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Vastaus kirjalliseen kysymykseen opintotuen tulorajojen nostamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sami Savion /ps näin kuulu-

van kirjallisen kysymyksen KK 87/2015 vp:
Aikaako hallitus ryhtyä toimenpiteisiin opintotuen tulorajojen nostamiseksi,
voidaanko opintotuen määräytymisperusteissa painottaa nylcyistä enemmän opintojen
etenemistahtia ja
onko mahdollista, että vuosittaisen tulorajan lievän ylityksen johdosta tukea ei jatkossa
peritä takaisin kokonaisen opintotnkikinikauden verran, vaan ainoastaan määrätyssä snh-

teessa saatuihin lisätuloihin?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus tulee syksyllä 2015 käynnistämään opintotuen uudistuksen valmistelun hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on toisaalta tehostaa opiskelua ja toi-

saalta saavuttaa hallitusohjelmaan kirjatut säästöt valtion opintotukimenoissa vuodesta 2017
alkaen. Muutokset ovat haastavia toteuttaa ja ymmärrettävästi kipeitä asioita opiskelijoille.
Säästötavoitteena on vuositasolla 90 miljoonaa euroa vuosikymmenen loppuun mennessä. Opintotukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on turvata mahdollisuus kokoaikaiseen opiskeluun

ja opiskelun, harjoittelun ja työnteon joustava yhteensovittaminen. Lisäksi hallitusohjelmassa on
sovittu, että opiskelijoiden käytettävissä olevien tuloja nostetaan siten, että opintorahan, asumislisän ja opintolainan kokonaistason on oltava vähintään 1100 euroa kuukaudessa. Uudistuksella

turvataan opiskelijan toimeentuloa ja mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun ja valmistumista tavoiteajassa.

Kaikki kansanedustaja Sami Savion esittämät kolme kysymystä tulevat käsiteltäväksi opintotuen kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Opintotuen tulorajat ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannustahan kehityksestä. On kuitenkin
todettava, että opintotuen kokonaisuudistukseen on vaikea sisällyttää sellaisia uudistuksia, jotka
lisäävät valtion menoja. Kuten kansanedustaja Savien kysymyksestä ilmenee, opintotuen tulora-

jojen korottaminen esimerkiksi 20 prosentilla lisäisi valtion menoja kysyjän esittämän kustannusarvion mukaan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Kun tavoitteena on saavuttaa opintotukimenoissa 90 miljoonan euron säästöt vuositasolla tämän vuosikymmenen loppuun mennessä

ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään, on esimerkiksi opiskelijoiden tulorajojen
tuntuva korottaminen varsin vaikeasti yhteen sovitettavissa näiden tavoitteiden kanssa.
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Lisäksi yksi epäkohta, johon on kiinnitetty huomiota, liittyy muualla kuin vanhempiensa luona
asuvien toisen asteen 18-19vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajoihin ja yhdenvertaisuuteen eri koulutusasteilla.
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