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Kesäopintotukea käytetään korkeakouluissa 
aiempaa vähemmän

Yli 160 000 korkeakouluopiskelijaa sai opintotukea lukuvuonna 
2012/2013. He käyttivät lukuvuoden aikana opintotukea 
keskimäärin 8 kuukautta. Runsas viidennes heistä opiskeli myös 
kesällä: kesä–elokuussa 2013 opintotukea maksettiin 35 500:lle 
kotimaisessa korkeakoulussa opiskelevalle henkilölle, joista 
18 500 opiskeli yliopistossa ja 17 000 ammattikorkeakoulussa 
(taulukko 1). 

Kesäopintotuen käyttö on kuitenkin vähentynyt neljänneksellä 
kesästä 2009, jolloin tukea sai yli 47 000 korkeakouluopiskelijaa. 
Heistä 25 300 opiskeli kotimaisessa yliopistossa ja 22 200 
ammattikorkeakoulussa (kuvio 1).

Kesällä 2013 opintotukea saaneista korkeakouluopiskelijoista lä-
hes jokainen (>98 %) sai opintorahaa, ja opintolainan valtiontakaus 
oli voimassa lähes kaikilla (97 %). Asumislisää käytti kesän aikana 
79 % opintotukea saaneista ammattikorkeakouluopiskelijoista ja 
87 % yliopisto-opiskelijoista. 

Suosituin opiskelukuukausi on kesäkuu. Kesäkuussa 2013 tukea 
sai 15 300 yliopisto-opiskelijaa ja 12 900 ammattikorkeakoulu-
opiskelijaa.

Kuvio 1. Kesäopintotuen saajat kotimaisissa korkeakouluissa vuosina 
2006–2013. 
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Kesällä opiskelevat ahkerimmin nuoret 
naiset
Naiset käyttävät kesäopintotukea miespuolisia opiskelutoverei-
taan enemmän etenkin ammattikorkeakoulussa. Kesällä 2013 
opintotukea saaneista yliopisto-opiskelijoista 59 % oli naisia, 
ammattikorkeakouluopiskelijoista peräti 64 %. Koko lukuvuoden 
aikana opintotukea saaneiden joukossa naisten osuus on viime 
lukuvuosina ollut 56 % kummallakin oppilaitosasteella.

Elokuun 2013 lopussa 60 % kesäopintotukea saaneista oli 
21–24-vuotiaita. Yliopisto-opiskelijat olivat keskimäärin 25-vuo-
tiaita, ja suurin ikäryhmä oli 23-vuotiaat. Ammattikorkeakoulu-
opiskelijat olivat keskimäärin 24-vuotiaita, ja suurin ikäryhmä oli 
22-vuotiaat. 

Asuinkunnan perusteella kesällä opiskeltiin eniten Pohjois-
Karjalassa: 44 % siellä asuvista lukuvuoden 2012/2013 aikana 
opintotukea saaneista korkeakouluopiskelijoista  sai opintotukea 
kesällä 2013. Myös Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa kesä-
opintotuen käyttö oli suhteellisen yleistä (30 %). Pohjanmaalla, 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Satakunnassa kesäopintotukea 
käytti harvempi kuin joka kuudes lukuvuoden aikana korkeakou-
luopintoihin opintotukea saaneista.

Oppilaitosaste  Vuosi

Kuukausi 2011 2012 2013

Yhteensä 42 790 36 840 35 504

Yliopistot 22 269 18 409 18 504

Ammattikorkeakoulut 20 521 18 431 17 000

Kesäkuu 33 810 30 150 28 194

Heinäkuu 22 466 18 376 20 050

Elokuu 23 255 20 142 22 828

Taulukko 1.  Opintotuen saajat kotimaisissa korkeakouluissa kesä–elokuussa 2011–
2013 oppilaitos asteen mukaan.
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Korkeakouluopinnoissa opintotuki myönnetään yleensä 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Jos 
opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvia päätoimisia opintoja kesäkuukausien aikana, hänel-
le voidaan hakemuksesta myöntää kesäopintotuki.

Opintotuen saamiseen ja käyttöön vaikuttaneita lakimuutoksia

1.11.2007 vanhempien tulorajoja nostettiin 30 %.

1.1.2008 opiskelijan omia tuloja koskevia tulorajoja nostettiin noin 30 %.

1.8.2008 opintorahan määriin tuli korotuksia.

1.1.2009 alkaen puolison tulot eivät ole enää vaikuttaneet opiskelijan asumislisän mää-
rään.

1.8.2011 alkaen opintotukiaikaan on luettu myös pelkän asumislisän nostaminen.

1.8.2011 alkaen opintolainan valtiontakauksen on saanut automaattisesti korkea-
kouluopintoihin myönnetyn opintorahan yhteydessä.


