
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvopintotukilain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2017

4/2017

Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 11 a § laissa 1402/2015, 12 § laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

14 a § laeissa 408/2005, 399/2006 ja 1078/2012,
muutetaan 7 §:n 2–4 momentti, 11, 14 ja 15 §, 15 a §:n 3 momentti, 15 f §:n 2 moment-

ti, 16 §:n 1 momentti, 19 §, 27 §:n 5 momentti sekä 38, 39 ja 40 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 15 f §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti

laissa 1243/2013, 7 §:n 4 momentti laissa 52/2011, 11 § laissa 1402/2015, 14 § laeissa
792/2007, 1078/2012 ja 1402/2015, 15 § laeissa 52/2011 ja 1243/2013, 15 a §:n 3 mo-
mentti laissa 345/2004, 19 § osaksi laeissa 1427/2001, 345/2004, 792/2007 ja 1402/2015,
27 §:n 5 momentti laissa 1099/2000, 38 § osaksi laissa 1237/2004, 39 § laissa 30/2007
sekä 40 § laissa 344/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

7 §

Opintotukeen oikeuttava aika

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Korkeakouluopiskelua varten opintotukea voi saada enintään 54 tukikuukautta. Tukeen

oikeuttava aika on kuitenkin 57 tukikuukautta, kun alemman ja ylemmän korkeakoulutut-
kinnon laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Yhden korkeakoulututkinnon suorittamista varten tukeen oikeuttava aika määräytyy
kyseiselle tutkinnolle säädetyn laajuuden perusteella siten, että tukeen oikeuttava aika on
enintään yhdeksän tukikuukautta tutkinnon laajuuden mukaista lukuvuotta kohti lisättynä
kolmella tukikuukaudella. Täydet lukuvuodet ylittävältä puolelta lukuvuodelta tukeen oi-
keuttava aika on kuitenkin viisi tukikuukautta.

Jos opiskelija on otettu suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa,
opintotuki myönnetään erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittami-
seen. Tukeen oikeuttava aika on kuitenkin yhteensä enintään näiden tutkintojen yhteenlas-
ketun laajuuden perusteella 3 momentin mukaisesti määräytyvä tukiaika.

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

11 §

Opintorahan määrä

Opintorahan määrä kuukaudessa on:
1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 38,66 euroa, kun opiskelija on alle 20-

vuotias, sekä 81,39 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta;
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2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 101,74 euroa, kun opiskelija
on alle 18-vuotias, sekä 250,28 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 18 vuotta;

3) avioliitossa olevalle tai elatusvelvolliselle opiskelijalle 250,28 euroa.
Jos opiskelijan vanhempien tuloverolain (1535/1992) 30 §:ssä tarkoitettujen puhtaiden

ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 20 700 euroa vuodessa, korotetaan 1 mo-
mentissa säädettyä opintorahan määrää seuraavasti:

1) 38,66 euron opintorahaa enintään 59,01 eurolla;
2) 81,39 euron opintorahaa enintään 101,74 eurolla;
3) 101,74 euron opintorahaa enintään 101,74 eurolla.
Edellä 2 momentissa säädetty korotus pienenee jokaista tulorajan ylittävää täyttä

2070:tä euroa kohden 10 prosenttia. Korotusta ei makseta, jos 2 momentissa tarkoitettujen
tulojen yhteismäärä ylittää 39 000 euroa.

Opiskelija on oikeutettu määrältään samaan opintorahaan kuin vanhempansa luona asu-
va opiskelija, jos opiskelija asuu vanhemmaltaan vuokraamassaan tai vanhempansa omis-
tamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto.

Oikeus korkeampaan opintorahaan iän perusteella alkaa sen kuukauden alusta, jona
tuensaaja täyttää säädetyn iän.

14 §

Asumislisä

Asumislisään on oikeutettu ulkomailla vuokralla asuva ja opiskeleva opiskelija, jolla on
asumismenoja. Asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa. Asumislisään ei kuiten-
kaan ole oikeutettu ulkomailla asuva opiskelija, joka asuu vanhempansa luona tai vanhem-
pansa tai puolisonsa omistamassa asunnossa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
asumislisän määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen.

Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen
koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskeleva, oppilaitoksen asuntolassa asuva
opiskelija on oikeutettu asumislisään, jonka määrä on 88,87 euroa kuukaudessa.

15 §

Opintolainan valtiontakaus

Opintolainan valtiontakaus myönnetään opiskelijalle, joka saa tämän lain mukaista
opintorahaa tai aikuiskoulutustuesta annetun lain mukaista aikuiskoulutustukea.

Valtiontakaus myönnetään myös:
1) opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka ei vanhempiensa tulojen perusteella

ole oikeutettu opintorahaan;
2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle, jonka elatusta varten mak-

setaan lapsilisää ja joka vanhempiensa tulojen perusteella olisi oikeutettu opintorahaan; tai
3) opiskelijalle, jolle ei 20 §:n mukaan myönnetä opintorahaa.
Opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle valtiontakaus myönnetään ilman erillis-

tä hakemusta. Aikuiskoulutustukea saavalle valtiontakaus voidaan myöntää muihinkin
kuin 4 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin.

Valtiontakausta ei myönnetä opiskelijalle:
1) joka on suorittamassa vapausrangaistusta; tai
2) jonka opintolaina on takausvastuun perusteella Kansaneläkelaitoksen perittävänä,

ellei Kansaneläkelaitos erityisestä syystä toisin määrää.
Valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös valtiontakauksen

myöntämisestä voi kuitenkin sisältää valtiontakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- ja hei-
näkuuta varten. Jos opiskelu kestää enintään 12 kuukautta, valtiontakaus voidaan myöntää
yhdellä päätöksellä koko opiskeluajalle.
2



4/2017  
15 a §

Opintolainan nostaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Syyslukukaudelle tarkoitettu osuus lainasta voidaan nostaa aikaisintaan 1 päivänä elo-

kuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta. Ulkomai-
sessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon, tieteellisiin jatko-opintoihin, aikuiskoulu-
tustuen saajalle tai enintään 12 kuukautta kestäviin opintoihin myönnetty opintolaina voi-
daan nostaa yhtenä eränä.

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

15 f §

Opintolainahyvityksen määrä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opintolainahyvityksen määrä lasketaan enintään sen lainamäärän perusteella, joka vas-

taa tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan tai laajuutta vastaavan ajan mukaista opinto-
lainan määrää. Opintolainahyvityksen määrää laskettaessa otetaan huomioon opintolainaa
enintään 400 euroa tukikuukautta kohti, jos tutkinto on suoritettu suomalaisessa korkea-
koulussa, tai enintään 700 euroa tukikuukautta kohti, jos tutkinto on suoritettu ulkomai-
sessa korkeakoulussa. Opintolainaa otetaan huomioon yhdeksältä kuukaudelta lukuvuo-
dessa. Siltä osin kuin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika tai laajuus ei ole täysiä vuo-
sia, hyvityksen enimmäismäärää laskettaessa opintolainaa otetaan huomioon viideltä kuu-
kaudelta puolta lukuvuotta kohti.

16 §

Valtiontakauksen määrä

Opintolainan valtiontakauksen määrä tukikuukautta kohden on:
1) korkeakouluopiskelijalla ja aikuiskoulutustukea saavalla 650 euroa;
2) muulla kuin korkeakouluopiskelijalla 650 euroa, jos opiskelija on täyttänyt 18 vuot-

ta, ja 300 euroa, jos opiskelija on alle 18-vuotias; oikeus korkeampaan valtiontakaukseen
alkaa sen kuukauden alusta, jona opiskelija täyttää 18 vuotta;

3) ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla 800 euroa.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 a §

Opiskelijan omien tulojen tulorajojen tarkistaminen

Edellä 17 §:ssä säädettyjä tulorajoja tarkistetaan joka toinen vuosi 1 päivästä tammi-
kuuta yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti, mutta vain, jos tulorajat nousevat
indeksimuutoksen johdosta. Tulorajojen tarkistukset vastaavat kulloinkin kolmannen
vuosineljänneksen loppuun mennessä toteutunutta kahden vuoden ajanjaksona tapahtu-
nutta muutosta. Yleisen ansiotasoindeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään
euroon.

19 §

Vanhempien tulojen huomioon ottaminen

Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden vanhempien tulot otetaan huomioon opintora-
haa myönnettäessä, jos opiskelija on alle 20-vuotias ja asuu vanhempansa luona, sekä asu-
mislisää myönnettäessä, jos opiskelija on alle 18-vuotias. Tulot otetaan huomioon maini-
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tun ikärajan täyttämistä edeltävän kalenterikuukauden loppuun. Vanhempien tuloja ei kui-
tenkaan oteta huomioon, jos opiskelija on avioliitossa tai elatusvelvollinen. Jos opiskelijan
vanhemmat ovat eronneet tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, vain
sen vanhemman tulot otetaan huomioon, jonka luona opiskelija asuu tai on viimeksi asu-
nut. Jos opiskelija on alle 18-vuotias ja hän on vanhempansa ja tämän uuden aviopuolison
yhteisessä kodissa huollettavana, myös uuden aviopuolison tulot otetaan huomioon.

Opiskelijalla on oikeus täysimääräiseen opintorahaan ja asumislisään, jos vanhempien
tuloverolain 30 §:ssä tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen määrä on enintään
40800 euroa vuodessa. Opintorahaa ja asumislisää vähennetään jokaista tulorajan ylittä-
vää täyttä 1 010:tä euroa kohden viisi prosenttia.

27 §

Takaisinperintä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asu-

mislisän määrää korotetaan 7,5 prosentilla, jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä
alemmasta korotuksesta.

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

38 §

Opintolainan takaussaatava

Opintolainansaaja on velvollinen maksamaan valtiontakauksen perusteella luottolai-
tokselle maksetun määrän (takaussaatava) Kansaneläkelaitokselle. Takaussaatavalle on
maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaista korkoa, jollei valtioneuvos-
ton asetuksella säädetä alemmasta korosta.

Kansaneläkelaitos voi sopia takaussaatavan maksujärjestelyistä opintolainansaajan
kanssa. Takaussaatava sekä sille perittävä korko on suoraan ulosottokelpoinen. Sen peri-
misestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).
Mitä mainitussa laissa säädetään saamisen vanhentumisesta, ei kuitenkaan koske 1 mo-
mentissa tarkoitettua valtion takautumisoikeutta.

39 §

Maksuvapautuksen myöntäminen

Opintolainansaajalla on oikeus saada vapautus koron maksamisesta takaussaatavalle
sille ajalle, jolta lainansaajan keskimääräiset veronalaiset tulot eivät ylitä 16 a §:ssä sää-
dettyjä korkoavustuksen myöntämisen edellytyksenä olevia tulorajoja.

Opintolainansaajalla on oikeus saada vapautus takaussaatavan ja sille kertyneiden kor-
kojen maksamisesta, jos:

1) lainansaaja on pysyvästi työkyvytön tai hänen määräaikainen työkyvyttömyytensä
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta; ja

2) lainansaajan keskimääräiset veronalaiset tulot eivät ylitä 1 momentin mukaisia tulo-
rajoja.

Maksuvapautus myönnetään hakemuksesta. Vapautusta koronmaksusta 1 momentin
mukaisesti ei myönnetä ilman erityisen painavaa syytä takautuvasti pidemmältä kuin yh-
den vuoden ajalta ennen sen hakemista.
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40 §

Takaussaatavan perinnästä luopuminen

Opintolainan valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan ja sille kertyneiden korko-
jen perinnästä voidaan luopua kokonaan, kun:

1) perittävä määrä on vähäinen;
2) perintää ei lainansaajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituk-

senmukaista jatkaa; tai
3) perinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan määrään nähden kohtuuttomat

kustannukset.
Takaussaatavan ja sille kertyneiden korkojen perinnästä luovutaan, kun lainansaaja on

kuollut.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017. Sen 17 a ja 19 § tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Lain 7 §:n 2 momentin enimmäistukiaikaa sovelletaan korkeakoulututkinnon suoritta-
neeseen korkeakouluopiskelijaan, joka ottaa opiskelupaikan vastaan tai ilmoittautuu läsnä
olevaksi korkeakouluopintoihin 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen. Ennen tämän lain
voimaantuloa aloitettuihin korkeakouluopintoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita enimmäistukiaikaa koskevia säännöksiä.

Lain 7 §:n 3 momenttia sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vas-
taan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen. Edellä
mainittua lainkohtaa sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vas-
taan ennen 1 päivä elokuuta 2017, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen
kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen. Opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupai-
kan vastaan ja ilmoittautunut läsnä olevaksi korkeakoulussa ensimmäisen kerran ennen
lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ensimmäinen tämän lain 17 a §:ssä tarkoitettu ansiotasoindeksiin perustuva tulorajojen
tarkistus tehdään 1 päivänä tammikuuta 2018, ja se vastaa lokakuun 2015 alusta lukien
syyskuun 2017 loppuun mennessä tapahtunutta ansiotasoindeksin muutosta.

Lain 27 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2018 tehtävään vuoden 2016 tu-
lovalvontaan.

Opintolainavähennykseen ei ole oikeutta opintolainansaajalla, joka ottaa opiskelupai-
kan vastaan ensimmäisen vähennykseen oikeuttavan korkeakoulututkinnon suorittami-
seksi tai ilmoittautuu kyseisissä opinnoissa ensimmäisen kerran läsnä olevaksi opiskeli-
jaksi 1 päivänä elokuuta 2019 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

5


