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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 2 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Valtiontakaus ja korkotuki opintolainalle voi
daan nykyään myöntää, kun opiskelu kestää 
vähintään kuuden kuukauden ajan. Opintoraha 
voidaan myöntää vähintään neljän kuukauden 
ajan kestäviä opintoja varten. Nämä ajat ehdote
taan yhtenäistettäviksi siten, että opintotuki 

myöskin valtiontakauksen ja korkotuen osalta 
voitaisiin myöntää, kun opiskelu kestää vähin
tään neljän kuukauden ajan. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan vo1maan 1 
päivänä heinäkuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

Opintolainan valtiontakaus ja korkotuki voi
daan myöntää vähintään kuuden kuukauden 
opiskelua varten ja opintoraha vähintään neljän 
kuukauden opiskelua varten. Opintojen rahoitus 
tuottaa vaikeuksia erityisesti työelämästä opiske
lemaan siirtyville silloin kun opiskelu kestää 
kuutta kuukautta lyhyemmän ajan. Tällaisissa 
tilanteissa opintoraha ei yksin turvaa opiskeluajaa 
toimeentuloa. Opintorahan perusosan muutta
minen maksettavaksi opintovuoden sijasta täysien 
opintokuukausien mukaan valtion vuoden 1985 
tulo- ja menoarvioesityksessä edellytetyin tavoin 
merkitsee lisäksi opintorahamuotoisen tuen pie
nenemistä lyhytkestoisessa eli lähinnä vähemmän 
kuin kuusi kuukautta kestävässä koulutuksessa. 
Opiskelijoiden taloudellisen aseman parantami
seksi ja opintotuen eri muotojen myöntämispe
rusteiden yhtenäistämiseksi ehdotetaan siten, et
tä opintolainan valtiontakaus ja korkotuki voitai
siin myöntää myös koulutukseen, joka kestää 
vähintään neljä kuukautta. 

Opintotukilain 2 §:n 2 momentissa olevaa 
luetteloa opintotukilain piiriin kuuluvista oppi-
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laitoksista ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi. 
Lainkohdassa ei mainittaisi enää erikseen kansan
korkeakouluja, koska ne kansanopistolaitoksen 
vuonna 1984 toteutetun yhtenäistämisen johdos
ta muuttuivat kansanopistoiksi ja kuuluvat siten 
jo sellaisina opintotukilain piiriin: 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen valtiontaloudelliset vaikutukset ovat 
vähäiset. Opintolainan myöntäminen vähintään 
nelji kuukautta kestävään koulutukseen lisäisi 
opintolainan saajien määrää enintään noin 2 000 
henkilöllä vuodessa. Valtiolle aiheutuisi tästä 
lisämenoa korkotukena noin 300 000 markkaa. 
Vastaava säästö syntyy kuitenkin opintorahame
noihin, koska opintorahan kuukausikohtaisen 
määrän yhdenmukaistaminen 4-9 kuukautta 
kestävässä koulutuksessa vähentää opintorahan 
määrää lyhytkestoisessa koulutuksessa. 
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3. Voimaan tulo 

Ehdotetaan, että laki tulisi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
opintotukilain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain 
(28/72) 2 §:n 2 ja 3 momentti, näistä 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1977 
annetussa laissa (65/77), näin kuuluviksi: 

2 § 

Opintotukea myönnetään vähintään neljän 
kuukauden ajan kestäviä opintoja varten lukiossa 
tai lukioasteella, kansanopistossa, ammatillisessa 
oppilaitoksessa tahi yliopistossa taikka korkea
koulussa. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1984 

Opintorahalla tarkoitetaan valtion varoista 
opintoja varten myönnettävää etuutta, jota sen 
saajan ei tarvitse maksaa takaisin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1985 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

Laki 
opintotukilain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan p~ätöksen muk.aises~i muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain 
(28/72) 2 §:n 2 Ja 3 momentti, nätstä 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1977 
annetussa laissa (65/77), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Opintolainan valtiontakaus ja korkotuki myön
netään vähintään kuuden kuukauden ajan kestä
viä opintoja varten lukiossa tai lukioasteella, 
kansanopistossa tai kansankorkeakoulussa, am
mattiin valmistavassa oppilaitoksessa tahi yliopis
tossa taikka muussa korkeakoulussa. 

Opintorahalla tarkoitetaan vähintään neljän 
kuukauden ajan kestäviä opintoja varten valtion 
varoista myönnettävää etuutta, jota sen saaja ei 
ole velvollinen maksamaan takaisin. 

Ehdotus 

2 § 

Opintotukea myönnetään vähintään neljän 
kuukauden ajan kestäviä opintoja varten lukiossa 
tai lukioasteella, kansanopistossa, ammatillisessa 
oppilaitoksessa tahi yliopistossa taikka korkea
koulussa. 

Opintorahalla tarkoitetaan valtion varoista 
opintoja varten myönnettävää etuutta, jota sen 
saajan ei tarvitse maksaa takaisin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1985. 




