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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSESTÄ LAIKSI OPINTOTUKILAIN 

MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI  

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä opetus- ja 

kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä OKM22/010/2017 seuraavaa. 

 

Laki opintotukilain muuttamisesta 
 
 

7 a §. Oikeus korkeakoulututkintoa varten myönnettävän opintotuen enimmäisajan pidennykseen 

  

SAMOK pitää harkinnanvaraista tukiajan pidennyksen ehtojen muuttamista 

perusteltuna. On sekä opiskelijan että yhteiskunnan etu, että opintotuki on 

opiskelijan opintojen loppuun saattamisen rahoitusmuoto toimeentulotuen tai 

työttömyysturvan sijaan kun opinnot ovat viivästyneet perustellusta syystä. 

Opintojen keskeytyminen loppuvaiheessa taloudellisen pakon takia on aina 

kaikkein huonoin vaihtoehto. 

   

7 c §. Lukuvuoden tukikuukausien määrä 

  

Opintojen järjestämiseen liittyvien oppilaitoskohtaisten erityispiirteiden sekä 

opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen huomioiminen nykyistä paremmin on 

SAMOKin mielestä kannatettava muutos. Samoin opintotuen myöntäminen 

ulkomailla opiskelua varten täysien opiskelukuukausien mukaan huomioi 

nykylainsäädäntöä paremmin todelliset opiskelujen järjestämiseen liittyvät 

olosuhteet ulkomaisissa oppilaitoksissa. 

  

11 §. Opintorahan määrä ja 12 §. Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen 
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SAMOK pitää lakiesitystä pääosin hyvänä. Esitetty huoltajakorotus 

mahdollistaa paremmin yhtäaikaisen opiskelun ja opiskelijoiden lapsista 

huolehtimisen. Se myös vähentää perheellisten opiskelijoiden tarvetta 

turvautua toimeentulotukeen. SAMOK kuitenkin huomauttaa, että esitetty 75 

euron huoltajakorotuksen on pienempi kuin 1.8.2017 voimaan tullut 

opintorahan leikkaus. Huoltajakorotus on myös noin puolet pienempi kuin 

vuonna 1992 opintotuesta poistetun lapsikorotuksen määrä nykyrahassa. 

  

  

Muut pykälät 

 

SAMOKilla ei ole huomautettavaa muihin pykäliin 

  

  

  
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain                 
muuttamisesta 
  

SAMOKilla ei ole huomautettavaa koulumatkatukilain säätämisestä. 

  
  
Laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 17 a §:n ja 19 §:n muuttamisesta 
  

SAMOKilla ei ole huomautettavaa opintotukilain muuttamisesta annetun lain 

muuttamisesta. 

  
  
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 
  

SAMOK pitää perusteltuna sitä, ettei opintotuen huoltajakorotusta lasketa tuloksi 

määriteltäessä lasten varhaiskasvatusmaksuja. 

  

  
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 
  

SAMOK pitää perusteltuna opintotuen huoltajakorotuksen määrittämistä 

etuoikeutetuksi tuloksi laskettaessa yleisen asumistuen määrää. SAMOK on 

kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että koko opintorahan tulisi olla edelleen 

etuoikeutettua tuloa kuten se on ollut ennen 1.8.2017 voimaan tullutta 

lakimuutosta. 
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Muuta 
SAMOK muistuttaa, että mikäli korkeakouluopintoja halutaan nopeuttaa, on 

tehtävä paljon korkeakoulupoliittisia toimenpiteitä, jotta opintojen 

suorittaminen tavoiteajassa olisi oikeasti mahdollista. Viime vuosina tehdyt 

opintotukilakimuutokset eivät ole juurikaan tätä tavoitetta tukeneet, 

pikemminkin päinvastoin. Nykyinen opintotukilaki on myös lukuisten 

lakimuutosten takia sekava ja vaikeasti hahmotettava. SAMOK toivoo 

opintotukeen nykyistä selkeämpää lainsäädäntöä. Opiskelijan kannalta paras 

ratkaisu olisi opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus, joka yksinkertaistaisi 

ja selkeyttäisi opintotukijärjestelmäämme. 

  
  

  
  

  
SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY 

  

  

Anni Koivisto    Miikka Lönnqvist 

puheenjohtaja                toiminnanjohtaja 

  
  
  

 
 

Lisätietoja:  

 

Antti Hallia 

asiantuntija 

antti.hallia@samok.fi 

050 389 1011 
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