää tarkistusten määrää ja kannus-
taa työn vastaanottamiseen. Tulojen noustes-
sa uusi tarkistusraja olisi 100 euroa nykyistä 
korkeampi eli 400 euroa ja tulojen laskiessa 
40 euroa korkeampi eli 200 euroa. Tuen 
myöntämis- ja tarkistamisajankohtia yhden-
mukaistettaisiin siten, että tulojen muutok-
seen perustuva tarkistus tehtäisiin aina sitä 
kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta 
alkaen tulojen muutos on voimassa kuukau-
den 1. päivästä lukien.  Näin ollen tuensaaja 
voisi ansaita aina vähintään yhden kuukau-
den muuttunutta tuloa, joka ei vielä aiheuttai-
si tuen tarkistamista. Muutos kannustaisi ot-
tamaan työtä vastaan ja parantaisi tuensaajan 
selviytymistä silloin, kun työn aloittanut 
henkilö ei ole vielä saanut ensimmäistä palk-
kaa. Muutos vähentäisi myös takaisinperittä-
vien tukien määriä. 



 HE 52/2014 vp 
  

13

Pitkäaikaistyöttömän tuki on tarkistettu 
vasta kuuden kuukauden kuluttua hänen työl-
listymisestään. Tämä menettely on osoittau-
tunut ongelmalliseksi varsinkin sen vuoksi, 
että pitkäaikaistyöttömyydeltä on edellytetty 
12 kuukauden työttömyysjaksoa ja siksi että 
mainitun kuuden kuukauden jaksolle osunut 
tuen vuosi- tai välitarkistus on usein estänyt 
käytännössä tämän tarkistuslykkäyksen. Tä-
män vuoksi tästä menettelystä esitetään nyt 
luovuttavaksi ja korvattavaksi se edellä mai-
nitulla yhden kuukauden määräajalla, jolloin 
kaikki työtä vastaanottavat olisivat samassa 
asemassa.  

Nykyisessä asumistukiasetuksessa on sää-
detty etuoikeutettujen tulojen ohella myös 
niistä tiedoista, jotka ovat tuen myöntämisen 
ohella tarpeen asumistukijärjestelmän kehit-
tämistä ja seurantaa varten. Kansaneläkelai-
tos vahvistaa asumistuen hakemisessa ja 
myöntämisessä käytettävät lomakkeet. Sen 
tulee varmistaa, että asumistuen kehittämistä, 
seurantaa ja suunnittelua koskevat tiedot ovat 
edelleen ministeriön käytettävissä. Tätä var-
ten tulee varautua siihen, että vuokratason 
kehityksen vertailussa tarvittava neliövuokra-
tieto erikseen valtion tukemissa ja vapaara-
hoitteisissa asunnoissa on edelleen saatavissa 
ja tuensaajien asumisoloja ja asumisväljyyttä 
voidaan seurata sillä tarkkuudella, jota muun 
muassa kotimaiset ja kansainväliset asumis-
tasoa kuvaavat mittarit edellyttävät.  
 
 
 
3.2 Laki eläkkeensaajan asumistuesta 

Eläkkeensaajan asumistuki on henkilökoh-
tainen etuus, jonka tavoitteena on alentaa 
eläkkeensaajan asumismenoja. 

Avio- tai avopuolisoille lasketaan yhteinen 
eläkkeensaajan asumistuki puolisoiden tulo-
jen ja yhden asunnon asumismenojen perus-
teella. Tuki maksetaan sille puolisolle, jolla 
on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen. Jos 
molemmilla puolisoilla on oikeus tukeen, tu-
ki maksetaan puoliksi kummallekin. Eläk-
keensaajan asumistuessa otetaan huomioon 
vain eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa tu-
lot.  

Oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen esi-
tetään selkeytettäväksi siten, että oikeus 

eläkkeensaajan asumistukeen olisi kaikilla 
eläkkeensaajilla, lukuun ottamatta osatyöky-
vyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä ja vapaa-
ehtoista eläkettä saavaa henkilöä.  Nykyinen 
tilanne muuttuisi siten, että myös vanhuus-
eläkettä tai muuta kuin maahanmuuttajalle 
työkyvyttömyyden perusteella maksettua ta-
kuueläkettä saavat henkilöt siirtyisivät eläk-
keensaajan asumistuen piiriin. Lisäksi eläk-
keensaajan asumistuesta ehdotetaan poistet-
tavaksi 65 vuoden ikäraja, joten ne yli 65-
vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole eläkkeen-
saajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 
perusteella oikeutettuja eläkkeensaajan asu-
mistukeen, olisivat oikeutettuja yleiseen 
asumistukeen. Oikeus eläkkeensaajan asu-
mistukeen perustuisi henkilön saamaan eläk-
keeseen eikä hänen ikäänsä. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylei-
sen asumistuen ja eläkkeensaajan asumis-
tuesta annetun lain  mukaisen asumistuen yh-
teensovitusta. 

Nykyisin yhden hengen eläkkeensaajaruo-
kakunta tai ruokakunta, joka muodostuu puo-
lisoista, joista toisella tai molemmilla on oi-
keus eläkkeensaajan asumistukeen, on voinut 
saada vain eläkkeensaajan asumistukea. Sen 
sijaan muut eläkkeensaajan asumistukeen oi-
keutetut ruokakunnat ovat voineet valita ylei-
sen asumistuen ja eläkkeensaajan tuen välillä 
edullisemman vaihtoehdon.  

Tämä valintaoikeus esitetään poistettavak-
si, minkä seurauksena muun muassa kaikki 
eläkkeensaajan asumistukea saaneet lapsi-
perheet ja sellaiset muiden kuin puolisoiden 
muodostamat ruokakunnat, jonka jäsenistä 
joku ei ole oikeutettu eläkkeensaajan asumis-
tukeen, voisivat hakea vain yleistä asumistu-
kea. Sen sijaan, jos kaikki ruokakunnan jäse-
net ovat oikeutettuja eläkkeensaajan tukeen, 
heille myönnettäisiin edelleenkin eläkkeen-
saajan asumistukea. Muutoksen seurauksena 
noin 2 500 eläkkeensaajan asumistukea saa-
neen lapsiperheen arvioidaan siirtyvän eläk-
keensaajan asumistuesta yleisen asumistuen 
piiriin.  

Lisäksi eläkkeensaajan asumistuesta anne-
tusta laista esitetään poistettavaksi lapsia 
koskevat viittaukset ja siihen liittyvät asu-
mistuen saamisen edellytykset. Esimerkiksi 
säännös, joka koskee tukea myönnettäessä 
huomioon otettavien asumismenojen enim-
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mäismäärien korottamista lasten lukumäärän 
perusteella, esitetään poistettavaksi tarpeet-
tomana. 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Julkistaloudelliset vaikutukset 

Ehdotus asumistukijärjestelmän uudistami-
seksi on pyritty tekemään valtiontaloudelli-
silta vaikutuksiltaan mahdollisimman kus-
tannusneutraalisti. SATA-komitean arvion 
mukaan asumistuen rakenteellinen uudista-
minen lisäisi kokonaisuudessaan asumistu-
kimenoja vuoden 2009 tasossa 12 miljoonaa 
euroa. Kokonaisvuokraan siirtymisen enim-
mäisasumismenojen määrittelyssä arvioitiin 
vähentävän asumistukimenoja 5 milj. euroa 
vuositasolla, kun taas lineaarinen omavas-
tuun määrittely lisäisi menoja 17 miljoonaa 
euroa vuositasolla laskettuna maaliskuun 
2009 tuensaajakannasta. Tämänhetkisen ar-
vion mukaan SATA-komitean esittämä 
enimmäisasumismenojen ja omavastuun 
määrittelyn rakenteellinen uudistaminen ei li-
säisi asumistukimenoja.   

Asumistukimäärärahan tarvetta lisää kui-
tenkin 62 miljoonalla eurolla vuoden 2015 
tasossa hallitusohjelmassa sovittu 50 euron 
suuruinen enimmäisvuokran korottaminen 
arvioidussa vuoden 2015 tasossa 56 eurolla 
kuukaudessa sekä omavastuuosuuksien alen-
taminen 8 prosentilla. Vähäisiä lisäkustan-
nuksia aiheutuu myös hoitomenojen tarkis-
tamisesta sekä asuntolainojen korko-osuuden 
korottamisesta korkovähennyksen pienenty-
misen vuoksi. Lakiehdotuksen pienet tarkis-
tukset huomioon ottaen asumistukimenojen 
arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla. 
Omaisuuskriteerin poistaminen lisää asumis-
tukimenoja noin miljoona euroa vuodessa. 
Muiden uudistusten kustannusvaikutukset 
ovat vähäiset.  

Kehyspäätöksessä vuosille 2014—2017 on 
lisäksi sovittu asumistuessa hyväksyttävien 
enimmäisasumismenojen korottamisesta 
vuonna 2014 vuositason kustannusvaikutuk-
seltaan 10 miljoonalla eurolla. Muutos on to-
teutettu vuoden 2014 tukiperusteissa ja se si-
sältyy näihin laskelmiin. 

Eläkkeensaajan asumistukea saaneiden lap-
siperheiden siirtyminen yleisen asumistuen 
piiriin lisäisi tämän järjestelmän asumistuki-

menoja noin 9,7 miljoonaa euroa vähentäen 
samalla eläkkeensaajan asumistuen menoja 
9,3 milj. euroa. 

Alle 65-vuotiaitten vanhuuseläkkeen saaji-
en siirtyminen eläkkeensaajan asumistuen 
piiriin puolestaan säästäisi yleisen asumistu-
en menoja 1,8 miljoonalla eurolla. Tällaisia 
henkilöitä on noin 1 000 ja heidän siirtymi-
sestään aiheutuva kustannusvaikutus on 
eläkkeensaajan asumistuen kannalta noin 2 
miljoonaa euroa. 

Mikäli henkilö 65 vuotta täytettyään ei saa 
eläkettä ja jatkaa esimerkiksi edelleen työ-
elämässä, hän kuuluisi yleisen asumistuen 
piiriin. Eläkkeensaajan asumistukea saavia ja 
nyt yleisen asumistuen piiriin siirtyviä henki-
löitä, jotka 65 vuotta täytettyään eivät eri 
syistä saa eläkettä, arvioidaan olevan alle 
100. Tähän joukkoon kuuluvat olisivat lain 
voimaantulon jälkeen yleisen asumistuen pii-
rissä. Jos henkilö saa vanhuuseläkettä alle 65 
vuoden iässä ja jo eläkkeellä ollessaan aloit-
taa työnteon, häntä pidettäisiin eläkkeensaa-
jana ja hänellä olisi oikeus eläkkeensaajan 
asumistukeen. 

Eläkkeensaajan asumistukea saavat lapsi-
perheet siirtyisivät asteittain asumistukilain 
piiriin, viimeiset lain voimaantulosta kahden 
vuoden kuluttua tehtävässä eläkkeensaajan 
asumistuen määräaikaistarkistuksessa.  

Asumistuen enimmäisasumismenojen tar-
kistaminen vuosittain kansaneläkeindeksin 
muutoksen sijasta vuokrien keskimääräisellä 
muutoksella ei lisää kehyslaskelmissa arvioi-
tuja asumistukimenoja. Määrärahan tarvetta 
arvioitaessa kehyslaskelmassa keskimääräi-
sen tuen nousuarviossa on aikaisempaan ta-
paan otettu huomioon tuensaajien vuokrien 
nousu. 

Enimmäisasumismenojen määrittelyssä so-
vellettavia kuntaryhmiä esitetään tarkistetta-
vaksi niin, että kolme kuntaa (Mikkeli, Nokia 
ja Siuntio) nostetaan vuokratasoeroissa ta-
pahtunutta muutosta vastaavasti kolmanteen 
kuntaryhmään. Tämän muutoksen arvioidaan 
lisäävän asumistukimenoja 0,7 miljoonaa eu-
roa vuodessa. 

Uudistuksen vaikutusta toimeentulotuki-
menoihin on vaikea arvioida. Osalla toimeen-
tulotukea saavista asumistuki nousee, mikä 
vähentää toimeentulotukimenoja ja osalla 
puolestaan tuki laskee, mikä lisää toimeentu-
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lotukimenoja. Kokonaisuudessaan asumistu-
en uudistamisen ei arvioida vaikuttavan mer-
kittävästi toimeentulotukimenojen tasoon. 
Hallitusohjelmassa erillisenä sovittujen 
enimmäisvuokrien korottamisen ja omavas-
tuuosuuksien alentamisen on arvioitu vähen-
tävän toimeentulotukimenoja 20 miljoonalla 
eurolla. Tämän vuoksi hallitusohjelmaan on 
kirjattu asumistukimenojen lisäyksenä netto-
vaikutus vuoden 2011 rahassa 48,5 miljoonaa 
euroa, josta 8,5 miljoonaa euroa on jo käytet-
ty vuoden 2012 tukiperusteissa korottamalla 
asumistuen tulorajoja.  
 
 
 
4.2 Vaikutukset tuensaajien kannalta 

Asumistukijärjestelmän keskeiset uudistuk-
set muuttavat asumistuen määrää suurella 
osalla tuensaajia. Tehtävien uudistusten vai-
kutukset ovat erilaiset riippuen perheen koos-
ta ja siitä, miten hyväksyttävien asumismeno-
jen neliövuokra- ja pinta-alanormit ovat lei-
kanneet tuettavia menoja sekä siitä kuinka 
hyvin asumismenot mahtuvat uusiin koko-
naisvuokriin. Omavastuuosuuksien lineaari-
nen määrittely on pääosin tukea lisäävä, eri-
tyisesti lapsiperheillä. 

Uudistusten kokonaisvaikutuksesta keski-
määräisen tuen arvioidaan nousevan noin 24 
eurolla lähinnä hallitusohjelmassa sovittujen 
vuonna 2015 toteutettavien tuen parannusten 
vuoksi. Lapsiperheillä, joilla omavastuun uu-
si määrittely lisää tukea, tuen nousu on tyy-
pillisimmillään 36 euroa kuukaudessa. Tuen-
saajista noin 73 prosentilla tuki nousee tai 
pysyy ennallaan. Toisaalta 27 prosentilla tuki 
laskee sen vuoksi, että asumistukea on 
myönnetty nyt esitettäviä korkeammista 
enimmäismenoista. Näin yleensä tapahtuu 
silloin, kun tuensaajaruokakunnan asunto on 
vastannut enimmäisvuokrien määrittelyssä 
sovellettuja neliövuokra- ja pinta-alanormeja, 
erityisesti uudemmissa asunnoissa. Neliö-
vuokramäärittelyn poistaminen mahdollistaa 
sen, että asumistukea voidaan myöntää ny-
kyistä korkeammasta vuokrasta myös pienes-
sä asunnossa, jossa neliövuokranormi on 
usein leikannut huomioon otettavaa vuokraa. 
Toisaalta tukea voidaan myöntää nykyistä 
enemmän myös tilavampaan asuntoon sil-

loin, kun vuokra kokonaisuudessaan on koh-
tuullinen ja mahtuu uusiin enimmäisasumis-
menoihin. 

Uusien enimmäisasumismenojen vaikutuk-
sesta keskimääräinen asumistuki nousee ny-
kyisestä tasosta kuntaryhmästä riippuen tuen-
saajilla noin 10 euroa kuukaudessa. Koko-
naisvuokramalliin perustuva nykyistä mak-
simitasoa alempi hyväksyttävien vuokrien ta-
so vaikuttaa yksittäisten tukien määrään siitä 
riippuen, missä määrin pinta-ala- ja neliö-
vuokranormit ovat leikanneet hyväksyttäviä 
asumismenoja. 

Tuen muutokset kohdistuvat alueellisesti 
suhteellisen tasaisesti. Kokonaisuudessaan 36 
prosentilla tuensaajista vuokra mahtuu uu-
teen kokonaisvuokraan joulukuun 2013 asu-
mistukirekisterin aineiston mukaan.  

Enimmäisasumismenot ylittävien tapausten 
osuus on suurimmillaan pienillä ruokakunnil-
la. Yhden ja kahden henkilön ruokakunnilla 
uuden kattovuokran ylittäviä tapauksia on yli 
70 prosenttia, kolmen hengen ruokakunnilla 
60 prosenttia, 4 hengen ruokakunnilla 43 
prosenttia, 5 hengen sitä suuremmilla ruoka-
kunnilla noin 30 prosenttia. Asumistuen 
enimmäisasumismenoihin mahtuvien tapaus-
ten osuus on kuitenkin jonkin verran suu-
rempi kuin nykyjärjestelmässä, jossa neliö-
vuokranormi tai pinta-alanormi taikka mo-
lemmat ovat leikanneet huomioon otettavia 
asumismenoja. Huomattavalla osalla tuensaa-
jia osa asumismenoista jää näin ollen edel-
leen asumistukijärjestelmän ulkopuolelle, 
usein toimeentulotuella katettaviksi.  

Omistusasuntoihin myönnettävässä tuessa 
erilliset lämmityskustannukset ja hoitomenot 
määräytyisivät laskennallisesti ja todellisilla 
menoilla ei olisi merkitystä. Muutokset tuen 
määrissä riippuisivat lähinnä asunnon koosta 
ja sijainnista. Omistusasunnoissa asumistuki 
nousisi keskimääräistasolla lähinnä verotuk-
sen korkovähennyksen pienentymisestä joh-
tuvan asumistuessa huomioon otettavan ny-
kyistä suuremman korkomeno-osuuden 
vuoksi. 

Ehdotettujen muutosten myötä noin 2 500 
lapsiperhettä ja pieni joukko muita nyt eläk-
keensaajan asumistukea saavia henkilöitä 
siirtyisi yleisen asumistuen piiriin. Lapsiper-
heiden osalta tämänhetkisten selvitysten pe-
rusteella arvioidaan, että noin 65 prosenttia 
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eläkkeensaajan asumistukea saavista perheis-
tä saisi korkeampaa tukea uudistuksessa ja 
noin 35 prosentilla tuki pysyisi ennallaan tai 
pienenisi. Suurimman osan arvioidaan sijoit-
tuvan välille, jossa tuen vähennys tai lisäys 
on enintään 50 euroa kuukaudessa. 
 
4.3 Sukupuolivaikutusten arviointi  

Asumistukea myönnetään ruokakunnalle 
tai perheelle. Tuensaajaruokakunnissa tuen-
hakijana oli joulukuun 2013 lopussa 
53 prosentissa nainen. Yksin asuvista tuen-
saajista vähemmistö, 37 prosenttia oli naisia. 
Kahden huoltajan lapsiperheistä tuenhakijana 
oli 55 prosentissa tapauksista nainen ja yk-
sinhuoltajaruokakunnissa naisten osuus tuen-
hakijana oli 94 prosenttia. Nyt esitettävillä 
uudistuksilla ei ole merkittävää vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvon kannalta. Uudistukset 
parantavat jonkin verran muita enemmän yk-
sinhuoltajaperheiden asemaa joten tältä osin 
uudistus suosii hieman ruokakuntia, joiden 
päämiehenä on nainen. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä yksinkertaistetaan merkittävästi 
asumistukijärjestelmää, jolloin tuen hakemi-
nen ja myöntämismenettely helpottuvat. Tu-
ensaajien ja vuokra-asuntoa tarjoavien on 
helpompi arvioida asumistuen suuruus ja sen 
vaikutus tuensaajan itsensä maksettaviksi 
jääviin asumismenoihin, kun asunnon omi-
naisuudet eivät enää vaikuta tuen määrään.  

Nykyisessä järjestelmässä ollut neliövuok-
ranormi on osaltaan vaikuttanut vuokratason 
nousua estävästi. Siirtyminen kokonaisvuok-
raan saattaa jossakin määrin edistää erityises-
ti pienten asuntojen vuokrien nousua asumis-
tuessa hyväksyttävälle enimmäistasolle. Sen 
vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida ja 
ilmiötä estää se, että todellinen vuokrataso on 

jo nyt pienissä asunnoissa asumistuessa hy-
väksyttävää korkeammalla tasolla. Asumis-
tuen ja toimeentulotuen yhteensovitus toimii 
nykyistä paremmin, kun toimeentulotuessa-
kin tarpeellisen suuruisena hyväksyttävien 
asumismenojen määrä perustuu jo nyt 
useimmiten kokonaisvuokraan.  
 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu Sosiaaliturvan uudis-
tamiskomitean esitysten pohjalta. Uuden 
asumistukijärjestelmän sisältö ja lainsäädän-
töesitys perustuu komitean asumistukijärjes-
telmän yksinkertaistamista selvittäneeseen 
raporttiin. Lisäksi esityksessä on otettu huo-
mioon hallitusohjelmassa ja kehyspäätökses-
sä sovitut enimmäisvuokrien korottaminen ja 
omavastuuosuuksien alentaminen. Lainval-
mistelu on tehty yhteistyössä Kansaneläkelai-
toksen kanssa ja siinä on otettu huomioon tu-
lokäsitteiden yhdenmukaistamista koskevat 
tavoitteet. Lainsäädännössä on myös pitkälle 
seurattu eläkkeensaajan asumistuesta anne-
tussa laissa sovellettuja periaatteita ja sään-
nöksiä. Lakiehdotuksella ei ole suoraan kyt-
kentää muuhun valmistelussa olevaan lain-
säädäntöön. 

Lakiesityksen johdosta on pyydetty lausun-
toa ympäristöministeriöltä, oikeusministeri-
öltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Suo-
men kuntaliitolta, SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:ltä, Vuokralaiset ry:ltä (VKL), 
Asukasliitolta, Valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselta (ARA), Suomen kiin-
teistöliitolta, Asunto-, toimitila-, ja rakennut-
tajaliitto RAKLI ry:ltä, Tilasto-keskukselta, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Elä-
keläisliittojen etujärjestö EETU ry:ltä, Vam-
maisfoorumi ry:ltä ja Valtakunnalliset eläke-
läisjärjestöt Venk ry:ltä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki yleisestä asumistuesta  

1 luku Yleiset säännökset ja määri-
telmät 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädettäisiin 
asumistukilain tarkoituksesta. Ruokakunnan 
asumismenoja alennetaan maksamalla asu-
mistukea valtion varoista.  

2 §. Suomessa asuminen. Ruokakuntaan 
kuuluvaksi katsottaisiin vain Suomessa asu-
vat henkilöt. Suomessa asuminen määräytyisi 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää-
dännön soveltamisesta annetun lain 
(1573/1993) mukaan. Tilapäisesti ulkomailla 
asuva puoliso luettaisiin asumistukiruoka-
kuntaan kuuluvaksi,  

3 §. Lain toimeenpano. Asumistuki-
toiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittämi-
nen kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Kansaneläkelaitos hoitaa asumistuen myön-
tämisen ja maksamisen sekä muut tämän lain 
mukaiset tehtävät. Lain toimeenpanosta ai-
heutuvat menot luetaan Kansaneläkelaitok-
sen toimintamenoiksi.  

4 §. Ruokakunta. Asumistukea myönnettäi-
siin ruokakunnalle. Ruokakuntakäsite vastaa 
pitkälle asuntotoimessa ja erityisesti asumi-
sen tilastoinnissa käytettävää asuntokuntakä-
sitettä. Asuntokunnan muodostavat samassa 
asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt.  
Asuntokunnasta poikkeavasti samassa asun-
nossa asuva henkilö voi muodostaa oman 
ruokakuntansa tekemällä erillisen sopimuk-
sen asunnon osan hallinnasta siten, että hen-
kilö on vastuussa vain vuokraamansa asun-
non osan vuokrasta. Näin esimerkiksi ali-
vuokralaiselle voidaan myöntää tukea asun-
non osaan omana ruokakuntanaan. Asumis-
tukea voidaan edelleen myöntää vain asun-
nossa vakinaisesti asuville henkilöille. Myös 
tilapäisesti muualla asuvat henkilöt luetaan 
kuuluviksi ruokakuntaan. Koska asumistuella 
ei ole kuitenkaan tarkoitus tukea tyhjää asun-
toa, asumistuki lakkautetaan neljännen kuu-
kauden alusta, jos yksin asuva henkilö tai 
koko ruokakunta on poissa asunnosta, esi-
merkiksi ulkomailla. 

Asumistuessa sovellettava ruokakuntakäsi-
te lähtee asumistuen perustarkoituksesta, 
asunnossa asuvien asumismenojen alentami-
sesta. Lähtökohtana on, että asunnossa asuvat 
vastaavat asumistukilain tarkoittamalla taval-
la koko asunnon asumismenoista ellei asun-
non osan hallinnasta ole erikseen sovittu. 
Asunnon osan hallinnasta voidaan sopia 
vuokrasopimuksella taikka muulla esimer-
kiksi kodin hoitoa varten tarpeellisen henki-
lön työsuhteeseen liittyvällä sopimuksella. 
Oman ruokakuntansa muodostavat myös 
henkilöt, jotka on hoitosopimuksella sijoitet-
tu ruokakunnan hoidettaviksi ja 4 momentis-
sa tarkoitettu opiskelija. 

Ruokakunnan kaikki jäsenet katsotaan 
asumistuen saajiksi, mikä merkitsee muun 
muassa sitä, että liikaa maksettu tuki voidaan 
periä takaisin keneltä tahansa ruokakunnan 
täysi-ikäiseltä jäseneltä. Tässä laissa asumis-
tuen saajalla ja ruokakunnalla tarkoitetaan 
useimmiten samaa asiaa. Asioiden erilaisen 
painotustarpeen vuoksi käsitteitä on kuiten-
kin käytetty erikseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin henki-
löistä, jotka kuuluvat aina asumistukiruoka-
kuntaan, vaikka olisivatkin tehneet sopimuk-
sen asunnon osan hallinnasta. Aviopuolisot 
tai avopuolisot sekä heidän alaikäiset lapsen-
sa ja keskenään suoraan etenevässä tai take-
nevassa polvessa olevat sukulaiset kuuluvat 
aina samaan ruokakuntaan. Alaikäiset lapset 
eivät voisi muodostaa omaa ruokakuntaansa, 
vaikka erillisen vuokrasopimuksen tehneet 
sisarukset voisivatkin muutoin muodostaa 
oman ruokakuntansa. Suoraan etenevässä ja 
takenevassa polvessa olevat sukulaiset eivät 
voisi muodostaa omaa ruokakuntaansa teke-
mällä sopimuksen asunnon osan hallinnasta 
joko ruokakuntaan kuuluvan tai ulkopuolisen 
henkilön kanssa. Tämän mukaisesti avio- ja 
avopuolisot ja heidän lapsensa ja isovan-
hemmat kuuluvat aina samaan ruokakuntaan.  

Rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henki-
lö rinnastetaan avioliitossa olevaan henkilöön 
rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 
(950/2001) 8 §:n 3 ja 4 momentin perusteel-
la. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyi-
sen soveltamiskäytännön mukaisesti, että 
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puolisoa joka asuu välien rikkoutumisen 
vuoksi erillään, ei luettaisi asumistukiruoka-
kuntaan. Tällaisesta tilanteesta olisi kysymys 
silloin, kun perhe on hajoamassa, puolisoilla 
ei ole yhteistä taloutta ja puoliso on jo muut-
tanut asumaan erilleen uuteen asuntoon. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta, jossa joku asunnossa asuvista on oi-
keutettu opintotuen asumislisään. Tällöin hän 
ei samassa asunnossa asuessaan olisi oikeu-
tettu asumistukeen, eikä hän kuulu asumistu-
kiruokakuntaan. Tällaisesta tilanteesta olisi 
kysymys esimerkiksi silloin, kun asunnossa 
asuvista puolisoista toinen olisi opintotukeen 
oikeutettu opiskelija ja toinen työssä käyvä 
tai työtön.  

Asumistukiruokakuntaan kuuluvan henki-
lön toisella paikkakunnalla olevaan opiskeli-
ja- asuntoon myönnettävä asumislisä ei estäi-
si asumistuen myöntämistä koko ruokakun-
nalle, jossa opiskelija voisi olla ruokakunnan 
jäsenenä. Asumistukea ei myönnettäisi opis-
kelijalle, joka saa vieraan valtion opintotukea 
tai vastaavaa etuutta.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
ruokakuntaa edustaa asunnon haltija tai hä-
nen puolisonsa taikka muu henkilö, jonka 
nimissä vuokrasopimus tai muu hallintaso-
pimus on. Käytännössä asukkaiden valitsema 
asunnon edustaja on yleensä tuen hakija ja 
päätökset tehdään hakijan nimellä, vaikka ne 
koskevatkin koko ruokakuntaa. 

5 §. Avopuoliso. Pykälässä esitettäisiin 
avopuolison määrittely. Avopuolisolla tarkoi-
tetaan miestä ja naista, jotka asuvat jatkuvasti 
yhteisessä taloudessa. Eri sukupuolta olevien 
ja samassa asunnossa asuvien, vuokrasopi-
muksen keskenään tai erikseen tehneiden 
henkilöiden, katsotaan  elävän avoliitossa   
ellei henkilöiden iästä, asunnon koosta ja 
muista vastaavista seikoista ole pääteltävissä, 
että kysymyksessä ei ole avoliitto.  

6 §. Lapsi. Pykälässä säädettäisiin siitä, että 
lapsella tarkoitetaan ruokakuntaan kuuluvaa 
alle 18-vuotiasta henkilöä. Lapsen asemalla 
on merkitystä omavastuuosuuden ja huomi-
oon otettavien tulojen määrittelyssä. Tuen 
hakijan ja muiden ruokakuntaan kuuluvien 
lapset ovat samassa asemassa. Samoin ruo-
kakuntaan kuuluvat ottolapset ja lastensuoje-
lulain (417/2007) 81 §:ssä tarkoitetut yksityi-
sesti sijoitetut lapset. 

7 §. Asunto. Pykälässä määriteltäisiin, mitä 
asunnolla tarkoitetaan asumistukea myönnet-
täessä. Tukea myönnettäisiin Suomessa si-
jaitsevan vakinaiseksi katsottavan vuokra- 
asunnon, asumisoikeusasunnon tai omis-
tusasunnon asumismenoista. Asunnon tulisi 
olla tarkoitettu pysyvään asuinkäyttöön. Tä-
mä edellytys täyttyisi, jos asunto on raken-
nettu pysyvään asuinkäyttöön tai muuhun 
tarkoitukseen rakennettu tila on käyttötarkoi-
tuksen muutoksella tai muutoin tarkoitettu 
asuinkäyttöön. Viimeksi mainitusta voi olla 
kysymys eräissä asuntolatyyppisissä asun-
noissa, joissa asukkaille on rakennettu omat 
erilliset ja itsenäiset keitto- ja peseytymis-
mahdollisuuksilla varustetut asuintilat ja joita 
hallitaan vuokrasopimuksen perusteella. 
Asunnon katsottaisiin oleva kelvollinen asun-
tona käytettäväksi, jos viranomaiset ovat hy-
väksyneet sen pysyvään asuinkäyttöön eivät-
kä rakennus, palo- ja terveysviranomaiset ole 
myöhemmin todenneet sen muodostuneen 
asuinkelvottomaksi. Asunnon koolle ja va-
rustetasolle ei asetettaisi edellytyksiä. Asu-
mistukea ei voida myöntää vapaa-ajan-
asuntoihin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
vuokra-asunnon tukea voidaan myöntää ai-
noastaan asuntoon, jonka hallinta perustuu 
asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun 
lain (481/1995) mukaiseen vuokrasopi-
mukseen. Yleensä edellytetään, että vuokra-
sopimus on tehty kirjallisena tai vuokrasopi-
mukseen liittyvät asumistukeen vaikuttavat 
ehdot esitetään vuokranantajan vahvistamina. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
asukkaalla on käytössään oma asunto, jonka 
hallinnasta hän määrää ja josta hän maksaa 
vuokraa. Tukea ei voida myöntää, jos asumi-
nen perustuu majoitustoimintaan tai kysymys 
on ensisijaisesti hoitosuhteesta. Hoitoyksi-
köissä hoidontuottaja yleensä määrää hoito-
paikan ja sen sijainnin. Tällöin ei ole kysy-
myksessä vuokrasuhde. Tukea ei myöskään 
myönnetä, jos asunnon hallinta perustuu 
palkkaan sisältyvään asuntoetuun tai ruoka-
kunnalla ei muutoin ole sen maksettavia 
asumismenoja. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
asumisoikeusasunnoista annetun lain 
(650/1990) tarkoittamat asumisoikeusasunnot 
rinnastetaan vuokra-asuntoihin. Tukea 
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myönnetään tällöin käyttövastikkeesta kuten 
vuokrastakin. Poikkeuksena vuokra-asunnon 
asumismenojen määrittelyyn olisivat 9 §:n 6 
momentissa mainitut asumisoikeuden hank-
kimiseksi otettujen lainojen korot, joita tuet-
taisiin kuten omistusasunnossakin. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin omis-
tusasunnoista, jotka asumismenojen erilaista 
määrittelyä varten jaettaisiin osakeasuntoihin 
ja muihin omistusasuntoihin. Osake-asun-
nolla tarkoitettaisiin asunto-osakeyhtiön tai 
asunto-osuuskunnan omistamassa talossa si-
jaitsevaa asuntoa ja muulla omistusasunnolla 
lähinnä omakotitalotyyppistä asuntoa. 
 
2 luku Asumistuen saamisen edelly-

tykset 

8 §. Oikeus asumistukeen. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin siitä, että ruokakunnal-
la on oikeus asumistukeen, jos sen asumistu-
essa hyväksyttävät asumismenot ylittävät tu-
lojen mukaan määräytyvän perusomavastuu-
osuuden ellei kysymys ole 2 momentissa tar-
koitetusta opiskelijan asumislisään tai eläk-
keensaajan asumistukeen oikeutetusta henki-
löstä. Asumistuki olisi aina 80 prosenttia to-
dellisten, enintään enimmäismääräisten, 
asumismenojen ja perusomavastuun erotuk-
sesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
henkilöistä, jotka eivät ole oikeutettuja asu-
mistukilain mukaiseen asumistukeen. Näitä 
ovat opintotukilain 14 §:n nojalla opiskelijan 
asumislisään oikeutetut opiskelijat ja eläk-
keensaajat, jotka ovat eläkkeensaajan asu-
mistuesta annetun lain 8 §:n mukaisesti oi-
keutettuja eläkkeensaajan asumistuen saami-
seen.  

Asumislisään oikeutettujen lisäksi tukea ei 
myönnettäisi opiskelijoille, jotka saavat vie-
raan valtion opintotukea tai vastaavaa tukea. 
Ruokakunnan jäsenen toisella paikkakunnal-
la sijaitsevaan opiskelija-asuntoon myönnet-
tävä tuki ei estäisi yleisen asumistuen saa-
mista. Tukea ei myönnettäisi opiskelijalle, 
jolla olisi oikeus maksuttomaan asuntoon 
oppilaitoksen puolesta. Tämän oikeuden kat-
sottaisiin täyttyvän, jos opiskelijalla on mah-
dollisuus asua oppilaitoksen asunnossa myös 
viikonloppuisin. Opiskelijan, jonka opinnot 
jatkuvat kesäloman jälkeen, katsottaisiin ole-

van tässä laissa tarkoitetulla tavalla oikeutet-
tu asumislisään myös loman aikana. Opiske-
lija ei näin ollen voisi siirtyä välillä kesälo-
man ajaksi asumistukilain mukaisen asumis-
tuen piiriin.  

Asumistukea ei myönnettäisi puolisoiden 
muodostaman kahden henkilön ruokakunnal-
le, jos ainakin toinen puolisoista täyttää eläk-
keensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n 
mukaiset edellytykset eläkkeensaajan asu-
mistuen saamiseen. 

Asumistukea ei myönnettäisi yhden henki-
lön ruokakunnalle, jonka ainoalla jäsenellä 
olisi oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, ei 
myöskään sellaiselle ruokakunnalle, jonka 
kaikki jäsenet olisivat oikeutettua eläkkeen-
saajan asumistukeen. Asumistukilain mukais-
ta tukea myönnettäisiin näin ollen kaikille 
muille ruokakunnille kuten esimerkiksi lap-
siperheille ja sisarusten muodostamille ruo-
kakunnille. 

Eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asu-
mistuen välinen rajankäynti määriteltäisiin 
laissa ja aikaisemmin eläkkeensaajalapsiper-
heillä ja eräillä muilla ryhmillä ollut tukijär-
jestelmän valintaoikeus poistuisi.  

9 §. Hyväksyttävät asumismenot. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, mitkä asumismenot ote-
taan huomioon asumistukea laskettaessa. 
Asumismenoina otetaan huomioon ruoka-
kunnan vakinaisen asunnon asumismenot, 
jotka muodostuvat osittain laskennallisesti. 
Asumismenoja tuetaan enintään 10 §:ssä 
mainittujen enimmäisasumismenojen mää-
rään asti. 

Pykälän 1 momentin mukaan vuokra-
asunnossa asumismenoina otettaisiin huomi-
oon vuokra ja erikseen maksettavat vesimak-
sut ja lämmityskustannukset. Muita menoja 
kuten taloussähköstä aiheutuvia menoja ja 
sauna- ja autopaikkamaksuja ei luettaisi 
asumistuella tuettaviin menoihin. Vuokra 
otetaan huomioon vuokrasopimuksen tai sii-
hen myöhemmin tehtyjen korotusten mukai-
sena. Vuokran määrästä tulee esittää vuok-
ranantajan vahvistama selvitys, josta käy ilmi 
vuokran määrä ja se maksetaanko vuokran li-
säksi erillisiä vesi- ja lämmitysmaksuja. Jos 
vesi- ja lämmitysmaksut eivät sisälly vuok-
ran määrään, ne otetaan huomioon ruoka-
kunnan koon mukaan laissa määritetyllä ta-
valla laskennallisina. Erilliset vesimaksut oli-
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sivat samat koko maassa eikä niiden todelli-
sella määrällä olisi merkitystä, ainoastaan 
tiedolla maksetaanko erillisiä maksuja vai ei. 
Asumisoikeusasuntoon tukea myönnettäessä 
hyväksyttävät asumismenot määriteltäisiin 
kuten vuokra-asunnossa. Vuokran sijasta tu-
kea myönnettäisiin käyttövastikkeesta. Li-
säksi tukea myönnettäisiin 6 momentissa 
mainitulla tavalla asumisoikeuden hankkimi-
seksi otettujen lainojen koroista. 

Pykälän 2 momenteissa säädettäisiin omis-
tusasunnossa hyväksyttävistä asumismenois-
ta, joita ovat hoitomenot ja rahoitusmenot. 
Osakeasunnossa hoitomenoiksi hyväksyttäi-
siin vastike sekä erilliset vesimaksut ja läm-
mityskustannukset kuten vuokra-asunnos-
sakin. Muussa asunnossa hoitomenoina otet-
taisiin huomioon ruokakunnan koon mukaan 
määräytyvät laissa vahvistetut hoitomenot. 
Todellisilla hoitomenoilla ei olisi merkitystä 
eikä niitä tarvitsisi selvittää  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muussa 
omistusasunnossa hyväksyttävien hoitome-
nojen määristä, jotka määräytyisivät ruoka-
kunnan koon mukaan.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin hoito-
menojen määräytymisestä silloin, kun ruoka-
kuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henki-
löä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin lämmi-
tyskustannusten ja hoitomenojen alueellisesta 
porrastuksesta. 1 ja 2 momentissa mainittuja 
lämmityskustannuksia sekä 3 ja 4 momentis-
sa mainittuja hoitomenoja korotettaisiin 4 
prosenttia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan maakunnissa ja 8 prosenttia 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maa-
kunnissa.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin asun-
non hankkimiseksi tai perusparantamiseksi 
taikka asumisoikeusasunnon asumisoikeuden 
hankkimiseksi asumismenoina huomioon 
otettavien henkilökohtaisten lainojen korois-
ta. Korkomenoina otettaisiin aiemmasta poi-
keten huomioon 73 prosenttia korkomenois-
ta. Muutoksessa on huomioitu korkojen ve-
rovähennyksen alentuminen. Hyväksyttävän 
lainan tulisi olla tarkoitettu asunnon hankki-
miseen tai perusparantamiseen ja lainananta-
jana tulisi olla valtio, kunta tai julkisen val-
vonnan alainen luottotoimintaa harjoittava 
laitos. Tämän mukaisesti esimerkiksi yksi-

tyisten henkilöiden ja rakennusliikkeiden 
myöntämien lainojen korkoja ei tuettaisi 
asumistuella. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin hyväk-
syttävien hoitomenojen ja rahoitusmenojen 
enimmäismääristä. Erityisesti vastikeasun-
noissa vastikkeeseen voi sisältyä myös laino-
jen lyhentämisestä aiheutuvia menoja, joita ei 
ole tarkoituksenmukaista tukea asumistuella. 
Tämän vuoksi säädettäisiin, että hoitomeno-
jen enimmäismäärä (enimmäishoitomenot) 
voisi olla korkeintaan 30 prosenttia asumis-
tukea myönnettäessä hyväksyttävien asunnon 
sijainnin ja ruokakunnan koon mukaan mää-
räytyvien 10 §:ssä vahvistettujen enim-
mäisasumismenojen määrästä. Jos 2 momen-
tissa tarkoitetut hoitomenot ylittäisivät nämä 
enimmäishoitomenot, 73 prosenttia ylitykses-
tä lisättäisiin rahoitusmenoihin. Rahoitus-
menoille, joita olisivat 5 momentissa tarkoi-
tettujen lainakorkojen lisäksi enimmäishoi-
tomenon ylittävät hoitomenot, on puolestaan 
määritelty oma menojen enimmäismäärä 
(enimmäisrahoitusmenot). Enimmäisrahoi-
tusmenot voisivat olla korkeintaan 70 pro-
senttia asumistukea myönnettäessä hyväksyt-
tävien asunnon sijainnin ja ruokakunnan 
koon mukaan määräytyvien 10 §:ssä vahvis-
tettujen enimmäisasumismenojen määrästä.  

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta, jossa tukea hakevalla ruokakunnalla 
olisi alivuokralainen ja tästä johtuvaa vuok-
ratuloa. Vuokratulo vähennettäisiin tukea ha-
kevan ruokakunnan tukea myönnettäessä hy-
väksyttävistä asumismenoista. Omistusasun-
noissa tulo vähennettäisiin ensin hoitome-
noista ja mahdollinen jäljelle jäävä osa rahoi-
tusmenoista. Asumismenoista tehtävän vä-
hennyksen vuoksi alivuokralaiselta saatua 
vuokratuloa ei otettaisi tulona huomioon, 
vaan se säädettäisiin 15 §:ssä etuoikeutetuksi 
tuloksi.  

Pykälän 9 momentissa säädettäisiin asu-
mismenojen jakamisesta silloin, kun asun-
nossa asuu 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu 
opiskelija, joka opintotuen asumislisään oi-
keutettuna ei kuulu asumistukiruokakuntaan. 
Asumistukea myönnettäessä ruokakunnan 
asumismenoina otettaisiin huomioon ruoka-
kunnan jäsenten lukumäärää vastaava osuus 
koko asunnon asumismenoista, ellei erityi-
sestä syystä hyväksytä muuta jakoperustetta. 
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Esimerkkinä viimeksi mainitusta voisi olla ti-
lanne, jossa opiskelijan käytössä on todistet-
tavasti huomattavasti pääluvun mukaista 
asuinpinta-alaa pienempi osuus koko huo-
neiston pinta-alasta.  

10 §. Enimmäisasumismenot. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin asumistukea lasket-
taessa huomioon otettavien, kokonaisvuok-
raan perustuvien, asumismenojen enimmäis-
määristä taulukkona. Enimmäisasumismenot 
porrastuisivat ruokakunnan koon ja asunnon 
sijainnin mukaan. Tukea ei myönnettäisi 
enimmäisasumismenojen ylittävistä asumis-
menoista. Enimmäisasumismenot perustuisi-
vat SATA-komitean määrittelemään tasoon, 
jota on korjattu Tilastokeskuksen vuokrain-
deksin muutoksella. Enimmäisasumismenot 
sidotaan vuokratason kehitystä kuvaavaan 
Tilastokeskuksen vahvistamaan koko maata 
ja kaikkia vuokra-asuntoja koskevaan vuosi-
tason vuokraindeksiin (2010=100). Tämän 
lain 10 §:ssä mainitut euromäärät vastaavat 
vuoden 2013 vahvistettua vuokraindeksin 
pistelukua. Enimmäisasumismenoja tarkiste-
taan vuoden 2016 alusta ja myöhemmin aina 
vuoden alussa indeksimuutoksella samassa 
suhteessa kuin viimeisin vahvistettu vuok-
raindeksi pisteluku on muuttunut enim-
mäisasumismenoja vahvistettaessa voimassa 
olleesta pisteluvusta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin enim-
mäisasumismenojen korottamisesta viiden 
hengen ja sitä suuremmilla ruokakunnilla 
samalla, kuntaryhmän mukaan määräytyvällä 
kiinteällä erällä.  

Pykälän 3 momentissa luetellaan kunta-
ryhmät, joiden mukaisesti enimmäisasumis-
menojen alueellinen porrastus määräytyy. 
Luokittelu vastaa aikaisempaa porrastusta, 
joka on tuolloin perustunut asumistuen saaji-
en keskivuokriin eri kunnissa.  

11 §. Vammaisen henkilön enimmäisasu-
mismenot. Pykälässä säädettäisiin tilanteesta, 
jossa ruokakuntaan kuuluu vammainen hen-
kilö, jonka tilantarve on tarvittavien apuväli-
neiden tai vammaisen hoidon tai häntä avus-
tavan henkilön tilantarpeen vuoksi erityisen 
suuri. Tällöin enimmäisasumismenot otettai-
siin huomioon yhtä henkilöä suuremman 
henkilöluvun mukaan kuin mitä ruokakunnan 
koko on. Tilantarve voi olla erityisen suuri 
esimerkiksi hengityslaitepotilaalla tai muulla 

vammaisella, joka tarvitsee tilaa vieviä apu-
välineitä. Tällaisesta tilanteesta on kysymys 
myös, kun lisätilaa tarvitaan vammaisen hoi-
toon osallistuvan henkilöstön tarpeita varten, 
sokealla on opaskoira taikka liikuntavammai-
sella avustajakoira.  

12 §. Asumistuessa huomioon otettavat tu-
lot. Pykälässä säädettäisiin tulojen huomioon 
ottamisesta asumistukea laskettaessa. Tulona 
otettaisiin 1 momentin mukaan huomioon 
ruokakunnan kaikkien jäsenten yhteen laske-
tut jatkuvat ja toistuvat kuukausitulot lukuun 
ottamatta 15 §:ssä mainittuja etuoikeutettuja 
tuloja. Satunnaisia tuloja kuten esimerkiksi 
perintöä tai lahjoituksia ei otettaisi huomi-
oon. Myöskään lasten tuloja ei huomioitaisi. 
Lapsilla tarkoitettaisiin ruokakuntaan kuulu-
via alle 18-vuotiaita henkilöitä. Kuitenkin 
kun tuen hakija ja hänen puolisonsa olisivat 
alaikäisiä lapsia, heidän tulonsa otettaisiin 
huomioon. Näin sen vuoksi, että lapsille ei 
ylipäätänsä myönnettäisi omaa asumistukea, 
ellei heillä ole omia ansio- tai vastaavia tulo-
ja siinä määrin, että he pystyvät kattamaan 
tuloillaan perustoimeentulonsa lisäksi aina-
kin asumismenojen omavastuuosuuden.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että kuukausituloksi voitaisiin entiseen ta-
paan arvioida vähintään työmarkkinatuen 
suuruinen tulo, jollei voida osoittaa, että tä-
män suuruista tuloa ei ole mahdollista saada. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niin 
ikään aikaisempaan tapaan, että jos tuloista ei 
saada luotettavaa selvitystä, voidaan tuloina 
ottaa huomioon viimeksi toimitetussa vero-
tuksessa vahvistetut veronalaiset tulot. Tuloja 
korotettaisiin niillä prosenttimäärillä, jotka 
Verohallinto määrää vuosittain antamissaan 
päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperus-
teista. 

Pykälän 4 momentin mukaisesti aikaisem-
paan tapaan yrittäjän, maatalousyrittäjän sekä 
apurahansaajan tulona otettaisiin huomioon 
yrittäjän eläkelain (1272/2006) ja maatalous-
yrittäjän eläkelain (1280/2006) perusteella 
vahvistettu työtulo. Metsätalouden tulo-
na otettaisiin huomioon niin ikään aikaisem-
paan tapaan varojen arvostamisesta verotuk-
sessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 mo-
mentin mukaan vahvistettu metsän keskimää-
räinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsän 
pinta-alalla.  
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Pykälän 5 momentin mukaisesti korko- ja 
osinkotulot otettaisiin huomioon siltä osin 
kuin ne kullakin ruokakunnan jäsenellä ylit-
tävät 10 euroa kuukaudessa.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin vuok-
ratulosta tehtävistä vähennyksistä. Vuokratu-
losta vähennettäisiin vuokranantajan maksa-
ma vastike ja asunnosta aiheutuneet hoito-
menot. Hoitomenot vähennettäisiin enintään 
sen suuruisina, mitä 9 §:n mukaan voidaan 
ottaa asumismenoina huomioon asumistukea 
myönnettäessä.  

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin siitä, 
että asumistukea ei myönnettäisi, jos ruoka-
kuntaan kuuluvien henkilöiden jatkuvien 
kuukausitulojen yhteismäärä ylittää kor-
keimmat tulorajat. joilla asumistukea voidaan 
myöntää ruokakunnalle asumismenojen suu-
ruudesta riippumatta. Tällöin asumismenojen 
määrää ei tarvitsisi selvittää, vaan tukihake-
mus voitaisiin hylätä suoraan ruokakunnan 
tulojen perusteella. 

13 §. Ansiotulovähennys. Pykälässä säädet-
täisiin hallituksen syksyllä 2013 tekemässä 
rakennepoliittisessa ohjelmassa sovitusta ja 
myöhemmin täsmennetystä ansiotulovähen-
nyksestä. Vähennys tehtäisiin jokaisen ruo-
kakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansio- ja 
yrittäjätuloista. Asumistuen määrää lasketta-
essa mainituista tuloista vähennettäisiin 300 
euroa kuukaudessa.  

14 §. Jatkuva tulo. Pykälässä säädettäisiin 
jatkuvan tulon käsitteestä ja siitä, miten tulot 
lasketaan tulojen vaihdellessa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
jatkuvana tulona pidetään vähintään kolmen 
kuukauden ajan tuen myöntämis- tai tarkis-
tamisajankohdasta jatkuvaa tuloa. Jatkuva tu-
lo olisi lyhyempi kuin aikaisemmin ohjeta-
solla sovellettu viiden kuukauden pysyvä tu-
lo. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tu-
lojen vaihdellessa, kuukausitulo laskettaisiin 
keskiarvotulon perusteella. Keskiarvotuloa 
käytettäisiin, jos tulo ei kestä kolmea kuu-
kautta asumistuen myöntö- tai tarkistushet-
kestä lukien. Keskiarvotulo laskettaisiin sen 
tulon perusteella, jota ruokakunnan arvioi-
daan saavan vuoden aikana.  

15 §. Etuoikeutetut tulot. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, mitä tuloja ei oteta tulona huo-
mioon asumistuen määrää laskettaessa.  

Etuoikeutettujen tulojen luettelo vastaa 
pieniä täsmennyksiä lukuun ottamatta aikai-
semmin asumistukiasetuksessa ollutta luette-
loa. Luettelossa on edelleen selkeyden vuoksi 
mainittu eräät lapsille tai lapsista maksettavat 
etuudet, vaikka alaikäisten lasten tulot on esi-
tetty 12 §:ssä jätettäväksi pois asumistuessa 
huomioon otettavista jatkuvista tuloista. Ta-
voitteena on lisäksi ollut pyrkimys eri etuuk-
sissa sovellettavien tulokäsitteiden yhden-
mukaistamiseen. Luettelon 19 kohtaan esite-
tään lisättäväksi maininta kustannusten kor-
vauksista, jotka on aikaisemmin jätetty otta-
matta huomioon ohjetasolla lakia sovelletta-
essa. Lähtökohtana on, että kustannusten 
korvauksiksi katsottaisiin enintään samat 
määrät kuin verotuksessakin. Omaishoidon 
tukena maksettava hoitopalkkio esitetään 
etuoikeutetuksi tuloksi yhdenmukaisesti 
eläkkeensaajan asumistuen kanssa, samoin 
etuoikeutettuja tuloja tai etuuksia vastaavat 
ulkomailta maksettavat etuudet tai tulot. 

16 §. Perussomavastuuosuus. Pykälässä 
säädettäisiin ruokakunnan yhteenlaskettujen 
tulojen mukaan määräytyvän perusomavas-
tuun laskemisesta. Pykälässä vahvistettaisiin 
kuukausitulon määrä, jonka ylittävältä osalta 
tuloista riippuvaa omavastuuosuutta lasket-
taisiin (täysimääräisen tuen tuloraja). Täy-
simääräiseen tukeen oikeuttavaa tulorajaa ko-
rotettaisiin 92 eurolla jokaista ruokakunnan 
aikuisjäsentä ja 205 eurolla alaikäistä lasta 
kohden. Ruokakunnan tuloista vähennettäi-
siin näin saatu ruokakunnan koon mukainen 
täysimääräiseen tukeen oikeuttava tuloraja ja 
erotuksesta laskettaisiin perusomavastuu-
osuutena 40 prosenttia. Tämän menettelyn 
mukainen omavastuu porrastuisi voimak-
kaasti ruokakunnan koon ja erityisesti ala-
ikäisten lasten lukumäärän mukaan. Menette-
ly ja tulorajat olisivat samat koko maassa ja 
ne korvaisivat aikaisemmin käytössä olleet 
laajat kuntaryhmittäiset perusomavastuu-
osuustaulukot.  

Pykälässä mainittu täysimääräisen tuen raja 
sekä aikuisten ja lasten lukumäärän perus-
teella tehtävät vähennykset ovat tässä vuoden 
2010 kansaneläkeindeksin tasossa ja niitä ko-
rotettaisiin vuosittain kansaneläkeindeksin 
(2010=100) muutosta vastaavasti. Näin ollen 
ne olisivat lain voimaan tullessa tosiasialli-
sesti tasoltaan hieman korkeammat.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ala-
ikäisten muodostaman ruokakunnan perus-
omavastuuosuuden määrittelyä varten, että 
ruokakuntaan katsottaisiin kuuluvan kuiten-
kin aina vähintään yksi aikuinen. 
 
 
3 luku Toimeenpanoa koskevat sään-

nökset 

17 §. Asumistuen hakeminen. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, että asumistukea haetaan 
Kansaneläkelaitokselta. Hakemuksen voisi 
jättää muuhunkin kuin omassa kunnassa si-
jaitsevaan toimistoon. Lisäksi säädettäisiin, 
että Kansaneläkelaitos vahvistaa lain toi-
meenpanossa tarvittavat lomakkeet sekä me-
nettelyt. Menettelyillä tarkoitetaan esimer-
kiksi suullista hakemista tietyissä tilanteissa. 
Tuen myöntämisessä ja maksamisessa tarvit-
tavien tietojen lisäksi lomakkeella kerättäi-
siin tukiperusteiden määrittelyssä ja tukijär-
jestelmän kehittämisessä ja seurannassa tar-
vittavia tietoja sikäli kuin niitä ei saataisi 
suoraan rekisteritiedoista.  

18 §. Takautuva hakuaika. Pykälässä sää-
dettäisiin tuen takautuvasta myöntämisestä ja 
korottamisesta. Tukea voitaisiin myöntää 
enintään tuen hakemista edeltävän kuukau-
den alusta lukien, jos tuen saamisen edelly-
tykset ovat jo tuolloin täyttyneet. Samoin 
meneteltäisiin tukea korotettaessa.  

19 §. Asumistuen hakijan ilmoitusvelvolli-
suus. Pykälässä säädettäisiin niistä tiedoista, 
joita hakijan on ilmoitettava asumistukiha-
kemuksessaan. Näitä olisivat hakijan ja mui-
den ruokakuntaan kuuluvien henkilöllisyys-
tiedot, asumismenot ja niiden määrittämisek-
si tarpeelliset tiedot sekä tiedot ruokakuntaan 
kuuluvien henkilöiden tuloista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
hakijan velvollisuudesta antaa Kansaneläke-
laitokselle muutkin hakemuksen ratkaisemi-
seksi tai maksamiseksi välttämättömät tiedot.  

20 §. Asumistuen saajan ilmoitusvelvolli-
suus. Pykälässä säädettäisiin tiedoista, joista 
asumistuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle.  

Pykälän 1 momentissa olisi kysymys lä-
hinnä tietojen ilmoittamisesta sellaisista olo-
suhteiden muutoksista, jotka voivat aiheuttaa 
tuen tarkistamisen. Lisäksi tulisi ilmoittaa 

tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida 
ovatko tuen saamisen edellytykset edelleen 
olemassa. Tällaisia olisivat avio- ja avoliiton 
alkamista ja päättymistä koskevat tiedot ja 
tieto ruokakuntaan kuuluvan henkilön ulko-
maille muutosta tai ulkomailla oleskelusta.  

21 §. Hakemuksen ratkaiseminen käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella. Pykälässä 
säädettäisiin asumistukihakemuksen ratkai-
semisesta käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella silloin, kun asumistuen hakija tai 
saaja ei ole antanut tarvittavia tietoja asumis-
tuen ratkaisemiseksi. Asumistuki voidaan 
näissä tilanteissa hylätä tai lakkauttaa. Rat-
kaisusta annettaisiin valituskelpoinen päätös. 
Säännös vastaa eläkkeensaajan asumistuesta 
annetun lain 23 §:ä. 

22 §. Asumistukipäätös. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, että asumistukipäätös annetaan 
hakijalle kirjallisena ja että asumistukipää-
tökset ovat maksuttomia. Säännös vastaa 
pääosin eläkkeensaajan asumistuesta annetun 
lain 24 §:ä. 

23 §. Asumistukihakemuksen käsittely. Py-
kälässä säädettäisiin asumistukihakemuksen 
käsittelystä ja käsittelyajasta. 

Pykälän 1 momentin mukaan asumistuki-
hakemus olisi käsiteltävä ilman aiheetonta 
viivytystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että asumistukea koskeva päätös olisi annet-
tava viimeistään kolmantenakymmenentenä 
kalenteripäivänä hakemuksen saapumisesta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta, jossa päätöstä ei voida antaa hake-
muksen puutteellisuuden vuoksi. Tuolloin 
Kansaneläkelaitoksen on ryhdyttävä toimen-
piteisiin asian selvittämiseksi päätöksente-
koon varatussa ajassa. Tässä tilanteessa Kan-
saneläkelaitoksen on annettava päätös vii-
meistään neljäntenätoista kalenteripäivänä 
sen jälkeen, kun Kansaneläkelaitoksella on 
saanut käyttöönsä hakemuksen ratkaisemi-
seksi tarvittavat tiedot. 

24 §. Asumistuen myöntäminen ja maksa-
minen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
asumistuen maksamisesta. Kuukausittainen 
asumistuki maksettaisiin kunkin kuukauden 
ensimmäisenä tai toisena arkipäivänä. Takau-
tuva tai muutoin poikkeuksellinen maksuerä 
voidaan maksaa heti päätöksen teon jälkeen. 
Tuki maksetaan Euroopan Unionissa sijaitse-
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vaan rahalaitokseen ruokakunnan edustajan 
ilmoittamalle tilille. Yksittäinen tukierä voi-
daan maksaa muullakin tavalla, jos tilille 
maksaminen ei ole mahdollista ja asumistuen 
saaja esittää maksutavalle erityisen syyn.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pie-
nimmän maksettavan tuen määrästä. Se esi-
tettäisiin pyöristettäväksi nykyisestä 16,81 
eurosta 15 euroon. 

25 §. Asumistuen maksaminen vuokranan-
tajalle ja vuokranantajan ilmoitusvelvolli-
suus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
asumistuen maksamisesta vuokranantajalle 
tuensaajan valtuutuksen perusteella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
maksamisesta Kansaneläkelaitoksen aloit-
teesta suoraan vuokranantajalle silloin, kun 
tuensaaja on toistuvasti laiminlyönyt vuok-
ranmaksun. Maksun siirtämiseen riittäisi, kun 
vuokra on jätetty maksamatta kaksi kertaa. 
Tuen maksatuksen siirtämisestä ei tehtäisi 
erillistä valituskelpoista päätöstä, mutta en-
nen maksun siirtämistä tuensaajaa olisi kuul-
tava. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vuok-
ranantajan velvollisuudesta ilmoittaa Kan-
saneläkelaitokselle, jos tuensaajan oikeus pi-
tää asuntoa hallinnassaan päättyy tai hän 
muuttaa pois asunnosta, johon tukea on 
myönnetty. Ilmoituksessa tulee mainita 
vuokralaisen hallintaoikeuden päätty-
misajankohta tai asunnosta pois muuton 
ajankohta. Vuokranantajan ilmoitusvelvolli-
suus ei poista tuensaajan omaa ilmoitusvel-
vollisuutta.  

26 §. Takautuvan asumistuen pidättäminen 
Kansaneläkelaitokselle. Pykälässä säädettäi-
siin tilanteesta, jossa asumistukea myönne-
tään takautuvasti ajalle, jona tuensaaja on 
saanut eläkkeensaajan asumistukilain mu-
kaista asumistukea. Asumistuki voitaisiin 
vastaavalta osin pidättää Kansaneläkelaitok-
selle.  
 
 
4 luku  Tuen tarkistaminen ja lak-

kauttaminen 

27 §. Asumistuen tarkistaminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin säännöllisesti tois-
tuvasta vuositarkistuksesta. Tuki tarkistettai-
siin edelleenkin aina vuoden kuluttua asu-

mistuen alkamisesta tai edellisestä tarkista-
misesta (vuositarkistus). Vuositarkistuksessa 
otettaisiin kaikki olosuhteet huomioon tarkis-
tusajankohdan mukaisina, vaikka olosuhteen 
muuttuminen erikseen aiheuttaisikin tarkis-
tamisen kyseistä ajankohtaa myöhäisemmäs-
tä ajankohdasta lukien.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kesken 
tukikauden tehtävästä tarkistamisesta, kun 
ruokakunnan olosuhteissa on tapahtunut tar-
kistukseen johtava muutos (välitarkistus). 
Tarkistuksessa otettaisiin huomioon kaikki 
tukeen vaikuttavat seikat muuttuneen tilan-
teen mukaisina. 

Asumistuki tarkistettaisiin, kun ruokakun-
nan yhteenlasketut tulot ovat nousseet vähin-
tään 400 euroa kuukaudessa tai alentuneet 
200 euroa kuukaudessa. Tulojen muutoksen 
perusteella tehtävän tarkistuksen rajat ovat 
hieman korkeammat kuin asumistukilaissa. 
Muilta osin tarkistamisperusteet ovat ennal-
laan. 

Tuki tarkistettaisiin edelleen asumismeno-
jen muuttuessa vähintään 50 euroa kuukau-
dessa, ruokakunnan vaihtaessa asuntoa tai 
kun asunnon hallintamuoto muuttuisi, ruoka-
kunnan jäsenten lukumäärän muuttuessa py-
syvästi tai jos ruokakunta ottaa alivuokralai-
sen taikka luopuu alivuokralaisen pitämises-
tä. Samoin tuki tarkistettaisiin asumistuen ja 
asumislisän yhteensovitukseen liittyvissä ti-
lanteissa, joissa ruokakuntaan kuuluva, sa-
massa asunnossa asuva, henkilö aloittaa 
opinnot, joiden perusteella hän on oikeutettu 
asumislisään tai hän tulee muuten oikeute-
tuksi asumislisään taikka, jos samassa asun-
nossa asuvan henkilön oikeus asumislisään 
päättyy. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
asumismenojen muutoksen perusteella tehtä-
vässä tarkistuksessa asumistukea ei kuiten-
kaan alenneta, ellei myös tuloissa ole tapah-
tunut muutosta, joka aiheuttaisi tuen tarkis-
tamisen. Tällä vältetään se, että tuen korot-
tamista edellyttävä asumismenojen muutos ei 
johtaisi tuen pienentymiseen tilanteessa, jos-
sa tulojen kehitys ei edellyttäisi kesken vuo-
den tehtävää tarkistusta. 

Uutena säännöksenä pykälän 4 momentissa 
säädettäisiin, että tuki voitaisiin tarkistaa il-
man tuensaajan hakemusta, jos kaikki tuen 
tarkistamiseksi tarvittavat tiedot olisivat 
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Kansaneläkelaitoksen käytettävissä. Tyypilli-
sesti tällainen tilanne olisi yhden hengen 
ruokakunnan tuen tarkistaminen, kun henki-
lön tulot muodostuvat pelkästään Kansanelä-
kelaitoksen maksamasta etuudesta ja vuok-
rasuhdetta koskevat tiedot saadaan sähköisen 
vuokranantajatietokyselyn kautta. Jos tuen 
määrä pienenisi tarkistamisen johdosta, tuen-
saajaa kuultaisiin ennen tarkistuksen teke-
mistä. 

28 §. Tarkistamisen ajankohta. Pykälässä 
säädettäisiin, mistä ajankohdista lukien 
27 §:ssä tarkoitettu tarkistus tehtäisiin 

1-kohdan mukaisesti 27 §:n 1 momentin 1-
kohdassa tarkoitettua tulojen muutoksen pe-
rusteella tehtävän tarkistamisen ajankohtaa 
täsmennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin 
niin, että tuki tarkistettaisiin aina sitä kuu-
kautta seuraavan kalenterikuukauden alusta 
lukien, jonka 1 päivästä kohdassa tarkoitettu 
tulojen muutos on voimassa. Työsuhteen al-
kaessa uusien tulojen katsottaisiin olevan 
voimassa työsuhteen aloittamispäivästä luki-
en. Tällöin tuensaaja voisi nykyisestä poike-
ten saada aina muuttunutta tuloa vähintään 
yhden kuukauden ajan ennen kuin tuki tarkis-
tettaisiin, ellei esimerkiksi vuositarkistukses-
ta muuta johdu.  

2-kohdan mukaisesti 27 §:n 1 momentin 2- 
ja 3-kohdissa tarkoitettu asumismenojen 
muutoksen ja asunnon vaihdon tai hallinta-
muodon muutoksen perusteella tehtävä tar-
kistus tehtäisiin sen kuukauden alusta, josta 
muuttuneita asumismenoja maksetaan koko 
kuukaudelta. 

3-kohdan mukaisesti 27 §:n 1 momentin 4-
kohdssa tarkoitettu tarkistaminen ruokakun-
nan jäsenten lukumäärän muuttuessa tai otet-
taessa alivuokralainen taikka luovuttaessa 
alivuokralaisen pitämisestä tehtäisiin sen 
kuukauden alusta, josta olosuhteiden muutos 
on voimassa kuukauden 1 päivästä lukien.  

4-kohdan mukaisesti 27 §:n 1 momentin 5-
kohdassa tarkoitettu tarkistaminen ruokakun-
nan jäsenen tullessa oikeutetuksi asumis-
lisään taikka oikeuden asumislisään päättyes-
sä tehtäisiin sen kuukauden alusta lukien, 
josta oikeus asumislisään alkaa taikka sitä 
kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona 
oikeus asumislisään päättyy. 

29 §. Asumistuen lakkauttaminen. Pykäläs-
sä säädettäisiin asumistuen lakkauttamispe-

rusteista ja lakkauttamisen ajankohdasta eri 
tilanteissa. 

Jos ruokakunta muuttaa pois asunnosta, 
mutta ei hae välittömästi tukea uuteen asun-
toon, asumistuki lakkautetaan muuttoa seu-
raava kuukauden alusta lukien. 

Asumistuki lakkautettaisiin viimeistään 28 
pykälässä tarkoitetusta ajankohdasta siinäkin 
tapauksessa, että ruokakunta pyytäisi asumis-
tuen lakkauttamista jostakin muusta ajankoh-
dasta.  

Jos ruokakunta tai henkilö siirtyy eläk-
keensaajan asumistuen tai opiskelijan asu-
mislisän piiriin, tuki lakkautettaisiin sen kuu-
kauden alusta lukien, jona ruokakunnalle ei 
myönnettäisi enää asumistukea.  

Jos ruokakunnan asumismenot lakkaavat 
kokonaan, tuki lakkautettaisiin sen kuukau-
den alusta lukien, josta lukien asumismenot 
lakkaavat.  

Jos tuensaaja ei anna tuen tarkistamiseksi 
tietoja, asumistuki lakkautettaisiin sen kuu-
kauden alusta lukien, josta tarkistus tulisi 
voimaan. Tämä kohta koskee lähinnä vuosit-
tain tehtävää vuositarkistusta. Jos tuensaaja 
ei palauta hänelle vuositarkistusta varten lä-
hetettyä vuositarkistushakemusta, tuki lak-
kautetaan vuositarkistuksen ajankohdasta. 

30 §. Asumistuen väliaikainen keskeyttämi-
nen tai sen määrän vähentäminen. Pykälässä 
säädettäisiin asumistuen väliaikaisesta kes-
keyttämisestä tai tuen määrän vähentämisestä 
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu tilantees-
sa, jossa on perusteltua syytä epäillä, että 
asumistuki olisi lakkautettava tai sen määrää 
vähennettävä. Tällä menettelyllä vähennetään 
aiheettomia tuen takaisinperimisiä. Asumis-
tukea koskeva lopullinen päätös on annettava 
viipymättä.  
 
 
5 luku Takaisinperintä 

31 §. Asumistuen takaisinperiminen. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin takaisinperin-
nän perusperiaate. Asumistuki peritään takai-
sin, jos sitä on maksettu aiheetta tai määräl-
tään liian suurena. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa liikaa maksettu tuki voidaan jät-
tää perimättä takaisin joko kokonaan tai osit-
tain. Takaisinperinnästä luopumisen edelly-
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tyksenä on, että se voidaan katsoa kohtuulli-
seksi ja että aiheeton maksaminen ei ole joh-
tunut etuuden saajan tai hänen edustajansa 
vilpillisestä menettelystä. Tuen perinnästä 
voidaan lisäksi luopua, jos aiheetta maksettu 
määrä on vähäinen.  

Tuen takaisinperintä voitaisiin keskeyttää 
ja luopua takaisinperinnästä myös takaisinpe-
rintää koskevan päätöksen antamisen jälkeen, 
jos tuen perimistä ei ole enää tarkoituksen-
mukaista jatkaa ottaen huomioon tuensaajan 
taloudellinen tilanne tai jos perinnän jatkami-
sesta aiheutuu perittävän tuen määrään näh-
den kohtuuttomat kustannukset. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että liikaa maksettu tuki voidaan kuitata Kan-
saneläkelaitoksen myöhemmin maksamasta 
etuudesta. Ilman hakijan suostumusta tuen 
kuittaaminen voisi kuitenkin kohdistua vain 
asumistukeen tai siihen rinnastettavaan etuu-
teen kuten muun lain perusteella maksetta-
vaan asumistukeen 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
että perusteettomasti maksettu tuki voidaan 
periä takaisin myös vuokranantajalta silloin, 
kun tuki on maksettu suoraan vuokrananta-
jalle ja hän on nostanut asumistukea tietoise-
na siitä, että tuensaajalla ei olisi enää oikeutta 
asumistukeen. Tällaisesta tilanteesta on lä-
hinnä kysymys silloin, kun tuensaaja on 
muuttanut pois asunnosta tai vuokranantajan 
oikeus periä asunnosta vuokraa on lakannut. 
Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus ei pois-
ta tuensaajan omaa ilmoitusvelvollisuutta. 
Liikaa maksettu tuki voidaan aina periä ko-
konaan tuensaajalta, vaikka se olisi maksettu 
vuokranantajalle.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
takaisinperintää koskeva lainvoimainen pää-
tös saadaan panna täytäntöön kuten lainvoi-
mainen tuomio.  

32 §. Tuen takaisinperiminen ruokakunnan 
jäseniltä.   Pykälässä säädettäisiin siitä, että 
liikaa maksettu tuki peritään tämän lain 
4 §:ssä tarkoitetun ruokakunnan jäseniltä. 
Ehdotettu säännös vastaa nykyistä perintä-
käytäntöä. 

Asumistuki on maksettu ruokakunnan jä-
senten yhteisten asumismenojen alentami-
seen. Lain 4 §:n mukaan tuensaajalla tarkoi-
tetaan kaikkia ruokakunnan jäseniä. Ruoka-
kunnan muodostavat asunnossa yhdessä asu-

vat, ellei osa muodosta omaa ruokakuntaansa 
asunnon hallintasopimuksella. Ruokakunnan 
jäsenet ovat tulleet osallisiksi alentuneesta 
vuokrasta, maksettiinpa asumistuki jollekin 
ruokakunnan jäsenelle tai vuokranantajalle. 

Koska kaikki ruokakunnan jäsenet ovat 
osallisia alentuneesta vuokrasta, on perustel-
tua, että he ovat vastuussa myös mahdollises-
ta liikaa maksetun tuen takaisinperimisestä. 
Takaisinperinnästä annetaan aina erillinen, 
valituskelpoinen päätös. Lähtökohtana olisi, 
että päätös takaisinperinnästä annettaisiin tu-
enhakijalle ja tukea perittäisiin takaisin hä-
neltä. Jos todettaisiin, että perintä hakijalta ei 
onnistu, perinnästä voitaisiin antaa uusi vali-
tuskelpoinen päätös ruokakunnan jäsenelle ja 
periä liikamaksua tältä. 

Käytännössä tuki voitaisiin periä takaisin 
hakijalta, hänen avio- tai avopuolisoltaan 
taikka muultakin täysi-ikäiseltä ruokakunnan 
jäseneltä, joka on sitoutunut yhteisvastuuseen 
liikaa maksetun tuen takaisinmaksusta. Sa-
massa yhteydessä, kun yhteisöruokakunnan 
jäsenet ovat valtuuttaneet jonkun ruokakun-
nan jäsenistä tuenhakijaksi, he ovat sitoutu-
neet myös maksamaan mahdollisen liikaa 
maksetun tuen takaisin. Tämä valtuutus (yh-
teisöruokakunnan valtuutus) on erillinen lo-
make, jonka allekirjoittavat yhteisöruoka-
kunnan jäsenet yhteistä tukea haettaessa.  

Asumistuen takaisinperintään liittyy koh-
tuullistamissäännöksiä, jolloin takaisinperin-
tä voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti tai 
jättää kokonaan perimättä. Ei kuitenkaan oli-
si oikein, jos tuenhakijana olisi esimerkiksi 
pienempituloinen puoliso eikä liikaa makset-
tua tukea voitaisi periä parempituloiselta 
puolisolta, vaikka molemmat ovat hyötyneet 
alentuneesta vuokrasta. Tämän vuoksi yh-
teisvastuu on perusteltua, kun kaikki ruoka-
kunnan jäsenet ovat olleet tuensaajia. Yhteis-
vastuu toteutuu käytännössä usein siten, että 
liikamaksua kuitataan ruokakunnalle edel-
leen maksettavasta tuesta, jolloin koko ruo-
kakunnan asumistuki pienenee kuittauksen 
määrällä. 

33 §. Takaisin perittävän saatavan vanhen-
tuminen. Pykälässä säädettäisiin takaisinpe-
rittävän saatavan vanhentumisesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
päätös aiheettomasti maksetun tuen perimi-
sestä on tehtävä viiden vuoden kuluessa tuen 
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maksatuspäivästä lukien. Kullakin erikseen 
maksetulla maksuerällä olisi oma vanhentu-
misaikansa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
takaisinperittävä saatava vanhentuu, ellei 
vanhentumista ole katkaistu siten kuin velan 
vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10 
ja 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisen katkai-
semisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 
 
 
6 luku Muutoksenhaku ja päätöksen 

oikaiseminen 

34 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälässä 
säädettäisiin muutoksenhausta Kansaneläke-
laitoksen asumistukipäätökseen.  

Pykälän 1 momentissa todettaisiin muutok-
senhakuasteet, joita ovat sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakumenettelystä. Kansaneläkelai-
toksen antamaan päätökseen tyytymätön saa 
hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnalta kirjallisella valituk-
sella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätökseen tyytymätön saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saisi hakea 
muutosta valittamalla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Kansaneläkelaitoksen päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, kunnes 
asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
Kansaneläkelaitoksen antamaan väliaikaiseen 
päätökseen ei saa hakea muutosta.  

35 §. Muutoksenhakuaika. Pykälässä sää-
dettäisiin muutoksenhakuajasta, joka on 30 
päivää sen päivän jälkeen, jona asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. Vali-
tuskirjelmä toimitettaisiin Kansaneläkelai-
tokselle. Asianosaisen katsottaisiin saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hä-
nen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muu-
toksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.  

36 §. Itseoikaisu. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin, että Kansaneläkelaitos voi oi-
kaista muutoksenhaun kohteena olevan pää-
töksen, jos se hyväksyy kaikilta osin valituk-

sessa esitetyt vaatimukset. Oikaisupäätök-
seen saisi hakea muutosta samalla tavalla 
kuin varsinaiseen päätökseenkin 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, siitä, 
että Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa va-
lituskirjelmä 30 päivän kuluessa lausuntonsa 
kera valituselimelle, jos se ei hyväksy vali-
tuksessa esitettyjä vaatimuksia. Jos Kansan-
eläkelaitos hyväksyy joltakin osin valituksen, 
se voisi oikaista päätöksen siltä osin. Jos va-
litus olisi jo toimitettu muutoksenhakuelimel-
le, Kansaneläkelaitoksen olisi ilmoitettava 
väliaikaisesta päätöksestä muutoksenha-
kuelimelle. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, siitä, 
että valituskirjelmän muutoksenhakuelimelle 
toimittamiselle olisi enintään 60 päivän mää-
räaika silloin, kun lisäselvitysten hankkimi-
nen sitä edellyttää.  

37 §. Muutoksenhakuajan jälkeen tullut va-
litus. Pykälässä säädettäisiin muutoksenha-
kuelimen mahdollisuudesta ottaa valitus tut-
kittavakseen valituksen myöhästymisestä 
huolimatta silloin, kun valituksen myöhäs-
tymiseen on ollut painava syy.  

38 §. Asiavirheen korjaaminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin Kansaneläkelaitok-
sen mahdollisuudesta poistaa virheellinen 
päätös ja ratkaista asia uudelleen. Edellytyk-
senä olisi, että päätös perustuu puutteelliseen 
selvitykseen, ilmeiseen lain väärään sovelta-
miseen taikka että päätöstä tehtäessä on ta-
pahtunut menettelyvirhe.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että päätöksen korjaaminen asianosaisen va-
hingoksi edellyttäisi asianosaisen suostumus-
ta. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan 
tarvittaisi, jos virhe on ilmeinen ja se on ai-
heutunut asianosaisen omasta menettelystä. 
Asianosainen voi valittaa myös asiavirheen 
korjaamista koskevasta päätöksestä, mikä 
viime kädessä turvaa hänen oikeutensa myös 
silloin, kun päätös on korjattu häntä kuule-
matta. Säännös vastaa asiallisesti hallintolain 
50 §:n säännöstä. 

39 §. Lainvoimaisen päätöksen oikaisu. 
Pykälässä säädettäisiin evätyn asumistuen 
myöntämisestä tai myönnetyn asumistuen li-
säämisestä uuden selvityksen perusteella. 
Kansaneläkelaitos ja muutoksenhakuelimet 
voisivat aikaisemman lainvoimaisen päätök-
sen estämättä ratkaista uudelleen evätyn tuen 
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myöntämistä tai tuen korottamista koskevan 
asian.  

40 §. Lainvoimaisen päätöksen poistami-
nen. Pykälässä säädettäisiin lainvoimaisen 
päätöksen poistamisesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi Kansanelä-
kelaitoksen tai asianosaisen vaatimuksesta 
poistaa lainvoimaisen Kansaneläkelaitoksen 
päätöksen ja ratkaista asian silloin, kun se pe-
rustuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka on ilmeisesti lainvastainen.  Asian-
osaiselle tulisi varata oikeus tulla kuulluksi 
ennen asian ratkaisemista.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vakuu-
tusoikeuden oikeudesta poistaa Kansaneläke-
laitoksen tai asianosaisen vaatimuksesta sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan tai 
vakuutusoikeuden lainvoimainen päätös 
edellä mainituissa tilanteissa ja oikeudesta 
ratkaista asia uudelleen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Kan-
saneläkelaitoksen oikeudesta keskeyttää 
etuuden maksaminen tai jatkaa sen maksa-
mista kunnes asia on ratkaistu uudelleen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voitaisiin poistaa viiden vuoden jälkeenkin 
tehdystä hakemuksesta. 

41 §. Asian uudelleen ratkaiseminen etuu-
den myöntämisen johdosta. Pykälässä säädet-
täisiin Kansaneläkelaitoksen mahdollisuudes-
ta käsitellä asia uudelleen ilman päätöksen 
poistamista tai asianosaisen suostumusta pel-
kästään asianosaista kuultuaan. Säännös kos-
kisi tilanteita, joissa tuen saajalle tai ruoka-
kunnan jäsenelle on takautuvasti myönnetty 
8 §:n 2 momentissa mainittu asumistuen 
myöntämisen estävä etuus. 

Pykälän nojalla Kansaneläkelaitos voisi 
asianosaista kuultuaan käsitellä asian uudel-
leen esimerkiksi, kun tuen saajalle myönne-
tään takautuvasti eläkkeensaajan asumistues-
ta annetun lain mukainen eläkkeensaajan 
asumistuki.   

Päätöksen muuttaminen edellyttää uuden 
valituskelpoisen päätöksen antamista. Sen si-
jaan asianosaisen suostumusta tai päätöksen 
poistamista ei edellytettäisi. Tämä lyhentää 
merkittävästi asian kokonaiskäsittelyaikaa. 

7 luku Tietojen saaminen ja luovut-
taminen  

42 §. Tiedot asumistuen ratkaisemista var-
ten. Pykälässä säädettäisiin Kansaneläkelai-
toksen ja muutoksenhakuelimen oikeudesta 
saada maksutta käyttöönsä käsiteltävän asu-
mistukiasian ratkaisemista varten tarvittavia 
tietoja salassapitosäännösten tai muiden ra-
joitusten estämättä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Kan-
saneläkelaitoksen ja muutoksenhakuelimen 
oikeudesta saada tietoja käsiteltävänä olevan 
asumistuen ratkaisemista varten eri viran-
omaisilta, julkisoikeudelliselta yhteisöltä, 
Eläketurvakeskukselta ja eläkkeiden maksa-
jilta. Lisäksi tietoja saataisiin potilasvakuu-
tus- ja liikennevakuutuskeskukselta, työnan-
tajalta ja työttömyys-. tai työpaikkakassalta, 
vuokranantajalta, asunto-osake- tai kiinteis-
töyhtiöltä ja potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain (785/1992) 4 kohdassa tarkoite-
tulta terveydenhuollon toimintayksiköltä se-
kä sosiaalipalvelun tuottajalta ja muulta hoi-
tolaitokselta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedon-
saantioikeudesta rahalaitoksilta koskien asu-
mistuen hakijaa tai saajaa sekä muita ruoka-
kuntaan kuuluvia. Tiedon saamisen edelly-
tyksenä olisi, että riittäviä tietoja ja selvityk-
siä ei saada muutoin ja on perusteltua syytä 
epäillä hakijan tai saajan antamien tietojen 
luotettavuutta. Pyyntö tietojen saamiseksi tu-
lisi esittää kirjallisena ja ennen pyynnön esit-
tämistä on annettava tieto pyynnöstä hakijal-
le tai saajalle. 

Pykälä vastaa aiempaa asumistukilain 
23 §:ä. Koko luvun säännökset vastaavat 
asumistukilain 9 luvun säännöksiä sekä mui-
ta Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin 
etuuksiin liittyviä tietojen saamista ja luovut-
tamista koskevia säännöksiä.  

43 §. Tiedot väestörekisteriviranomaisilta. 
Pykälässä säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen 
oikeudesta saada maksutta väestörekisterivi-
ranomaisilta tietoja asumistuen täytäntöön-
panoa ja asumistuen suunnittelua ja seurantaa 
varten. Asumistuen myöntämisessä tarvittai-
siin lähinnä tietoja asunnossa asuvista henki-
löistä ja tukijärjestelmän suunnittelussa ja 
seurannassa tarvittavia rakennus- ja huoneis-
totietoja. 
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44 §. Tiedot vankeusrangaistuksesta. Pykä-
lässä säädettäisiin, että Kansaneläkelaitoksel-
la on oikeus salassapitosäännösten estämättä 
maksutta saada Rikosseuraamuslaitoksen yk-
siköltä asumistuen täytäntöönpanoa varten 
tiedot rangaistuksen alkamisesta, henkilön 
vapautumisesta sekä koevapauden alkamises-
ta ja keskeytymisestä.  

45 §. Muuta etuutta varten saatujen tieto-
jen käyttäminen. Kansaneläkelaitos tarvitsee 
eri etuuksien hoitamisessa usein samoja tie-
toja joko hakijalta itseltään tai muilta viran-
omaisilta ja laitoksilta. Jotta näitä tietoja ei 
tarvitsisi hankkia toistamiseen, säädettäisiin 
pykälässä, että Kansaneläkelaitoksella olisi 
oikeus yksittäistapauksessa käyttää jonkin 
muun etuusasian käsittelyä varten saatuja tie-
toja käsitellessään tämän lain mukaista asu-
mistukea.  

46 §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälässä 
säädettäisiin, että Kansaneläkelaitoksella on 
oikeus saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
tietoja muun muassa vuokranantajilta, työn-
antajilta ja väestörekisteriviranomaisilta sekä 
Rikosseuraamuslaitokselta.  

47 §. Tietojen antaminen viranomaisille. 
Pykälässä säädettäisiin välttämättömien, sa-
lassa pidettävien, tietojen oma-aloitteisesta 
luovuttamisesta silloin, kun kyseessä on sosi-
aaliturvaan kohdistuvien väärinkäytösten tai 
rikoksen selvittäminen tai rikoksen syyttee-
seen pano. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin niistä 
tahoista, joille tietoja voidaan antaa. Näitä 
olisivat ministeriöt, verohallinto sekä sellai-
set lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoi-
tavat laitokset ja yhteisöt, joiden hoidettavak-
si kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen asumistu-
ki vaikuttaa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erik-
seen oikeudesta antaa tässä pykälässä tarkoi-
tettuja tietoja poliisi- ja syyttäjäviranomaisil-
le. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
tiedoista, joita voidaan antaa pykälän 1 mo-
mentissa mainituille tahoille.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jot-
ka on tarkoitettu kuvaamaan sosiaalihuollon 
tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan antaa. 

48 §. Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus 
saada tietoja. Pykälässä säädettäisiin sosiaa-

li- ja terveysministeriön oikeudesta saada tie-
toja Kansaneläkelaitoksen päätöksenteko- ja 
maksatusrekisteristä ministeriölle kuuluvien 
asumistuen suunnittelu- ja seurantatehtävien 
hoitamiseksi. Tietoihin ei saa sisällyttää tu-
ensaajan tunnistamisen mahdollistavia tieto-
ja. Tietoja käytetään tuen kohdentumista ja 
tukiperusteiden muutosten vaikutusta koske-
vissa laskelmissa eikä tässä yhteydessä käsi-
tellä yksittäistä tuensaajaa koskevia tietoja. 

49 §. Tiedot asumistuen hakijalle. Pykäläs-
sä säädettäisiin siitä, että Kansaneläkelaitok-
sen on annettava etukäteen sopivin tavoin 
tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voi-
daan hankkia ja mihin niitä voidaan sään-
nönmukaisesti luovuttaa. 
 
8 luku Erinäiset säännökset 

50 §. Asumistuen ulosmittaus- ja siirtämis-
kielto. Pykälässä säädettäisiin siitä, että asu-
mistukea ei voida ulosmitata eikä siirtää toi-
selle. 

51 §. Indeksisidonnaisuus. Pykälässä sää-
dettäisiin, että laissa mainitut rahamäärät si-
dottaisiin pääosin kansaneläkeindeksiin.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
pienintä perusomavastuuosuutta, pienimmän 
maksettavan tuen määrää sekä tuen tarkista-
mista koskevia ilmoitusvelvollisuutta ja tuen 
tarkistamista koskevia tulojen ja asumisme-
nojen muutoksen määriä ei kuitenkaan tarkis-
tettaisi vuosittain. Tämä poikkeus olisi tar-
peen tukijärjestelmän selkeyden säilyttämi-
seksi. Hintatason muutokset otettaisiin huo-
mioon siten kuin kansaneläkeindeksistä an-
netussa laissa (456/2001) säädetään.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kan-
saneläkeindeksiin sidottujen rahamäärien in-
deksitasosta lain voimaan tullessa. Laissa 
olevat rahamäärät vastaisivat sitä kansanelä-
keindeksin pistelukua (KEL-indeksi=1502), 
jonka mukaan vuonna 2010 tammikuussa 
maksettujen kansaneläkkeiden suuruus on 
laskettu.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentista poiketen siitä, että 10 §:ssä mainit-
tuja enimmäisasumismenoja korotettaisiin 
kuitenkin vuosittain yleisessä vuokratasossa 
tapahtunutta muutosta vastaavasti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin enimmäisasumismenojen tarkistami-
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sesta vuosittain. Vuokrakehitystä seurattai-
siin Tilastokeskuksen vuositason vuokrain-
deksin muutoksella. Vuokraindeksin muu-
toksen laskentaperusteena olisi vuoden 2010 
taso (2010=100). Laissa vahvistettava enim-
mäisvuokrataso vastaisi vuoden 2013 vuok-
raindeksin mukaisesti vuonna 2015 sovellet-
tavaa enimmäisasumismenojen tasoa. Lain 
voimaan tullessa vahvistettuihin vuoden 
2015 enimmäisasumismenoihin tehtäisiin 
näin ollen ensimmäinen vuokraindeksin 
muutosta vastaava tarkistus vuoden 2016 
alusta lukien.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
tarkistettuja enimmäisasumismenoja ja muita 
rahamääriä sovelletaan seuraavan vuoden 
alusta tai sen jälkeen myönnettäviin tai tar-
kistettaviin tukiin.  

52 §. Rahamäärien pyöristäminen. Pykä-
lässä säädettäisiin, että asumistuen myöntä-
misessä sovellettavat rahamäärät pyöristettäi-
siin täysiin sentteihin lukuun ottamatta ruo-
kakunnan yhteenlaskettuja tuloja, 9 §:ssä tar-
koitettuja hoitomenoeriä ja perusomavastuun 
laskennassa käytettäviä arvoja sekä enim-
mäisasumismenoja, jotka pyöristettäisiin täy-
siin euroihin. 

53 §. Rahoitus. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin siitä, että asumistuki maksetaan 
valtion varoista ja että valtio korvaa Kansan-
eläkelaitokselle maksettavista etuuksista ai-
heutuvat kustannukset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mak-
sun määrää koskevan ilmoituksen käytännön 
menettelystä. Kansaneläkelaitos toimittaa 
valtiolle 5 päivää ennen tukien maksupäivää 
tiedon siitä, mikä on seuraavan kuukauden 
maksettavien asumistukien määrä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
valtion on toimitettava Kansaneläkelaitoksen 
ilmoittama rahamäärä Kansaneläkelaitokselle 
viimeistään yhtä pankkipäivää ennen asumis-
tukien maksupäivää. 
 
 
9 luku Voimaantulo- ja siirtymä-

säännökset 

54 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin lain voimaantulosta. Laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 
alusta lukien. Lain 13 §:ssä säädetty ansiotu-

lovähennys tulisi käytettävissä olevien mää-
rärahojen puitteissa kuitenkin voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2015 lukien ja sitä sovellet-
taisiin lain voimaantulosta ja sitä myöhäi-
semmästä ajankohdasta myönnettävään tai 
tarkistettavaan tukeen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
tällä lailla kumotaan asumistukilaki 
(408/1975).  

55 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentissa todettaisiin, että lain voimaan tul-
lessa voimassa olevien asumistukien maksa-
mista jatkettaisiin tämän lain mukaiseen tar-
kistamiseen saakka taikka siihen saakka, kun 
asumistuki muutoin lakkaa. 

56 §. Viittaus aikaisempaan lakiin. Pykä-
lässä säädettäisiin siitä, että jos jossakin lais-
sa viitataan asumistukilakiin (408/1975), viit-
tauksen katsottaisiin tarkoittavan tämän lain 
mukaisia säännöksiä 
 
 
1.2 Laki eläkkeensaajan asumistuesta 

annetun lain muuttamisesta 

6 §. Lapsi. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska lapsiperheet siirtyisivät 
valintaoikeuden poistumisen myötä yleisestä 
asumistuesta annetun lain (xx/20xx) mukai-
sen asumistuen piiriin.  

8 §. Oikeus asumistukeen. Pykälä esitettäi-
siin muutettavaksi kokonaan, koska siitä ku-
mottaisiin useampia momentteja ja alakohtia.  

Pykälän 1 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi.  

Vanhuuseläkettä ja myös muuta kuin maa-
hanmuuttajalle työkyvyttömyyden perusteel-
la myönnettyä takuueläkettä saavat ehdote-
taan siirrettäväksi eläkkeensaajan asumistuen 
piiriin, joten 65 ikävuoden rajalla ei olisi 
enää merkitystä asumistukioikeutta määrättä-
essä. Oikeudesta asumistukeen vanhuuseläk-
keen perusteella säädettäisiin uusittavan py-
kälän 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdissa. Van-
huuseläkkeenä pidetään myös varhennettua 
vanhuuseläkettä, lykättyä eläkettä ja kansan-
eläkelain 11 §:n mukaista varhennusvähen-
tämätöntä vanhuuseläkettä. Samalla 1 koh-
dasta poistettaisiin maininnat yksilöllisestä 
varhaiseläkkeestä ja työttömyyseläkkeestä. 
Kansaneläkelain mukaista yksilöllistä var-
haiseläkettä ei enää makseta ja viimeiset 



 HE 52/2014 vp 
  

 

 31

työttömyyseläkkeet myönnetään vuoden 
2014 aikana.  

Nykyisen pykälän 2 momentin 2 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi, koska 65 vuoden 
ikärajan poistamisen myötä oikeus eläkkeen-
saajan asumistukeen tulisi syntyä aina kun 
henkilö saa takuueläkettä, riippumatta siitä 
millä perusteella takuueläkeoikeus on muo-
dostunut. 

Nykyisen pykälän 2 momentin nykyiset 3 
ja 5 kohdat ehdotetaan kumottaviksi tarpeet-
tomina. Momentin 3 kohdassa mainittua 
eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden 
henkilöiden eläketuesta annetun lain mukais-
ta eläketukea ei enää makseta. Myös momen-
tin 5 kohdan mukaiset työttömyyseläkkeet ja 
yksilölliset varhaiseläkkeet ovat muuttuneet 
vanhuuseläkkeiksi. 

Nykyisen pykälän 2 momentin 7 kohtaa 
ehdotetaan selvennettäväksi yhdenmukaista-
malla sanamuotoa nykyisen pykälän 2 mo-
mentin 6 kohdan kanssa. 

Myös nykyisen pykälän 3 ja 4 momentit 
kumottaisiin tarpeettomina, koska kaikilla 
vanhuuseläkettä saavilla olisi jatkossa oikeus 
eläkkeensaajan asumistukeen.  

Pykälän 5 momentin sanamuotoa ehdote-
taan muutettavaksi, koska asumistukilain uu-
distamisen yhteydessä aikaisemmin tietyillä 
tuensaajilla ollut valintaoikeus asumistuki-
lain mukaisen asumistuen ja eläkkeensaajan 
asumistuen välillä poistetaan. Eläkkeensaajan 
asumistuesta annetun lain mukaista tukea ei 
myönnettäisi henkilölle, jolla on oikeus ylei-
seen asumistukeen. Tämän mukaisesti eläk-
keensaajan tukeen olisivat oikeutettuja kuten 
nykyisinkin yksin asuvat eläkkeensaajat, 
avio- tai avopuolisot, joista toisella tai mo-
lemmilla on oikeus eläkkeensaajan asumistu-
keen ja sellaiset esimerkiksi sisarusten muo-
dostamat taloudet, joissa kaikki olisivat oi-
keutettuja eläkkeensaajan asumistukeen. 

9 §. Huomioon otettavat asumismenot. Py-
kälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että 
siitä poistetaan yleisestä asumistuesta anne-
tun lain mukaisen asumistuen piiriin siirtyvi-
en talouksien asumismenojen huomioon ot-
tamista koskevat kohdat. Momenttiin lisättäi-
siin myös aikaisemmassa 3 momentissa ollut 
maininta siitä, että huomioon otetaan vain 
asumismenot, joista hakija tai hänen puo-
lisonsa tosiasiallisesti vastaavat. Tällöin ny-

kyinen 3 momentti kumottaisiin tarpeettoma-
na. 

10 §. Asumismenojen enimmäismäärä. Py-
kälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi, 
koska enimmäismäärien korottamista lasten 
lukumäärän perusteella ei tarvita lapsiperhei-
den siirtyessä yleisestä asumistuesta annetun 
lain mukaisen asumistuen piiriin. 

11 §. Asumismenojen omavastuuosuus. Py-
kälän 3 momentin 2 kohdasta poistettaisiin 
tarpeettomana maininta toisesta puolisosta, 
joka saa alle 65-vuotialle maksettavaa kan-
saneläkelain mukaista vanhuuseläkettä var-
hennettuna, koska tällaisella puolisolla on 
jatkossa oikeus eläkkeensaajan asumistu-
keen.  

12 §. Vuositulo. Pykälän 1 momenttiin li-
sättäisiin säännösten yhtenäisyyden ja sel-
keyttämisen vuoksi yleisestä asumistuesta 
annetun lain mukaisesti maininta bruttotu-
loista.  

17 §. Asumistuen tarkistaminen. Säännök-
sistä poistettaisiin maininnat lapsesta, koska 
lapsiperheet siirtyisivät yleisestä asumistues-
ta annetun lain mukaisen asumistuen piiriin. 
Pykälän 2 momentin 8 kohta poistettaisiin ja 
tästä johtuen 6 ja 7 kohtien sanamuotoja tar-
kistettaisiin. Pykälän 4 momentista poistet-
taisiin lasta koskeva mainita tarpeettomana. 
Pykälän 6 momentti poistettaisiin tarpeetto-
mana, koska tuen määrää ei enää muutettaisi 
lapsen perusteella. 

21 §.  Takautuva hakuaika. Pykälässä oleva 
maininta 65 vuotta täyttäneen henkilön asu-
mistukioikeuden syntymisestä ja tuen mak-
samisesta poistettaisiin tarpeettomana 65 
vuoden ikärajan poistamisen vuoksi.  

22 §. Asumistuen hakeminen ja ilmoitus-
velvollisuus. Pykälän 1 momentista poistet-
taisiin maininta lapsista, koska lapsiperheet 
siirtyisivät yleisestä asumistuesta annetun 
lain mukaisen asumistuen piiriin. Samalla 2 
momentin 6 kohdassa oleva viittaus asumis-
tukilakiin muutettaisiin viittaukseksi yleises-
tä asumistuesta annettuun lakiin. 

27 §. Keskeyttäminen vapausrangaistuksen 
vuoksi. Pykälän 3 momentista poistettaisiin 
maininta lapsista, koska lapsiperheet siirtyi-
sivät yleisestä asumistuesta annetun lain mu-
kaisen asumistuen piiriin. 

28 §.  Maksaminen kunnan toimielimelle. 
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin, koska 
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jatkossa eläkkeensaajan asumistukea ei voi-
taisi myöntää lapsiperheelle. 

29 §. Takautuvan asumistuen pidättäminen 
Kansaneläkelaitokselle. Pykälässä oleva viit-
taus asumistukilakiin muutettaisiin viittauk-
seksi yleisestä asumistuesta annettuun lakiin. 

32 §. Asumistuen lakkaaminen. Pykälän 1 
momentin 2 kohdassa oleva viittaus asumis-
tukilakiin muutettaisiin viittaukseksi yleises-
tä asumistuesta annettuun lakiin. 

41 §. Asian uudelleen ratkaiseminen muun 
etuuden tai korvauksen myöntämisen johdos-
ta. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus asu-
mistukilakiin muutettaisiin viittaukseksi ylei-
sestä asumistuesta annettuun lakiin. 

51 §. Viivästysajalta maksettava korotus. 
Pykälän 2 momentissa oleva viittaus asumis-
tukilakiin muutettaisiin viittaukseksi yleises-
tä asumistuesta annettuun lakiin. 

53 §. Indeksisidonnaisuus. Pykälän 1 mo-
mentin virheellinen viittaus eläkkeensaajan 
asumistuesta annetun lain 12 § 3 momenttiin 
muutettaisiin viittaukseksi kyseisen pykälän 
4 momenttiin. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Lain-
muutokset esitettäisiin tulevaksi voimaan 
samanaikaisesti yleisestä asumistuesta anne-
tun lain kanssa. Tämän lain voimaantullessa 
maksussa olevien asumistukien maksamista 
jatkettaisiin entisin perustein tämän lain 
17 §:n mukaiseen tarkistukseen saakka tai 
siihen saakka kunnes asumistuki lakkaa. 

Tämän lain 17 §:ssä mainitut rahamäärät 
vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelu-
kua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuus-
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden 
suuruus on laskettu. 
 
2  Voimaantulo  

Ehdotettu uusi laki yleisestä asumistuesta 
ja eläkkeensaajan asumistuesta annettuun la-
kiin tehtävät muutokset esitetään tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Muu-
tettuja lakeja sovelletaan uusilla tuensaajilla 

vuoden 2015 alusta tai sitä myöhäisemmästä 
ajankohdasta myönnettävään tukeen. Asu-
mistukea jo saavilla uusia säännöksiä sovel-
letaan yleisen asumistuen vuosi- tai välitar-
kistuksissa ja eläkkeensaajan asumistuen 
kahden vuoden välein tehtävissä määräai-
kaistarkistuksissa tai sitä ennen tehtävissä 
tarkistuksissa. Näin ollen muutokset tulevat 
voimaan asumistukea jo saavilla yleisen 
asumistuen osalta vuoden 2015 aikana ja 
eläkkeensaajan asumistukea saavilla vuosien 
2015—2016 aikana. 

Yleisestä asumistuesta annetun lain 13 § 
ehdotetaan kuitenkin tulevaksi voimaan 
syyskuun 2015 alusta lukien.  
 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestykseen  

Asumistuki on osa perustuslain 19 §:ssä 
tarkoitettua perustoimeentulon turvaa, jol-
laasumismenoja alennetaan tuensaajien mak-
sukykyä vastaavalle tasolle. Lakiehdotuksen 
mukaan asumistuki paranee huomattavalla 
osalla tuensaajia, mutta rakenteellinen muu-
tos johtaa myös osalla tuensaajia tukien alen-
tumiseen. Asumistuen perusteista on päätetty 
voimassa olevan lain perusteella vuosittain 
annettavalla valtioneuvoston asetuksella, 
jonka mukaisesti tuet on tarkistettu. Asumis-
tuen määrää ei ole turvattu sillä tavalla, että 
tuet eivät voisi järjestelmää muutettaessa 
myös pienentyä. Esitys ei näin ollen vaaran-
na perustuslain 19 §:ssä turvattuja oikeuksia, 
minkä vuoksi hallitus katsoo, että ehdotetut 
lain muutokset voidaan käsitellä tavallisessa 
lain säätämisjärjestyksessä. Asiasta on kui-
tenkin niin harkittaessa syytä pyytää perus-
tuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 
yleisestä asumistuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset ja määritelmät 

1 § 

Lain tarkoitus  

Tämän lain tarkoituksena on alentaa ruoka-
kunnan asumismenoja maksamalla valtion 
varoista asumistukea.  
 

2 § 

Suomessa asuminen  

Ruokakuntaan pysyvästi kuuluvaksi katso-
taan vain Suomessa asuva henkilö. Tämän 
lain soveltaminen ratkaistaan asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetun lain (1573/1993) mukaan.  
 

3 § 

Lain toimeenpano 

Asumistukitoiminnan yleinen johto, ohjaus 
ja kehittäminen kuuluvat sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. Muut tämän lain mukaiset 
tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Tämän 
lain toimeenpanosta aiheutuvat toimintame-
not luetaan Kansaneläkelaitoksen toiminta-
menoiksi.  
 

4 § 

Ruokakunta 

Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henki-
löt kuuluvat samaan ruokakuntaan. Eri ruo-
kakuntaan kuuluvat henkilöt, jotka hallitsevat 
osaa asunnosta erillisen vuokrasopimuksen 
tai sitä vastaavan hallintasopimuksen perus-
teella tai heidät on hoitosopimuksella sairau-
den tai vamman perusteella sijoitettu ruoka-
kunnan hoidettaviksi. Tässä laissa asumistu-
en saajalla tarkoitetaan kaikkia ruokakunnan 
jäseniä. 

Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina sa-
massa asunnossa asuvat aviopuolisot tai avo-
puolisot, heidän alaikäiset lapsensa sekä kes-
kenään suoraan etenevässä tai takenevassa 
polvessa olevat sukulaiset, jollei 4 momentis-
ta muuta johdu. Tässä momentissa tarkoitet-
tuihin sukulaisiin rinnastetaan myös ottolap-
set ja lastensuojelulain (417/2007) 81 §:ssä 
tarkoitetut yksityisesti sijoitetut lapset. 

Jos aviopuolisot asuvat välien rikkoutumi-
sen vuoksi erillään eikä heillä ole yhteistä ta-
loutta, heitä ei lueta samaan ruokakuntaan 
kuuluviksi.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ruoka-
kuntaan ei kuulu opiskelija, joka opintotuki-
lain (65/1994) 14 §:n mukaan on oikeutettu 
asumislisään, paitsi jos asumislisä on myön-
netty opiskelijan toisella paikkakunnalla ole-
vaa asuntoa varten, eikä opiskelija, joka saa 
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vieraan valtion opintotukea tai vastaavaa 
etuutta. 

Ruokakuntaa edustaa asunnonhaltija tai 
hänen puolisonsa taikka se, jonka nimissä 
erillinen vuokrasopimus tai sitä vastaava hal-
lintasopimus on.  
 
 

5 § 

Avopuoliso  

Tässä laissa avopuolisolla tarkoitetaan 
miestä ja naista, jotka elävät avoliitossa eli 
jatkuvasti yhteisessä taloudessa aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa. 
 
 

6 § 

Lapsi  

Tässä laissa lapsella tarkoitetaan ruokakun-
taan kuuluvaa alle 18-vuotiasta henkilöä. 
 
 

7 § 

Asunto  

Asumistukea voidaan myöntää ruokakun-
nan Suomessa sijaitsevan vakinaiseksi asun-
noksi katsottavan vuokra-asunnon, asumisoi-
keusasunnon tai omistusasunnon asumisme-
noista. Asunnon pitää olla kelvollinen asun-
tona käytettäväksi ja viralliselta käyttötarkoi-
tukseltaan asunnoksi tai muutoin vakinaiseen 
asuinkäyttöön tarkoitettu. 

Vuokra-asunnolla tarkoitetaan asuntoa, 
jonka hallinta perustuu asuinhuoneiston 
vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mu-
kaiseen vuokrasopimukseen. 

Mitä tässä laissa säädetään vuokra-asun-
nosta, sovelletaan myös asumisoikeus-
asunnoista annetussa laissa(650/1990) tarkoi-
tettuun asumisoikeusasuntoon, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä.  

Omistusasuntoja ovat osakeasunnot ja 
muut omistusasunnot. Osakeasunnoilla tar-
koitetaan asunto-osakeyhtiön tai asunto-
osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevaa 
omistusasuntoa. 

2 luku 

Asumistuen saamisen edellytykset  

8 § 

Oikeus asumistukeen  

Ruokakunnalla on oikeus saada asumistu-
kea 80 prosenttia siitä 9 §:ssä säädettyjen hy-
väksyttävien, mutta enintään 10 §:ssä tarkoi-
tettujen enimmäismääräisten asumismenojen 
määrästä, josta on vähennetty ruokakunnan 
tulojen mukaan määräytyvä 16 §:ssä tarkoi-
tettu perusomavastuuosuus. 

Tämän lain mukaista asumistukea ei 
myönnetä: 

1) vuokralla asuvalle opiskelijalle, joka 
opintotukilain 14 §:n mukaan on oikeutettu 
asumislisään, paitsi jos opiskelija tämän lain 
4 §:n 4 momentin mukaan luetaan asumistu-
kea saavaan ruokakuntaan, taikka opiskelijal-
le, joka saa vieraan valtion opintotukea tai 
vastaavaa etuutta tai jolla on oikeus maksut-
tomaan asuntoon oppilaitoksen puolesta;  

2) kahden henkilön avio- tai avopuolisoista 
muodostuvalle ruokakunnalle, johon kuulu-
valla on oikeus eläkkeensaajan asumistuesta 
annetun lain (571/2007) 8 §:n perusteella 
eläkkeensaajan asumistuen saamiseen; eikä 

3) ruokakunnalle, jonka ainoalla tai kaikilla 
jäsenillä on oikeus 2 kohdassa mainittuun 
eläkkeensaajan asumistukeen.  
 

9 § 

Hyväksyttävät asumismenot  

Vuokra-asunnossa asuvan ruokakunnan 
asumismenoiksi hyväksytään vuokra ja erik-
seen maksettavat vesimaksut ja lämmityskus-
tannukset. Erikseen maksettavina vesimak-
suina otetaan huomioon 17 euroa henkilöä 
kohden kuukaudessa ja lämmityskustannuk-
sina 38 euroa kuukaudessa yhden hengen 
ruokakunnassa. Jos ruokakuntaan kuuluu 
useampi kuin yksi henkilö, lämmityskustan-
nuksiin lisätään 13 euroa jokaista lisähenki-
löä kohden. 

Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan 
asumismenoiksi hyväksytään asunnon hoito- 
ja rahoitusmenot. Osakeasunnon hoito-
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menoiksi hyväksytään vastike sekä erikseen 
maksettavat vesimaksut ja lämmityskustan-
nukset. Vesimaksut ja lämmityskustannukset 
otetaan huomioon 1 momentin mukaisina.  

Muun omistusasunnon hoitomenoiksi hy-
väksytään:  
 

Ruokakunnan koko 
henkeä 

Huomioon otettava  
hoitomeno €/kk 

 1  89 
 2  107 
 3  135 
 4  159 
 

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin 
neljä henkilöä, muun omistusasunnon hoito-
menoja korotetaan 49 euroa jokaista neljä 
henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä koh-
den.  

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja lämmi-
tyskustannuksia sekä 3 ja 4 momentissa mai-
nittuja hoitomenoja korotetaan neljä prosent-
tia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan maakunnissa ja kahdeksan prosent-
tia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 
maakunnissa.  

Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan ra-
hoitusmenoiksi hyväksytään asunnon hank-
kimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen 
henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista 
koroista 73 prosenttia. Asumisoikeusasunnon 
menoiksi hyväksytään 73 prosenttia asumis-
oikeuden hankkimiseksi otettujen henkilö-
kohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista. 
Edellä mainittujen lainojen on oltava valtion, 
kunnan, seurakunnan tai julkisen valvonnan 
alaisen luottotoimintaa harjoittavan laitoksen 
myöntämiä.  

Osakeasunnossa asuvan ruokakunnan 2 
momentissa tarkoitetuista asunnon hoitome-
noista otetaan huomioon enimmäishoito-
menoina enintään määrä, joka on 30 prosent-
tia 10 §:ssä tarkoitetuista ruokakunnan enim-
mäisasumismenoista ja enimmäisrahoitus-
menoina enintään määrä, joka on 70 prosent-
tia ruokakunnan enimmäisasumismenoista. 
Jos hoitomenot ylittävät enimmäishoitome-
not, ylimenevästä osasta otetaan huomioon 
73 prosenttia asunnon hyväksyttävinä rahoi-
tusmenoina.  

Jos vuokralla asuvalla ruokakunnalla on 
alivuokralainen, vähennetään ruokakunnan 

tässä pykälässä tarkoitetuista asumismenoista 
alivuokralaisen maksaman vuokran määrä. 
Omistusasunnossa asuvalla ruokakunnalla 
vähennetään alivuokralaisen maksama vuok-
ra hoitomenoista ja mahdollinen jäljelle jäävä 
määrä rahoitusmenoista. 

Jos samassa asunnossa asuu 4 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu opiskelija, luetaan asu-
mistukea määrättäessä ruokakunnan asumis-
menoiksi ruokakunnan jäsenten lukumäärää 
vastaava osuus asunnon asumismenoista, 
jollei erityisestä syystä hyväksytä muuta ja-
koperustetta. 
 
 

10 § 

Enimmäisasumismenot  

Ruokakunnan 9 §:n mukaan hyväksyttävis-
tä asumismenoista otetaan huomioon enin-
tään seuraavat euromäärät kuukaudessa: 
 
Ruokakunnan 

koko  
henkeä 

I  
kunta- 
ryhmä 

II  
kunta- 
ryhmä 

III 
kunta- 
ryhmä 

IV 
kunta- 
ryhmä 

 

1  508      492  411  362 
2  735  706  600  527 
3  937  890  761  675 
4  1095  1038  901  804 

 
Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin 

neljä henkilöä, 1 momentin mukaisia asun-
non enimmäisasumismenoja korotetaan I 
kuntaryhmässä 137 euroa, II kuntaryhmässä 
130 euroa, III kuntaryhmässä 123 euroa ja IV 
kuntaryhmissä 118 euroa jokaista neljä hen-
kilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.  

Kunnat jaetaan kuntaryhmiin seuraavasti: 
I kuntaryhmä: Helsinki 
II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Van-

taa 
III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, 

Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Ke-
rava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nur-
mijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimä-
ki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, 
Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti  

IV kuntaryhmä: Muut kunnat. 
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11 § 

Vammaisen henkilön enimmäisasumismenot  

Jos ruokakuntaan kuuluu vammainen hen-
kilö, jonka tilantarve tarvittavien apuvälinei-
den tai vammaisen henkilön avustamisen tai 
hoidon vuoksi on erityisen suuri, otetaan 
enimmäisasumismenot huomioon yhtä henki-
löä suuremman henkilöluvun mukaan kuin 
mitä ruokakunnan koko on.  
 

12 § 

Asumistuessa huomioon otettavat tulot 

Asumistukea laskettaessa kuukausitulona 
otetaan huomioon ruokakunnan jäsenen jat-
kuvat tai vuosittain toistuvasti saamat brutto-
tulot lukuun ottamatta 15 §:ssä tarkoitettuja 
etuoikeutettujae tuloja. Tuloina ei oteta huo-
mioon perintöä, lahjaa, satunnaista myynti-
voittoa ja niihin verrattavia satunnaisia tuloja 
eikä lasten tuloja, lukuun ottamatta tuen ha-
kijan ja hänen puolisonsa tuloja.  

Kuukausituloksi voidaan arvioida vähin-
tään työmarkkinatuen suuruinen tulo, jollei 
voida osoittaa, että henkilöllä ei ole mahdol-
lisuutta hankkia vastaavan suuruista tuloa. 

Jos tuloista ei saada luotettavaa selvitystä, 
voidaan tuloina ottaa huomioon viimeksi 
toimitetussa verotuksessa vahvistetut ve-
ronalaiset tulot korotettuna niillä prosentti-
määrillä, jotka Verohallinto vuosittain anta-
missaan päätöksissä ennakkoperinnän laske-
misperusteista määrää. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään: 

1) yrittäjänä, maatalousyrittäjänä sekä apu-
rahan saajana saatu tulo otetaan huomioon 
yrittäjän eläkelain (1272/2006) ja maatalous-
yrittäjän eläkelain (1280/2006) perusteella 
vahvistetun työtulon mukaisena; sekä  

2) metsätalouden tulona otetaan huomioon 
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun 
lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan 
vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen 
tuotto kerrottuna metsän pinta-alalla. 

Korko- ja osinkotulot otetaan tuloina huo-
mioon, jos ruokakunnan jäsenen henkilö-
kohtaiset korko- ja osinkotulot yhteensä ylit-
tävät 10 euroa kuukaudessa.  

Vuokratulosta vähennetään vuokranantajan 
maksamat vastike ja hoitomenot. Hoitomenot 
vähennetään kuitenkin enintään 
9 §:ssä tarkoitettujen enimmäishoitomenojen 
suuruisina.  

Asumistukea ei myönnetä, jos ruokakun-
taan kuuluvien henkilöiden jatkuvien kuu-
kausitulojen yhteismäärää ylittää määrän, jol-
la asumistukea ei enää makseta ruokakunnal-
le riippumatta asumismenojen suuruudesta.  
 
 

13 § 
 

Ansiotulovähennys 
 

Ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista 
palkkatuloista ja 12 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaisista tuloista vähennetään 300 eu-
roa kuukaudessa asumistuen määrää lasketta-
essa. 
 
 

14 § 

Jatkuva tulo 

Jatkuvana tulona pidetään vähintään kol-
men kuukauden ajan tuen myöntämis- tai 
tarkistamisajankohdasta jatkuvaa tuloa.  

Jos tulot vaihtelevat 1 momentissa tarkoite-
tun kolmen kuukauden aikana, jatkuva kuu-
kausitulo lasketaan keskiarvotulona sen tulon 
perusteella, jota ruokakunnan arvioidaan 
saavan vuoden aikana 
 
 
 

15 § 

Etuoikeutetut tulot 

Tuloina ei asumistukea laskettaessa oteta 
huomioon: 

1) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsi-
lisää; 

2) äitiysavustuslain (477/1993) mukaista 
äitiysavustusta; 

3) vammaisetuuksista annetun lain 
(570/2007) mukaisia etuuksia; 

4) tapaturmavakuutuksen perusteella suori-
tettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja; 
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5) sotilasavustuslain (781/1993) mukaista 
sotilasavustusta; 

6) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mu-
kaista rintamalisää ja ylimääräistä rintama-
lisää;  

7) opintotukilain (65/1994) mukaista opin-
totukea; 

8) toimeentulotuesta annetun lain 
(1412/1997) mukaista toimeentulotukea tai 
muuta etuutta; 

9) Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-
etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-
tun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorva-
usta; 

10) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain (916/2012) mukaista kulukorva-
usta tai muuta vastaavaa kulu- tai ylläpito-
korvausta; 

11) muita kuin toimeentulon turvaamiseksi 
maksettuja apurahoja ja muita vastaavia 
avustuksia; 

12) perhehoitajalain (312/1992) mukaisen 
perhehoidon ja lasten päivähoidosta annetun 
lain (36/1973) mukaisen perhepäivähoidon 
kustannusten korvauksia; 

13) sotilasvammalain (404/1948) mukaisia 
korvauksia; 

14) perhe-eläkkeenä maksettavia lapsen-
eläkkeitä; 

15) vian, vamman tai haitan perusteella 
maksettavaa erityisten kustannusten korvaus-
ta; 

16) kansaneläkelain (568/2007) lapsiko-
rotusta; 

17) lapsen elatusapua, joka suoritetaan 
tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun 
kirjallisen sopimuksen perusteella ja elatus-
tukilain (580/2008) mukaista elatustukea; 

18) tapaturmavakuutuslain (608/1948) mu-
kaista haittarahaa; 

19) matkapäivärahoja, matkakustannusten 
korvauksia ja sairaanhoitokustannusten kor-
vauksia sekä niihin rinnastettavia erityisistä 
kustannuksista saatuja korvauksia;  

20) omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettua hoitopalkkiota;  

21) 9 §:n 8 momentissa tarkoitetulta ali-
vuokralaiselta saatuja vuokratuloja; 

22) osuutta kuolinpesän tuotosta; eikä  
23) 1—22 kohdassa mainittuja etuuksia tai 

tuloja vastaavia ulkomailta maksettavia 
etuuksia tai tuloja. 

16 § 

Perusomavastuuosuus 

Perusomavastuuosuus on 40 prosenttia 
asumistuessa huomioon otettavista tuloista, 
joista on vähennetty täysimääräiseen tukeen 
oikeuttavan tulon määrä. Täysimääräiseen 
tukeen oikeuttava tulo on 555 euroa lisättynä 
92 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa 
aikuista ja 205 eurolla jokaista ruokakuntaan 
kuuluvaa lasta kohden. Jos perusomavastuu-
osuus on vähemmän kuin 10 euroa, sitä ei 
oteta huomioon.  

Perusomavastuuosuutta määrättäessä ruo-
kakuntaan katsotaan aina kuuluvan vähintään 
yksi aikuinen. 
 

3 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

17 § 

Asumistuen hakeminen 

Asumistukea haetaan Kansaneläkelaitok-
selta. Kansaneläkelaitos vahvistaa tämän lain 
toimeenpanossa tarvittavat menettelyt ja lo-
makkeet.  
 

18 § 

Takautuva hakuaika 

Asumistuki myönnetään takautuvasti enin-
tään hakemista edeltävältä kuukaudelta, jos 
tuen saamisen edellytykset ovat jo tuolloin 
täyttyneet. Samoin menetellään korotettaessa 
asumistukea 27 §:n perusteella.  
 

19 § 

Asumistuen hakijan ilmoitusvelvollisuus 

Asumistukihakemuksessa on ilmoitettava:  
1) hakijan ja muiden ruokakuntaan kuulu-

vien henkilöllisyystiedot; 
2) asumismenot ja niiden määrittämiseksi 

tarvittavat tiedot; 
3) tiedot kaikkien ruokakuntaan kuuluvien 

henkilöiden 12 §:ssä tarkoitetuista tuloista. 
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Asumistuen hakijan on annettava Kansan-
eläkelaitokselle myös muut hakemuksen rat-
kaisemiseksi ja asumistuen maksamiseksi 
välttämättömät tiedot. 
 
 

20 § 

Asumistuen saajan ilmoitusvelvollisuus 

Asumistuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle:  

1) avioliiton solmimisesta ja avioliiton 
purkautumisesta;  

2) avoliittoon menemisestä ja avoliiton 
päättymisestä; 

3) ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lu-
kumäärän muuttumisesta; 

4) ruokakunnan asunnosta pois muutosta 
tai asunnon vaihtumisesta;  

5) ruokakunnan asumismenojen alentumi-
sesta vähintään 50 euroa kuukaudessa; 

6) ruokakunnan pysyvien kuukausitulojen 
nousemisesta vähintään 400 euroa kuukau-
dessa; 

7) ruokakuntaan kuuluvalle henkilölle syn-
tyvästä oikeudesta eläkkeensaajan asumis-
tuesta annetun lain mukaiseen asumistukeen;  

8) ruokakuntaan kuuluvalle henkilölle syn-
tyvästä oikeudesta opintotukilain mukaiseen 
asumislisään; 

9) samassa asunnossa asuvan opiskelijan 
asumislisäoikeuden päättymisestä;  

10) alivuokralaisen ottamisesta tai alivuok-
ralaisen pitämisestä luopumisesta;  

11) ruokakunnan käytössä olevan asunnon 
hallintamuodon muuttumisesta; ja 

12) ruokakuntaan kuuluvan henkilön ul-
komaille muutosta tai ulkomailla oleskelusta. 
 
 

21 § 

Hakemuksen ratkaiseminen käytettävissä 
olevien tietojen perusteella  

Asumistukea koskeva hakemus voidaan 
ratkaista Kansaneläkelaitoksen käytettävissä 
olevien tietojen perusteella, jos hakija kiel-
täytyy antamasta hakemuksen ratkaisemisek-
si tarvittavia tietoja tai esittämästä selvitystä, 
joka häneltä voidaan kohtuudella vaatia.  

22 § 

Asumistukea koskeva päätös  

Asumistuen hakijalle annetaan kirjallinen 
päätös asumistuen myöntämisestä, hylkäämi-
sestä, tarkistamisesta, lakkauttamisesta ja ta-
kaisinperinnästä. Tämän lain mukaiset pää-
tökset annetaan maksutta.  
 
 
 

23 § 

Asumistukihakemuksen käsittely 

Hakemus on käsiteltävä ilman aiheetonta 
viivytystä.  

Kansaneläkelaitoksen on annettava asumis-
tukea koskeva päätös viimeistään kolman-
tenakymmenentenä kalenteripäivänä hake-
muksen saapumisesta.  

Jos päätöstä ei hakemuksen puutteellisuu-
den vuoksi voida antaa 2 momentin mukai-
sessa määräajassa, Kansaneläkelaitoksen on 
mainitun määräajan kuluessa ryhdyttävä toi-
miin asian selvittämiseksi. Päätös on tällöin 
annettava viimeistään neljäntenätoista kalen-
teripäivänä sen jälkeen, kun Kansaneläkelai-
tos on saanut käyttöönsä asian ratkaisemisek-
si tarvittavat tiedot. 
 
 
 
 

24 § 

Asumistuen myöntäminen ja maksaminen 

Asumistuki myönnetään ruokakunnalle. 
Päätös annetaan tiedoksi hakijalle. 

Asumistuki maksetaan kunkin kalenteri-
kuukauden ensimmäisenä tai toisena arkipäi-
vänä ruokakunnan edustajan tai hänen val-
tuuttamansa ilmoittamalle Euroopan unionis-
sa sijaitsevalle tilille. Yksittäinen tukierä 
voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, 
jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai 
jos asumistuen saaja esittää muulle maksuta-
valle erityisen syyn. 

Jos maksettava asumistuen määrä olisi pie-
nempi kuin 15 euroa, tukea ei makseta. 
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25 § 

Asumistuen maksaminen vuokranantajalle ja 
vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus 

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuok-
ranantajalle asumistuen saajan valtuutuksella. 

Kansaneläkelaitos voi tuensaajaa kuultuaan 
päättää, että asumistuki maksetaan suoraan 
vuokranantajalle ilman asumistuensaajan val-
tuutusta, jos vuokra-asunnossa asuva tuen-
saaja toistuvasti laiminlyö vuokran maksami-
sen.  

Kun asumistuki maksetaan vuokranantajal-
le, vuokranantaja on saatuaan asiasta tiedon 
velvollinen ilmoittamaan Kansaneläkelaitok-
selle, jos tuen saajan oikeus pitää huoneistoa 
hallinnassaan päättyy tai hän muuttaa pois 
asunnosta, jossa asumiseen tukea on myön-
netty. Ilmoituksessa tulee mainita vuokralai-
sen hallintaoikeuden päättymisajankohta ja 
asunnosta pois muuttamisen ajankohta.  
 
 

26 § 

Takautuvan asumistuen pidättäminen Kan-
saneläkelaitokselle 

Takautuvasti myönnetty asumistuki voi-
daan pidättää Kansaneläkelaitokselle sen 
maksamaa eläkkeensaajan asumistuesta an-
netun lain mukaista asumistukea vastaavalta 
osin, jos Kansaneläkelaitos myöntää asumis-
tuen takautuvasti ajalle, jona asumistuen saa-
ja tai samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö 
on saanut eläkkeensaajan asumistuesta anne-
tun lain mukaista asumistukea. 
 
 
 

4 luku 

Tuen tarkistaminen ja lakkauttaminen 

27 § 

Asumistuen tarkistamisen edellytykset 

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

Asumistukea on tarkistettava myös, jos: 
1) ruokakunnan pysyvät kuukausitulot ovat 

nousseet vähintään 400 euroa tai alentuneet 
vähintään 200 euroa;  

2) 9 §:ssä tarkoitetut ruokakunnan maksa-
mat asumismenot muuttuvat vähintään 50 eu-
roa kuukaudessa;  

3) ruokakunta vaihtaa asuntoa tai asunnon 
hallintamuoto muuttuu; 

4) ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lu-
kumäärä muuttuu pysyvästi tai jos ruokakun-
ta ottaa alivuokralaisen taikka luopuu ali-
vuokralaisen pitämisestä; tai 

5) jos ruokakuntaan kuuluva, samassa 
asunnossa asuva henkilö aloittaa opinnot, 
joiden perusteella hän on oikeutettu opinto-
tukilain mukaiseen asumislisään tai hän muu-
toin tulee oikeutetuksi asumislisään taikka 
jos samassa asunnossa asuvan 4 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetun opiskelijan oikeus asu-
mislisään päättyy. 

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 hake-
musta, jos kaikki tarkistamisen perusteet ovat 
Kansaneläkelaitoksen käytettävissä.  
 
 
 

28 § 

Tarkistamisen ajankohta 

Asumistuki tarkistetaan 27 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa 

1) 1-kohdan nojalla sitä kuukautta seuraa-
van kuukauden alusta, jonka 1 päivästä koh-
dassa tarkoitettu tulojen muutos on voimassa.  

2) 2- ja 3-kohdan nojalla sen kuukauden 
alusta, josta muuttuneita tai uusia asumis-
menoja maksetaan koko kuukaudelta,  

3) 4-kohdan nojalla sen kuukauden alusta, 
jonka 1 päivästä kohdassa tarkoitettu olosuh-
teiden muutos on voimassa; tai 

4) 5-kohdan nojalla sen kuukauden alusta, 
josta oikeus asumislisään alkaa tai sitä kuu-
kautta seuraavan kuukauden alusta, jona oi-
keus asumislisään päättyy. 
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29 § 

Asumistuen lakkauttaminen 

Asumistuki lakkautetaan: 
1) sen kuukauden alusta, jolloin 27 §:ssä 

tarkoitettu tarkistus tulisi voimaan, jos ruo-
kakunta pyytää asumistukensa lakkauttamis-
ta; 

2) muuttoa seuraavan kuukauden alusta, jos 
ruokakunta muuttaa pois asunnosta, johon 
asumistukea on myönnetty, jollei asumistu-
kea tarkisteta 27 §:n 2 momentin 3 kohdan 
perusteella;  

3) sen kuukauden alusta, josta ruokakun-
nalla ei 8 §:n mukaan enää ole oikeutta asu-
mistukeen; 

4) sen kuukauden alusta, josta lukien ruo-
kakunnan maksamat 9 §:ssä tarkoitetut asu-
mismenot lakkaavat; tai  

5) sen kuukauden alusta, josta 27 §:n 1 
momentissa tarkoitettu tarkistus tulisi voi-
maan, jos ruokakunta ei Kansaneläkelaitok-
sen kehotuksesta kohtuullisessa ajassa anna 
asumistuen tarkistamiseksi tarvittavia tietoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 § 

Asumistuen väliaikainen keskeyttäminen tai 
sen määrän vähentäminen 

Asumistuen maksaminen voidaan väliai-
kaisesti keskeyttää osittain tai kokonaan, jos 
on perusteltua syytä olettaa, että asumistuen 
saajalla ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
tai muusta syystä ole oikeutta tukeen tai 
osaan siitä. Jos asumistuen saaja ei toimita 
pyydettyä lisäselvitystä, asia ratkaistaan lo-
pullisella päätöksellä niiden selvitysten pe-
rusteella, jotka ovat Kansaneläkelaitoksen 
käytettävissä. 

5 luku 

Takaisinperintä 

31 § 

Asumistuen takaisinperiminen  

Jos asumistukea on maksettu aiheetta tai 
määrältään liian suurena, liikaa maksettu tuki 
on perittävä takaisin.  

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko 
kokonaan tai osittain, jos se katsotaan koh-
tuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole 
johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa 
vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti 
maksettu määrä on vähäinen. Takaisinperin-
nästä voidaan luopua kokonaan takaisinpe-
rintää koskevan päätöksen antamisen jälkeen 
myös, jos takaisinperintää ei asumistuen saa-
jan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole 
enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai jos pe-
rinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä ole-
vaan asumistuen määrään nähden kohtuutto-
mat kustannukset.  

Takaisin perittävä määrä voidaan kuitata 
Kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksa-
masta asumistuesta tai siihen rinnastettavasta 
muusta etuudesta. Ilman asumistuen saajan 
suostumusta kuittaaminen voidaan kuitenkin 
kohdistaa vain tämän lain mukaiseen tai sii-
hen rinnastettavaan muuhun etuuteen. 

Perusteettomasti maksettu tuki voidaan pe-
riä takaisin myös vuokranantajalta, jos vuok-
ranantajalle on maksettu asumistukea ajalta, 
jolta hänellä ei ole oikeutta enää periä vuok-
raa tai jos vuokranantaja on laiminlyönyt 
25 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa 
taikka jos hän on muutoin nostanut asumis-
tukea tietoisena siitä, että tuensaajalla ei ole 
enää oikeutta asumistukeen. 

Takaisinperintää koskeva lainvoimainen 
päätös saadaan panna täytäntöön kuten lain-
voimainen tuomio.  
 

32 § 

Tuen takaisinperiminen ruokakunnan jäsenil-
tä 

Liikaa maksettu tuki peritään takaisin ruo-
kakunnan jäseniltä. Liikaa maksettua tukea 
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voidaan periä takaisin hakijalta, tämän avio- 
tai avopuolisolta taikka muulta ruokakuntaan 
liikamaksun aikana kuuluneelta täysi-
ikäiseltä henkilöltä, joka on sitoutunut yh-
teisvastuuseen liikaa maksetun tuen ta-
kaisinmaksusta. Takaisinperinnästä annetaan 
valituskelpoinen päätös. Kun liikaa makset-
tua tukea peritään muulta kuin hakijalta, tälle 
annetaan erikseen oma päätös takaisinperin-
nästä. 
 

33 § 

Takaisinperittävän saatavan vanhentuminen 

Päätös aiheettomasti maksetun asumistuen 
takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden 
kuluessa asumistuen maksupäivästä lukien. 

Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saa-
tava vanhentuu viiden vuoden kuluttua pää-
töksen antamisesta, jollei vanhentumista ole 
sitä ennen katkaistu. Vanhentumisen kat-
keamiseen sovelletaan velan vanhentumises-
ta annetun lain (728/2003) 10 ja 11 §:ää.   
Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
 

6 luku 

Muutoksenhaku ja päätöksen oikaisemien 

34 § 

Muutoksenhakuoikeus  

Muutoksenhakua varten on sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 
säädetään sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnasta annetussa laissa (1299/2006) ja 
vakuutusoikeudesta vakuutusoikeuslaissa 
(132/2003).  

Kansaneläkelaitoksen tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnalta kirjallisella valituksella. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vakuutusoikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. 

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes 
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Kansaneläkelaitoksen antamaan väliaikai-
seen päätökseen ei saa hakea muutosta.  
 

35 § 

Muutoksenhakuaika 

Valituskirjelmä on toimitettava Kansanelä-
kelaitokselle viimeistään 30 päivänä sen päi-
vän jälkeen, jona asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon. Asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemänte-
nä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on 
postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, 
jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näy-
tetä.  
 
 

36 § 

Itseoikaisu 

Jos Kansaneläkelaitos hyväksyy kaikilta 
osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt 
vaatimukset, sen on annettava asiasta oi-
kaisupäätös. Oikaisupäätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 34 §:ssä säädetään. 

Jos Kansaneläkelaitos ei oikaise valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa sää-
detyin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa vali-
tusajan päättymisestä toimitettava valituskir-
jelmä ja lausuntonsa asianomaisen muutok-
senhakuelimen käsiteltäväksi. Kansaneläke-
laitos voi tällöin väliaikaisella päätöksellä 
oikaista aikaisemman päätöksensä siltä osin 
kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn vaa-
timuksen. Jos valitus on jo toimitettu asian-
omaiselle muutoksenhakuelimelle, väliaikai-
sesta päätöksestä on ilmoitettava sille viipy-
mättä. 

Edellä 2 momentissa säädetystä määräajas-
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. 
Valituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenha-
kuelimelle viimeistään 60 päivän kuluessa 
valitusajan päättymisestä. 
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37 § 

Muutoksenhakuajan jälkeen tullut valitus 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 35 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, valitus voidaan ottaa tutkitta-
vaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava 
syy. 
 
 
 

38 § 

Asiavirheen korjaaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvi-
tykseen tai ilmeisen väärään lain soveltami-
seen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut 
menettelyvirhe, Kansaneläkelaitos voi pois-
taa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian 
uudelleen.  

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi 
tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asian-
osaisen vahingoksi edellyttää, että asianosai-
nen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asian-
osaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos 
virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asian-
osaisen omasta menettelystä. 
 
 
 

39 § 

Lainvoimaisen päätöksen oikaisu 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn asu-
mistuen myöntämisestä tai myönnetyn asu-
mistuen lisäämisestä, ilmenee uutta selvitys-
tä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava asia 
uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikaisem-
man lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn asumistuen tai myöntää 
asumistuen aikaisempaa suurempana. Myös 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 34 §:ssä 
säädetään. 
 

40 § 

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama asumis-
tukea koskeva lainvoimainen päätös perustuu 
väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen 
tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen kä-
siteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille tilai-
suus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemis-
ta. Muutoksenhakulautakunnan antamaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain pe-
rusteella antama lainvoimainen päätös perus-
tuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai se on ilmeisesti lain vastainen, va-
kuutusoikeus voi asianosaisen tai Kansanelä-
kelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille 
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti, 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 
 
 
 

41§ 

Asian uudelleen ratkaiseminen etuuden 
myöntämisen johdosta 

Jos asumistuen saajalle tai asumistukea 
saavaan ruokakuntaan kuuluvalle henkilölle 
on takautuvasti myönnetty 8 §:n 2 momentin 
mukainen asumistuen maksamisen estävä 
etuus, Kansaneläkelaitos voi ilman asianosai-
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sen suostumusta asianosaista kuultuaan rat-
kaista asian uudelleen. 
 
 
 

7 luku 

Tietojen saaminen ja luovuttaminen 

42 § 

Tiedot asumistuen ratkaisemista varten  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asumistuen ratkaisemista varten välttämät-
tömät tiedot: 

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;  

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun 
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta;  

3) potilasvakuutus- ja liikennevakuutus-
keskukselta;  

4) työnantajalta, työttömyyskassalta tai 
työpaikkakassalta; 

5) vuokranantajalta sekä asunto-osake- tai 
kiinteistöyhtiöltä; ja 

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta 
terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä so-
siaalipalvelun tuottajalta ja muulta hoitolai-
tokselta.  

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on myös oi-
keus saada pyynnöstä salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan 
asumistuen ratkaisemista varten välttämät-
tömät tiedot rahalaitoksilta koskien asumis-
tuenhakijaa tai -saajaa sekä muita ruokakun-
taan kuuluvia, jollei riittäviä tietoja ja selvi-
tyksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä 
epäillä asumistuen hakijan tai saajan antami-
en tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä 
hän ole antanut suostumustaan tietojen saa-
miseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esit-
tää kirjallisena. Ennen pyynnön esittämistä 
hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto. 

43 § 

Tiedot väestörekisteriviranomaiselta  

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
asumistuen täytäntöönpanoa ja tukijärjestel-
män suunnittelua ja seurantaa varten väestö-
rekisteriviranomaisilta tarpeelliset rakennus- 
ja huoneistotiedot ja niissä tapahtuneet muu-
tokset.  
 

44 § 

Tiedot vankeusrangaistuksesta  

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
asumistuen täytäntöönpanoa varten tiedot 
Rikosseuraamuslaitoksen yksiköltä rangais-
tuksen alkamisesta, henkilön vapautumisesta 
sekä koevapauden alkamisesta ja keskeyttä-
misestä.  
 

45 § 

Muuta etuutta varten saatujen tietojen käyt-
täminen 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää 
tämän lain mukaista asumistukea koskevaa 
yksittäistapausta käsitellessään muiden sille 
säädettyjen tehtävien hoitamista varten saa-
miaan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikut-
tavat tämän lain mukaiseen asumistukeen ja 
tiedot on lain mukaan otettava huomioon 
päätöksenteossa ja Kansaneläkelaitoksella 
olisi oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen. 
 
 

46 § 

Tekninen käyttöyhteys 

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain (621/1999) 29 §:n 3 momentissa 
säädetään, oikeus saada mainitussa momen-
tissa säädetyin edellytyksin teknisen käyt-
töyhteyden avulla 42 §:n 1 momentissa ja 
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43 §:ssä sekä 44 §:ssä tarkoitettuja salassa 
pidettäviä tietoja.  

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen 
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 
huolehditaan asianmukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

47 § 

Tietojen antaminen viranomaisille 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäk-
si, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä antaa rikosten ja vää-
rinkäytösten selvittämiseksi tämän lain toi-
meenpanoon perustuvia tietoja ministeriölle, 
verohallinnolle sekä sellaiselle lakisääteistä 
sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitoksel-
le tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuulu-
vaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukai-
nen asumistuki vaikuttaa. 

Kansaneläkelaitoksella on 1 momentissa 
tarkoitettu oikeus antaa tietoja myös poliisi- 
ja syyttäjäviranomaiselle siltä osin kuin tie-
dot ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä 
tai syytteeseen panoa varten. 

Annettavia tietoja ovat tämän lain mukaista 
asumistukea saaneen henkilön: 

1) henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot; 
2) tiedot maksetuista etuuksista ja korvauk-

sista sekä niiden perusteista; sekä  
3) muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka 

ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdis-
tuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämi-
seksi tehtävää henkilötietojen yhdistämistä ja 
muuta kertaluonteista valvontatointa varten. 

Kansaneläkelaitos ei kuitenkaan saa antaa 
terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jot-
ka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaa-
lihuollon tarpeen perusteita.  

48 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus saada 
tietoja 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
saada käyttöönsä Kansaneläkelaitoksen pää-
töksenteko- ja maksatusrekisterissä olevia 
asumistuen saajia koskevia tietoja siltä osin 
kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle kuuluvien asumistuen suunnittelu- 
ja kehittämistehtävien hoitamiseksi. Lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
saada edellä mainituista rekistereistä asunto-
jen rahoitusmuotoa ja pinta-alaa koskevat 
tiedot sekä muut asumistukijärjestelmän ke-
hittämistä ja seurantaa varten ministeriön 
tarpeellisiksi katsomat tiedot. Tietoihin ei saa 
sisällyttää tuensaajan tunnistamisen mahdol-
listavia tietoja.  
 

49 § 

Tietojen antaminen asumistuen hakijalle  

Kansaneläkelaitoksen on annettava asumis-
tuen hakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot 
siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan 
hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmu-
kaisesti luovuttaa.  
 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

50§ 

Asumistuen ulosmittaus- ja siirtämiskielto 

Asumistukea ei saa ulosmitata. 
Sopimus, joka tarkoittaa asumistuen siir-

tämistä toiselle, on mitätön. 
 

51 § 

Indeksisidonnaisuus  

Tässä laissa säädetyt rahamäärät lukuun ot-
tamatta 13 §:ssä säädettyä ansiotulovähen-
nyksen määrää, 16 §:ssä säädettyä pienintä 
perusomavastuuosuutta, 24 §:ssä säädettyä 
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pienintä maksettavaa tukea sekä 20 ja 
27 §:ssä säädettyjä tuensaajan ilmoitusvel-
vollisuutta ja tuen tarkistamista koskevia tu-
lojen ja asumismenojen muutosten määriä 
sekä 10 §:ssä säädettyjä enimmäisasumis-
menoja, sidotaan hintatason muutoksiin siten 
kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään.  

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

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
enimmäisasumismenoja tarkistetaan kuiten-
kin vuosittain yleisessä vuokratasossa tapah-
tunutta muutosta vastaavasti.  

Enimmäisasumismenot sidotaan vuokrata-
son kehitystä kuvaavaan Tilastokeskuksen 
vahvistamaan koko maata ja kaikkia vuokra-
asuntoja koskevaan vuositason vuokraindek-
sin (2010=100) siten, että 10 §:ssä säädetyt 
euromäärät vastaavat vuoden 2013 vuokrain-
deksin pistelukua. Laissa vahvistettuja, 
vuonna 2015 sovellettavia, enim-
mäisasumismenoja tarkistetaan ensimmäisen 
kerran vuokraindeksin muutosta vastaavasti 
vuoden 2016 alusta lukien. 

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

52 § 

Rahamäärien pyöristäminen 

Asumistukea määrättäessä otetaan asumis-
menot, ruokakunnan jäsenten tuloerät, perus-
omavastuuosuuden määrä ja maksettava asu-
mistuki huomioon kuukausimääräisinä sentin 
tarkkuudella.  Ruokakunnan yhteenlasketut 
tulot, 9 §:ssä tarkoitetut hoitomenoerät, 
10 §:ssä säädetyt asumismenojen enimmäis-
määrät ja 16 §:ssä tarkoitetut perusomavas-
tuuosuuden laskennassa käytettävät arvot 
pyöristetään täysiksi euroiksi.  

53 § 

Rahoitus 

Asumistuki maksetaan valtion varoista ja 
valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle tämän 
lain nojalla suoritettavista etuuksista aiheutu-
vat kustannukset.  

Kansaneläkelaitoksen on viisi arkipäivää 
ennen 24 §:ssä tarkoitettua asumistuen mak-
supäivää ilmoitettava valtiolle sinä kuukau-
tena maksettavien asumistukien määrä.  

Valtion on 2 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen perusteella maksettava Kansaneläke-
laitokselle ilmoituksen mukainen rahamäärä 
viimeistään yhtä pankkipäivää ennen asumis-
tukien maksupäivää. 
 
 

9 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

 
54 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20   . Lain 13 § tulee kuitenkin voimaan 1 
päivänä syyskuuta 2015 ja sitä sovelletaan 
siitä ja myöhäisemmästä ajankohdasta 
myönnettävään tai tarkistettavaan tukeen. 

Tällä lailla kumotaan asumistukilaki 
(408/1975).  
 

55 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa maksussa 
olevien asumistukien maksamista jatketaan 
entisin perustein tämän lain 27 §:n mukai-
seen tarkistukseen saakka tai siihen saakka 
kunnes asumistuki lakkaa.  
 

56 § 

Viittaus aikaisempaan lakiin 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa 
säännöksessä viitataan asumistukilakiin 



 HE 52/2014 vp  
  

 

 

46 

(408/1975) tai sen nojalla myönnettävään tai 
maksettavaan asumistukeen taikka asumistu-
kiasetukseen (949/1993), viittauksen katso-

taan tarkoittavan viittausta tämän lain vas-
taaviin säännöksiin ja tämän lain mukaiseen 
asumistukeen, jollei tästä laista muuta johdu. 

————— 
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2. 
Laki 

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 6 §, 9 §:n 3 momentti, 

10 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 2 momentin 8 kohta ja 6 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 17§:n 6 momentti laissa 1225/2009 ja  
muutetaan 8 §, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentin 2 kohta, 12 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 

momentin 6 ja 7 kohta sekä 4 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentin 6 
kohta, 27 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 32 §:n 1 momentin 2 kohta, 41 §, 51 §:n 2 
momentti ja 53 §:n 1 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laeissa 705/2010 ja 153/2011, 12 §:n 1 momentti, 
17 §:n 4 momentti ja 28 §:n 1 momentti laissa 1154/2007, 41 § laissa 684/2011 sekä 53 §:n 1 
momentti laissa 1225/2009, seuraavasti: 
 

8 §  

Oikeus asumistukeen 

Oikeus asumistukeen on henkilöllä, joka on 
täyttänyt 16 vuotta ja saa: 

1) kansaneläkelain (568/2007) 10 tai 11 §:n 
mukaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyys-
eläkettä, leskeneläkettä taikka kansaneläke-
lain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) 
4 tai 5 §:ssä tarkoitettua leskeneläkettä; 

2) takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 
mukaista takuueläkettä; 

3) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä 
mainittujen lakien mukaista tai muuta vas-
taavaa lakiin perustuvaa työ- tai virkasuhteen 
perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, vanhuuseläkettä tai leskenelä-
kettä taikka työntekijän eläkelain voimaan-
panolain (396/2006) 19 §:ssä tarkoitettua 
leskeneläkettä; 

4) täyden työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettyä lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen, sotilastapaturmalain (1211/1990), lii-
kennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai 
sotilasvammalain (404/1948) mukaista jat-
kuvaa tapaturmaeläkettä, elinkorkoa, työky-
vyttömyyseläkettä, leskeneläkettä, huoltoelä-
kettä tai sellaista ansionmenetyksen korvaus-
ta, jota maksetaan, kun liikennevahingon sat-
tumisesta on kulunut vuosi; 

5) tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 

(625/1991) mukaista jatkuvaa tapaturmaelä-
kettä tai elinkorkoa sekä liikennevakuutus-
lain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 
annetun lain (626/1991) mukaista jatkuvaa 
työkyvyttömyyseläkettä tai sellaista ansion-
menetyksen korvausta, jota maksetaan, kun 
liikennevahingon sattumisesta on kulunut 
vuosi;  

6) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutu-
misrahasta annetun lain (329/1967), kansan-
edustajan perhe-eläkkeestä annetun lain 
(107/1990) tai valtioneuvoston jäsenen oi-
keudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suo-
ritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain 
(870/1977) mukaista vanhuuseläkettä, työky-
vyttömyyseläkettä tai leskeneläkettä; tai 

7) edellä tässä momentissa mainittua etuut-
ta vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta. 

Tämän lain mukaista asumistukea ei 
myönnetä henkilölle, jolla on oikeus yleisestä 
asumistuesta annetun lain (xx/20xx) mukai-
seen asumistukeen. 
 
 
 

9 §  

Huomioon otettavat asumismenot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan asumismenoina otetaan huomioon 

myös samassa asunnossa asuvan avio- tai 
avopuolison asumismenot. Hakijan asumis-
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menoina otetaan huomioon vain asumisme-
not, joista hän tosiasiallisesti vastaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Asumismenojen omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä vuosi-

tulon osasta, joka ylittää 6 986 euroa. Avio- 
tai avoliitossa olevan henkilön lisäomavastuu 
on 40 prosenttia siitä puolisoiden yhteenlas-
ketun vuositulon osasta, joka: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) ylittää 11 221 euroa, jos molemmilla 
puolisoilla on oikeus eläkkeensaajan asumis-
tukeen. 
 

12 § 

Vuositulo 

Asumistukea laskettaessa vuositulona ote-
taan huomioon hakijan ja hänen avio- tai 
avopuolisonsa jatkuvasti tai vuosittain toistu-
vasti saamat bruttotulot lukuun ottamatta 
14 §:ssä tarkoitettuja etuoikeutettuja tuloja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Asumistuen tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistuki tarkistetaan myös, kun 

— — — — — — — — — — — — — — 
6) huomioon otettavat vuosittaiset asumis-

menot ovat alentuneet tai nousseet vähintään 
147 euroa (asumismenojen huomattava muu-
tos); tai  

7) asumistukeen vaikuttava vuositulo on 
noussut vähintään 734 euroa tai alentunut 
vähintään 367 euroa (vuositulon huomattava 
muutos) verrattuna 11 §:n 3 momentissa 
mainittuun lisäomavastuurajaan tai siihen 
kansaneläkeindeksillä korotettuun vuositu-
loon, jonka perusteella asumistuki on lasket-
tu.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos muutos on tapahtunut kalenterikuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, asumistuki 

tarkistetaan sen kuukauden alusta. Muutoin 
asumistuki tarkistetaan muutosta seuraavan 
kuukauden alusta. Asumistuki tarkistetaan 
aina muutosta seuraavan kuukauden alusta, 
kun asumistuen saajan avioliitto purkautuu 
tai avoliitto päättyy puolison kuoleman joh-
dosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Takautuva hakuaika 

Asumistukea maksetaan sen kuukauden 
alusta, jona oikeus siihen on syntynyt. Asu-
mistukea ei kuitenkaan makseta ilman eri-
tyistä syytä pitemmältä kuin kuuden kalente-
rikuukauden ajalta ennen asumistuen hake-
mista.  

Mitä 1 momentissa säädetään asumistuen 
maksamisesta, sovelletaan myös asumistuen 
korottamiseen 
 
 

22 § 

Asumistuen hakeminen ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Asumistukihakemuksessa on ilmoitettava: 
1) hakijan ja tämän avio- tai avopuolison 

henkilöllisyystiedot. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asumistuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle: 
— — — — — — — — — — — — — — 

6) yleisestä asumistuesta annetun lain mu-
kaisen tuen myöntämisestä; 
 
 
 

27 § 

Keskeyttäminen vankeusrangaistuksen vuoksi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Siltä ajalta, jolta asumistuen maksaminen 

on keskeytettävä 1 momentissa mainitusta 
syystä, asumistuki voidaan maksaa toimeen-
tulon turvaamiseksi asumistuen saajan sa-
massa asunnossa asuvalle avio- tai avopuo-
lisolle.  
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28 § 

Maksaminen kunnan toimielimelle 

Kansaneläkelaitos voi päättää, että asumis-
tuki maksetaan saajan asuinkunnan sosiaali-
huoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
toimielimelle käytettäväksi asumistuensaajan 
ja hänen avio- tai avopuolisonsa asumisme-
nojen alentamiseen, jos asumistuen maksa-
minen saajalle itselleen vaarantaa asumistuen 
saajan tai hänen avio- tai avopuolisonsa toi-
meentulon. Näin maksettua asumistukea ei 
saa vastoin asumistuensaajan nimenomaista 
suostumusta käyttää muuhun kuin sen kuu-
kauden asumismenojen alentamiseen, jolta 
asumistuki on suoritettu.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

29 § 

Takautuvan asumistuen pidättäminen Kan-
saneläkelaitokselle 

Takautuvasti myönnetty eläkkeensaajan 
asumistuki voidaan pidättää Kansaneläkelai-
tokselle sen maksamaa yleisestä asumistuesta 
annetun lain mukaista asumistukea vastaaval-
ta osin, jos Kansaneläkelaitos myöntää eläk-
keensaajan asumistuen takautuvasti ajalle, 
jolta asumistuen saaja on saanut yleisestä 
asumistuesta annetun lain mukaista asumis-
tukea tai kuulunut tällaista asumistukea saa-
vaan ruokakuntaan. 
 
 
 
 
 

32 § 

Asumistuen lakkaaminen 

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

2) sen kuukauden alusta, josta asumistuen 
saajalle aletaan maksaa yleisestä asumistues-
ta annetun lain mukaista asumistukea; 
— — — — — — — — — — — — — —  

41 § 

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden 
tai korvauksen myöntämisen johdosta 

Jos asumistuen saajalle on päätöksen anta-
misen jälkeen takautuvasti myönnetty kan-
saneläke, leskeneläke, takuueläke tai kansan-
eläkelain 22 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tu asumistuessa tulona huomioon otettava 
työeläke tai korvaus taikka yleisestä asumis-
tuesta annetun lain mukainen asumistuki, 
Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen pois-
tamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista 
asian uudelleen. 
 
 

51 § 

Viivästysajalta maksettava korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistukea ei kuitenkaan makseta koro-

tettuna, jos se maksetaan Kansaneläkelaitok-
selle samalta ajalta maksetun yleisestä asu-
mistuesta annetun lain mukaisen asumistuen 
suoritukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 § 

Indeksisidonnaisuus 

Tässä laissa säädetyt rahamäärät lukuun ot-
tamatta 12 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 3 
momentissa mainittuja rahamääriä sidotaan 
hintatason muutoksiin siten kuin kansanelä-
keindeksistä annetussa laissa (456/2001) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  .  

Tämän lain voimaan tullessa maksussa 
olevien asumistukien maksamista jatketaan 
entisin perustein 17 §:n mukaiseen tarkistuk-
seen saakka tai siihen saakka kunnes asumis-
tuki lakkaa. 
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Tämän lain 17 §:n 2 momentin 6 ja 7 koh-
dassa säädetyt rahamäärät vastaavat sitä kan-
saneläkeindeksin pistelukua, jonka mukaan 

vuoden 2001 tammikuussa maksettavina ol-
leiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

————— 
 

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014 

 
 
 

Pääministeri  

 
JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

2. 
Laki 

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 6 §, 9 §:n 3 momentti, 

10 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 2 momentin 8 kohta ja 6 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 17§:n 6 momentti laissa 1225/2009 ja  
muutetaan 8 §, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentin 2 kohta, 12 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 

momentin 6 ja 7 kohta sekä 4 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentin 6 
kohta, 27 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 32 §:n 1 momentin 2 kohta, 41 §, 51 §:n 2 
momentti ja 53 §:n 1 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laeissa 705/2010 ja 153/2011, 12 §:n 1 momentti, 
17 §:n 4 momentti ja 28 §:n 1 momentti laissa 1154/2007, 41 § laissa 684/2011 sekä 53 §:n 1 
momentti laissa 1225/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Lapsi 

Tässä laissa lapsella tarkoitetaan asumis-
tuen hakijan kanssa samassa asunnossa asu-
vaa hakijan tai hänen avio- tai avopuolisonsa 
alle 18-vuotiasta lasta tai lastensuojelulain 
(417/2007) 81 §:ssä tarkoitettua kasvattilas-
ta. 
 

6 § 

Lapsi 

Kumotaan 

 
8 §  

Oikeus asumistukeen 

Asumistukeen on oikeus henkilöllä, joka on 
täyttänyt 65 vuotta. 

Oikeus asumistukeen on henkilöllä, joka on 
täyttänyt 16 vuotta ja saa: 

1) kansaneläkelain (568/2007) mukaista 
työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä, kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
(569/2007) 2 §:n mukaista työttömyyseläket-
tä, 3 §:n mukaista yksilöllistä varhaiseläkettä 
taikka 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua leskeneläkettä; 

2) takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 

8 § 

Oikeus asumistukeen 

Kumotaan 
 

Oikeus asumistukeen on henkilöllä, joka on 
täyttänyt 16 vuotta ja saa: 

1) kansaneläkelain (568/2007) 10 tai 
11 §:n mukaista vanhuuseläkettä, työkyvyt-
tömyyseläkettä, leskeneläkettä taikka kan-
saneläkelain voimaanpanosta annetun lain 
(569/2007) 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua les-
keneläkettä; 

2) takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 
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7 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista takuu-
eläkettä; 

3) eräiden pitkäaikaisesti työttöminä ollei-
den henkilöiden eläketuesta annetun lain 
(39/2005) mukaista eläketukea tai mainitun 
lain 2 §:ssä tarkoitettua kansaneläkelain mu-
kaista vanhuuseläkettä; 

4) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä 
mainittujen lakien mukaista tai muuta vastaa-
vaa lakiin perustuvaa työ- tai virkasuhteen 
perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä tai leskeneläkettä; 
 
 

 
 
5) merimieseläkelain (1290/2006), työnteki-

jän eläkelain 3 §:n 2 momentin 1 ja 3―7 
kohdassa mainittujen työeläkelakien, työnte-
kijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 
28 §:n, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta 
annetun lain (1273/2006) 28 §:n, maatalous-
yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun 
lain (1281/2006) 27 §:n tai valtion eläkelain 
voimaanpanosta annetun lain (1296/2006) 
14 §:n mukaista työttömyyseläkettä taikka 
työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa yksilöllis-
tä varhaiseläkettä; 

6) täyden työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettyä lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen, sotilastapaturmalain (1211/1990), liiken-
nevakuutusta koskevan lainsäädännön tai so-
tilasvammalain (404/1948) mukaista jatkuvaa 
tapaturmaeläkettä, elinkorkoa, työkyvyttö-
myyseläkettä, leskeneläkettä, huoltoeläkettä 
tai sellaista ansionmenetyksen korvausta, jota 
maksetaan, kun liikennevahingon sattumises-
ta on kulunut vuosi; 

7) tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) mukaista jatkuvaa tapaturmaelä-
kettä tai elinkorkoa sekä liikennevakuutuslain 
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta an-
netun lain (626/1991) mukaista jatkuvaa työ-
kyvyttömyyseläkettä tai ansionmenetyskor-
vausta; viimeksi mainittu kuitenkin vasta 
vuoden kuluttua vahingon sattumisesta; 
 

8) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutu-
misrahasta annetun lain (329/1967), kansan-
edustajan perhe-eläkkeestä annetun lain 
(107/1990) tai valtioneuvoston jäsenen oi-

mukaista takuueläkettä;
— — — — — — — — — — — — — —  
Kumotaan 
 
 
 
 

3) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä 
mainittujen lakien mukaista tai muuta vas-
taavaa lakiin perustuvaa työ- tai virkasuhteen 
perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, vanhuuseläkettä tai leskenelä-
kettä taikka työntekijän eläkelain voimaan-
panolain (396/2006) 19 §:ssä tarkoitettua 
leskeneläkettä; 
— — — — — — — — — — — — — — 
Kumotaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) täyden työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettyä lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen, sotilastapaturmalain (1211/1990), lii-
kennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai 
sotilasvammalain (404/1948) mukaista jatku-
vaa tapaturmaeläkettä, elinkorkoa, työkyvyt-
tömyyseläkettä, leskeneläkettä, huoltoeläket-
tä tai sellaista ansionmenetyksen korvausta, 
jota maksetaan, kun liikennevahingon sattu-
misesta on kulunut vuosi; 

5) tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) mukaista jatkuvaa tapaturmaelä-
kettä tai elinkorkoa sekä liikennevakuutus-
lain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 
annetun lain (626/1991) mukaista jatkuvaa 
työkyvyttömyyseläkettä tai sellaista ansion-
menetyksen korvausta, jota maksetaan, kun 
liikennevahingon sattumisesta on kulunut 
vuosi;  

6) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutu-
misrahasta annetun lain (329/1967), kansan-
edustajan perhe-eläkkeestä annetun lain 
(107/1990) tai valtioneuvoston jäsenen oi-
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keudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suo-
ritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain 
(870/1977) mukaista työkyvyttömyyseläkettä 
tai leskeneläkettä; sekä 

9) edellä mainittua etuutta vastaavaa ulko-
mailta maksettavaa etuutta. 

Kun 2 momentin 4, 5 tai 8 kohdassa tarkoi-
tettu työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke 
muuttuu alle 65 vuoden iässä maksettavaksi 
vanhuuseläkkeeksi ja henkilö saa tämän lain 
mukaista asumistukea välittömästi ennen 
vanhuuseläkkeen alkamista, jatketaan asu-
mistuen maksamista niin kauan kuin asumis-
tuen saamisen edellytykset muutoin täyttyvät. 

Tämän lain mukaiseen asumistukeen ei ole 
oikeutta ennen 65 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alkua, jos henkilö saa kan-
saneläkelain mukaista vanhuuseläkettä var-
hennettuna. 

Tämän lain mukaista asumistukea ei myön-
netä henkilölle, joka saa asumistukilain 
(408/1975) mukaista asumistukea. 

keudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suo-
ritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain 
(870/1977) mukaista vanhuuseläkettä, työ-
kyvyttömyyseläkettä tai leskeneläkettä; sekä 

7) edellä mainittua etuutta vastaavaa ulko-
mailta maksettavaa etuutta. 
Kumotaan  
 
 
 
 
 
 
 
Kumotaan 

 
 
 
 
Tämän lain mukaista asumistukea ei 

myönnetä henkilölle, jolla on oikeus yleisestä 
asumistuesta annetun lain (xx/20xx) mukai-
seen asumistukeen. 

 
9 §  

Huomioon otettavat asumismenot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan asumismenoina otetaan huomioon 

myös samassa asunnossa asuvan: 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakijan asumismenoina otetaan huomioon 
vain asumismenot, joista hän tosiasiallisesti 
vastaa eikä asumismenoista vastaaminen 
kuulu muulle henkilölle huoltovelvollisuuden 
vuoksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

9 §  

Huomioon otettavat asumismenot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan asumismenoina otetaan huomioon 

myös samassa asunnossa asuvan avio- tai 
avopuolison asumismenot. Hakijan asumis-
menoina otetaan huomioon vain asumisme-
not, joista hän tosiasiallisesti vastaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
Kumotaan 

 
10 § 

Asumismenojen enimmäismäärä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumismenojen enimmäismäärää korote-

taan 20 prosentilla, jos asumistuen hakijan 
kanssa samassa asunnossa asuu vähintään 
yksi lapsi ja 40 prosentilla, jos hänen kans-
saan asuu vähintään kolme lasta. 

10 § 

Asumismenojen enimmäismäärä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kumotaan 
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11 § 

Asumismenojen omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä vuosi-

tulon osasta, joka ylittää 6 986 euroa. Avio- 
tai avoliitossa olevan henkilön lisäomavastuu 
on 40 prosenttia siitä puolisoiden yhteenlas-
ketun vuositulon osasta, joka: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) ylittää 11 221 euroa, jos molemmilla 
puolisoilla on oikeus eläkkeensaajan asumis-
tukeen tai toinen puolisoista saa alle 65-
vuotiaalle maksettavaa kansaneläkelain mu-
kaista vanhuuseläkettä varhennettuna. 

11 § 

Asumismenojen omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä vuosi-

tulon osasta, joka ylittää 6 986 euroa. Avio- 
tai avoliitossa olevan henkilön lisäomavastuu 
on 40 prosenttia siitä puolisoiden yhteenlas-
ketun vuositulon osasta, joka: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) ylittää 11 221 euroa, jos molemmilla 
puolisoilla on oikeus eläkkeensaajan asumis-
tukeen.  
 
 

 
12 § 

Vuositulo 

Asumistukea laskettaessa vuositulona ote-
taan huomioon hakijan ja hänen avio- tai 
avopuolisonsa jatkuvasti tai vuosittain toistu-
vasti saamat tulot lukuun ottamatta 14 §:ssä 
tarkoitettuja etuoikeutettuja tuloja. 
— — — — — — — — — — — — — — 

12 § 

Vuositulo 

Asumistukea laskettaessa vuositulona ote-
taan huomioon hakijan ja hänen avio- tai 
avopuolisonsa jatkuvasti tai vuosittain toistu-
vasti saamat bruttotulot lukuun ottamatta 
14 §:ssä tarkoitettuja etuoikeutettuja tuloja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
17 § 

Asumistuen tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistuki tarkistetaan myös, kun 

— — — — — — — — — — — — — — 
6) huomioon otettavat vuosittaiset asumis-

menot ovat alentuneet tai nousseet vähintään 
147 euroa (asumismenojen huomattava muu-
tos);  

7) asumistukeen vaikuttava vuositulo on 
noussut vähintään 734 euroa tai alentunut vä-
hintään 367 euroa (vuositulon huomattava 
muutos) verrattuna 11 §:n 3 momentissa mai-
nittuun lisäomavastuurajaan tai siihen kan-
saneläkeindeksillä korotettuun vuosituloon, 
jonka perusteella asumistuki on laskettu; taik-
ka  

8) asumistukeen vaikuttava lapsi täyttää 18 
vuotta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos muutos on tapahtunut kalenterikuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, asumistuki 

17 § 

Asumistuen tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistuki tarkistetaan myös, kun 

— — — — — — — — — — — — — — 
6) huomioon otettavat vuosittaiset asumis-

menot ovat alentuneet tai nousseet vähintään 
147 euroa (asumismenojen huomattava muu-
tos); tai  

7) asumistukeen vaikuttava vuositulo on 
noussut vähintään 734 euroa tai alentunut 
vähintään 367 euroa (vuositulon huomattava 
muutos) verrattuna 11 §:n 3 momentissa 
mainittuun lisäomavastuurajaan tai siihen 
kansaneläkeindeksillä korotettuun vuositu-
loon, jonka perusteella asumistuki on lasket-
tu. 
8) Kumotaan 
  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos muutos on tapahtunut kalenterikuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, asumistuki 
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tarkistetaan sen kuukauden alusta. Muutoin 
asumistuki tarkistetaan muutosta seuraavan 
kuukauden alusta. Asumistuki tarkistetaan ai-
na muutosta seuraavan kuukauden alusta, kun 
asumistukeen vaikuttava lapsi täyttää 18 
vuotta tai saajan avioliitto purkautuu tai avo-
liitto päättyy puolison kuoleman johdosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asumistuen määrä muutetaan sitä seuraa-
van kuukauden alusta, jona 10 §:ssä tarkoi-
tettu enimmäismäärän korottamiseen oikeut-
tava lapsi muuttaa samaan asuntoon asumis-
tuen saajan kanssa tai pois siitä. Määrä las-
ketaan edellisen päätöksen määräytymispe-
rusteiden ja sen antamisajankohdan mukai-
sen enimmäismäärän perusteella. Ennen pää-
töksen antamista asumistuen saajaa on kuul-
tava. 
— — — — — — — — — — — — — —  

tarkistetaan sen kuukauden alusta. Muutoin 
asumistuki tarkistetaan muutosta seuraavan 
kuukauden alusta. Asumistuki tarkistetaan 
aina muutosta seuraavan kuukauden alusta, 
kun asumistuen saajan avioliitto purkautuu 
tai avoliitto päättyy puolison kuoleman joh-
dosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kumotaan 
 

 
21 § 

Takautuva hakuaika 

Asumistukea maksetaan sen kuukauden 
alusta, jona oikeus siihen on syntynyt. Jos oi-
keus asumistukeen syntyy sen perusteella, että 
henkilö on täyttänyt 65 vuotta, asumistukea 
maksetaan 65 ikävuoden täyttämistä seuraa-
van kuukauden alusta. Asumistukea ei kui-
tenkaan makseta ilman erityistä syytä pitem-
mältä kuin kuuden kalenterikuukauden ajalta 
ennen asumistuen hakemista. Samoin mene-
tellään asumistukea korotettaessa. 

21 § 

Takautuva hakuaika 

Asumistukea maksetaan sen kuukauden 
alusta, jona oikeus siihen on syntynyt. Asu-
mistukea ei kuitenkaan makseta ilman eri-
tyistä syytä pitemmältä kuin kuuden kalente-
rikuukauden ajalta ennen asumistuen hake-
mista.  

Mitä 1 momentissa säädetään asumistuen 
maksamisesta, sovelletaan myös asumistuen 
korottamiseen. 

 
 

22 § 

Asumistuen hakeminen ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Asumistukihakemuksessa on ilmoitettava: 
1) hakijan, tämän avio- tai avopuolison ja 

lasten henkilöllisyystiedot;. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asumistuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) asumistukilain mukaisen tuen myöntämi-
sestä; 

22 § 

Asumistuen hakeminen ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Asumistukihakemuksessa on ilmoitettava: 
1) hakijan ja tämän avio- tai avopuolison 

henkilöllisyystiedot. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asumistuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle: 
— — — — — — — — — — — — — — 

6) yleisestä asumistuesta annetun lain mu-
kaisen tuen myöntämisestä; 
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27 § 

Keskeyttäminen  vankeusrangaistuksen vuoksi

— — — — — — — — — — — — — —  
Siltä ajalta, jolta asumistuen maksaminen 

on keskeytettävä 1 momentissa mainitusta 
syystä, asumistuki voidaan maksaa toimeen-
tulon turvaamiseksi asumistuen saajan samas-
sa asunnossa asuvalle avio- tai avopuolisolle 
ja lapsille. 

27 § 

Keskeyttäminen vankeusrangaistuksen vuoksi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Siltä ajalta, jolta asumistuen maksaminen 

on keskeytettävä 1 momentissa mainitusta 
syystä, asumistuki voidaan maksaa toimeen-
tulon turvaamiseksi asumistuen saajan sa-
massa asunnossa asuvalle avio- tai avopuo-
lisolle. 

 
28 § 

Maksaminen kunnan toimielimelle 

Kansaneläkelaitos voi päättää, että asumis-
tuki maksetaan saajan asuinkunnan sosiaali-
huoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
toimielimelle käytettäväksi asumistuensaajan 
ja 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden asumismenojen alentamiseen, jos 
asumistuen maksaminen saajalle itselleen 
vaarantaa asumistuen saajan tai hänen per-
heenjäsentensä toimeentulon. Näin maksettua 
asumistukea ei saa vastoin asumistuensaajan 
nimenomaista suostumusta käyttää muuhun 
kuin sen kuukauden asumismenojen alenta-
miseen, jolta asumistuki on suoritettu.  
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 

Maksaminen kunnan toimielimelle 

Kansaneläkelaitos voi päättää, että asumis-
tuki maksetaan saajan asuinkunnan sosiaali-
huoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
toimielimelle käytettäväksi asumistuensaajan 
ja hänen avio- tai avopuolisonsa asumisme-
nojen alentamiseen, jos asumistuen maksa-
minen saajalle itselleen vaarantaa asumistuen 
saajan tai hänen avio- tai avopuolisonsa toi-
meentulon. Näin maksettua asumistukea ei 
saa vastoin asumistuensaajan nimenomaista 
suostumusta käyttää muuhun kuin sen kuu-
kauden asumismenojen alentamiseen, jolta 
asumistuki on suoritettu.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
29 § 

Takautuvan asumistuen pidättäminen Kan-
saneläkelaitokselle 

Takautuvasti myönnetty eläkkeensaajan 
asumistuki voidaan pidättää Kansaneläkelai-
tokselle sen maksamaa asumistukilain mu-
kaista asumistukea vastaavalta osin, jos Kan-
saneläkelaitos myöntää eläkkeensaajan asu-
mistuen takautuvasti ajalle, jolta asumistuen 
saaja on saanut asumistukilain mukaista asu-
mistukea tai kuulunut tällaisia asumistukea 
saavaan ruokakuntaan. 
 

29 § 

Takautuvan asumistuen pidättäminen Kan-
saneläkelaitokselle 

Takautuvasti myönnetty eläkkeensaajan 
asumistuki voidaan pidättää Kansaneläkelai-
tokselle sen maksamaa yleisestä asumistuesta 
annetun lain mukaista asumistukea vastaa-
valta osin, jos Kansaneläkelaitos myöntää 
eläkkeensaajan asumistuen takautuvasti ajal-
le, jolta asumistuen saaja on saanut yleisestä 
asumistuesta annetun lain mukaista asumis-
tukea tai kuulunut tällaista asumistukea saa-
vaan ruokakuntaan. 
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32 § 

Asumistuen lakkaaminen 

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

2) sen kuukauden alusta, josta asumistuen 
saajalle aletaan maksaa asumistukilain mu-
kaista asumistukea; 
— — — — — — — — — — — — — —  

32 § 

Asumistuen lakkaaminen 

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

2) sen kuukauden alusta, josta asumistuen 
saajalle aletaan maksaa yleisestä asumistues-
ta annetun lain mukaista asumistukea; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
41 § 

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden 
tai korvauksen myöntämisen johdosta 

Jos asumistuen saajalle on päätöksen anta-
misen jälkeen takautuvasti myönnetty kan-
saneläke, leskeneläke, takuueläke tai kansan-
eläkelain 22 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tu asumistuessa tulona huomioon otettava 
työeläke tai korvaus taikka asumistukilain 
mukainen asumistuki, Kansaneläkelaitos voi 
ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen 
suostumusta ratkaista asian uudelleen. 
 

41 § 

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden 
tai korvauksen myöntämisen johdosta 

Jos asumistuen saajalle on päätöksen anta-
misen jälkeen takautuvasti myönnetty kan-
saneläke, leskeneläke, takuueläke tai kansan-
eläkelain 22 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tu asumistuessa tulona huomioon otettava 
työeläke tai korvaus taikka yleisestä asumis-
tuesta annetun lain mukainen asumistuki, 
Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen pois-
tamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista 
asian uudelleen. 

 
51 § 

Viivästysajalta maksettava korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistukea ei kuitenkaan makseta koro-

tettuna, jos se maksetaan Kansaneläkelaitok-
selle samalta ajalta maksetun asumistukilain 
mukaisen asumistuen suoritukseksi. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

51 § 

Viivästysajalta maksettava korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asumistukea ei kuitenkaan makseta koro-

tettuna, jos se maksetaan Kansaneläkelaitok-
selle samalta ajalta maksetun yleisestä asu-
mistuesta annetun lain mukaisen asumistuen 
suoritukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
53 § 

Indeksisidonnaisuus 

Tässä laissa säädetyt rahamäärät lukuun ot-
tamatta 12 §:n 3 momentissa ja 13 §:n 3 mo-
mentissa mainittuja rahamääriä sidotaan hin-
tatason muutoksiin siten kuin kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa (456/2001) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 53 § 

Indeksisidonnaisuus 

Tässä laissa säädetyt rahamäärät lukuun ot-
tamatta 12 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 3 mo-
mentissa mainittuja rahamääriä sidotaan hin-
tatason muutoksiin siten kuin kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa (456/2001) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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