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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 10 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Opintorahan muodossa annettavan opintotuen 
lisäämiseksi ehdotetaan opintorahan perusasaa 
korotettavaksi kaikilla koulutusasteilla ja per
heellisille opiskelijoille nykyisin opintolainan 
muodossa annettavan lapsikorotuksen myöntä
mistä osittain opintorahana. Lisäksi ehdotetaan, 
että opintorahan perusosan korotuksista pää
tettäisiin vastaisuudessa yksinomaan tulo- ja 

menoarviossa, jolloin opintotukilakia ei tarvit
sisi vuosittain muuttaa. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä heinäkuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

1. Ehdotetut muutokset. 

Opintorahan perusosan määrää ehdotetaan 
korotettavaksi lukiossa 500 markasta 550 mark
kaan, kansanopistoissa 1 300 markasta 1 350 
markkaan, ammatillisessa koulutuksessa 1 300 
markasta 1 450 markkaan ja korkeakouluissa 
900 markasta 1 000 markkaan opintovuotta 
kohden. Opintolainan määrään nykyisin haki
jan huollettavina olevien alaikäisten lasten lu
kumäärän perusteella tehtävä 2 500-4 000 
markan suuruinen lapsikorotus ehdotetaan muu
tettavaksi osittain opintorahamuotoiseksi. 

Opintotukilain 10 § ehdotetaan lisäksi muu
tettavaksi siten, että opintorahan perusosan 
korottaminen ei enää vastaisuudessa edellyttäisi 
lain muuttamista vaan ,siihen riittäisi tulo- ja 
menoarviossa opintorahan korotuksesta tehdyt 
päätökset. 
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2. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Opintorahan perusosan korottamisesta 1 päi
västä heinäkuuta 1981 lukien aiheutuvat menot 
ovat 11 850 000 markkaa. Nämä menot on 
otettu huomioon vuoden 1981 menoarvioesi
tyksessä. 

3. Voimaantulo. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan opin
tovuoden 1981-82 alusta lukien eli 1 päivästä 
heinäkuuta 1981 lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
opintotukilain 10 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opinto
tukilain 10 §, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1977 ja 11 päivänä 
tammikuuta 1980 annetuilla laeilla ( 485/77 ja 23/80), näin kuuluvaksi: 

10 §. 
Opintoraha muodostuu perusosasta ja asumis

lisästä, jotka myönnetään kerrallaan enintään 
yhdeksi opintovuodeksi. 

Opintorahan perusosan enimmäismäärät vah
vistetaan vuosittain valtion tulo- ja menoar
viossa vähintään seuraavan suuruisiksi: 

1) lukiossa tai lukioasteella 550 markaksi; 
2) kansanopistojen yleissivistävillä opintolin

joilla 1 350 markaksi; 
3) ammatillisessa koulutuksessa, jollei 4 

kohdasta muuta johdu, 1 450 markaksi; 
4) yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa 

sekä asetuksella erikseen säädetyissä oppilaitok
sissa 1 000 markaksi; sekä 

5) opintorahan perusosan korotus vähintään 
500 matkalksi kutakin opintotuen hakijan huol
lettavana olevaa, kuitenkin enintään kolmea 
alaikäistä lasta kohden. 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

Opintorahan asumislisää myönnetään per
heettömälle, vuokralla kodin ulkopuolella asu
valle opiskelijalle. Opiskelijalle, joka asuu opis
kelija-asunnossa, jonka rakentamista, laajenta
mista ,tai peruskorjausta varten on myönnetty 
lainaa valtion tai kunnan varoista taikka jota 
ylläpitää kunta tai yleishyödyllinen yhteisö 
taikka säätiö, voidaan asumislisä myöntää ko
rotettuna. 

Asumislisän enimmäismäärän vahvistaa val
tioneuvosto vuosittain ottaen huomioon asumis
kustannuksissa tapahtuneet muutokset. 

Opintorahan saajakohtaista määrää voidaan 
alentaa tai opintoraha kokonaan evätä opinto
kustannuksiin alentavasti vaikuttavien syiden 
takia ,sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1981. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Opetusministeri Pär Stenbäck 


