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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 §:n 
muuttamisesta ja laiksi opintotukilain muuttamisesta annetun 
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄAASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opin
totukilain säännöksiä, jotka koskevat korko
tuen alaisesta opintolainasta maksettavaa kor
kotukea. Nykyisten säännösten mukaan val
tion maksama korkotuki voi olla enintään viisi 
prosenttia. Tästä enimmäismäärästä ehdote
taan luovuttavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan myös jatkettavaksi 
aikuisopintotukikokeilua koskevan säännöksen 
voimassaoloaikaa. Nykyisen säännöksen mu-

kaan kokeilu päättyisi 30 päivänä kesäkuuta 
1990. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Opintolainan korkoon liittyvä muutos on 
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman 
pian ja aikuisopintotukikokeilua koskeva muu
tos 1 päivänä heinäkuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Opintolainansaajan maksama korko 

Opintotukilain (28/1972) mukaan myönne
tään opintotukena opintolainan valtiontakaus
ta ja korkotukea sekä opintorahaa. Opintolai
nasta on maksettava opiskeluaikana korkoa, 
jota alentaa valtion maksama korkohyvitys. 
Korkohyvitystä maksetaan opiskeluajalta ja 
sen jälkeiseltä puolentoista vuoden ajalta. 

Opintotukilain mukaan valtioneuvosto vah
vistaa toisaalta opintolainan enimmäiskoron 
vuosittain (8 §) ja toisaalta valtion luottolai
toksille maksaman korkohyvityksen eli korko
tuen määrän (7 §). Korkohyvityksen enimmäis
määrä on viisi prosenttia. Lainansaajan mak
settava korko-osuus on enimmäiskoron ja kor
kotuen välinen erotus. 

391069A 

Korkotason muuttuessa on korkohyvitystä 
koskevia määräyksiä yleensä muutettu vastaa
vasti kustannusvaikutuksien jakamiseksi val
tion ja lainansaajan kesken. Tätä ei voida 
ottaa huomioon tuen mitoituksen suunnittelus
sa eikä opiskelija voi tietää tuen tarkkaa mää
rää opintovuonna. Tuen määrän ennakointi 
tulisi järjestää, koska opintotuki on suurelta 
osin lainaa. 

Opintotukilain nojalla annetun opintotuki
asetuksen (287 /1972) 12 §:n 2 momentin mu
kaan korkohyvityksen suuruus on vahvistetta
va siten, että lainansaajan maksettava korko 
on vähintään 3 prosenttia. Toisaalta opintotu
kilain 7 §:n 1 momentin mukaan valtion kor
kohyvityksen määrä voi olla enintään 5 pro
senttia. Ensinmainittua rajoitusta ei ehdoteta 
tässä vaiheessa muutettavaksi. Tavoitteena on 
irrottaa opintolainansaajan korkotuen piirissä 
olevasta opintolainasta maksaman koron mää
rä mahdollisista rahamarkkinatilanteen muu-
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toksen vaikutuksista opintovuoden aikana 
niin, ettei hänen opintotukensa tästä syystä 
heikkenisi opintovuoden aikana. Hallituksen 
esityksessä valtion vuoden 1990 tulo- ja meno
arvioksi todetaan luvun "29.39 Valtion opinto
tukikeskus" perusteluissa seuraavaa: 

"Opintolainojen enimmäiskorko on 7.25 OJo 
ja valtion maksama korkohyvitys on 3.75 %. 
Opiskelijan maksama korko-osuus korkotuen 
alaisesta opintolainasta on 3.5 %. Opintolai
nojen enimmäiskorkoa on tarkoitus nostaa 
1.10.1989 lukien 0.5 prosenttiyksiköllä. Val
tion maksama korkohyvitys olisi tämän jälkeen 
4.0 % ja opiskelijan maksama korko-osuus 
3.75 %. Tarkoituksena on säilyttää opiskelijan 
maksama korko-osuus tällä tasolla 1. 7.1990 
alkavan opintovuoden loppuun. Tarkoituksena 
on edelleen, että jatkossa otettaisiin vuosittain 
tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä kan
taa opiskelijan maksamaan korko-osuuteen ot
taen huomioon peruskoron tason. Opiskelijan 
maksama korko-osuus säilytetään kohtuullisel
la tasolla. Hallitus antaa eduskunnalle esityk
sen opintotukilain muuttamisesta siten, että 
valtion opintolainoille maksaman korkohyvi
tyksen enimmäismäärä poistetaan.'' 

Valtioneuvoston 21 päivänä syyskuuta 1989 
antaman päätöksen mukaan opintolainan 
enimmäiskorko on 1 päivästä lokakuuta 1989 
alkaen opintovuonna 1989-90 Suomen Pan
kin peruskorko lisättynä 0,25 prosenttiyksiköl
lä ja korkohyvityksen määrä on Suomen Pan
kin peruskorko vähennettynä 3,50 prosenttiyk
siköllä, kuitenkin enintään 5 prosenttia. 

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukilain 
7 §:stä poistettaisiin viiden prosentin yläraja 
valtion maksamalle korkohyvitykselle. Samalla 
ehdotetaan korkohyvityksen käsite korvatta
vaksi asiallisesti samaa merkitsevällä käsitteenä 
korkotuki. Tarkoituksena on ulottaa uudistus 
koskemaan jo opintovuotta 1989-90 siten, 
että se koskisi lain voimaantulon jälkeen 
erääntyviä koronmaksuja 1 päivästä lokakuuta 
1989 lukien niin, että sen piirissä olisivat sen 
jälkeen kertyvät korot. 

1.2. Aikuisopintotukikokeilun jatkaminen 

Aikuisopintotukikokeilu aloitettiin opintotu
kilain · väliaikaisella muutoksella, jolla lakiin 
lisättiin 1 päivästä heinäkuuta 1987 30 päivään 
kesäkuuta 1990 voimassa oleva 10 a §. Tämän 
lainkohdan mukaan valtion tulo- ja menoarvi-

ossa tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista 
voidaan myöntää muun opintotuen lisänä an
siotason mukaan määräytyvää ansionmenetys
korvausta valtioneuvoston vahvistamien perus
teiden mukaisesti aikuisopiskelijaksi katsotta
valle henkilölle. Aikuisopintotukikokeilua kos
kevat yksityiskohtaisemmat määräykset antaa 
lainkohdan mukaan valtioneuvosto. Aikuiso
pintotukikokeilun puitteissa voidaan vastoin 
opintotuesta muuten voimassa olevia määräyk
siä myöntää tukea myös jatko-opintoja varten 
sekä ottamatta huomioon puolison tuloa ja 
varallisuutta. Aikuisopintotuen myöntää val
tion opintotukikeskus. 

Aikuisopintotukikokeilu on käynnistynyt 1 
päivänä heinäkuuta 1987 ja sen piirissä on tällä 
hetkellä yli 7 000 opiskelijaa. Kokeilua seuraa
maan on asetettu seurantatyöryhmä, joka on 
jättänyt välimietintönsä. Työryhmän tehtävänä 
on muun muassa seurata kokeilua ja tehdä 
ehdotuksia kokeilun jälkeisistä järjestelyistä. 
Työryhmä on seurantatutkimuksessaan 17 päi
vänä huhtikuuta 1989 ehdottanut aikuisopinto
tukikokeilun jatkamista nykymuotoisena 30 
päivään kesäkuuta 1991. Aikuisopintotuen ra
hoituksen järjestämistä selvittää opetusministe
riön tätä tarkoitusta varten asettama työryh
mä. 

Kokonaisuutena aikuisopintotukijärjestelmä 
on osoittautunut tarpeelliseksi ja on seuranta
tutkimuksen mukaan täyttänyt melko hyvin 
tuensaajien tarpeet. Aikuiskoulutuksen toimi
vuuden ja tason parantamiseksi olisi perus
teltua turvata kokeiluun osallistuvien taloudel
linen tuki sellaiseksi, että toimeentulo opiskelu
aikana on riittävä. Kokeilun jatkaminen on 
välttämätöntä lisätietojen saamiseksi tuen toi
mivuudesta ja tarpeellisten jatkotoimien suun
nittelemiseksi. 

Aikuisopintotukikokeilun jatkaminen edis
täisi osaltaan näihin päämääriin pyrkimistä. 
Näin ollen ehdotetaan, että opintotukilain 
10 a §:n voimassaoloa jatketaan 1 vuodella. 
Tämä toteutettaisiin muuttamalla opintotuki
lain muuttamisesta 6 päivänä helmikuuta 1987 
annetun lain (95/87) voimaantulosäännöstä la
kiin väliaikaisesti lisätyn 10 a §:n osalta niin, 
että voimassaolo ei päättyisi 30 päivänä kesä
kuuta 1990 vaan 30 päivänä kesäkuuta 1991. 



1989 vp. - HE n:o 169 3 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

2.1. Opintolainansaajan korko-osuus 

Jos muutoksia opintolainan enimmäiskor
koon ei tule, ei uudistus aiheuta aikaisempaan 
verrattuna lisäkustannuksia. Jos opintolainan 
enimmäiskorko nousisi esimerkiksi prosentti
yksikön, aiheutuisi siitä valtiolle vuositasolla 
60 miljoonan markan lisäkustannus. Tämä 
johtuu siitä, että korkotuen piirissä on noin 6 
miljardin markan opintolainakanta. Prosentin 
nousu aiheuttaisi korkotukimenoissa 60 mil
joonan markan menonlisäyksen. Tähänastisen 
käytännön mukaan tämä summa jaettaisiin 
tasan valtion ja lainansaajien kannettavaksi. 
Nykyinen käytäntö huomioon ottaen jäisi net
tolisäykseksi valtion osuuteen siis 30 miljoonaa 
markkaa ja vastaavasti opintolainansaajien 
saama helpotus on 30 miljoonaa markkaa. 

Siinä tapauksessa, että valtion korkotuki 
nousisi yli 5 prosentin rajan, aiheutuu valtiolle 
lisämenoja nykyiseen verrattuna. Voimassaole
vien säännösten mukaan ylimenevä osa koko
naisuudessaan tulisi lainansaajien vastattavak
si. 

2.2. Aikuisopintotukikokeilun jatkaminen 

Aikuisopintotukikokeilua ehdotetaan jatket
tavaksi nykyisessä laajuudessaan. Aikuisopin-

1. 

totukikokeiluun on kuluvana vuonna osoitettu 
määrärahoja 65 miljoonaa markkaa. Ensi 
vuonna arvioidaan määrärahojen tarpeen ole
van 77 miljoonaa markkaa. Tarkoitukseen 
osoitettu määräraha on tulo- ja menoarvioeh
dotuksessa ehdotettu muutettavaksi arviomää
rärahaksi. 

Aikuisopintotukikokeilua varten perustettu
jen projektipäällikön ja toimistosihteerin toi
mien toimiajan pidentämisestä ja muut kokei
lusta aiheutuvat hallinto- ja kulutusmenot on 
otettu huomioon valtion opintotukikeskuksen 
menoina asianomaisissa kohdissa. 

3. Voimaantulo 

Laki opintotukilain 7 §:n muuttamisesta eh
dotetaan saatettavaksi voimaan mahdollisim
man pian tulo- ja menoarvion vahvistamisen 
jälkeen. Lakia on tarkoitus soveltaa lokakuun 
1 päivästä 1989 alkaen niihin koronmaksuihin 
jotka erääntyvät lain voimaantulon jälkeen. 

Laki opintotukilain muuttamisesta annetun 
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta eh
dotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1990. Opintotukilain 10 a §:ää sovellet
taisiin vuoden 1991 kesäkuun loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
opintotukilain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotu
kilain 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa 
(401/74), näin kuuluvaksi: 

7 § 
Tämän lain mukaisista opintolainoista valtio 

maksaa korkotukea valtioneuvoston vahvista
man määrän. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 1990. 

Lakia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1989 
lukien lain voimaantulon jälkeen erääntyviin 
koronmaksuihin. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. 

Laki 
opintotukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain muuttamisesta 6 päivänä helmi
kuuta 1987 annetun lain (95/87) voimaantulosäännöksen 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1987. Lain 10 a § on voimassa 30 päi
vään kesäkuuta 1991. 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1990. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

1. 
Laki 

opintotukilain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotu
kilain 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa 
(401174), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Tämän lain mukaisista opintolainoista valtio 

maksaa luottolaitoksille korkohyvitystä valtio
neuvoston vahvistaman määrän, kuitenkin 
enintään viisi prosenttia vuodessa. 

2. 

Ehdotus 

7 § 
Tämän lain mukaisista opintolainoista valtio 

maksaa korkotukea valtioneuvoston vahvista
man määrän. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 1990. 

Lakia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1989 
lukien lain voimaantulon jälkeen erääntyviin 
koronmaksuihin. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
opintotukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain muuttamisesta 6 päivänä helmi
kuuta 1987 annetun lain (95/87) voimaantulosäännöksen 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1987. Lain 10 a § on voimassa 30 päi
vään kesäkuuta 1990. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1987. Lain 10 a § on voimassa 30 päi
vään kesäkuuta 1991. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1990. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 




