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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia opinto
tukilain säännöksiin, jotka koskevat opiskeli
jan omien tulojen perusteella suoritettavaa 
tarveharkintaa. Opiskelijan vuositulon perus
teella liikaa maksetun opintotuen takaisinpe
rintää koskevaa säännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että takaisin perittäisiin liikaa 
nostettujen tukikuukausien opintoraha ja asu
mislisä eli se vapaaehtoisen palautuksen 
määrä, jolla takaisinperintä olisi vältetty. Ta
kaisinperittävälle määrälle laskettava korotus 
vahvistettaisiin asetuksella nykyistä seitse
mää prosenttia korkeammaksi. 

Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiselle 
palauttamiselle asetettua määräaikaa ehdote
taan pidennettäväksi siten, että kalenteri
vuoden vapaata tuloa voisi säädellä palaut
tamaila liikaa nostettujen tukikuukausien tu
en vielä tukivuotta seuraavan vuoden maalis
kuun loppuun mennessä. Lisäksi ehdotetaan 

yhtenäistettäväksi säännöksiä siitä, milloin 
korkeakouluopiskelijan tukikuukausi palau
tuu uudelleen käytettäväksi. Esityksessä pyri
tään myös tarkentamaan määrittelyä siitä, 
milloin opinnot katsotaan opintotuen tuloval
vonnan kannalta päättyneiksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2001, kuitenkin siten, 
että opiskelijan omien tulojen perusteella lii
kaa maksetun tuen takaisinperintää koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen ker
ran vuoden 2001 verotuksen toimittamisen 
jälkeen suoritettavaan takaisinperintään. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Opintotukilain mukainen opintotu
en takaisinperintä 

Opintotukilain ( 6511 994) opiskelijan omien 
tulojen perusteella tapahtuvaa tarveharkintaa 
koskevia säännöksiä muutettiin 1 päivänä 
tammikuuta 1 998 voimaan tulleella opintotu
kilain muuttamisesta annetulla lailla 
(920/1 997). Uudistuksen jälkeen opintotuen 
määrään vaikuttavat opiskelijan koko kalen
terivuoden veronalaiset tulot opintotukea lu
kuun ottamatta sekä toimeentulon turvaami
seen tarkoitetut apurahat. Opiskelijan vapaa 
tulo (vuosituloraja) määräytyy yksilöllisesti 
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sen mukaan, kuinka monena kuukautena 
opiskelija nostaa opintorahaa tai asumislisää. 
Opintojen aloittamisvuonna ennen opintotu
keen oikeuttavien opintojen aloittamiskuu
kautta tai opintojen päättymisvuonna tutkin
non suorittamisen tai tukeen oikeuttavien 
opintojen päättymisen jälkeen saatuja tuloja 
ei oteta huomioon siltä osin kuin vapaa tulo 
ylittyisi niiden perusteella. Koska opiskelijan 
on usein hankalaa arvioida vuositulonsa mää
rää etukäteen, opintotukea myönnettäessä 
opiskelijan tuloja ei tutkita, vaan tuki myön
netään Opiskelukuukausilie täysimääräisenä. 
Opiskelijan tulee itse tukivuoden aikana seu
rata tulojensa määrää sekä huolehtia siitä, et
tä tulot eivät ylitä vapaata tuloa. Opiskelija 
voi vaikuttaa vapaan tulon rajaansa ja estää 
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tuen liikamaksun hakemalla tukea vain osalle 
opiskelukuukausista, perumaHa jo myönne
tyn tuen halutuilta kuukausilta tai palautta
malla jo maksetun tuen vapaaehtoisesti sa
man kalenterivuoden aikana. Mallin tarkoi
tuksena on ollut, että opiskelijat jo tukea nos
taessaan noudattaisivat säädettyjä tulorajoja, 
jolloin opiskelijan tulojen jälkivalvonnan yh
teydessä suoritettavien takaisinperintöjen lu
kumäärä olisi mahdollisimman vähäinen ja 
takaisinperittävät summat mahdollisimman 
pieniä. Jälkikäteen suoritettavan takaisinpe
rinnän oli tarkoitus koskea siten vain niitä ti
lanteita, joissa opiskelija on etukäteen arvioi
nut tulonsa vain joitakin tuhansia markkoja 
todellista alhaisemmiksi ja vapaa tulon ylitys 
on vähäinen. 

Nykyisen takaisinperintämallin mukaan ta
kaisin peritään verotuksessa todetun, opinto
tuen lisäksi saadun veronalaisen vuositulon 
ja vapaan tulon erotus, kuitenkin enintään 
vuoden ajalta maksetun opintorahan ja asu
mislisän määrä. Ensimmäisestä vapaan tulon 
ylittävästä 6 000 markasta peritään kuitenkin 
takaisin vain puolet. Tämän säännöksen tar
koituksena on ollut lieventää takaisinperintää 
silloin, kun opiskelija ei ole osannut arvioida 
tulojaan aivan tarkasti. Kun esimerkiksi itse
näisesti asuvan ja täyttä asumislisää saavan 
korkeakouluopiskelijan tulot ylittävät vapaan 
tulon alle 4 500 markalla, takaisinperintä on 
jopa tuen vapaaehtoista palauttamista edulli
sempi. Kun tuloraja on ylitetty esimerkiksi 
1 000 markalla, takaisin peritään 500 mark
kaa korotettuna seitsemällä prosentilla. Mää
rä on huomattavasti pienempi kuin yhden 
kuukauden opintotuki, joka olisi pitänyt pa
lauttaa kalenterivuoden aikana. Sen sijaan 
silloin, kun vapaan tulon raja on ylittynyt 
useammilla tuhansilla markoilla, takaisinpe
rittävä määrä on usein huomattavastikin suu
rempi kuin se vapaaehtoisen palautuksen 
määrä, jolla tulorajaa olisi säädelty jo asian
omaisen kalenterivuoden aikana. Kun tulora
ja on ylittynyt esimerkiksi 15 000 markalla, 
takaisin peritään 12 000 markkaa korotettuna 
seitsemällä prosentilla. Tällaisessa tapauk
sessa opiskelija olisi välttynyt takaisinperin
näitä palauttamaHa vapaaehtoisesti kolmen 
kuukauden nettomääräisen opintorahan ja 
asumislisän, joka itsenäisesti asuvalla ja täyt
tä asumislisää saavalla korkeakouluopiskeli-

jalla merkitsisi 7 218 markan palauttamista. 
Takaisinperittävä määrä on kohtuullinen, kun 
opiskelija on pyrkinyt seuraamaan tulojaan ja 
vapaan tulon ylitys ei ole suuri. Sen sijaan 
takaisinperintä muodostuu varsin ankaraksi 
sellaisen opiskelijan kohdalla, joka on lai
minlyönyt tulojensa seurannan ja ylittänyt 
vapaan tulonsa huomattavasti. 

Vuoden 1998 verotuksen toimittamisen 
jälkeen toteutettiin ensimmäinen valvonta, 
jossa verrattiin vuonna 1998 opintorahaa ja 
asumislisää nostaneiden verotuksessa vahvis
tettuja tuloja heidän vapaaseen tuloonsa. Pää
tösehdotus opintotuen takaisinperinnästä lä
hetettiin noin 22 000 opiskelijalle, joista va
jaa 10 000 pyysi asian uudelleenkäsittelyä. 
Elokuun loppuun mennessä takaisinperintä 
on todettu aiheettomaksi noin 3 100 opiskeli
jan kohdalla ja takaisinperittävä määrä on 
pienentynyt noin 1 500 opiskelijan tapauk
sessa. Nämä opiskelijat ovat olleet lähinnä 
opintonsa aloittaneita tai päättäneitä. Noin 
1 600 opiskelijaa on valittanut päätöksestä 
edelleen, joten lopullista tietoa takaisinperit
tävästä määrästä ei ole. Noin 19 000 opinto
tuen saajalta peritään liikaa nostettua tukea 
takaisin. Määrä on lähes nelinkertainen etu
käteen arvioituun lukumäärään verrattuna. 
Kansaneläkelaitoksen antamien tietojen pe
rusteella voidaan arvioida, että noin 5 000-
6 000 tapauksessa tulot ovat olleet niin suu
ret, että opiskelija ei olisi tulojensa perus
teella ollut lainkaan oikeutettu opintotukeen. 
Noin 8 500 tapauksessa vapaan tulon ylitys 
on ollut vähäinen, jolloin takaisinperittävä 
määrä on ollut joko alhaisempi tai on vastan
nut suunnilleen määrää, joka opiskelijan olisi 
tullut palauttaa tukivuoden aikana. Tällöin 
voidaan arvioida, että noin 4 500-5 500 ta
pauksessa vapaan tulon ylitys on ollut niin 
suuri, että takaisinperittävä määrä on selvästi 
suurempi kuin se määrä, jonka vapaaehtoisel
la palauttamisella opiskelija olisi välttynyt 
takaisinperinnältä. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Takaisinperintää koskevaa menettelyä on 
arvosteltu runsaasti. Erityisen ankarasti on 
arvosteltu takaisinperittävän määrän laske
mistapaa siksi, että takaisinperittävä määrä 
voi olla huomattavasti suurempi kuin se tuen 
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määrä, jonka vapaaehtoisella palauttamisella 
takaisinperintä olisi voitu välttää. Opiskelijan 
omien tulojen huomioimista koskevasta run
saasta tiedottamisesta huolimatta osa opiske
lijoista oivalsi uudistuksen tämän käytännön 
merkityksen vasta vuotta 1998 koskevan tu
lojen jälkivalvonnan yhteydessä. 

Erityisesti on pidetty ongelmana sitä, että 
aika, jona vapaata tuloa voi säädellä, päättyy 
jo kalenterivuoden lopussa. Määräajan on 
katsottu olevan liian tiukka esimerkiksi nii
den opiskelijoiden osalta, jotka ovat työsken
nelleet lyhytaikaisissa työsuhteissa vuoden 
loppukuukausina. Myös yritystoiminnan tu
loja saavat opiskelijat ovat pitäneet määräai
kaa liian lyhyenä. Yleisesti on pidetty tar
peellisena palauttamisajan pidentämistä siten, 
että se päättyisi vasta seuraavan vuoden al
kukuukausina. Opintotukilain ( 65/1994) no
jalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja 
asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle 
asetetun määräajan jatkamisesta annetulla 
lailla (619/2000) annettiin kyseisenä vuonna 
opintotukea liikaa nostaneille mahdollisuus 
palauttaa elokuun 2000 loppuun mennessä 
liikaa nostamaansa tukea siten, että palautus 
otetaan huomioon vuoden 1999 vapaata tuloa 
määriteltäessä. Määräajassa runsaat 7 400 
opiskelijaa palautti liikaa nostamaansa tukea. 
Palautusten määrä oli noin 31 miljoonaa 
markkaa, jolloin opiskelijat palauttivat kes
kimäärin noin kahden kuukauden tuen. Mää
rä vastaa varsin tarkasti asianomaisessa halli
tuksen esityksessä (HE 65/2000 vp) oli utta 
arviota. 

Opintotukilain mukaan tukikuukausi katso
taan käytetyksi, kun opintoraha tai aikuis
opintoraha on maksettu. Takaisinperintä ei 
palauta tukikuukautta uudelleen käytettä
väksi, ellei takaisinperintä aiheudu virheelli
sestä maksatuksesta tai niin sanotun estävän 
etuuden takautuvasta maksatuksesta. Jos tu
ensaaja maksaa opintorahan tai aikuisopin
torahan vapaaehtoisesti takaisin, tukikuukau
si palautuu uudelleen käytettäväksi vain, jos 
takaisinmaksu tapahtuu viimeistään tuen 
maksukuukautta seuraavan kalenterikuukau
den aikana. Tukikuukausi palautuu uudelleen 
käytettäväksi myös, jos tuensaaja vapaan tu
lon korottamiseksi maksaa kalenterivuoden 
tukikuukauden opintorahan ja asumislisän 
takaisin saman kalenterivuoden aikana. Tu-

kikuukauden palautumista uudelleen käytet
täväksi koskee siten kaksi eripituista määrä
aikaa. Toinen, pitempi määräaika ko.skee .t~
en palautusta vapaan tulon korottamiseksi Ja 
toinen, lyhyempi määräaika muita, lähinr~ä 
olosuhdemuutoksia koskevia tilanteita. En
pituiset määräajat ovat aiheuttaneet hämmen
nystä. Opiskelija on voinut palautu~sen y~
teydessä ilmoittaa palautuksen syyksi todelli
sesta syystä riippumatta vuositulon korotta
misen, jolloin palautus on voitu tehdä vuoden 
loppuun mennessä. Tällaisessa tapauksessa 
opiskelijan on tosin tullut palauttaa myös tu
kikuukauden asumislisä. 

1.3. Ehdotuksia ja kannanottoja järjes
telmän kehittämiseksi 

Opetusministeriötilasi syksyllä 1999 Tam
pereen yliopistolta opintotukijärjestel~ä? ar
viointitutkimuksen. Opintotuen takaiSinpe
rinnästä alkutalvella 2000 virinneen runsaan 
keskustelun johdosta arviointitutkimuksessa 
otettiin kantaa myös omien tulojen perusteel
la liikaa maksetun tuen takaisinperintä
malliin. Arviointiryhmä totesi toukokuus~a 
kulttuuriministerille luovuttamassaan selvi
tyksessä (Opintotuki - opiskelijapalkka vai 
koulutusinvestointi; opetusministeriön työ
ryhmien muistiaita 14:2000), että nykyinen 
tuloseurannan ja takaisinperinnän järjestelmä 
on toimiva ja mahdollisuudet etuuden vää
rinkäytöksille ovat pienet eikä sitä tulisi näi
den seikkojen vuoksi perusperiaatt.eilta~n 
muuttaa. Arviointiryhmä esitti kmtenkm 
muutamia nykymallin kehittämisehdotuksia, 
muun muassa sen osuuden nostamista, josta 
peritään takaisin vain puolet tai vaihtoehtoi
sesti takaisinperittävään määrään lisättävän 
korotuksen alentamista. Arviointiryhmä esitti 
myös tuen vapaaehtoisen palauttamisen mää
räajan pidentämistä ainakin tammikuun lop
puun tai mahdollisuuksien mukaan jopa maa
liskuun loppuun saakka. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri antoi hei
näkuussa 2000 ratkaisunsa vuonna 1998 lii
kaa maksetun opintotuen takaisinperintää 
koskeviin kanteluihin. Opiskelijan omien tu
lojen perusteella tapahtuvan takaisinperinnän 
perustuslainmukaisuus oli tutkittavana myös 
opetusministeriön pyynnöstä. Päätöksessä~n 
oikeuskansleri esitti, että opetusministeriö 
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selvittää, millä tavoin opintotuen takaisinpe
rinnän ja takaisinperintään liittyvän opinto~u
kikuukausien menettämisen kielteisiä yhtets
vaikutuksia voitaisiin lieventää siten, että 
opintotuen takaisinperinnän kohteeksi jout_u: 
via opiskelijoita ei perusteetta saatetta1s1 
epäyhtenäiseen asemaan muihin opiskelijoi: 
hin nähden. Lisäksi oikeuskansien arvosteh 
ratkaisussaan tapaa, jolla Kansaneläkelaitos 
on tiedottanut uudistuksesta. Oikeuskansleri 
arvioi, että tiedotuksen puutteiden vuoksi 
opintotuen nostovuonna tapahtuvan ja jälki
käteisvalvonnan seurauksena tapahtuvan ta
kaisinperinnän dramaattiset erot ovat jääneet 
joillekin opiskelijoille epäselviksi. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskei
set ehdotukset 

2.1. Uusi omien tulojen perusteella suo
ritettavan takaisinperinnän malli 

Esityksen tavoitteena on selkeyttää opiske
lijoiden omien tulojen perusteella tapahtuvaa 
opintotuen tarveharkintaa ja muuttaa liikaa 
maksetun opintotuen takaisinperinnän mall~a 
yleisesti hyväksytymmä~~i siten, ett~ takai
sinperittävä määrä vasta1st yapa~~htms_e~ pa
lautuksen määrää. Jotta optskehjan ohst jat
kossakin kannattavampaa seurata tulojaan ja 
palauttaa liikaa nostamaansa tukea jo vapaa
ehtoisesti takaisin, takaisinperittävään mää
rään lisättävää korotusta nostettaisiin asetuk
sella huomattavasti nykyisestä seitsemästä 
prosentista. . . . . . . 

Nykymallin mukatsen optskehjan omnn tu
loihin perustuvan jälkivalvonnan ongelmat 
ovat johtuneet pääosin kahdesta syy~tä. 
Kaikki opiskelijat eivät ole osanneet arvwtda 
vuositulonsa määrää vuoden loppuun men
nessä eivätkä siten ole voineet palauttaa lii
kaa nostamaansa tukea vapaaehtoisesti mää
räaikaan mennessä. Tämä ongelma voidaan 
pääosin poistaa pidentämällä vapaaehtoi_selle 
palauttamiselle asetettua määräatk~a. Tmsek
si runsaasta tiedotuksesta huohmatta osa 
opiskelijoista ei ollut oiv~ltanut ~i~ä, ett_ä J.äl.~ 
kivalvonnan yhteydessa takmsmpenttava 
määrä voi olla tuntuvasti vapaaehtoista pa
lautusta suurempi. Ennen uudistusta monet 
opiskelijat olivat tottuneet odottamaan liika~ 
nostetun tuen takaisinperintää, koska se oh 

usein myös taloudellisesti kannattava ratkai
su. Aikaisemmasta mallista siirtyminen uu
teen malliin, jossa opiskelijoiden todella 
edellytetään seuraavan tulojaan ja toimivan 
jo tukivuoden aikana, ei onnistunutkaan on
gelmitta. Uuden takaisinperintämallin mukai
sen ensimmäisen tulojen jälkivalvonnan saa
man julkisuuden vuoksi mallin rakenteen ja 
takaisinperittävän määrän laskentasäännön 
voi olettaa olevan kuitenkin viimeistään nyt 
varsin hyvin opiskelijoiden tiedossa. Kun 
opintotuen vapaaehtoista palauttamisaikaa 
jatketaan siten, että jokainen opiskelija_ voi 
toimia lain edellyttämällä tavalla, nykymen 
takaisinperintämalli ei aiheuttane enää sa
manlaisia ongelmia kuin vuotta 1998 koske
vassa tulovalvonnassa. Vapaaehtoisten palau
tusten määrä vuodelta 1999 on kasvanut 
huomattavasti verrattuna vuonna 1998 tehty
jen palautusten määrään. Vuonna 1998 opin
totukea palautti vapaaehtoisesti noin 5 500 
opiskelijaa yhteensä noin 17 miljoonaa mark
kaa. Vuonna 1999 tukea palautti jo runsaat 
10 600 opiskelijaa yhteensä noin 35 miljoo
naa markkaa, minkä lisäksi yli 7 400 opiske
lijaa palautti kyseiseltä vuodelta noin _31 mil
joonaa markkaa vielä tänä vuonna jatketuo 
palauttamisajan kuluessa. Lisääntyneiden pa
lautusten vuoksi voidaan olettaa, että jatkossa 
vapaan tulon ylityksiä on vähemmän ja ne 
eivät ole enää yhtä suuria kuin vuotta 1998 
koskevassa tulovalvonnassa. Siten jo vuotta 
1999 koskevassa tulojen jälkivalvonnassa ei 
ole odotettavissa sellaisia suuria vapaan tulon 
ylityksiä, joiden perintä eroaisi huomattavasti 
vapaaehtoisen palautuksen määrästä. 

Takaisinperittävän määrän laskemistapaa 
on kuitenkin arvosteltu ja mallin ankaruutta 
vapaan tulon suurissa ylityksissä on pidetty 
kohtuuttomana. Tulovalvonnan sääntöjä on 
pidetty vaikeaselkoisina, kun takaisinperittä
vä määrä voi poiketa huomattavastikin va
paaehtoisen palautuksen määrästä. Jotta 
opintotukijärjestelmä olisi toimiva sen on ol
tava paitsi selkeä myös yleisesti hyväksytty. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että takaisinperin
tää koskevia opintotukilain säännöksiä muu
tetaan siten, että takaisinperittävä määrä on 
saman suuruinen kuin se tuen vapaaehtoisen 
palautuksen määrä, jolla takaisinperintä olisi 
vältetty. Uuden mallin mukainen takaisinpe
rintä ei muodostuisi suurissa vapaan tulon 
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ylityksissä vapaaehtoista palautusta huomat
tavasti ankarammaksi eikä toisaalta myös
kään pienissä ylityksissä olisi vapaaehtoista 
palautusta edullisempi vaihtoehto. Koska va
paaehtoisen palautuksen on oltava opiskeli
jalle taloudellisesti kannattavampaa, ta
kaisinperittävään määrään lisättävää korotus
ta nostettaisiin asetuksella huomattavasti ny
kyisestä seitsemästä prosentista. Tällä estet
täisiin opintotuen nostaminen korottomana 
lainana ja ohjattaisiin opiskelijat seuraamaan 
tulojaan ja toimimaan opintotukilain edellyt
tämällä tavalla. 

Opiskelijan palauttaessa vapaaehtoisesti 
tukea takaisin yhden tukikuukauden opinto
rahan ja asumislisän palauttaminen nostaa 
vapaata tuloa 6 000 markalla. Vastaavasti tu
lojen jälkivalvonnan yhteydessä suoritetta
vassa takaisinperinnässä jokaisesta alkavasta 
6 000 markan vapaan tulon ylityksestä perit
täisiin takaisin yhden tukikuukauden opinto
raha ja asumislisä lisättynä asetuksella sää
dettävällä korotuksella. Takaisinperittävä 
määrä voi olla kuitenkin enintään kalenteri
vuodelta maksettujen opintorahojen ja asu
mislisien yhteismäärä lisättynä korotuksella. 

Koska opiskelijan tukikuukausien opinto
rahan ja asumislisän määrä on voinut kalen
terivuoden aikana vaihdella, takaisinperintä 
ehdotetaan suoritettavaksi aikajärjestyksessä 
alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuu
kaudesta. Jos opiskelija olisi tukivuonna saa
nut opintotukea esimerkiksi tammikuusta 
toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun, ja 
häneltä perittäisiin takaisin kahden kuukau
den opintoraha ja asumislisä, perintä kohdis
tettaisiin joulukuun ja marraskuun opintotu
keen riippumatta siitä, minkä suuruista opin
torahaa ja asumislisää hän on näinä kuukau
sina saanut. Vastaavasti, jos kyseinen opiske
lija olisi saanut tukivuonna opintotukea 
tammikuusta toukokuuhun ja syyskuussa, pe
rintä kohdistettaisiin syyskuun ja toukokuun 
opintorahaan ja asumislisään. 

Voimassaoleva takaisinperinnän malli 
huomioi sen, ettei opiskelija voi arvioida 
vuosituloaan aivan tarkasti. Nykymallissa 
näitä pieniä vapaan tulon ylityksiä koh
tuullistetaan perimällä ylityksen ensimmäi
sestä 6 000 markasta vain puolet. Jotta opis
kelija ei myöskään nyt ehdotettavan mallin 
mukaan joutuisi hyvin pienen ylityksen 

vuoksi maksamaan takaisin koko kuukauden 
opintorahaa ja asumislisää, ehdotetaan, että 
opintotukea ei perittäisi takaisin, jos opiskeli
ja on ylittänyt vapaan tulonsa enintään 1 000 
markalla. Jos opiskelija arvioi ylittävänsä va
paan tulonsa enintään 1 000 markalla, hänen 
ei tarvitsisi palauttaa vapaaehtoisesti yhden 
kuukauden opintorahaa ja asumislisää eikä 
häneltä sitä myöskään tulojen jälkivalvon
nassa perittäisi takaisin. 

Mainittu 1 000 markan sääntö kannustaisi 
opiskelijoita toimimaan ajoissa ja palautta
maan liikaa nostettuja tukikuukausia vapaa
ehtoisesti takaisin. Jos opiskelija on ylittänyt 
vapaan tulonsa vain hieman yli 6 000 
markalla, häneltä perittäisiin tulojen jälki
valvonnassa kahden kuukauden opintotuki 
takaisin. Sen sijaan, jos opiskelija seuraa tu
kivuoden tulojaan ja arvioi ylittävänsä va
paan tulonsa vain hieman yli 6 000 markalla, 
hän voi palauttaa vapaaehtoisesti vain yhden 
kuukauden opintorahan ja asumislisän, jol
loin vapaa tulo ylittyy enintään 1 000 mar
kalla, eikä takaisinperintään olisi aihetta. 
Vastaavasti, jos opiskelija arvioi ylittävänsä 
vapaan tulonsa esimerkiksi 12 500 markalla, 
hän voisi palauttaa vapaaehtoisesti kahden 
kuukauden opintotuen, jolloin vapaa tulo 
ylittyisi enää 500 markalla, eikä takaisinpe
rintään olisi aihetta. Jos opiskelija ei tällai
sessa tapauksessa palauttaisi liikaa nostettua 
tukea vapaaehtoisesti, häneltä perittäisiin tu
lojen jälkivalvonnassa takaisin kolmen kuu
kauden opintoraha ja asumislisä. Opiskelija 
kantaisi kuitenkin itse vastuun vuositulonsa 
määrän arvioimisesta. 

2.2. Opintorahan ja asumislisän vapaa
ehtoiselle palauttamiselle asetettu 
määräaika 

Pääosan opiskelijoista voidaan arvioida tie
tävän vuositulonsa määrän kalenterivuoden 
loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoi
selle palauttamiselle asetettu määräaika voi 
kuitenkin olla tiukka niillä opiskelijoilla, jot
ka ovat työskennelleet lyhytaikaisissa työ
suhteissa vuoden loppukuukausina. Samoin 
yritystoiminnan tuloja saavilla opiskelijoilla 
oman vuositulon arvioiminen kalenterivuo
den loppuun mennessä saattaa tuottaa vai
keuksia. 
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Opiskelijan omiin tuloihin perustuva tarve
harkinnan malli perustuu siihen, että opis
kelija säätelee itse vuositulorajaansa opinto
tukilaissa säädetyssä määräajassa. Jotta kaik
ki opiskelijat voisivat toimia opintotukilain 
edellyttämällä tavalla, opintotuen vapaaeh
toiselle palauttamiselle asetettua määräaikaa 
ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä kalen
terivuoden lopusta tukivuotta seuraavan vuo
den maaliskuun loppuun saakka. Maaliskuun 
loppuun mennessä tehtyjä opintotuen vapaa
ehtoisia palautuksia koskeva ilmoitus toimi
tetaan Kansaneläkelaitokselta verohallinnolle 
huhtikuun puolivälissä, joten vielä maalis
kuussa tehtyjä palautuksia koskevat tiedot 
ehtivät tukivuotta koskevien veroehdotusten 
käsittelyyn. 

2.3. Korkeakouluopiskelijan tukikuu
kausien palautuminen uudelleen 
käytettäväksi 

Jotta tukikuukausien palauttamista koskeva 
malli olisi mahdollisimman selkeä ja yksin
kertainen, ehdotetaan, että tuen vapaa
ehtoiselle palauttamiselle asetettaisiin yksi 
yhteinen määräaika, joka olisi sama kuin va
paan tulon korottamista koskeva määräaika 
eli tukivuotta seuraavan kalenterivuoden 
maaliskuun loppu. Tukikuukausi palautuisi 
uudelleen käytettäväksi aina, kun opiskelija 
maksaa vapaaehtoisesti takaisin tukikuukau
den opintorahan tai aikuisopintorahan vii
meistään seuraavan kalenterivuoden maalis
kuun loppuun mennessä. Palautuksen syynä 
voi lähinnä olla vapaan tulon korottaminen, 
tukikuukausien säästäminen tai takaisinpe
rinnän ennakoiminen tilanteessa, jossa tukea 
on olosuhdemuutoksen johdosta maksettu ai
heetta tai liian suurena. Sen sijaan jos opiske
lija on ehtinyt saada päätöksen tuen takaisin
perimisestä, tukikuukausi ei edelleenkään pa
lautuisi uudelleen käytettäväksi, ellei ta
kaisinperintä ole aiheutunut virheellisestä 
maksatuksesta tai opintotukilain 6 §:ssä tar
koitetun etuuden takautuvasta maksatuksesta. 
Kun takaisinperintämallia ehdotetaan nyt 
muutettavaksi siten, että takaisinperittävä 
määrä vastaa tuen vapaaehtoisen palautuksen 
määrää, ei takaisinperinnän ja siihen liittyvän 
tukikuukausien menettämisen yhteisvaiku
tuksen voida katsoa olevan opiskelijalle koh-

tuuton. Tukikuukausien palautuminen uudel
leen käytettäväksi vain tuen vapaaehtoisen 
palautuksen yhteydessä myös kannustaisi 
opiskelijoita toimimaan ajoissa. Opiskelijan 
kannattaisi aina ilmoittaa olosuhdemuutok
sesta mahdollisimman pian ja palauttaa ai
heetta saamansa tuki vapaaehtoisesti. Jos 
opiskelija sen sijaan odottaisi takaisinperin
täpäätöstä, takaisin maksetut tukikuukaudet 
eivät palautuisi uudelleen käytettäviksi. 

Tukikuukauden palautuminen uudelleen 
käytettäväksi edellyttäisi edelleen ainoastaan 
opintorahan tai aikuisopintorahan palautta
mista. Sen sijaan jos opiskelija haluaa säädel
lä myös vapaata tuloaan, hänen on palautet
tava opintorahan tai aikuisopintorahan lisäksi 
myös opintotuen asumislisä. 

2.4. Opintojen päättyminen opintotuen 
tulovalvonnassa 

Opintojen päättymisellä tarkoitettaisiin 
edelleen tutkinnon suorittamista tai tukeen 
oikeuttavien opintojen päättymistä. Säännös
tä ehdotetaan selvennettäväksi lisäämällä sii
hen opintotukeen oikeuttavien opintojen 
päättymistä koskeva määrittely. Opintotu
keen oikeuttavat opinnot katsottaisiin päätty
neiksi, kun korkeakouluopiskelija on saanut 
opintotukea opintotukilain 7 §:ssä tarkoitetun 
enimmäisajan tai muu kuin korkeakoulu
opiskelija on suorittanut tutkinnostaan niin 
suuren osan, etteivät jäljellä olevat opinnot 
oikeuta enää opintotukeen. Tällaisessa tilan
teessa opiskelijan on rahoitettava opintonsa 
muulla tavoin kuin opintotuen turvin, jolloin 
voidaan pitää kohtuuttomana, että tukioikeu
den päättymisen jälkeiset tulot voisivat joh
taa aiemmin nostetun opintotuen takaisinpe
rintään. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Kun opiskelijan omien tulojen perusteella 
tapahtuva tuloharkinta uudistettiin, erityisenä 
tavoitteena oli saada opiskelijat toimimaan 
siten, että tukea ei nostettaisi liikaa. Uuden 
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mallin tavoitteena oli se, että opintotuki mak
settaisiin mahdollisimman oikean suuruisena 
ja että takaisinperintätilanteet olisivat poik
keuksellisia. Ankaran takaisinperinnän tar
koituksena ei ollut kasvattaa valtion tuloja. 
Vuonna 1999 mallin edellyttämällä tavalla 
toimivien opiskelijoiden joukko oli huomat
tavasti suurempi kuin vuonna 1998, jolloin 
malli tuli voimaan. Tämän perusteella voi
daan arvioida, että opiskelijat seuraavat myös 
vuoden 2000 aikana vuositulonsa kertymää 
siten, että verotuksen vahvistamisen jälkeen 
toimitettavan tulovalvonnan yhteydessä ta
kaisinperittävää on sekä vuotta 1999 että 
vuotta 2000 koskevassa takaisinperinnässä 
vain pienellä määrällä opiskelijoita ja myös 
keskimääräinen takaisinperittävä määrä on 
tuntuvasti alhaisempi kuin vuotta 1998 kos
kevassa tulojen jälkivalvonnassa. 

Vuosina 2001 ja 2002 suoritettavat, tuki
vuosia 1999 ja 2000 koskevat takaisin
perinnät toteutettaisiin tällä hetkellä voimas
sa olevien säännösten nojalla. Tehostetun 
tiedotuksen ja asian saaman runsaan julki
suuden sekä huomattavasti lisääntyneiden 
vapaaehtoisten palautusten vuoksi voidaan 
arvioida, että näinä vuosina takaisinperittä
vää olisi noin 5 000 opiskelijalta yhteensä 
noin 29 miljoonaa markkaa. Arvio perustuu 
siihen, että vapaan tulon ylitys olisi keski
määrin 8 500 markkaa. Takaisinperintä olisi 
vältetty keskimäärin puolentoista kuukauden 
opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisella 
palautuksella. 

Vuonna 2003 tukivuotta 2001 koskeva ta
kaisinperintä suoritettaisiin ensimmäisen ker
ran uusien säännösten nojalla. Ehdotettu ta
kaisinperinnän malli tiukentaa takaisinperin
tää pienten vapaan tulon ylitysten kohdalla ja 
lieventää sitä tapauksissa, joissa vapaan tulon 
ylitys on suuri. Jos takaisinperintään tulevien 
tapausten määrä pysyisi entisellään ja jos tu
kikuukauden keskimääräinen opintoraha ja 
asumislisä olisi 2 200 markkaa, takaisinperit
tävä markkamäärä olisi seuraava: 5 000 x 1,5 
kk x 2 200 mk = 16,5 mmk + 15 % = 
19 mmk. Uudistuksen jälkeen takaisinperit
tävä määrä olisi täten arviolta enintään 10 
miljoonaa markkaa pienempi kuin nykyisin 
voimassa olevilla säännöksillä takaisinperin
tään tuleva määrä. 

Vaikutukset opiskelijan talouteen 

Yleistä. Omien tulojen seuranta ja tuen va
paaehtoinen palauttaminen tulisi helpom
maksi, kun kalenterivuoden aikana liikaa 
nostettuja opintorahoja ja asumislisiä voisi 
palauttaa vielä tukivuotta seuraavan maal~s
kuun loppuun mennessä. Erityisesti ne opis
kelijat, jotka saavat suuren osan tuloistaan 
vuoden loppuvaiheessa tai jotka ovat toimi
neet yrittäjinä, voisivat entistä helpommin 
toimia mallin edellyttämällä tavalla. Vapaa
ehtoisen palauttamisen määräajan pidentämi
nen olisi erityisen tärkeä vuonna 2000 opin
totukea saaville opiskelijoille, joiden osalta 
opintotuen takaisinperintään sovelletaan vie
lä ennen esityksen mukaisen lain voimaantu
loa voimassa olleita säännöksiä. Myös te
hokkaalla tiedotuksella pyrittäisiin siihen, et
tä suuria vapaan tulon ylityksiä ei jatkossa 
enää esiintyisi. 

Siirtymävaiheen jälkeen opintotuen ta
kaisinperintätilanteissa perittäisiin takaisin 
yhtä monen kuukauden tuki kuin opiskelijan 
olisi tullut vapaaehtoisesti palauttaa asetetun 
määräajan kuluessa. Suurten ylitysten koh
dalla ehdotetun mallin mukainen takaisin
perintä olisi nyt voimassaolevaa mallia lie
vempi. Takaisinperittävään määrään lisättä
vän suurehkon korotuksen tarkoituksena olisi 
kannustaa opiskelijoita toimimaan ajoissa. 
Vastaavasti pienten, vain muutamien tuhan
sien markkojen suuruisten vapaan tulon yli
tysten kohdalla malli olisi nykymallia anka
rampi. Erittäin pienet, enintään 1 000 markan 
ylitykset eivät kuitenkaan johtaisi tuen ta
kaisinperintään. Näissä tapauksissa opis
kelijan ei myöskään tarvitsisi vapaaehtoisesti 
palauttaa yhden kuukauden tukea. 

Esimerkkejä. Korkeakouluopiskelija on 
nostanut täysimääräisen opintorahan ja asu
mislisän (yhteensä 2 560 markkaa kuukau
dessa) yhdeksältä kuukaudelta eli yhteensä 
23 040 markkaa. Hänen vapaa tulonsa on täl
löin 54 000 markkaa. 

1. Tulojen jälkivalvonnassa ilmenee, että 
opiskelijalla on ollut opintotuen lisäksi muita 
tuloja 58 000 markkaa. Vapaa tulo on ylitty
nyt 4 000 markalla. 

Takaisinperittävä määrä nykymallin mu
kaan: 58 000-54 000 mk = 4 OOOmk/2 = 
2 000 mk + 7 % = 2 140 mk. 
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Takaisinperittävä määrä ehdotetun mallin 
mukaan: Ylitys on alle 6 000 markkaa, joten 
takaisin peritään yhden kuukauden opintora
ha ja asumislisä eli 2 560 mk + 15 % = 2 944 
mk. 

2. Tulojen jälkivalvonnassa ilmenee, että 
opiskelijana on ollut opintotuen lisäksi muita 
tuloja 62 500 markkaa. Vapaa tulo on ylitty
nyt 8 500 markalla. 

Takaisinperittävä määrä nykymallin mu
kaan: 62 500-54 000 mk = 8 500 mk-
6 000 mk/2 = 5 500 mk + 7 % = 5 885 mk. 

Takaisinperittävä määrä ehdotetun mallin 
mukaan: Vapaan tulon ylitys on yksi täysi ja 
yksi alkava 6 000 markkaa, joten takaisin pe
ritään kahden kuukauden opintoraha ja asu
mislisä eli 2 560 mk x 2 = 5 120 mk+ 15% 
= 5 888 mk. 

3. Tulojen jälkivalvonnassa ilmenee, että 
opiskelijana on ollut opintotuen lisäksi muita 
tuloja 74 000 markkaa. Vapaa tulo on ylitty
nyt 20 000 markalla. 

Takaisinperittävä määrä nykymallin mu
kaan: 7 4 000-54 000 mk = 20 000 mk -
6 000 mk/2 = 17 000 mk + 7 % = 18 190 mk. 

Takaisinperittävä määrä ehdotetun mallin 
mukaan: Vapaan tulon ylitys on kolme täyttä 
ja yksi alkava 6 000 markkaa, joten takaisin 
peritään neljän kuukauden opintoraha ja 
asumislisä eli 2 560 mk x 4 = 10 240 mk + 
15 % = 11 77 6 mk. 

4. Tulojen jälkivalvonnassa ilmenee, että 
opiskelijana on ollut opintotuen lisäksi muita 
tuloja 104 000 markkaa. Vapaa tulo on ylit
tynyt 50 000 markalla. 

Takaisinperittävä määrä nykymallin mu
kaan: Koska takaisinperittävä määrä on enin
tään tukivuodelta maksettujen opintorahojen 
ja asumislisien yhteismäärä lisättynä seitse
män prosentin korotuksella, takaisin peritään 
23 040 mk + 7 % = 24 653 mk. 

Takaisinperittävä määrä ehdotetun mallin 
mukaan: Koska takaisinperittävä määrä on 
enintään tukivuodelta maksettujen opintora
hojen ja asumislisien yhteismäärä lisättynä 
viidentoista prosentin korotuksella, takaisin 
peritään 23 040 mk + 15 % = 26 496 mk. 

3.2. Kansalaisten yhdenvertainen kohte
lu 

Voimassaolevaa takaisinperintämallia on 

arvosteltu siitä, että takaisinperintä on liian 
ankara tilanteissa, joissa opiskelijan vapaa tu
lo on ylittynyt huomattavasti. Jos vapaa tulo 
on ylittynyt yli 10 000 markalla, takaisin
perittävä määrä voi olla useita tuhansia 
markkoja suurempi kuin määrä, jonka vapaa
ehtoisella palauttamisella opiskelija olisi 
välttynyt takaisinperinnältä. Takaisinperin
tämallia koskevassa arvostelussa eroa on pi
detty kohtuuttoman suurena silloinkin, kun 
opiskelija tuntee takaisinperintämallin raken
teen. Ehdotetussa mallissa takaisinperittävä 
määrä vastaisi yhtä monen kuukauden tukea, 
kuin opiskelijan olisi tullut palauttaa vapaa
ehtoisesti. Takaisinperittävään määrään lisät
tävällä korotuksella varmistettaisiin se, että 
opiskelijat edelleen pyrkisivät palauttamaan 
liikaa nostamaansa tukea vapaaehtoisesti tu
kivuoden aikana tai viimeistään seuraavan 
vuoden alkukuukausina. Esitetyn muutoksen 
tarkoituksena on muuttaa mallia siten, että 
silloinkaan, kun opiskelija on laiminlyönyt 
tulojensa seurannan, seuraamuksia ei voitaisi 
pitää kohtuuttoman ankarina. 

Koska ehdotetussa mallissa takaisin
perittävää määrää ei suhteutettaisi enää va
paan tulon ylityksen määrään, takaisinperintä 
tiukkenisi nykyisestä silloin, kun vapaan tu
lon ylitys on vähäinen. Tällä pyritään tur
vaamaan se, että opiskelijat myös muutamien 
tuhansien markkojen suuruisten vapaan tulon 
ylitysten kohdalla patauttaisivat vapaaehtoi
sesti liikaa nostamansa tuen. Kun takaisin
perittävä määrä vastaisi tuen vapaaehtoisen 
palautuksen määrää, tukea vapaaehtoisesti 
palauttaneet eivät myöskään joutuisi perus
teettomasti huonompaan asemaan kuin ne 
opiskelijat, joilta tuki peritään takaisin tulo
jen jälkivalvonnassa. Tuen vapaaehtoisen pa
lauttamisen määräajan pidentäminen helpot
taisi tulojen tarkkaa seurantaa. 

3.3. Vaikutukset opintotuen hallintoon 

Esityksen mukaisessa uudessa omien tulo
jen perusteella suoritettavassa takaisin
perinnän mallissa takaisinperittävä määrä 
määräytyisi sen mukaan, kuinka suuri kulta
kin kuukaudelta maksettava opintotuki on ol
lut. Takaisinperintä suoritettaisiin aikajärjes
tyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä 
tukikuukaudesta taaksepäin. Takaisinperittä-
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vän määrän laskentatapa olisi täysin erilainen 
kuin voimassa olevassa laissa. Muutos edel
lyttää tältä osin muutoksia Kansaneläkelai
toksen atk-järjestelmään. Muutosten suunnit
teluun on varattava aikaa siten, että uutta ta
kaisinperinnän mallia voidaan soveltaa vasta 
vuodelta 2001 liikaa nostetun tuen takaisin
perintään, joka toteutetaan verotuksen toimit
tamisen jälkeen alkuvuodesta 2003. 

Takaisinperittävän määrän uusi laskenta
tapa ja muut ehdotetut muutokset vaativat 
opintotuen neuvontatehtävistä vastaaviita ta
hoilta uuden järjestelmän hyvää tuntemusta, 
jonka saavuttaminen edellyttää laajaa ja te
hokasta koulutusta. Myös opiskelijat on saa
tava ymmärtämään uudistuksen vaikutukset, 
joten tiedottamiseen tulee erityisesti panos
taa. Koulutuksella ja tiedottamisella on kiire, 
koska sekä neuvonnasta vastaavien että opis
kelijoiden on osattava toimia uuden järjes
telmän mukaisesti jo vuoden 2001 alusta. 

4. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu opetusmi
nisteriössä virkatyönä yhteistyössä Kansan
eläkelaitoksen kanssa. Valmistelun yhtey-

2092841 

dessä on kuultu opiskelijajärjestöjä. Opiskeli
jajärjestöt ovat pitäneet esitystä yleisesti 
kannatettavana. 

Opintotukilain nojalla vuodelta 1999 mak
setun opintorahan ja asumislisän vapaa
ehtoiselle palauttamiselle asetettua määrä
aikaa jatkettiin opintotukilain (6511994) no
jalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja 
asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle 
asetetun määräajan jatkamisesta annetulla 
lailla. Kyseisen hallituksen esityksen peruste
luissa todettiin, että syysistuntokauden alussa 
on tarkoitus antaa eduskunnalle hallituksen 
esitys, jossa tarkistettaisiin liikaa saadun tuen 
takaisinperintää koskevia säännöksiä. Esityk
sessä todettiin, että tarkoitus on esittää aina
kin tuen vapaaehtoisen palauttamisajan pi
dentämistä tukivuotta seuraavan vuoden al
kukuukausille. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Opintotukilaki 

7 b §. Tukiajan käyttäminen. Tukikuukausi 
palautui_si uudelleen käytettäväksi aina, jos 
tuensaaJa maksaa vapaaehtoisesti takaisin tu
kikuukauden opintorahan tai aikuisopinto
rahan viimeistään seuraavan kalenterivuoden 
maa~i~kuu~ loppuun mennessä. Opintotuen 
takatsmpennnän yhteydessä tukikuukausi ei 
lainkohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun 
ottamatta edelleenkään palautuisi uudelleen 
käytettäväksi. Takaisinperintäpäätöksen an
tamisen jälkeen tukikuukaudet palauttava va
paaehtoinen palautus ei olisi enää mahdollis
ta. 

17 §. Opiskelijan omien tulojen vaikutus 
opintorahaan ja asumislisään. Sellaisia va
paan tulon ylittäviä tuloja ei edelleenkään 
otettaisi huomioon, jotka tuensaaja on saanut 
ennen opintojen aloittamista tai opintojen 
päättymisen jälkeen. Vuositulomallin lähtö
k~hdi_sta johtuen ratkaiseva on se ajankohta, 
m1llom tulo on saatu, eikä se, milloin se on 
ansaittu. Pykälään ehdotetaan selkeyden 
vuoksi lisättäväksi määritelmä, jonka mu
kaan opintotukeen oikeuttavat opinnot 
katsottaisiin päättyneiksi, kun korkeakoulu
opiskelija on saanut tukea 7 §:ssä tarkoitetun 
enimmäisajan tai muu kuin korkeakouluopis
kelija on suorittanut tutkinnostaan niin suu
ren osan, etteivät jäljellä olevat opinnot oi
keuta enää opintotukeen. Opintotukilain 
7 §:n mukaan korkeakouluopiskelua varten 
voi saada opintotukea enintään 70 kuukau
deksi. Yhden ylemmän korkeakoulututkin
non suorittamista varten opintotukea voi saa
da _enintään 55 kuukaudeksi eräitä erityisen 
laaJaa työmäärää edellyttäviä korkeakoulu
tutkint<_>ja lukuun ottamatta, joihin opintotu
kea vm saada 65 kuukaudeksi. Ammattikor
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi 
saada opintotukea tutkinnon laajuudesta riip
puen 45-55 kuukaudeksi. Ammatilliseen 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa tukea 
voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaa
vaksi ajaksi. Tämän jälkeen tukea voidaan 
myöntää vielä yhdeksi vuodeksi, edellyttäen, 

että opinnot ovat päätoimisia. Muut kuin 
ko~k~a~ouluopinn?.t voit~isiin katsoa päätty
ne1ks1, JOS opiskeliJalle e1 ole säännönmukai
sen Opiskeluajan päättymisen jälkeen myön
netty opintotukea ja opiskelija tulovalvonnan 
yhteydessä selvittää, että säännönmukaisen 
opiskeluajan jälkeen suorittamatta olevien 
opintojen laajuus ei olisi oikeuttanut opinto
tukeen. 

Pykälään ehdotetaan selkeyden vuoksi li
sättäväksi säännös siitä, miten opiskelija voi 
säädellä vapaata tuloaan. Tuen vapaaehtoisen 
palauttamisen määräaikaa vapaan tulon 
säätelemiseksi pidennettäisiin siten, että tuki
kuukauden opintoraha ja asumislisä tulisi pa
lauttaa viimeistään tukivuotta seuraavan 
maaliskuun loppuun mennessä. Määräaikaa 
koskeya . säännös siirrettäisiin selkeyden 
vuoksi aiemmasta 7 b §: stä, joka jäisi kos
kemaan otsikkoosa mukaisesti vain tukiajan 
käyttämistä. 

25 §. Opintotuen tarkistaminen ja keskeyt
t~mine~. Sen turv_aamiseksi, että opintotuki 
~ma vmdaan ratkaista lopullisella päätöksellä 
Ja päättää mahdollisesti liikaa maksetun 
opintotuen takaisinperimisestä, pykälään eh
dotetaan lisättäväksi säännös siitä, että asia 
voidaan ratkaista lopullisella päätöksellä 
opintotukiviranomaisten käytettävissä olevan 
se~vityksen perusteella, jos tuensaaja ei toi
mita pyydettyä hakemusta tai selvitystä. Py
kälään ehdotetaan lisättäväksi selvennys, että 
väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muu
tosta. Opiskelijan omasta pyynnöstä tuki lak
kautettaisiin lopullisella päätöksellä. 

27 §. Takaisinperintä. Liikaa maksetun tu
en takaisinperintätapaa muutettaisiin siten, 
että verotuksen toimittamisen jälkeen tuen
sa~jan vuosituloa verrataan 17 §:ssä tar
kmtettuun vapaaseen tuloon ja jokaisesta al
kavasta 6 000 markan vapaan tulon ylitykses
tä perittäisiin yhden kuukauden opintoraha ja 
asumislisä takaisin aikajärjestyksessä alkaen 
kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. 
Takaisinperittävään määrään lisättäisiin ase
tuksella säädettävä korotus. Jos opiskelijan 
vapaan tulon ylitys olisi enintään 1 000 
markkaa, liikaa maksettua tukea ei kuiten
kaan perittäisi takaisin. Jos opiskelija on ylit-
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tänyt vapaan tulonsa esimerkiksi 8 000 mar
kalla, takaisin perittäisiin tukivuoden kahden 
viimeisimmän tukikuukauden opintoraha ja 
asumislisä lisättynä korotuksella. Vastaavas
ti, jos opiskelija on ylittänyt vapaan tulonsa 
20 000 markalla, takaisin perittäisiin tuki
vuoden viimeisimpien neljän tukikuukauden 
opintoraha ja asumislisä lisättynä korotuk
sella. Opiskelijalle annettaisiin edelleen pää
tösehdotus liikaa maksetun tuen takaisin
periruisestä ja ehdotuksen mukainen päätös 
tulisi voimaan, jos tuensaaja ei valituksen te
kemiseen varatussa määräajassa kirjallisesti 
pyydä asian käsittelemistä uudelleen. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotetun lain nojalla on tarkoitus antaa 
valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 
(260/1994) 27 §:n 5 momentin muuttamises
ta, jossa tarkistettaisiin takaisinperittävän 
opintorahan ja asumislisän korotuksen mää
rä. Tarkoitus on, että korotus vahvistettaisiin 
nykyistä seitsemää prosenttia korkeammaksi. 
Tällä turvattaisiin se, että liikaa nostetun tuen 
palauttaminen määräajassa on opiskelijalle 
selvästi edullisempi vaihtoehto kuin takaisin
perintä. Riittävän korotusprosentin tulisi olla 
vähintään 15 prosentin tasolla. Uutta koro
tusprosenttia sovellettaisiin vasta vuotta 2001 
koskevaan opintotuen takaisinperintään, ja 
vuosien 1999 ja 2000 takaisinperintään so
vellettaisiin nyt voimassa olevia säännöksiä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 2001 kuitenkin siten, että 
27 §:n 4 momenttia sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuoden 2001 verotuksen toimit
tamisen jälkeen suoritettavaan liikaa makse
tun tuen takaisinperintään. Vuosia 1999 ja 
2000 koskevaan takaisinperintään sovellet
taisiin siten ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olevia säännöksiä. Takaisinperin
tämallin muutos edellyttäisi mittavia muu
toksia Kansaneläkelaitoksen atk -järjestel
maan. Siten uutta mallia voitaisiin soveltaa 
vasta vuonna 2001 liikaa nostetun tuen ta
kaisinperintään. 

Koska jo vuodelta 1999 on palautettu tukea 

vapaaehtoisesti lähes nelinkertainen maara 
vuoteen 1998 verrattuna, on odotettavissa, et
tä vuosia 1999 ja 2000 koskevissa tulojen 
jälkivalvoonoissa vapaan tulon ylitystapauk
sia on huomattavasti vähemmän ja ~rlitykset 
ovat myös aiempaa pienempiä. Koska nyky
mallin mukainen takaisinperintä pienissä va
paan tulon ylityksissä on opiskelijalle jopa 
nyt ehdotettavaa mallia edullisempaa, näiltä 
vuosilta suoritettavia takaisinperintöjä varten 
ei ole tarpeen säätää erityisiä siirtymäsään
nöksiä. Lisäksi vuotta 1999 koskevalla va
paaehtoisen palauttamisen määräajan jatka
misella opiskelijoille on turvattu mahdolli
suus toimia lain edellyttämällä tavalla ja vält
tää tuleva takaisinperintä. Ehdotuksen mu
kainen tuen vapaaehtoista palauttamista kos
kevan määräajan pidentäminen tulee voi
maan vuoden 2001 alusta, joten vuonna 2000 
tukea nostaneet opiskelijat voivat palauttaa 
kyseisen vuoden tukea vapaaehtoisesti vielä 
maaliskuun loppuun 2001 saakka. 

4. Säätäruisjärjestys 

Perustuslain 1 9 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus ihmisarvoisen elämän 
turvaavaan välttämättömään toimeentuloon. 
Tätä kaikille henkilökohtaisena oikeutena 
kuuluvaa perusoikeutta voidaan toteuttaa 
muun muassa lakiin perustuvan yleisen toi
meentuloturvajärjestelmän kautta. Perustus
lain 19 §:n 2 momentissa on jokaiselle taattu 
oikeus perustoimeentulon turvaan erikseen 
luetelluissa elämäntilanteissa, joita ovat työt
tömyys, sairaus, työkyvyttömyys ja vanhuus 
sekä lapsen syntymä ja huoltajan menetys. 
Perustuslaissa edellytetään, että perustoi
meentulon sisällöstä ja tasosta sekä etuusjär
jestelmän toimeenpanosta näissä elämän
tilanteissa säädetään lailla. 

Oppivelvollisuuden jälkeen päätoimisesti 
opiskelevien henkilöiden opintojen aikaista 
perustoimeentuloa turvaavat ja tukevat toi
meentulo- ja opintososiaaliset etujärjestelmät 
eivät kuulu perustuslain 19 §:n 2 momentin 
mukaisiin perustoimeentuloturvajärjestel
miin. Taustalla on perusoikeuskomitean mie
tintöön (komiteanmietintö 1992:3) kirjattu 
näkemys, jonka mukaan opiskelun aikaista 
toimeentuloa ei voida täysin rinnastaa toi
meentuloon perustuslain 19 §:n 2 momentis-
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sa luetelluissa sosiaalisissa riskitilanteissa. 
Tämä johtuu perusoikeuskomitean mukaan 
siitä, että koulutus on yksilön kannalta myös 
sijoitusta tulevaisuuteen. 

Perustuslain 16 §:n 2 momentin mukaan 
julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtä
läinen mahdollisuus saada kykyjensä ja eri
tyisten tarpeidensa mukaisesti muuta kuin 
perusopetusta sekä kehittää itseään varatto
muuden sitä estämättä. Oikeuskansleri on 
4 päivänä heinäkuuta 2000 antamassaan pää
töksessä katsonut, ettei voimassa oleva opin
totukilain 27 §:n takaisinperintäsäännös me
nettelyllisenä säännöksenä loukkaa opiskeli
joiden perustuslain 16 §:n 2 momentissa tur
vattua mahdollisuutta saada opetusta ja kou
lutusta varattomuuden sitä estämättä. 

Oikeuskansleri on todennut, että opintotu
kilain 27 §:n 4 momentin takaisinperintä
säännös on taloudellisilta seuraamuksiltaan 
ankara. Oikeuskansleri on kiinnittänyt huo
miota siihen, että opintotukilain 27 §:n 4 
momentin mukaisesti määräytyvän takaisin
perittävän rahamäärän ja takaisinperintään 
lain 7 b §:ssä kytketyn opintotukikuukausien 
menettämisen yhteisvaikutukset ovat ta
kaisinperinnän kohteeksi joutuvien opiskeli
joiden taloudelliseen asemaan huomattavan 
kielteiset muihin opiskelijoihin nähden. Täs
sä esityksessä ehdotetaan takaisinperintää 

lievennettäväksi tuntuvasti silloin, kun opin
totuen saaja on nostanut tukea huomattavasti 
suuremman määrän, kuin mihin hän olisi tu
lojensa perusteella ollut oikeutettu. Tuen va
paaehtoiseen palauttamiseen verrattuna ta
kaisinperintä olisi ankarampi vain siltä osin, 
että takaisinperittävään määrään lisätään eri
tyinen korotus. Vapaaehtoiselle palauttami
selle asetetun määräajan pidentäminen tur
vaisi sen, että tuensaaja pystyy tarkoin enna
koimaan, tulisiko hänen palauttaa nosta
maansa tukea takaisinperinnän välttämiseksi. 
Esityksen mukaan takaisinperintä ei palaut
taisi tukikuukautta käytettäväksi uudestaan. 
Tukikuukauden takaisinperintä ei muissa
kaan tilanteissa johda siihen, että jo käytetyn 
tukikuukauden saisi käyttää uudestaan. Tar
koituksena on ohjata opiskelijat toimimaan 
siten, että tukea ei nosteta tilanteissa, joissa 
siihen ei ole oikeutta. 

Hallitus katsoo, että esitys ei loukkaa pe
rustuslaissa säädettyjä kansalaisten perus
oikeuksia. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, 
että esityksen perustuslainmukaisuudesta 
pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Lakiehdotukset 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetc:an 21 päivänä tan_u~1ikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 7 b §, 17 §:n 2 

momentti, 25 §:n 2 momentti Ja 27 §:n 4 momentti 
sellaisina kuin _nii.~tä ov~t 7. b. § Iaeissa 49/1997 ja 920/1997 sekä 17 §:n 2 momentti ja 

27 §:n 4 momentti vumeksi maimtussa laissa, sekä 
lis~~ään 1_7 §:ään, sel~aisena kuin se on mainitussa laissa 920/1997, uusi 3 momentti ja 

25 §:aan uusi 3 momentti seuraavasti: 

7b§ 

Tukiajan käyttäminen 

~ukikuuka~si. k~tsotaan käytetyksi, kun 
opmtoraha tai aikmsopintoraha on maksettu. 
Jos tuensaaja maksaa vapaaehtoisesti takaisin 
tukikuuka~den opintorahan tai aikuisopinto
rahan tukivuotta seuraavan kalenterivuoden 
maaliskuun loppuun mennessä, tukikuukausi 
palautuu uudelleen käytettäväksi. Takaisin
perintä ei palauta tukikuukautta uudelleen 
k~ytettä_väksi, ellei takaisinperintä aiheudu 
virheellisestä maksatuksesta tai 6 §:ssä tar
koitetun etuuden takautuvasta maksatuksesta. 
. !<ansaneläkelaitos voi antaa tarkempia oh
Jeita tämän pykälän soveltamisesta. 

17 § 

Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintora
haan ja asumis/isään 

. Opin~ojen. aloittamisvuonna ennen opinto
Je~ al01ttamiskuukautta tai opintojen päätty
misvuonna tutkinnon suorittamiskuukauden 
tai ~pint~tukeen oikeuttavien opintojen päät
tymisen jälkeen saatuja tuloja ei oteta huo
mioon siltä osin kuin vapaa tulo ylittyisi nii
den perusteella. Opintotukeen oikeuttavat 
opinnot katsotaan päättyneiksi, kun korkea
kouluopiskelija on saanut opintotukea 7 §:ssä 
säädetyn enimmäisajan tai muu kuin korkea
kouluopiskelija on suorittanut tutkinnostaan 

niin suuren osan, etteivät jäljellä olevat opin
not enää oikeuta opintotukeen. Opiskelijan 
on esitettävä tulojen saantiajankohdasta 
selvitys. 

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vuosi
tulo ei ylitä vapaata tuloa. Opiskelija voi sää
dellä vapaata tuloaan hakemalla opintotukea 
vain osalle opiskelukuukausista, peruuttamai
la jo myönnetyn opintotuen halutuilta kuu
kausilta tai palauttamaila jo maksettujen tu
kikuukausien opintorahan ja asumislisän. 
Opintoraha ja asumislisä on palautettava va
paan tulon korottamiseksi tukivuotta seuraa
van kalenterivuoden maaliskuun loppuun 
mennessä . 

25 § 

Opintotuen tarkistaminen ja keskeyttäminen 

Jos. on y_erusteltua syytä olettaa, että opin
totuki ohsi lakkautettava tai sen määrää vä
hennettävä, opintotuen maksaminen voidaan 
väliaikaisesti keskeyttää tai maksettavaa 
määrää vähentää, kunnes asia on Iainvoimai
se~Ia_ päätöksellä ratkaistu. Jos tuensaaja ei 
toimita pyydettyä selvitystä, asia voidaan 
ratkaista lopullisella päätöksellä niiden selvi
tysten perusteella, jotka ovat Kansan
eläkelaitoksen käytettävissä. Väliaikaiseen 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta. 

Opintotuen maksaminen voidaan lakkaut
taa myös opiskelijan pyynnöstä. 
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27 § 

Takaisinperintä 

Jos opiskelijan 17 §:n 1 momentissa tarkoi
~ettu. vuositulo ylittää vapaan tulon, ylityksen 
JOkaista alkavaa 6 000 markkaa kohden peri
tään takaisin yhden tukikuukauden opintora
ha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen ka
lenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. 
Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 
1 000 markkaa, liikaa maksettua tukea ei kui
tenkaan peritä takaisin. Tuensaajalle anne
taan päätösehdotus liikaa maksetun tuen ta
kaisinperimisestä. Ehdotuksen mukainen 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000 

päätös tulee voimaan, jos tuensaaja ei vali
tuksen tekemiseen varatussa määräajassa 
pyydä kirjallisesti asian käsittelemistä uudel
leen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. Sen 27 §:n 4 momenttia sovelle
taan kuitenkin ensimmäisen kerran vuotta 
2001 koskevaan takaisinperintään. Vuosien 
1999 ja 2000 takaisinperintään sovelletaan 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olevia säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
se_n. ~äytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisun. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Kulttuuriministeri Suvi Linden 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

opintotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (6511994) 7 b §, 17 §:n 2 

momentti, 25 §:n 2 momentti ja 27 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 b § laeissa 49/1997 ja 920/1997 sekä 17 §:n 2 momentti ja 

27 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä 
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 92011997, uusi 3 momentti ja 

25 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7b§ 

Tukiajan käyttäminen 

Tukikuukausi katsotaan käytetyksi, kun 
opintoraha tai aikuisopintoraha on makset
tu. Takaisinperintä ei palauta tukikuukautta 
uudelleen käytettäväksi, ellei takaisinperin
tä aiheudu virheellisestä maksatuksesta tai 
6 §:ssä tarkoitetun etuuden takautuvasta 
maksatuksesta. Jos opintotuensaaja maksaa 
opintorahan tai aikuisopintorahan vapaa
ehtoisesti takaisin, tukikuukausi palautuu 
uudelleen käytettäväksi vain, jos takaisin
maksu tapahtuu viimeistään tuen maksu
kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
aikana. 

Tukikuukausi palautuu uudelleen käytet
täväksi myös, jos tuensaaja 17 §:ssä tarkoi
tetun vapaan tulon korottamiseksi maksaa 
takaisin kalenterivuoden tukikuukauden 
opintorahan ja asumislisän saman kalente
rivuoden aikana. 

Kansaneläkelaitos voi antaa tarkempia 
ohjeita tämän pykälän soveltamisesta. 

Ehdotus 

7b§ 

Tukiajan käyttäminen 

Tukikuukausi katsotaan käytetyksi, kun 
opintoraha tai aikuisopintoraha on makset
tu. Jos tuensaaja maksaa vapaaehtoisesti 
takaisin tukikuukauden opintorahan tai ai
kuisopintorahan tukivuotta seuraavan ka
lenterivuoden maaliskuun loppuun mennes
sä, tukikuukausi palautuu uudelleen käytet
täväksi. Takaisinperintä ei palauta tukikuu
kautta uudelleen käytettäväksi, ellei ta
kaisinperintä aiheudu virheellisestä maksa
tuksesta tai 6 §:ssä tarkoitetun etuuden ta
kautuvasta maksatuksesta. 

Kansaneläkelaitos voi antaa tarkempia 
ohjeita tämän pykälän soveltamisesta. 
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Ehdotus 

17 § 

Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisään 

Opintojen aloittamisvuonna ennen opinto
jen aloittamiskuukautta tai opintojen päät
tymisvuonna tutkinnon tai tukeen oikeutta
vien opintojen päättymisen jälkeen saatuja 
tuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin va
paa tulo ylittyisi niiden perusteella. Opiske
lijan on esitettävä tulojen kohdentumisajas
ta selvitys. 

Opintojen aloittamisvuonna ennen opinto
jen aloittamiskuukautta tai opintojen päätty
misvuonna tutkinnon suorittamiskuukauden 
tai opintotukeen oikeuttavien opintojen 
päättymisen jälkeen saatuja tuloja ei oteta 
huomioon siltä osin kuin vapaa tulo ylittyisi 
niiden perusteella. Opintotukeen oikeuttavat 
opinnot katsotaan päättyneiksi, kun korkea
kouluopiskelija on saanut opintotukea 
7 §:ssä säädetyn enimmäisajan tai muu 
kuin korkeakouluopiskelija on suorittanut 
tutkinnostaan niin suuren osan, etteivät jäl
jellä olevat opinnot enää oikeuta opintotu
keen. Opiskelijan on esitettävä tulojen saan
tiajankohdasta selvitys. 

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vuo
situlo ei ylitä vapaata tuloa. Opiskelija voi 
säädellä vapaata tuloaan hakemalla opinto
tukea vain osalle opiskelukuukausista, pe
ruuttamalla jo myönnetyn opintotuen halu
tuilta kuukausilta tai paZauttamalla jo mak
settujen tukikuukausien opintorahan ja 
asumislisän. Opintoraha ja asumislisä on 
palautettava vapaan tulon korottamiseksi 
tukivuotta seuraavan kalenterivuoden maa
liskuun loppuun mennessä. 

25 § 

Opintotuen tarkistaminen ja keskeyttäminen 

Jos on perusteltua syytä olettaa, että opin
totuki olisi lakkautettava tai sen määrää vä
hennettävä, voidaan opintotuen maksami
nen keskeyttää, kunnes asia on lainvoimai
sella päätöksellä ratkaistu. Opintotuen mak
saminen voidaan keskeyttää myös opiskeli
jan pyynnöstä. 

Jos on perusteltua syytä olettaa, että opin
totuki olisi lakkautettava tai sen määrää vä
hennettävä, opintotuen maksaminen voi
daan väliaikaisesti keskeyttää tai maksetta
vaa määrää vähentää, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. Jos tuen
saaja ei toimita pyydettyä selvitystä, asia 
voidaan ratkaista lopullisella päätöksellä 
niiden selvitysten perusteella, jotka ovat 
Kansaneläkelaitoksen käytettävissä. V äliai
kaiseen päätökseen ei saa erikseen hakea 
muutosta. 

Opintotuen maksaminen voidaan lakkaut
taa myös opiskelijan pyynnöstä. 
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Ehdotus 
17 

27 § 

Takaisinperintä 

Verotuksen toimittamisen jälkeen opinto
tuen saajalle tehdään päätösehdotus 
17 §:ssä tarkoitetun vapaan tulon ylittävää 
määrää vastaavan opintorahan ja asumis
lisän takaisinperimisestä siten, että ensim
mäisestä 6 000 markasta peritään takaisin 
puolet ja 6 000 markkaa ylittävä osa koko
naan. Ensin peritään takaisin opintoraha. 
Ehdotuksen mukainen päätös tulee voi
maan, jos tuensaaja ei valituksen tekemi
seen varatussa määräajassa pyydä asian kä
sittelemistä uudelleen. 

2092841 

Jos opiskelijan 17 §:n 1 momentissa tar
koitettu vuositulo ylittää vapaan tulon, yli
tyksen jokaista alkavaa 6 000 markkaa 
kohden peritään takaisin yhden tukikuukau
den opintoraha ja asumislisä aikajärjestyk
sessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä 
tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on 
ollut enintään 1 000 markkaa, liikaa mak
settua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin. 
Tuensaajalle annetaan päätösehdotus liikaa 
maksetun tuen takaisinperimisestä. Ehdo
tuksen mukainen päätös tulee voimaan, jos 
tuensaaja ei valituksen tekemiseen varatus
sa määräajassa pyydä kirjallisesti asian kä
sittelemistä uudelleen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2001. Sen 27 §:n 4 momenttia so
velletaan kuitenkin ensimmäisen kerran 
vuotta 2001 koskevaan takaisinperintään. 
Vuosien 1999 ja 2000 takaisinperintöön so
velletaan ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olevia säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




