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Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 4 a, 5 a, 7 a, 7 c, 11 ja 17 a §, 19 §:n 1 momentti

sekä 31 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 a § laissa 1243/2013, 5 a § laeissa
345/2004, 408/2005, 1078/2012, 1243/2013 ja 249/2015, 7 a § laissa 52/2011, 7 c § laissa
1243/2013, 11 ja 17 a § ja 19 §:n 1 momentti laissa 4/2017 ja 31 §:n 1 momentti laissa
559/2017, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 4/2017 kumotun 12 §:n tilalle uusi 12 § sekä lailla 345/2004
kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:

4 a §

Opintotukioikeus muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa

Opintotukea myönnetään Suomessa järjestettyyn muuhun kuin julkisen valvonnan alai-
seen koulutukseen, jos Kansaneläkelaitos on koulutuksen järjestäjän hakemuksesta myön-
tänyt koulutukseen opintotukioikeuden. Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä
on, että:

1) koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jon-
ka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen;

2) koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset
koulutuksen järjestämiseen; ja

3) koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden.
Opetushallitus antaa Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä lausunnon siitä, vastaako 1 mo-

mentin mukainen koulutus sisällöltään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukais-
ta koulutusta.

Opintotukioikeus voidaan myöntää myös valtioneuvoston asetuksella erikseen säädet-
tävään muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen, jos koulutus tuottaa ylei-
sesti tunnustetun ammattipätevyyden ja muut opintotukioikeuden myöntämisen edelly-
tykset täyttyvät.

Kansaneläkelaitos voi perua koulutukseen myönnetyn opintotukioikeuden, jos
opintotukioikeuden myöntämiselle säädetyt edellytykset eivät täyty. Jos koulutuksen
opintotukioikeus perutaan, ovat opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa ennen tukioi-
keuden perumista aloittaneet opiskelijat oikeutettuja opintotukeen koulutuksen päättymi-
seen asti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opintotukioikeuden
myöntämisen edellytyksistä, opintotukioikeuden hakemisesta, myöntämisestä ja perumi-
sesta sekä koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ilmoitusvelvollisuudesta.
HE 139/2017
SiVM 11/2017
EV 152/2017
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5 a §

Päätoimiset opinnot

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen.
Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähin-
tään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä
vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikui-
sille suunnatun oppimäärän mukaisina lukio-opintoina. Päätoimisiksi opinnoiksi katso-
taan myös maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä lukiokoulutukseen valmista-
va yhden lukuvuoden ja vähintään 25 kurssin laajuinen opintokokonaisuus. Lukio-opin-
noissa edellytetään lisäksi, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurs-
siin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokee-
seen. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi.

Päätoimista on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus, jonka ta-
voitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan taikka ammatilliseen koulu-
tukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulu-
tuksen suorittaminen. Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai mainittujen tut-
kintojen osien suorittaminen on päätoimista, jos opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen
kehittämissuunnitelmassa sovittu opintojen laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä opis-
kelukuukautta kohti.

Muut kuin 1–3 momentissa tarkoitetut opinnot ovat päätoimisia, jos opetusohjelman
mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 4,5 osaamispistettä tai kolme
opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Ulkomaisessa oppilaitoksessa opinnot ovat päätoimisia, jos oppilaitos on määritellyt ne
päätoimisiksi. Korkeakouluopinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opintojen laa-
juus vastaa keskimäärin vähintään viittä opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Muut
opinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opetussuunnitelman mukainen laajuus on
keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Opintotukea ei kuitenkaan myönnetä kokonaan
etäopintoina järjestettäviin opintoihin.

7 a §

Oikeus korkeakoulututkintoa varten myönnettävään opintotuen enimmäisajan 
pidennykseen

Opiskelija voi saada korkeakoulututkinnon suorittamista varten opintotukea 7 §:n 3
momentin mukaista opintotuen enimmäisaikaa pidemmälle ajalle. Enimmäisajan pidentä-
misen edellytyksenä on, että opiskelija osoittaa opintojensa viivästymisen aiheutuneen
opintojen edistymiseen merkittävästi vaikuttaneesta sairaudesta tai muusta erityisen pai-
navasta syystä. Opiskelijan on liitettävä enimmäisajan pidentämistä koskevaan hakemuk-
seen lääkärintodistus tai muu riittävä selvitys.

Tämän pykälän mukaista opintotukea voi saada yhteensä enintään yhdeksän tukikuu-
kautta siten, että 7 §:n 2 momentin mukainen tukikuukausien määrä ei ylity.

7 c §

Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Opintotuki myönnetään Suomessa:
1) korkeakoulututkintoa varten yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa;
2) ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen ja ammatillista perustut-

kintoa varten kymmeneksi kuukaudeksi lukuvuodessa.
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Opintotuki voidaan hakemuksesta myöntää 1 momentissa säädettyä lyhyemmäksi ajak-
si. Opintotuki voidaan hakemuksesta myöntää myös 1 momentissa säädettyä pidemmäksi
ajaksi, jos opiskelija osoittaa harjoittavansa opintoja lukuvuoden aikana sitä pidemmän
ajan. Lukiokoulutuksessa opintotuki voidaan kuitenkin myöntää enintään yhdeksäksi kuu-
kaudeksi lukuvuodessa.

Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen Suomessa, jos siinä on vähintään 18 opinto-
tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää.

Ulkomailla opiskelua varten opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mu-
kaan opintojen alkamispäivästä siten, että opiskelukuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos
siinä on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää.

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;
2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 101,74 euroa, kun opiskelija

on alle 18-vuotias, sekä 250,28 euroa, kun opiskelija on avioliitossa tai täyttänyt 18 vuotta;
3) 12 §:n mukaisesti opintorahan huoltajakorotukseen oikeutetulle opiskelijalle 325,28

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.

Edellä 1 momentin 3 kohdan mukaiseen opintorahaan sisältyy huoltajakorotus, jonka
määrä on 75 euroa kuukaudessa.

12 §

Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen

Opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus 11 §:n 6 momentin
mukaiseen opintorahan huoltajakorotukseen. Lapsen huoltajalla tarkoitetaan lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisia huoltajia.

Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka
kuluessa opiskelijasta on tullut alaikäisen lapsen huoltaja. Oikeus opintorahan huoltajako-
rotukseen päättyy sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa nuorin opiskelijan
huollettavana oleva lapsi täyttää 18 vuotta tai olosuhteissa tapahtuu muu sellainen muutos,
jonka seurauksena opiskelija ei enää ole alaikäisen lapsen huoltaja.
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13 §

Opintorahan huoltajakorotuksen maksaminen Kansaneläkelaitokselle

Opintorahan huoltajakorotus maksetaan Kansaneläkelaitokselle sen pyynnöstä elatus-
tuen korvauksena ajalta, jona lapselle maksetaan elatustukilain (580/2008) mukaista ela-
tustukea sen vuoksi, että opintorahan saaja on laiminlyönyt lapsen elatusvelvollisuuden.

17 a §

Opiskelijan omien tulojen tulorajojen tarkistaminen

Edellä 17 §:ssä säädettyjä tulorajoja sekä 27 §:n 4 momentissa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta yleisen ansiotasoindeksin muutoksen
mukaisesti, mutta vain, jos tulorajat nousevat indeksimuutoksen johdosta. Tulorajojen tar-
kistukset vastaavat kulloinkin kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä toteutu-
nutta kahden vuoden ajanjaksona tapahtunutta muutosta. Yleisen ansiotasoindeksin mu-
kainen 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
opintorahaa ja asumislisää myönnettäessä, jos opiskelija on alle 18-vuotias. Tulot otetaan
huomioon mainitun ikärajan täyttämistä edeltävän kalenterikuukauden loppuun. Vanhem-
pien tuloja ei kuitenkaan oteta huomioon, jos opiskelija on avioliitossa tai saa opintorahan
huoltajakorotusta. 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 asunut. Jos opiskelija on alle 18-vuotias ja hän on vanhem-
pansa ja tämän uuden aviopuolison yhteisessä kodissa huollettavana, myös uuden
aviopuolison tulot otetaan huomioon.

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

31 §

Päätöksen poistaminen

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva Kansaneläkelaitoksen tai opintotukilauta-
kunnan antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen taikka on ilmeisesti lainvastainen, opintotuen muutoksenhakulautakunta voi
asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen muilta kuin
myönnettyä opintolainan valtiontakausta koskevilta osin ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus
tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Sen 5 a ja 7 c § tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. Lain 4 a §:ää sovelletaan jo ennen lain voimaan tuloa
vireille tulleeseen koulutuksen järjestäjän hakemukseen, jos opintotukeen oikeuttavaksi
haettava koulutus alkaa 1 päivänä tammikuuta 2018 tai myöhemmin.
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Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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