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Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 §:n 2 ja 3 momentti sekä 15 c §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti laissa 361/2007 ja 3 momentti laissa 670/2013

ja 15 c §:n 3 momentti laissa 1243/2013, sekä
lisätään 15 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1243/2013, uusi 4 momentti ja

15 d §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1213/2019, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen
5 momentti siirtyy 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 15 h § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Suomen kansalaista koskevia tämän lain säännöksiä sovelletaan myös henkilöön:
1) joka Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioi-

den muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen nojalla on oikeutettu tämän lain
mukaiseen opintotukeen;

2) jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 10 luvussa säädetty oikeus pysyvään oleskeluun
Suomessa; taikka

3) jolla on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroami-
sesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen 2019/C
384 I/01 (erosopimus) 15 artiklan mukainen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on
muu kuin opiskelu, voidaan myöntää opintotukea, jos:

1) hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa tarkoitettu jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleske-
lulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU);

2) hän on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin kansalainen tai tähän rinnas-
tettava taikka hänen perheenjäsenensä, jonka oleskeluoikeus on ulkomaalaislain 10 luvus-
sa säädetyllä tavalla rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti;

3) hän on Pohjoismaan kansalainen, joka on rekisteröinyt oleskelunsa ulkomaalaislain
157 §:ssä säädetyllä tavalla siten kuin Pohjoismaiden välillä väestön rekisteröinnistä on
sovittu; taikka

4) hän on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalai-
nen tai hänen perheenjäsenensä, hänen oleskeluoikeutensa perustuu erosopimukseen ja
hänellä on erosopimuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisen hakumenettelyn perusteella an-
nettu oleskeluoikeuden osoitukseksi ulkomaalaislain 33 a §:ssä tarkoitettu oleskelulupa-
kortti.
HE 208/2020
SiVM 14/2020
EV 190/2020
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15 c §

Opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisaikavaatimus

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

on ensimmäisen kerran ottanut vastaan opiskelupaikan suomalaisessa tai ulkomaisessa
korkeakoulussa, 15 b §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittamislukukauden loppuun.

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 yliopistolain 39 ja 40 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (515/2020) 39 §:n 4 momentin tai ammattikor-
keakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (516/2020) 29 §:n
4 momentin perusteella; 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.

15 d §

Opintolainahyvitys opintojen viivästyessä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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.

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

15 h §

Opintolainavähennys opintojen viivästyessä covid-19-epidemian vuoksi

Opintolainansaaja, johon sovelletaan opintolainavähennystä koskevia säännöksiä, on
oikeutettu opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä
aika on yhden lukukauden opintotukilain muuttamisesta annetun lain (1243/2013) voi-
maan tullessa voimassa olleen opintotukilain 16 d §:ssä tarkoitettua aikaa pidempi, jos:

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

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

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Lain 15 c §:n 4 momenttia sovelletaan laskettaessa tutkinnon suorittamisaikaa opinto-

lainansaajalle, joka on ensimmäisen kerran saanut opiskeluoikeuden korkeakoulututkin-
non suorittamiseksi lukuvuodesta 2020–2021 alkaen.
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