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681/2021

Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 4 §:n 3 momentin 2 kohta, 15 c §:n 4 momentti

sekä 15 d §,
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 3 momentin 2 kohta laissa 1222/2020, 15 c §:n 4 momentti

laissa 1045/2020 ja 15 d § laeissa 1213/2019 ja 1045/2020, sekä
lisätään 15 h §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1045/2020, uusi 2 ja 3 momentti seu-

raavasti:

4 §

Opintotukeen oikeuttavat opinnot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muussa kuin 2 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opis-

kelijalle, joka suorittaa:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) lukiolaissa (714/2018) säädettyä lukiokoulutusta tai lukiokoulutukseen valmistavaa
koulutusta taikka lukiokoulutusta Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetussa laissa
(1463/2007) tarkoitetussa oppilaitoksessa;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 c §

Opintolainahyvitykseen oikeuttava tutkinnon suorittamisaika

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tutkinnon suorittamiseen käytetty aika lasketaan kuitenkin sen lukukauden alusta, jona

opiskelija:
1) on ensimmäisen kerran ollut läsnä oleva opiskelija, jos hän on edeltävänä lukukau-

tena ollut poissa oleva opiskelija suomalaisessa korkeakoulussa covid-19-epidemiaan liit-
tyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä;
taikka

2) on aloittanut korkeakoulututkinnon suorittamisen ulkomaisessa korkeakoulussa, jos
hän on ollut edeltävänä lukukautena estynyt aloittamasta opintojaan ulkomaisessa korkea-
koulussa covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epide-
miaan liittyvästä painavasta syystä.
HE 84/2021
SiVM 3/2021
EV 91/2021
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15 d §

Opintolainahyvitys opintojen viivästyessä

Opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka tutkinnon suorittami-
seen käytetty aika on 15 c §:ssä säädettyä pidempi, jos lainansaaja on mainitun pykälän
1 momentissa tarkoitettuna aikana:

1) ollut suorittamassa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelusta;

2) saanut sairauden perusteella sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, täyden
työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai korvausta taikka kansaneläkelain
mukaista työkyvyttömyyseläkettä; tai

3) saanut lapsen hoitamisen perusteella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai
vanhempainrahaa.

Edellä 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden perusteella opintolaina-
hyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään enintään kahdella luku-
vuodella.

Jos 1 momentissa tarkoitettu olosuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää,
opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään yhdellä luku-
kaudella. Yhden lukukauden aikana huomioon voidaan ottaa vain yksi pidentämiseen oi-
keuttava jakso.

Opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka hänen tutkinnon suo-
rittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukukauden 15 c §:ssä säädettyä pidempi, jos:

1) hän on syyslukukauden 2020 aikana suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka perus-
teella ratkaistaan oikeus opintolainahyvitykseen; ja

2) hän osoittaa opintojensa viivästyneen, koska hän ei ole pystynyt suorittamaan kaik-
kia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja 15 c §:ssä säädetyssä ajassa covid-19-
epidemiaan liittyvästä syystä.

Opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka hänen tutkinnon suo-
rittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukuvuoden 15 c §:ssä säädettyä pidempi, jos:

1) hän on vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka
perusteella ratkaistaan oikeus opintolainahyvitykseen; ja

2) hän osoittaa opintojensa viivästyneen, koska hän ei ole pystynyt suorittamaan kaik-
kia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja 15 c §:ssä säädetyssä ajassa covid-19-
epidemiaan liittyvästä syystä.

Jos opintolainansaajalla on ollut lukukauden aikana useita opintolainahyvitykseen oi-
keuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentäviä perusteita, voidaan kyseisen lukukauden
aikana ottaa huomioon kuitenkin vain yksi pidentämiseen oikeuttava peruste.

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opinto-
lainahyvitykseen, vaikka tutkinnon suorittamiseen käytetty aika on enintään kolme kuu-
kautta 15 c §:ssä säädettyä pidempi, jos tutkinnon suorittamisaikaa on pidentänyt ulko-
maisen korkeakoulun 3 §:stä poikkeava lukukauden määritelmä ja tutkintotodistuksen
myöntökäytäntö.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opintolainahyvityk-
seen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen huomioon ottamisesta.

15 h §

Opintolainavähennys opintojen viivästyessä covid-19-epidemian vuoksi

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opintolainansaaja, johon sovelletaan opintolainavähennystä koskevia säännöksiä, on

oikeutettu opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä
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aika on yhden lukuvuoden 1 momentissa tarkoitetussa kumotussa 16 d §:ssä säädettyä ai-
kaa pidempi, jos:

1) hän on vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka
perusteella ratkaistaan oikeus opintolainavähennykseen; ja

2) hän osoittaa opintojensa viivästyneen, koska ei ole pystynyt suorittamaan kaikkia
tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja 1 momentissa tarkoitetussa kumotussa
16 d §:ssä säädetyssä ajassa covid-19-epidemiaan liittyvästä syystä.

Jos opintolainansaajalla on ollut lukukauden aikana useita opintolainavähennykseen oi-
keuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentäviä perusteita, voidaan kyseisen lukukauden
aikana ottaa huomioon kuitenkin vain yksi pidentämiseen oikeuttava peruste.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti
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