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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion takaamista 
opintolainoista maksettavan valtion korkotuen 
enimmäismaksuajan pidentämistä nykyisestä 
kymmenestä vuodesta neljääntoista vuoteen. Li
säksi ehdotetaan, että opintorahan asumislisää 
voitaisiin myöntää myös perheelliselle opiskeli
jalle silloin, kun hän joutuu opiskelun takia 
asumaan eri paikkakunnalla kuin perheensä. 

Vielä ehdotetaan opintotuen väärinkäytön seu
raamusvaikutuksia koskevan lainkohdan selven
tämistä ja kuittausmenettelyn käyttöönottamis
ta oikeudettomasti maksetun opintotuen peri
miseksi takaisin opiskelijan myöhemmin saa
masta opintotuesta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
elokuun alussa 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Valtion takaamun opintolainoihin liittyvän 
valtion korkotuen maksatus päättyy opintotuki
lain (28/72) nykyisten säännösten mukaan 
puolentoista vuoden kuluttua ensimmäisestä 
opintojen päättymiskautta seuraavasta koron
maksupäivästä, kuitenkin viimeistään kymme
nen vuoden kuluttua siitä, kun lainaerä on 
ensimmäisen kerran nostettu. 

Vuosien 1969-72 aikana samalle lainansaa
jalle eri opintovuosina myönnetyt opintolainat 
merkittiin vuosittain eri velkakirjoille. Näin 
ollen edellä mainittu kymmenvuotissääntö koski 
yhdeksi opintovuodeksi myönnettyä lainaa ker
rallaan~ 

Heinäkuun 1 päivänä 1972 voimaan tullees
sa opintotukiasetuksessa (287 /72) tehtiin mah
dolliseksi merkitä eri vuosille myönnetyt 
opintolainaerät samalle velkakirjalle. Opinto
tukiasetuksen 9 § :n mukaan opintoja varten 
voidaan sanotun ajankohdan jälkeen myöntää 
yksi opintolaina, jonka määrää vuosittain lisä-
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tään opiskelijalle myönnetyllä uudella opinto
lainaerällä. Yhden velkakirjan periaatteen käyt
töön ottaminen tapahtui toiminnan järkeistämi
sen takia. Opintotukiasetuksella tehtiin myös 
mahdolliseksi korkotuen maksatuksen jatkami
nen, jos lainansaaja yhden tutkinnon suori
tettuaan jatkoi opintojaan toisessa opintotuki
lain piiriin kuuluvassa oppilaitoksessa. Muu
toksen tarkoituksena oli parantaa keskiasteen 
opintoihin opintolainaa ottaneiden taloudellisia 
edellytyksiä jatko-opintojen harjoittamiseen. 

Käytännössä vuonna ·1972 toteutettu muutos 
kuitenkin merkitsee heikennystä opintolainaeh
toihin, jos opintotukilain 7 § :n 2 momen
tissa säädetty korkotuen maksatuksen enim
mäisaika pidetään 1 0 vuoden pituisena lainaerän 
ensimmäisestä nostosta laskettuna. Yhdelle vel
kakirialle on nimittäin voitu merkitä esimer
kiksi kolmen opintovuoden opintolainaerät kes
kiasteen koulutukseen ja seitsemän opintovuo
den opintolainaerät korkea-asteen koulutukseen. 
Näin ollen korkotuki kaikista samaan velkakir
jaan merkityistä opintolainaeristä poistuisi en
simmäisen lainaerän nostopäivän perusteella 
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kesken jatko-opintojen. Jos eri vuosien opinto
lainaerät olisi merkitty vuosittain kukin omalle 
velkakirjalleen, määräytyisi laissa säädetty kym
menen vuoden korkotuen ensimmäismaksuaika 
kunkin erillisen opintolainaerän nostopäivän 
mukaan. Lisäksi on huomattava, että korkotuen 
maksatuksen enimmäisaikaa koskeva 10 vuoden 
säännös on peräisin ajalta, jolloin jatko-opinto
jen perusteella ei vielä voitu jatkaa korkotuen 
maksatus ta. 

Yhden velkakirjan periaate ei ole käytössä 
kaikissa rahalaitoksissa. Eräät rahalaitokset 
käyttävät järjestelmällisesti vuosittain tehtyjä 
erillisiä velkakirjoja. Lisäksi saatetaan yhdelle 
velkakirialle merkitä samaa tutkintoa varten 
otetut opintolainaerät ja toisen tutkinnon suo
rittamiseen otetut opintolainaerät taas omalle 
velkakiri alle. 

Edellä todetut yhden velkakirjan käyttöön 
liittyvät seuraukset korkotuen enimmäismaksu
ajassa vaikuttavat käytännössä laajimmin 
syyslukukaudesta 1982 lukien, jolloin tulee 
kuluneeksi 10 vuotta yhden velkakirjan 
periaatteeseen siirtymisestä. Jotta korkotuen 
maksu ei keskeytyisi koulutus- ja sosiaalipoliit
tisesti epätarkoituksenmukaisella tavalla kes
ken opintojen, ehdotetaan opintotukilain 7 §:n 
2 momenttia muutettavaksi siten, että korko
tuen maksatuksen enimmäisaika olisi aikaisem
man kymmenen vuoden asemesta neljätoista 
vuotta laskettuna lainaerän ensimmäisestä nos
tosta. 

Opintotukilain 10 §:n mukaista opintorahan 
asumislisää voidaan suorittaa vain perheettö
mille opiskelijoille. Perheellisten opiskelijoiden 
asumisen tuki on hoidettu asumistukilain 
(408/75) yhteydessä. Nykyisen tilanteen epä
kohtana on se, että sellainen perheellinen 
opiskelija, joka joutuu opiskelun takia asu
maan eri paikkakunnalla kuin hänen per
heensä, ei voi saada asumiseen tukea kum
mankaan lainsäädännön nojalla. Opintotuki
viranomaisten ja asumistukiviranomaisten kes
ken on päädytty pitämään näissä tapauksissa 
tarkoituksenmukaisena opintotukilain muutta
mista siten, että erillään perheestään asuvien 
perheellisten opiskelijoiden asumisen tuki 
myönnetään opintorahan asumislisänä. Arvioi
den mukaan tällaisia väliinputoajia on vuosit
tain noin 3 000. Tämän vuoksi esitetään opin
totukilain 10 §:n 3 momenttia muutetta
vaksi siten, että asumislisään olisi oikeutettu 

myös sellainen perheellinen opiskelija, joka 
opiskelun takia joutuu asumaan eri paikkakun
nalla kuin perheensä. 

Opintotukilain 14 §:ssä on säädetty toimen
piteistä, joihin ryhdytään opintotukilain väärin
käytösten yhteydessä sekä tueusaajan olosuh
teiden muuttuessa. Tätä lainkohtaa ehdotetaan 
selvennettäväksi käytännössä saatujen koke
musten perusteella. Lakiin ehdotetaan sisälly
tettäväksi ensinnäkin säännös siitä, että opinto
tuen saajan tulee ilmoittaa opintotuen myöntä
neelle viranomaiselle sellaisista olosuhteissaan 
tapahtuneista muutoksista, jotka voisivat vai
kuttaa opintotuen saantiin. Lisäksi lakiin ehdo
tetaan otettavaksi kuittausmenettelyä koskeva 
säännös, joka helpottaa perusteettomasti saadun 
tuen takaisinperintää, sekä ne perusteet, joiden 
mukaan maksetun määrän takaisin perimisestä 
voidaan luopua. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 1li s e t 
vaikutukset 

Korkotuen maksatuksen enimmäisajan piden
tämisellä on taloudellista vaikutusta varsin vä
hän, koska pääsääntöisesti korkotuen maksatus 
päättyy edelleen puolentoista vuoden kuluttua 
ensimmäisestä opintojen päättymiskuukautta 
seuraavasta koronmaksupäivästä. Asumislisän 
myöntämiseen niille vuokralla asuville perheei
lisille opiskelijoille, jotka opiskelevat eri paik
kakunnilla kuin heidän perheensä asuu, tarvi
taan vuosittain noin 7 miljoonaa markkaa val
tion varoja. Kun muutos ehdotetaan toteutet
tavaksi tältä osin 1 päivästä marraskuuta 1982 
lukien, ovat valtion menot vuonna 1982 noin 
1 miljoona markkaa. Lisäys on sisällytetty 
vuoden 1982 toiseen lisämenoarvioehdotuk
seen. Opintotukilain 14 § :n muutoksella voi
daan erityisesti kuittausmenettelyn käyttöön
oton johdosta säästää jonkin verran opintoraha
menoja. 

3. V o i m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
västä elokuuta 1982. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
opintotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opinto
tukilain (28/72) 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentti 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa 
(36/81) ja 14 § osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (65/77), 
näin kuuluviksi: · 

7 § 

Korkotuen maksaminen lopetetaan puolen
toista vuoden kuluttua ensimmäisestä 1 §:ssä 
tarkoitettujen opintojen päättymiskuukautta 
seuraavasta koronmaksupäivästä, kuitenkin vii
meistään neljäntoista vuoden kuluttua siitä, 
kun lainaerää on ensimmäisen kerran nostettu. 

10 § 

Opintorahan asumislisää myönnetään per
heettömälle, vuokralla kodin ulkopuolella asu
valle opiskelijalle. Asumislisää myönnetään 
myös perheelliselle opiskelijalle, joka opiskelun 
takia joutuu asumaan eri paikkakunnalla kuin 
hänen perheensä. Jos opiskelija asuu opiskelija
asunnossa, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on myönnetty lainaa val
tion tai kunnan varoista taikka jota ylläpitää 
kunta tai yleishyödyllinen yhteisö taikka säätiö, 
voidaan asumislisä myöntää hänelle korotet
tuna. 

14 § 
Opintotuen saaja on velvollinen viipymättä 

ilmoittamaan opintotuen myöntäneelle viran
omaiselle sellaisista olosuhteittensa muutoksis
ta, jotka voivat vaikuttaa opintotuen saantiin. 

Opintotuen myöntänyt viranomainen voi pe
ruuttaa tai periä takaisin myönnetyn opintotuen 
siltä, joka opintotukea saadakseen on antanut 

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

vääriä tietoja tai salannut tuloja, omaisuutta 
tai muun opintotuen myöntämiseen vaikuttavan 
seikan taikka jonka olosuhteissa on tapahtunut 
olennainen muutos. Takaisin perittävä määrä 
voidaan vähentää tuensaajalle myöhemmin 
myönnettävästä opintotuesta. 

Opintolainaa ei kuitenkaan saa määrätä 
erääntyneeksi eikä maksettua korkotukea periä 
takaisin, ellei kysymys ole opintotuen saantiin 
vaikuttavan tiedon törkeästä salaamisesta. 

Valtion opintotukikeskus voi perittävän raha
määrän vähäisyydestä tai muusta erityisestä 
syystä vapauttaa henkilön maksamasta takaisin 
valtiolle hänelle perusteettomasti myönnettyä 
opintotukea. 

Uutta opintotukea ei, ellei valtion opinto
tukikeskus erityisen painavista syistä toisin pää
tä, myönnetä henkilölle, joka on syyllistynyt 
tärkeäksi katsottavaan menettelyyn opintotuen 
hakijana tai saajana taikka jonka aikaisempi 
opintolaina on takausvastuun perusteella mak
settu valtion varoista ja on valtion opintotuki
keskuksella takaisinperittävänä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1982. 

Lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua asu
mislisää perheelliselle opiskelijalle myönnetään 
kuitenkin vasta 1 päivästä marraskuuta 1982 
lukien. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kaarina Suonio 
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Liit~ 

Laki 
opintotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opint~ 
tukilain (28/72) 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentti 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa 
(.36/81) ja 14 § osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (65/77), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Korkotuen maksaminen lopetetaan puolen
toista vuoden kuluttua ensimmäisestä 1 §:ssä 
tarkoitettujen opintojen päättymiskuukautta 
seuraavasta koronmaksupäivästä, kuitenkin vii
meistään kymmenen vuoden kuluttua siitä kun 
lainaerää on ensimmäisen kerran nostettu. 

Korkotuen maksaminen lopetetaan puolen
toista vuoden kuluttua ensimmäisestä 1 §:ssä 
tarkoitettujen opintojen päättymiskuukautta 
seuraavasta koronmaksupäivästä, kuitenkin vii
meistään neljäntoista vuoden kuluttua siitä, kun 
lainaerää on ensimmäisen kerran nostettu. 

10 § 

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 myönnet
ty lainaa valtion tai kunnan varoista taikka 
jota ylläpitää kunta tai yleishyödylinen yhtei
sö taikka säätiö, voidaan asumislisä myöntää 
korotettuna. 

14 § 
Myönnetty opintotuki voidaan 12 §:n 1 mo

mentissa tarkoitetun opintotukiviranomaisen 
toimesta osaksi tai kokonaan peruuttaa tai pe
riä takaisin siltä, joka opintotukea saadakseen 
on antanut vääriä tietoja, salannut tuloja tai 
omaisuutta tai jonkin muun opintotuen myön
tämiseen vaikuttavan seikan tahi jonka olosuh
teissa on opintotuen myöntämisen jälkeen ta
pahtunut olennainen muutos. Takaisinperimistä 
ei saa kuitenkaan suorittaa, ellei kysymys ole 
ilmeisestä opintotukilain väärinkäyttämisestä. 

Opintorahan asumislisää myönnetään per
heettömälle, vuokralla kodin ulkopuolella asu
valle opiskelijalle. Asumislisää myönnetään 
myös perheelliselle opiskelijalle, joka opiskelun 
takia joutuu asumaan eri paikkakunnalla kuin 
hänen perheensä. Jos opiskelija asuu opiskelija. 
asunnossa, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on myönnetty lainaa val
tion tai kunnan varoista taikka jota ylläpitää 
kunta tai yleishyödyllinen yhteisö taikka säätiö, 
voidaan asumislisä myöntää hänelle korotet
tuna. 

14 § 
Opintotuen saaja on velvollinen viipymättä 

ilmoittamaan opintotuen myöntäneelle viran
omaiselle sellaisista olosuhteittensa muutoksis
ta, jotka voivat vaikuttaa opintotuen saantiin. 

Opintotuen myöntänyt viranomainen voi pe
ruuttaa tai periä takaisin myönnetyn opinto
tuen siltä, joka opintotukea saadakseen on an
tanut vääriä tietoja tai salannut tuloja, omai
suutta tai muun opintotuen myöntämiseen 
vaikuttavan seikan taikka jonka olosuhteissa 
on tapahtunut olennainen muutos. Takaisin pe
rittävä määrä voidaan vähentää tuensaajall~ 
myöhemmin myönnettävästä opintotuesta. 
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Voimassa oleva laki 

Uutta opintotukea ei, ellei valtion opinto
tukikeskus erityisen painavista syistä toisin 
päätä, myönnetä henkilölle, joka on syyllisty
nyt 1 momentissa tarkoitettuun väärien tietojen 
antamiseen tai opintotuen myöntämiseen vai
kuttavien seikkojen salaamiseen tahi jonka 
aikaisempi opintolaina on takausvastuun perus
teella maksettu valtion varoista ja on valtion 
opintotukikeskuksen toimesta perittävänä. 
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Ehdotus 

Opintolainaa ei kuitenkaan saa määrätä 
erääntyneeksi eikä maksettua korkotukea periä 
takaisin, ellei kysymys ole opintotuen saantiin 
vaikuttavan tiedon törkeästä salaamisesta. 

Valtion opintotukikeskus voi perittävän raha
määrän vähäisyydestä tai muusta erityisestä 
syystä vapauttaa henkilön maksamasta takaisin 
valtiolle hänelle perusteettomasti myönnettyä 
opinto tukea. 

Uutta opintotukea ei, ellei valtion opinto
tukikeskus erityisen painavista syistä toisin 
päätä, myönnetä henkilölle, joka on syyllistynyt 
tärkeäksi katsottavaan menettelyyn opintotuen 
hakijana tai saajana taikka jonka aikaisempi 
opintolaina on takausvastuun perusteella mak
settu valtion varoista ja on valtion opintotuki
keskuksella takaisinperittävänä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1982. 

Lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua asu
mislisää perheelliselle opiskelijalle myönnetään 
kuitenkin vasta 1 päivästä marraskuuta 1982 
lukien. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 




