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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä 93/2003 vp laeiksi opin-

totukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 

annetun lain muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Lakiehdotuksessa esitetään, että lailla säädettäisiin seikoista, joista nykyisin on säädetty lakia 

alemmanasteisissa säädöksissä. Tarkoituksena on saattaa opintotukea koskeva sääntely vastaamaan 

perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimusta siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista on säädettävä lailla. Olen käsitellyt näitä ehdotuksia vain, jos ne ovat valtiosääntö-

oikeudellisesti ongelmallisia. 
 

Muiden kuin Suomen kansalaisten oikeus opintotukeen on edellyttänyt, että hakija on asunut 

Suomessa muussa kuin opiskelutarkoituksessa pysyvästi vähintään kaksi vuotta. Tämä ehto ei ole 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukainen. Lakiehdotuksella on tarkoitus saattaa Suomen 

lainsäädäntö vastaamaan Euroopan sosiaalisen peruskirjan 10 artiklan vaatimuksia. Ehdotuksen 1 

§:n mukaan vakinaisesti Suomessa asuva muu kuin EU:n kansalainen tai tähän rinnastettava ja 

näiden perheenjäsen olisi oikeutettu opintotukeen, kun henkilölle on myönnetty ehdotetun 

ulkomaalaislain 33 §:ssä tarkoitettu pysyvä tai jatkuva oleskelulupa. Pohjoismaan kansalaiselle 

opintotuki myönnettäisiin, kun hän on rekisteröinyt oleskelunsa. Yhteisön oikeuden nojalla EU:n 

kansalaiset ja eräät muut henkilöt rinnastetaan Suomen kansalaisiin. 
 

Ulkomaisiin opintoihin myönnettävän opintotuen myöntämisperusteita ehdotetaan 1 §:ssä muu-

tettavaksi siten, että opintotuki myönnettäisiin Suomen kansalaiselle, jolla on ollut vakinainen 

kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden 

aikana ja jonka oleskelua ulkomailla voidaan pitää tilapäisenä. Yhteisön oikeuden nojalla EU:n 

kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen saattaa syntyä oikeus myös ulkomailla harjoitettavien 

opintojen aikaiseen opintotukeen. Kun samassa 1 §:ssä on erikseen mainittu EU:n kansalaisten, 

heihin rinnastettavien ja heidän perheenjäsentensä ja Pohjoismaiden kansalaisten oikeudet Suo-



 

messa tapahtuvien opintojen aikaisesta opintotuesta, ei ole asianmukaista, ettei samaa tekniikkaa ole 

käytetty ulkomailla tapahtuvien opintojen tukemista säänneltäessä. Lisäksi esityksessä ei esitetä 

mitään perusteluja sille, miksi hallitus katsoo, että ulkomaisiin opintoihin myönnettävän opintotuen 

myöntäminen vain Suomen kansalaiselle olisi perustuslain 6 §:n kannalta hyväksyttävää. Sekä 

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännös että 16 §:n 2 momentti, jonka mukaan julkisen vallan on 

turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti 

myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä, soveltuvat myös 

muihin kuin vain Suomen kansalaisiin. Ehdotus näyttäisi lähtevän ajatuksesta, jonka mukaan 

perustuslain velvoitteet eivät ulottuisi Suomen ulkopuolella oleskeleviin henkilöihin, edes silloin, 

kun he säilyttävät ulkomailla oleskelun ajan kiinteät siteet Suomeen. Ehdotus on 

valiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. 
 

Ehdotuksen 5b §:n mukaan opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuorituksia ei ole 

riittävästi, jos opiskelijalla on esittää erityisiä syitä, joiden vuoksi opinnot ovat tilapäisesti 

viivästyneet. Perusteluissa todetaan, että opintojen edistymistä koskeva sääntely on keskeinen 

opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Säännöksessä tai sen perusteluissa ei oteta 

kantaa siihen, miten raskauden ja lapsen syntymän vaikutus otetaan huomioon edistymistä arvi-

oitaessa. Sääntelyä tulisi täsmentää ottaen huomioon perustuslain 6§:n 4 momentti, jonka mukaan 

sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opintotukijärjestelmässä on 

otettava huomioon myös perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettu velvollisuus 

tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia truvata lapsen 

hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Sääntelyä tulisi täsmentää jotta sekä mies että naisopiskelijoille 

olisi selvää, miten raskauteen, lapsen syntymään ja kasvatukseen mahdollisesti liittyvä opintojen 

viivästyminen vaikuttaa opintojen viivästymisen arviointiin ja opintotuen maksamiseen. 

Perustuslakivaliokunta ei tietojeni mukaan ole koskaan tarkastellut sitä, onko perustuslain yhden 

vertaisuussäännöksen kanssa sopusoinnussa se, että opintotukilain 19 §:n mukaan vanhempien 

tuloja ei oteta huomioon korkeakouluopiskelijoiden opintotukea myönnettäessä. Kysymys on siitä, 

onko se seikka, että henkilö opiskelee korkeakoulussa perustuslain tarkoittama erilaisen kohtelun 

oikeuttava hyväksyttävä peruste. Asiaa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös koulu-

tusjärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Korkeakouluopiskelijoiden suosimiselle tulisi esittää 

perusteluja, jotta sen perustuslainmukaisuutta voitaisiin arvioida. Koska säännöksen perustus-

lainmukaisuus ei ole selvä, tulisi perustuslakivaliokunnan ottaa siihen nyt kantaa. 
 

Aiemmin myönnettyjen opintolainojen korot ehdotetaan muutettavaksi peruskorkosidonnaisiksi. 

Laissa vahvistettaisiin enimmäiskorko, jota alemmasta korosta voitaisiin sopia. Valtioneuvoston 

asetuksella voitaisiin tarkistaa määrää, jolla enimmäiskorko enintään saa ylittää peruskoron määrän. 



 

Perustelujen mukaan kumotun opintotukilain perusteella myönnettyjen opintolainojen 

enimmäiskoron sitominen peruskorkoon parantaisi korkotason ennustettavuutta ja lainaa lyhentävän 

henkilön mahdollisuutta arvioida lainamenoja. Muutettua korkoa sovellettaisiin siis lainoihin, 

joiden oikeusperuste on syntynyt ennen lain voimaantuloa. Lisäksi ehdotetaan luovuttavaksi 

korkotuen palauttamisesta kumotun opintotukilain nojalla myönnetyille lainoille. Muutosehdotusta 

perustellaan muun muassa sillä, että asialla on vähäinen merkitys lainan saajalle, mutta järjestelmä 

on hallinnollisesti hyvin raskas toteuttaa. 
 

Sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu perustuslain 15 §:n 1 momentin omaisuudensuojan piiriin. 

Taannehtivana pidettävään puuttumiseen varallisuussuhteisiin on suhtauduttu kielteisesti. Tällaista 

puuttumista on arvioitava yleisten perusoikeuksien rajoitusedellytysten kannalta. Perus-

tuslakivaliokunta on katsonut, että erikoistilanteessa voidaan säätää korkojen määräytymisperusteen 

muutoksesta tavallisella lailla tavalla, joka ulottuu myös voimassa oleviin oikeussuhteisiin, kun 

uudet säännökset eivät muodostu kohtuuttomiksi (PeVL5/2002 vp, PeVL 34/1998 vp). Tällä 

perusteella korkojen muutosta koskevat ehdotukset eivät näyttäisi olevan valtiosääntöoi-

keudellisesti ongelmallisia. 
 

Asumislisän määrästä voidaan ehdotetun 14a §:n nojalla säätää valtioneuvoston asetuksella, jos 

opiskeluinaan vuokrataso on alhainen. Aikaisemmin vastaavat määräykset on antanut opetusmi-

nisteriö. Säännös nostaa asetuksen antamisvaltuuden aiempaa korkeammalle tasolle, valtioneu-

vostolle. Kun kuitenkin valtuutussäännös jättää avoimeksi sen, mitä tarkoitetaan alhaisella vuok-

ratasolla ja julkisen vallan tehtävänä on perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaan tukea asumisen 

omatoimista järjestämistä, on kysymys perusoikeuden toteuttamista koskevasta sääntelystä. Tämän 

vuoksi valtuutussäännöstä tulisi täsmentää määrittelemällä mitä alhaisella vuokratasolla 

tarkoitetaan. 
 

Ehdotuksen 9 a §:n mukaan korkeakouluja Kansaneläkelaitos voisivat edelleen sopia opintotu-

kitehtävien hoitamisesta opintotukilautakunnassa. Menettelystä säädettäisiin tarkemmin valtio-

neuvoston asetuksella. Kun opintotukilautakuntaa pidetään perustuslain 119 §:n mukaisena val-

tiohallinnon toimielimenä, ei perustuslain 124 § aseta estettä tehtävän siirtämiselle Kelalta opin-

totukilautakunnille. Määräys siitä, että kansaneläkelaitoksen menettelystä tehtävien siirtämistä 

koskevaa sopimusta tehtäessä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella^vastaa kansaneläkelaitok-

sesta annetussa laissa (731/2001) olevaa 25 § valtuutussäännöstä ja on siten perustuslain 36 §:n 

kannalta ongelmaton. 
 
 
Helsingissä, 7 päivänä marraskuuta 2003 
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HE 93/2003 vp LAIKSI OPINTOTUKILAIN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN 

JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN 

KOULUMATKATUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.11.2003 
 
 
 

Hallituksen esityksessä tarkoitettu 1. lakiehdotus koskee opintotuen järjestämistä ja 2. lakiehdotus 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen järjestämistä. 

Molemmat tukimuodot toteuttavat perustuslain 16 §:n 2 momentissa säädettyä julkisen vallan 

velvollisuutta turvata, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen 

mahdollisuus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä 

kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset 

asianomaisiin lakeihin eivät kuitenkaan sillä tavoin muuta kyseisten tukimuotojen sääntelyä, että 

se muodostuisi merkitykselliseksi perustuslain 16 §:n 2 momentin kannalta. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan eräitä opintotukea ja koulumatkatukea koskevia 

nykyisin asetuksen varassa olevia sääntelyitä nostettavaksi lain tasolle (ks. HE, s. 21). Tältä osin 

tavoite vastaa perustuslain 80 §:n vaatimuksia, joiden mukaan yksilön oikeuksien ja 

velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muutoin kuuluvat lain alaan, 

on säädettävä lailla. 

Arvioni mukaan lakiehdotukset täyttävät perustuslain 80 §:n asettamat säädöstasoa 

koskevat vaatimukset. Tältä osin voidaan kuitenkin valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta 

kiinnittää huomiota kahteen lähinnä säännöksen kirjoittamistapaa koskevaan kysymykseen, 

1. lakiehdotuksen 5 §:n mukaan opintotuen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on 

muun ohella opinnoissa edistyminen. Lakiehdotuksen 5 b §:n 1 momentin mukaan opiskelijan 

edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule "olennaisesti" 

ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa. 

Saman pykälän 6 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin "opintojen 

riittävän edistymisen perusteista". Esityksen perustelujen mukaan valtioneuvoston asetuksella 

voitaisiin yksityiskohtaisemmin säätää, milloin opintojen edistymistä voidaan pitää riittävänä (ks. 

HE, s. 15). On sinänsä selvää, ettei laissa voida yksityiskohtaisesti säätää opinnoilla vaadittavasta 

etenemistahdista. Pidän tästä syystä valtio-sääntöoikeudellisesti mahdollisena, että tältä osin laissa 



 

ainoastaan todetaan ehdotetulla tavalla, ettei määritelty tukiaika saa "olennaisesti" ylittyä. En 

kuitenkaan pidä perustuslain 80 §:n sanamuoto ("yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista") huomioon ottaen onnistuneena, että asetuksenantajan valtuus ulotettaisiin opintojen 

riittävän edistymisen "perusteista" tarkemmin säätämiseen, vaan asetuksenantovaltuus tulisi muo-

toilla niin, että siinä ei käytettäisi "perusteisiin" viittaavaa ilmaisua. 

2. lakiehdotuksen 3 a §:n 1 momentin mukaan koulumatkatukea ei myönnetä muun 

muassa sellaiselle opiskelijalle, joka voisi asua maksutta koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä 

asunnossa, jollei opiskelija erityisistä syistä voi ottaa asuntoa vastaan. Pykälän 2 momentin 

mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään erityisistä syistä, joiden perusteella opiskelijan ei 

katsota voivan ottaa koulutuksen järjestäjän ylläpitämää asuntoa vastaan. Hallituksen esityksen 

perustelujen mukaan tarkoitus olisi, että esimerkiksi terveydelliset tai perheoloihin liittyvät syyt 

voitaisiin katsoa tällaisiksi syiksi. Sääntelyllä on liittymäkohtia perustuslain 9 §:n 1 momentin 

oikeutta valita asuinpaikkansa koskevaan säännökseen. Tuen saamisen liittäminen asumista 

koskevaan kriteeriin ehdotetulla tavalla kaventaa tosiasiallisesti yksilön oikeutta vapaasti valita 

asuinpaikkansa. Tällaiselle sääntelylle on käsillä olevassa asiayhteydessä sinänsä asianmukaisia 

perusteita. Sääntelyn perusoikeusliityntöjen vuoksi pidän kuitenkin onnistuneempana 

sääntelyratkaisuna sitä, että esityksen perusteluissa mainitut terveydelliset ja perheoloihin liittyvät 

syyt kirjoitettaisiin suoraan säännökseen esimerkeiksi niin, että 1 momentin mukaan tuen 

ulkopuolelle jäisi opiskelija, joka voisi asua maksutta koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä 

asunnossa, jollei opiskelija "terveydellisistä, perhesuhteisiin liittyvistä tai muista erityisistä syistä" 

voi ottaa asuntoa vastaan. Tällöin asetuksenantovaltuuteen voitaisiin lisätä määre, jonka mukaan 

valtioneuvoston asetuksella säädetään "tarkemmin" erityisistä syistä, joiden perustella asuntoa ei 

katsota voitavan ottaa vastaan. 

Edellä olevan perusteella katson, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain 
sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 93/2003 vp) 
 
 
 
 
 
 
 
Hallituksen esitys on luonteeltaan tekninen siinä mielessä, että siitä poistetaan viittaukset 
eräisiin vanhentuneisiin etuusmuotoihin sekä siirretään lain tasolle sellaisia seikkoja, joista 
perustuslain 80 §:n mukaan on säädettävä lailla. Perustuslain 80 §:n ohella hallituksen 
esitystä on arvioitava perustuslain 124 §:n nojalla. Perusoikeuksien kannalta merkittäviä 
säännöksiä ovat perustuslain 16 § ja 21 §. 
 
Molempien lakiehdotusten muutosesitykseen sisältyvät asetuksesta lakiin tapahtuvat 
siirrot näyttävät olevan asianmukaiset ja siten ehdotettu lainsäädäntö täyttää perustuslain 
80 §:n 1 momentin asettaman edellytyksen yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteiden lailla säätämisestä. Lakiehdotuksen 1 §:n 3 momentin 3 kohdassa näytetään 
tosin lain soveltamisalaa määriteltävän asetuksella. Jos kyseessä on asetuksella säädetty 
teknisluonteinen kirjaamistoimenpide, voitaneen soveltamisalan tällaista säätämistä pitää 
asianmukaisena. 
 
Asianmukaisesti näyttää myös säädetyn korkeakoulujen opintotukilautakunnista, joita ase-
tetaan myös yksityisissä ammattikorkeakouluissa. Tehtävät on niille annettu perustuslain 
124 §:n mukaisesti lailla tai lain nojalla eikä siirto näytä vaarantavan perusoikeuksia tai 
oikeusturvaa. 
 
Hallituksen esitykseen sisältyvää opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen sekä ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia on perusoikeuksien kannalta 
arvioitava perustuslain 16 §:n 2 momentin nojalla, joka edellyttää lailla tarkemmin säädet-
täväksi jokaisen yhtäläisestä mahdollisuudesta opiskella varattomuuden sitä estämättä. 
Lakiehdotuksia on tältä osin arvioitava etuuksien saamisedellytysten, kattavuuden, tason 
ja keston kannalta. Opintotukilain merkitys perustuslain 16.2 §:n mukaisen julkisen vallan 
velvollisuuden täyttämisen arvioinnissa on suuri sen johdosta, että opintotuki on ainoa 
yleisesti kaikkea perusopetuksen jälkeistä opiskelua koskeva tuen muoto, johon ei sisälly 
erityisiä esimerkiksi työmarkkinastatusta koskevia säännöksiä. 
Hallituksen esityksen johdosta opintotuen saamisedellytykset eivät juuri muutu. Vähäiset 
muutokset selkeyttävät yleensä ongelmallista työttömyysturvan ja opiskelun aikaisen tuen 
välistä rajalinjaa. Opintotuen kattavuutta laajennetaan mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden 
osalta ja heidän asemaansa selkeytetään. Myös tältä kannalta hallituksen esitys näyttää 
täyttävän sille asetettavat vaatimukset. 
 
Hallituksen esityksellä ei puututa opintotuen eikä koulumatkatuen tasoon. Tason arvioin-
nissa olennaista on, ettei varattomuus estä opiskelua. Opiskelun suhteen edellytetään 
henkilön nostamista tietylle tasolle, mutta ei esimerkiksi perustoimeentulon turvaamista 
etuudella sinänsä. Kyse on tuen tarpeen olemassa olosta. Opintotuen mitoituksessa voi-
daan ottaa huomioon myös vanhempien elatusvelvollisuus, joka lapsen elatuksesta anne-
tun lain nojalla koskee koulutuksen aikana täysi-ikäistäkin lasta. Julkisella vallalla on näin 
ollen opintotuen ja koulumatkatuen tason suhteen enemmän liikkumavaraa kuin perustus-
lain 19.2 §:ssä mainittujen elämänolosuhteiden aikana. Tuen kesto näyttää myös asian-
mukaiselta, kun se kattaa opiskelun keston vuosittain ja kokonaisuutena. 
 



 
Opintotuki yhteensovitetaan eräissä tapauksissa opiskelijan vanhempien ja puolison tulo-
jen kanssa. Kotimaassa saatujen tulojen osalta asiaan ei liity ongelmia, kun kyseessä ovat 
verotettavat tulot, jotka Kansaneläkelaitoksella on lain nojalla oikeus saada. Opiskelijalla ei 
aina ole edellytyksiä saada vanhempiensa tai puolisonsa ulkomailta saamien tulojen mää-
rää tietoonsa siten kuin opintotukilakiehdotuksen 22 § edellyttää. Jos hän ei näitä tietoja 
saa ja jos se muodostaa opintotuen epäämisperusteen, saattaa perustuslain 16 §:n 2 mo-
mentissa turvattavaksi säädetty mahdollisuus varattomuuden estämättä harjoittaa opintoja 
vaarantua. 
 
Periaatteellinen huomautus on myös tehtävä sen suhteen, että avopuolisolle ei ole elatus-
velvollisuutta, joten hänen tulojensa huomioon ottaminen ei ole asianmukaista. Tilannetta 
lieventää se seikka, että puolison tulot vaikuttavat vain asumislisään, jota maksetaan yh-
teiseen asuntoon. 
 
Opintotuen myöntämiseen liittyvät hallinnolliset menettelyt näyttävät olevan perusoikeuksi-
en kannalta asianmukaiset varsinkin, kun koulumatkatukipäätöksen kirjallista muotoa kos-
keva 8 §:n säännös ehdotetaan kumottavaksi. 
 
 
 
 
 

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2003 
 
 
 
 

Pentti 
Arajärvi 
OTT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi opintotukilain sekä 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 

muuttamisesta (HE 93/2003 vp). 
 
 
 
 
1. Sääntelytaso ja valtuutussäännökset 

 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa opintotuki- ja koulumatkatukilainsäädäntö vastaamaan 

uuden perustuslain säätämistasoa ja valtuutussäännöksiä koskevia vaatimuksia. Hallituksen esityksen 

perusteluissa on viitattu erityisesti perustuslain 80 ja 119 §:ään. Viittauksia on syytä täydentää 

näkökohdilla, jotka koskevat perusoikeuksia koskevalta sääntelyltä edellytettävää tasoa. Lisäksi on 

mainittava jäljempänä jaksossa 3. käsiteltävä perustuslain 124 §, joka niin ikään sisältää lailla 

säätämisen vaatimuksen ja joka on merkityksellinen yksityisoikeudellisten yhteisöjen tai säätiöiden 

ylläpitämien ammattikorkeakoulujen opintotukilautakuntien yhteydessä. 
 

Perustuslakivaliokunta on yleisesti korostanut periaatetta, jonka mukaan kaikista perusoikeuksien 

käyttämisen kannalta keskeisistä seikoista on säädettävä lailla. Lisäksi eri perusoikeuksia koskevissa 

säännöksissä on viittauksia lakitasoiseen täydentävään sääntelyyn. 
 

Opintoja ei ole perustuslain 19 §:n 2 momentissa mainittu sellaisena elämäntilanteena, jonka varalta 

jokaiselle on lailla taattava oikeus perustoimeentulon turvaan. Opintotuen ja koulumatkatuen 

perusoikeuskytkentä on sen sijaan perustuslain  16  §:n 2 momentin 
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säännöksessä, jonka mukaan "julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään,   jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä   ja erityisten tarpeidensa 

mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden estämättä". Tässä 

säännöksessä on siis nimenomainen lailla säätämisen vaatimus. 
 

Lakiehdotukset täyttävät yleisesti ottaen perustuslaista lakitasoiselle sääntelylle ja säädösvallan 

delegoimiselle asetetut vaatimukset. Joitakin lakitasoisen sääntelyn tai valtuutussäännöksen 

väljyyttä koskevia huomautuksia on kuitenkin syytä tehdä. 
 

Opintotukilain 5b §:n 6 momentiksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan "valtioneuvoston 

asetuksella säädetään tarkemmin opintojen riittävän edistymisen perusteista". Kun oikeus 

opintotukeen riippuu opintojen riittävästä edistymisestä, asetuksenantajalle jäävää harkintavaltaa 

voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti arveluttavan laajana, vaikka otettaisiinkin huomioon 

pykälän muiden momenttien säännökset. Saman pykälän 5 momentiksi ehdotetaan takaisinperintää 

koskevaa säännöstä, jonka mukaan "opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia ei ole 

lukukauden aikana lainkaan tai olosuhteista ilmenee, ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa 

päätoimisesti". Takaisinperintää, joka koskettaa opintotuen saajan omaisuudensuojaa, ei nähdäkseni 

ole valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää nojata näin epämääräisesti muotoiltuun perusteeseen. 
 

Koulumatkatukea koskevassa lakiehdotuksessa voidaan valtiosääntöoikeudellisin perustein 

arvostella 3a §:n 2 momentin valtuutussäännöstä, jonka mukaan "valtioneuvoston asetuksella 

säädetään erityisistä syistä, joiden perusteella opiskelijan ei katsota voivan ottaa koulutuksen 

järjestäjän ylläpitämää asuntoa vastaan". Tässäkin tapauksessa asetuksenantajalla olisi laaja 

harkintavalta säätää perusteista, jotka vaikuttavat lakisääteistä etuutta koskevaan oikeuteen. 
 
 
 
 
2. Ulkomaalaisten asema 

 

Suomen perustuslain 2 luvussa nykyisin säännellyt perusoikeudet on pääsäännön mukaan turvattu 

myös ulkomaalaisille. Tämä koskee myös PL 16 §:n mukaisia sivistyksellisiä oikeuksia. Lisäksi 

ulkomaalaisten asemaa tarkasteltaessa on otettava huomioon PL 6 §:n 2 momentin 

syrjintäkieltosäännös. Sen mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tällaisena henkilöön liittyvänä syynä on pidettävä myös 

kansalaisuutta. 
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Hallituksen ehdotuksen mukaan opintotukea voitaisiin myöntää vain sellaiselle ulkomaalaiselle, 

joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu. Lisäksi 

on ehdotettu säädettäväksi eräistä lisäedellytyksistä, jotka eriytyvät sen mukaan, onko 

ulkomaalainen Pohjoismaan, EU-valtion vai muun valtion kansalainen (1.3 §). 

Säätämisjärjestysperusteluiden mukaan ehdotus "turvaisi ulkomaalaisille nykyistä paremmin 

perustuslain 6 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisen kohtelun". Hallituksen esityksen perusteluissa ei 

kuitenkaan ole esitetty niitä perusteita, joiden vuoksi olisi valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää 

soveltaa ulkomaalaisiin eri kriteereitä kuin Suomen kansalaisiin ja myöntää oikeus opintotukeen 

vain tietyt kriteerit täyttäville ulkomaalaisille. Ulkomaalaisasioita koskevassa 

lainsäädäntökäytännössä Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaisten asettaminen muista 

ulkomaalaisista poikkeavaan asemaan on laajalti hyväksytty perinteisten pohjoismaisten siteiden ja 

EU-velvoitteiden vuoksi. Sen sijaan esimerkiksi opintotukioikeuden myöntäminen vain niille 

ulkomaalaisille opiskelijoille, joiden Suomessa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu, vaatisi 

nimenomaisia perusteluja, jotta ehdotuksen valtiosääntöoikeudellista hyväksyttävyyttä voitaisiin 

näiltä osin arvioida. 
 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkielto edellyttää niin ikään, että ehdotuksen 1 §:n 4 

momentin rajoituksille, jotka koskevat Suomen kansalaisten oikeutta saada opintotukea ulkomailla 

harjoitettaviin opintoihin, esitetään hyväksyttävät perusteet. 
 
 
 
 
3. Ammattikorkeakoulujen opintotukilautakunnat 

 

Ammattikorkeakoulut voivat olla myös yksityisoikeudellisten yhteisöjen tai säätiöiden ylläpitämiä. 

Silloin kun näin on asianlaita, niiden opintotukilautakunnat hoitavat perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla julkista tehtävää. Perustuslain 124 §:n mukaan julkisia hallintotehtäviä voidaan 

uskoa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Tämän vuoksi opintotukilakiin 

ehdotettua 9a §:n valtuutussäännöstä olisi syytä täsmentää siten, että siitä käy riidattomasti ilmi, että 

Kansaneläkelaitokselle siinä annettu toimivalta perustuu suoraan lakiin. 

 

Hallintolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sovellettavuus yksityisten 

yhteisöjen ja säätiöiden ylläpitämien ammattikorkeakoulujen opintotukilautakuntiin voidaan ehkä 



 

perustella näiden lakien soveltamisalasäännösten tulkinnalla. Asiasta olisi kuitenkin selkeintä säätää 

lailla (vrt. Pe VL 74/2002 vp) 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi 

opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulu-

matkatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 93/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

sivistysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto sivistysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

, Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö 

- professori Pentti Arajärvi 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

Kaarlo Tuori 



 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HE 93/2003 vp Versio 0.1 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatil-

lisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia. Tarkoitus on selkeyttää 

lainsäädäntöä ja nostaa lakia alemmalla säädöstasolla nykyisin annettua sääntelyä 

perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Lakiehdotukset sisältävät nykyistä tar-

kempia säännöksiä muun muassa opintotuen ja koulumatkatuen saamisen edellytyksistä 

samoin kuin ulkomaalaisen oikeudesta saada opintotukea. Esitys liittyy vuoden 2004 

talousarvioesitykseen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. Uusia 

säännöksiä opintotukilain siirtymäsäännöksessä tarkoitetun kumotun opintotukilain nojalla 

myönnettyjen opintolainojen lainaehdoista sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 

2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n 

säännösten kannalta asetuksen antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä samoin kuin 

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten ja valtionhallintoa koskevien 119 §:n 

säännösten kannalta. Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt suotavana, että esityk-

sestä hankitaan eduskuntakäsittelyn aikana perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Opiskelun tukeminen 
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Julkisen vallan on perustuslain 16 §:n 2 momentin perusteella turvattava jokaiselle yh-

täläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta 

kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden estämättä. Säännöksellä on jul-

kiselle vallalle asetettu yleinen velvollisuus huolehtia muun muassa siitä, että varattomuus 

ei estä opetuksen saamista (HE 309/1993 vp, s. 64/1). Oikeus saada muuta kuin pe-

rusopetusta varattomuuden estämättä on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään. S ään te ly varaus edellyttää oikeuden turvaamista koskevien säännösten anta-

mista lain tasolla, mutta jättää sääntelyn tarkemman sisällön lainsäätäjän harkintavaltaan 

(PeVM 10/1998 vp, s. 12/1). 

Perustuslain 80 §:n 1 momentti sisältää lain alaa täsmentävän lausekkeen, jonka 

mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-

oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Lauseke rajoittaa yhtäältä 

lainsäätäjän valtaa siirtää asioita asetuksen tasolla säänneltäviksi ja toisaalta asetuksen-

antajan valtaa antaa säännöksiä lausekkeessa tarkoitetuista asioista (HE 1/1998 vp, s. 

131/11). 

Lainsäädäntö opinto- ja koulumatkatuesta täyttää omalta osaltaan perustuslain 16 §:n 

2 momentissa säädettyä toimeksiantoa. Ehdotetut lainsäädännön muutokset ovat si-

sällöltään perustuslain kannalta ongelmattomat. Myös asetuksen antamiseen valtuuttavat 

säännökset ovat pääosin asianmukaiset; valtuuksien nojalla ei ehdoteta säädettäväksi 

opinto- tai koulumatkatuen saamisen kannalta olennaisista seikoista. Valiokunta kiinnittää 

huomiota vain joihinkin yksityiskohtiin. 

Opinnoissa edistyminen on 5 §:n 1 momentin perusteella opintotuen myöntämisen 

yleinen edellytys. Opintojen edistymistä pidetään 5 b §:n 1 momentin mukaan riittävänä, 

jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja 

varten määriteltyä tukiaikaa. Opintojen riittävän edistymisen perusteista säädetään 

tarkemmin 6 momentin nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 1 momentti rajoittaa erilaisiin opintoihin kohdistuvassa sääntely-yhteydessä 

asetuksenantovaltuutta riittävästi. Opintojen riittävän edistymisen perusteista säätämistä 

tarkoittava sanamuoto ei kuitenkaan ole perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta 

onnistunut (PeVL 33/2002 vp, s. 3/II). Valtuussäännöksen sanamuotoa on syytä tarkistaa 
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esimerkiksi niin, että sen nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä opintojen riittävän 

edistymisen arvioimisesta. 

Opintotuen maksamista voidaan 5 b §:n 1 momentin perusteella jatkaa opintojen 

riittämättömästä edistymisestä huolimatta, jos opiskelija esittää erityisiä syitä opintojen 

tilapäiselle hidastumiselle. Hyväksyttävinä syinä säännöksessä mainitaan opiskelijan tai 

lähiomaisensa sairaus, opiskelijan vaikea elämäntilanne tai tilapäisesti vaikuttanut muu 

erityinen syy. Selvää valiokunnan mielestä on, että myös raskaus ja lapsen syntymä ovat 

säännöksessä tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä. Niiden mainitsemista itse säännöksessä on 

aiheellista vielä harkita. 

Ulkomailla opiskelevan opintotukeen kuuluvan asumislisän määrästä säädetään 14 a 

§:n 3 momentissa. Sen mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää asumislisän 

määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen. Valtuutus on varsin väljä. Sitä on syytä 

pyrkiä täsmentämään maininnoin esimerkiksi vuokratason arviointi- tai vertailu-perusteista 

taikka asumislisän vähimmäismäärästä tai -osuudesta alhaisen vuokratason maissa. 

Koulumatkatukea ei 2. lakiehdotuksen 3 a §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella 

myönnetä opiskelijalle, joka voisi asua maksutta koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä 

asunnossa. Tuki kuitenkin myönnetään myös tällöin, jos opiskelija ei erityisistä syistä voi 

ottaa asuntoa vastaan. Säännöksessä tarkoitetuista erityisistä syistä säädetään pykälän 2 

momentin perusteella annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Valtuutus on varsin väljästi 

lain säännöksin sidottu. Tarkoitus esityksen perustelujen mukaan on, että esimerkiksi 

terveydelliset ja perheoloihin liittyvät syyt voitaisiin katsoa laissa tarkoitetuiksi erityisiksi 

syiksi. Valiokunta pitää sääntelyn täsmällisyyden kannalta tärkeänä, että pykälän 1 

momentin 2 kohtaa täydennetään esityksen tätä tarkoitusta vastaavin sanonnoin ja että 2 

momentti muotoillaan valtuudeksi antaa asiasta lakia tarkempia säännöksiä asetuksella. 
 
 
 

Kansaneläkelaitoksen tehtävien siirtäminen 

Kansaneläkelaitos voi lakiehdotuksen 9 a §:n 4 momentin nojalla sopia korkeakoulun 

kanssa, että korkeakoulun opintotukilautakunta hoitaa opintotukilaissa säädetyt tehtävät 

omien opiskelijoidensa osalta. Toimivallasta sopimista koskeva sääntely on huomi-
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onarvoinen perustuslain 21 §:n sen säännöksen kannalta, jonka mukaan jokaisella on 

oikeus saada asiansa käsitellyksi lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Merki-

tyksellinen on myös perustuslain 2 §:n 3 momentti. Sen mukaan julkisen vallan käytön 

tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Yliopistojen itsehallinto on turvattu perustuslain 123 §:n 1 momentin säännöksellä. 

Valiokunta on lisäksi katsonut, että itsehallinnon periaatteita ei voida jättää vaille 

merkitystä kehitettäessä ammattikorkeakouluja maan korkeakoululaitoksen osaksi, ja 

pitänyt itsehallinnon ajatukselle rakentuvaa lainsäädäntöä tämän vuoksi hyväksyttävänä 

(PeVL 74/2002 vp, s. 2/II), Korkeakoulujen itsehallintoon liittyvät näkökohdat puoltavat 

sitä, että Kansaneläkelaitoksen tehtävien siirtäminen korkeakoulun opintotukilautakunnalle 

voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa laitoksen ja korkeakoulun sopimuksella (PeVL 

11/2002 vp, s. 5—7, PeVL 23/1994 vp, s. 2, PeVL 11/1994 vp, s. l/H). Sääntely ei vaikuta 

lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. — Säännöstä on kuitenkin syytä täydentää niin, että 

siitä ilmenee sopimismahdollisuuden koskevan vain Kansaneläkelaitokselle 

opintotukilaissa säädettyjä tehtäviä. 

Kansaneläkelaitos ja korkeakoulu voivat ehdotuksen mukaan sopia tehtävien siir-

tämisestä valtioneuvoston asetuksella säädetyllä tavalla. Asianmukaisempaa on muotoilla 

valtuus tavanomaiseen tapaan niin, että siitä ilmenee minkätyyppisistä sopimuksen 

tekemiseen liittyvistä seikoista valtioneuvosto antaa asetuksella tarkempia säännöksiä. 

Ammattikorkeakoulu voi olla myös yksityisoikeudellisen yhteisön tai säätiön yl-

läpitämä. Ehdotus on siksi merkityksellinen myös perustuslain 124 §:n kannalta. Sen 

mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 

lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Ehdotus ei ole perustuslain 124 §:n vaatimusten kannalta ongelmallinen. Tehtävien 

siirtäminen ehdotetulla tavalla opintotukilautakunnille on epäilemättä tarkoituksen-

mukaista eikä siirron voida arvioida vaarantavan opiskelijoiden oikeusturvaa. Valiokunta 

huomauttaa, että opintotukilautakunnat kuuluvat oikeusturvan ja hyvän hallinnon 

vaatimusten kannalta keskeisten hallinto-oikeudellisten yleislakien soveltamisalaan näiden 



PeVL */2003 vp — HE 93/2003 vp 

lakien omien säännösten perusteella. Selvyyden vuoksi on kuitenkin paikallaan täydentää 

ammattikorkeakoululain 41 §:ää niin, että pykälässä mainittuja lakeja noudatetaan myös 

käsiteltäessä opintotukilaissa tarkoitettua hallintoasiaa ammattikorkeakoulussa (vrt. Pe VL 

74/2002 vp, s. 6/1). 
 

Muita seikkoja 

Lain soveltamisala. Opintotukilain soveltamisalaa koskevassa 1 §:n 3 momentin 3 koh-

dassa mainitaan kotikunta-asetus. Lain säännöksen sitominen asetukseen tai sitä alem-

manasteiseen säädökseen ei ole säädösten hierarkisten suhteiden kannalta asianmukaista 

(PeVL 39/2002 vp, s. 2/II). Lainkohta on syytä muotoilla uudelleen niin, että siinä ei 

mainita asetusta. — Kotikunta-asetus on annettu vuonna 1994. Valtioneuvoston piirissä on 

syytä arvioida asetuksella annetun sääntelyn suhdetta perustuslain 80 §:n 1 momentin 

vaatimuksiin. 

Lakiehdotuksen 1 §:n 3 momentti on muotoiltu viittauksin eduskunnan käsiteltävänä 

olevan ulkomaalaislakiehdotuksen säännöksiin. Momenttia on mahdollisesti tarkistettava 

teknisesti ennen lain voimaantuloa, jos eduskunta päättää tehdä ulkomaalais-

lakiehdotukseen käsillä olevan viittaussäännöksen kannalta merkityksellisiä muutoksia. 

Enimmäiskorko. Kumotun opintotukilain nojalla myönnettyjen opintolainojen enim-

mäiskorko on 56 §:n 2 momentin mukaan peruskorko lisättynä enintään 1,5 prosenttiyk-

siköllä. Määrää, jolla enimmäiskorko saa ylittää peruskoron, voidaan muuttaa saman 

momentin nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Kysymys on asetuksenanta-jan 

toimivallasta muuttaa lakia. Tähän nähden on ongelmallista, että valtuus on täysin avoin. 

Valtuutus on välttämättä sidottava säännöksessä yksiselitteiseen laskentaperusteeseen 

(PeVL 62/2002 vp, s. 3/II), jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. — Valiokunnan mielestä on aiheellista vielä harkita, onko lain 

muuttamista tarkoittava valtuus asiallisesti lainkaan tarpeen. 

Yhdenvertaisuus. Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntelyn kannalta voidaan nähdä 

jonkin asteisena pulmana, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnetään opinto-

tukea 1 §:n 4 momentissa mainituilla edellytyksillä vain Suomen kansalaiselle. On kui-
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tenkin selvää, ettei valtio ole yleisesti velvollinen tukemaan ulkomaalaisten opiskelua 

ulkomailla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Euroopassa vain pohjoismaat 

myöntävät ylipäätään opintotukea tutkinnon suorittamiseen ulkomailla ja tätä tukea 

myönnetään pääsäännön mukaan vain oman maan kansalaisille. Opintotukijärjestelmien 

eurooppalaisen sääntelyn tällaisessa kehitysvaiheessa on valiokunnan mielestä hy-

väksyttävää rajata muut kuin Suomen kansalaiset käsillä olevan opintotukimuodon ui-

kopuolle. Perustuslain yhdenvertaisuussäännökset toisaalta puoltavat sääntelyn kehittä-

mistä siten, että opintotukea ulkomailla harjoitettaviin opintoihin voitaisiin myöntää myös 

Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle samankaltaisin edellytyksin kuin Suomen 

kansalaiselle. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin 

vain, jos valiokunnan sen 56 §:n 2 momentista 

tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2003 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Anne Huotari /vas 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax Ix  
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 



PeVL */2003 vp — HE 93/2003 vp 

Arto Salonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


