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SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
4/2000 vp
Hallituksen
esitys
laiksi
opintotukilain
(65/1994) nojalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle asetetun määräajan jatkamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) nojalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja asumislisän vapaaehtoiselle
palauttamiselle asetetun määräajan jatkamisesta
(HE 65/2000 vp).
Lakialoitteet
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä
seuraavat aloitteet:
— lakialoitteen laiksi opintotukilain 7 b §:n
muuttamisesta (LA 10/2000 vp — Pirkko Peltomo /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 29
päivänä helmikuuta 2000 ja
— lakialoitteen laiksi opintotukilain 7 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (LA 49/2000 vp —

Ossi Korteniemi /kesk ym.), joka on lähetetty
valiokuntaan 27 päivänä huhtikuuta 2000.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö
- etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos
- ylitarkastaja Merja Hartikka-Simola, Verohallitus
- sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Koulumies,
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
- sosiaalipoliittinen vastaava Max Bernoulli,
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK ry
- puheenjohtaja Reetta Kuosmanen ja edunvalvontasihteeri Saana Siekkinen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla
jatkettaisiin vuodelta 1999 maksettujen opintorahojen ja asumislisien vapaaehtoisen takaisinmaksun määräaikaa, jolloin palautus voitaisiin
ottaa huomioon määriteltäessä vuoden 1999 vapaata tuloa. Vapaan tulon ylittävää määrää vastaava opintoraha ja asumislisä peritään opiskeliHE 65/2000 vp
LA 10/2000 vp
LA 49/2000 vp

jalta takaisin vuoden 1999 verotuksen toimittamisen jälkeen.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se
on hyväksytty ja vahvistettu. Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Versio 2.0
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Lakialoitteet
Lakialoitteessa LA 10/2000 vp ehdotetaan opintotukilain 7 b §:n muuttamista siten, että tuen
saaja voi maksaa takaisin kalenterivuoden tukikuukauden opintorahan ja asumislisän seuraa-

van kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.
Lakialoitteessa LA 49/2000 vp ehdotetaan
opintotukilain 7 b §:n väliaikaista muuttamista
siten, että tuen saaja voi maksaa takaisin vuoden
1999 tukikuukauden opintorahan ja asumislisän
kesäkuun loppuun mennessä 2000.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.
Vapaaehtoisen takaisinmaksun määräajan pidentämistä koskeva tiedottaminen ajoittuu kesäaikaan, mikä saattaa olla opiskelijoiden kannalta ongelmallinen ajankohta. Opiskelijoiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja takaisinmaksun
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi valiokunta katsoo, että määräaikaa tulee pidentää.
Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että palautus
voidaan tehdä elokuun loppuun 2000 mennessä.

Lakialoitteet
Koska valiokunta on käsitellyt asian hallituksen
esityksen pohjalta, valiokunta ehdottaa lakialoitteiden hylkäämistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja
että lakialoitteet LA 10/2000 vp ja
LA 49/2000 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotus

Laki
opintotukilain (65/1994) nojalla vuodelta 1999 maksetun opintorahan ja
asumislisän vapaaehtoiselle palauttamiselle asetetun määräajan jatkamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Kun opintotuensaaja maksaa vuoden 1999 tukikuukauden opintorahan ja asumislisän opintotukilain 17 §:ssä tarkoitetun vapaan tulon korottamiseksi takaisin viimeistään 31 päivänä elo2

kuuta 2000, palautus otetaan huomioon vuoden
1999 vapaata tuloa määriteltäessä ja tukikuukausi palautuu uudelleen käytettäväksi sen estämättä, mitä opintotukilain 7 b §:ssä säädetään.
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2§
(Kuten HE)

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Kaarina Dromberg /kok
Jukka Gustafsson /sd
Tanja Karpela /kesk
Jyrki Katainen /kok
Inkeri Kerola /kesk
Markku Markkula /kok
Margareta Pietikäinen /r

Osmo Puhakka /kesk
Ilkka Taipale /sd
Irja Tulonen /kok
Unto Valpas /vas
Pia Viitanen /sd
vjäs. Leena-Kaisa
Harkimo
(osittain).

/kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
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