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Laki
opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 4 §:n 3 momentti ja 5 a §, sellaisina kuin ne ovat,

4 §:n 3 momentti laissa 539/2017 ja 5 a § laissa 960/2017, seuraavasti:

4 §

Opintotukeen oikeuttavat opinnot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa:
1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) säädettyä koulutusta;
2) lukiolaissa (629/1998) säädettyä lukiokoulutusta tai maahanmuuttajille ja vieraskie-

lisille järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta;
3) muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta vapaasta sivistystyöstä annetus-

sa laissa (632/1998) tarkoitetussa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taik-
ka Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetussa laissa (252/2010) tarkoitetussa koulu-
tuskeskuksessa;

4) perusopetuslain (628/1998) 46 §:ssä säädettyä oppivelvollisuusiän ylittäneille jär-
jestettyä perusopetusta; tai

5) muun alan viranomaisten kuin opetusviranomaisten valvomaa 1 kohdassa tarkoitet-
tua koulutusta vastaavaa ammatillista koulutusta.

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

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-
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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.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetty perusopetuslain mukainen opiskelu on pää-
toimista, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

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.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.
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