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Kautto ym.: Ehdotus laiksi tuloverolain 58 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

Tuloverolain 58 §:n 1 momentin 2 kohdassa
on todettu, että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos
velka on valtion takaama opintovelka. Valtion
takaamaa opintovelkaa voidaan puolestaan
myöntää opintotukilain (28/72) 1 §:n mukaan
Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä opintoja julkisen
valvonnan alaisessa oppilaitoksessa.
Korkeakouluopintoja harjoittavalle myönnettävästä opintotuesta säädetään laissa korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta (111192). Aikuisopiskelijaksi katsottaville myönnetään valtion takaamaa opintotukea pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin korkeakouluopiskelijoille. Valtioneuvosto vahvistaa
perusteet, joiden mukaan henkilöä voidaan pitää
aikuisopiskelijana.
Valtioneuvoston päätöksessä aikuisopintotuesta (Vnp 6.5.1993/413) todetaan korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tai
opintotukilaissa tarkoitetuksi aikuisopiskelijaksi
25-54-vuotias kokopäivätoimisesti opiskeleva
henkilö, joka täyttää aikuisopintorahan saamiselle asetetut edellytykset. Lisäksi hänen tulee
opiskella yliopistossa tai korkeakoulussa taikka
muussa oppilaitoksessa, jossa opiskelua varten
voidaan opintotukilain mukaan myöntää opintotukea.
Nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa ovat useat aikuisikäiset henkilöt, työllistymismahdollisuuksiaan varmistaakseen ja
parantaakseen, ryhtyneet opiskelemaan työnsä
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ohella tai muutoin osapäivätoimisesti. Opiskelu
tapahtuu osittain opintotukilainsäädännössä
tarkoitetuissa oppilaitoksissa ja osittain niiden
ulkopuolella.
Työpaikan saaminen tai sen säilyttäminen
edellyttää usein ammatillisen pätevyyden saavuttamista tai sen syventämistä. Osapäiväinen opiskelija ei kuitenkaan ole pääsääntöisesti voinut
saadaedellämainituilla perusteilla valtion takaamaa opinto tukea. Osapäiväinen opiskelu edellyttää useimmissa tapauksissa kuitenkin henkilön
omien tulojen ulkopuolista rahoitusta, joka on
useimmiten jouduttu järjestämään kulutusluottona myönnettynä pankkilainana. Sama koskee
opintotukilainsäädännön ulkopuolisissa opintojärjestelmissä opiskelemista.
Kun kulutusluottojen korkovähennysoikeus
on poistettu tulovero laista, eivät muulla kuin valtion takaamaHa opintotuella opiskelunsa rahoittamisen järjestämään joutuvat henkilöt ole oikeutettuja vähentämään muihin opintolainoihin
rinnastettavissa olevien lainojensa korkoja laisinkaan.
Tämä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Kun
asiantilan korjaamisella ei lisäksi ole mainittavaa
valtiontaloudellista vaikutusta ja kun työttömien
omatoimista työllistymistä tulee kaikin toimin
tukea, on tuloverolain säännösten muuttaminen
tältä osin perusteltua.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
tuloverolain 58 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänäjoulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 58 §:n 1 momentin 2 kohta
seuraavasti:
58§

2) on opintovelka;

Korkomenot
Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos velka

Tämä laki tulee
kuuta 199 .
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