OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Hallitusneuvos
Antti Randell

Muistio
20.8.2020

Liite 1

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPINTOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA
1

Asian tausta ja asetusehdotuksen pääasiallinen sisältö
Opintotuen jatkuvan saamisen edellytyksenä on opinnoissa edistyminen ja opintojen edistymistä seurataan vuosittain. Opintojen riittävästä edistymisestä säädetään opintotukilain (65/1994) 5 b §:ssä,
jonka mukaan opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei
tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa. Jos opiskelija ei ole edistynyt opinnoissaan riittävästi, saa hän opintojen edistymisen seurantaa koskevan selvityspyynnön. Opiskelijan selvityksen perusteella Kansaneläkelaitos arvioi, voidaanko opintotuen maksamista jatkaa toistaiseksi tai määräaikaisena vai tuleeko tuki lakkauttaa. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka
opintosuorituksia ei ole riittävästi, jos opiskelija esittää hyväksyttävän syyn, jonka vuoksi opinnot ovat
hidastuneet.
Opintotukilain 5 b §:n 5 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opintojen riittävän edistymisen arvioimisesta. Opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(869/2017) 3 §:ssä säädetään korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioimisesta.
Korkeakouluopiskelijan opintojen edistymistä seurataan, jos opiskelija on saanut opintotukea korkeakouluopintoihin edeltävänä lukuvuotena, eli 1.8.–31.7. välillä. Asetuksen 3 §:n mukaan vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa korkeakouluopiskelijan opintojen edistymistä arvioidaan viimeisimmän päättyneen lukuvuoden (seurantalukuvuosi) ajalta ja koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on seurantalukuvuoden ajalta vähintään 20
opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus) ja tukikuukautta kohden keskimäärin vähintään 5 opintopistettä joko seurantalukuvuoden ajalta tai koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti.
Opintojen edistymisen seurannassa huomioitava edistymisen seurannan tukikuukausi on kalenterikuukausi, jolta opiskelija on saanut joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia.
Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 ja 6.4.2020 covid-19-epidemiaan liittyvien poikkeusolojen vuoksi asetukset varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020 ja 191/2020, jäljempänä soveltamisasetukset). Soveltamisasetuksilla
rajoitettiin opetus- ja muun toiminnan järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla. Korkeakoulujen
osalta soveltamisasetuksissa säädettiin muun muassa, että korkeakoululla ei ole velvollisuutta järjestää
tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot säädetyssä
tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos korkeakoulu päättää koulutuksen järjestämisestä opetussuunnitelmasta poikkeavilla tavoilla. Asetukset olivat voimassa 18.3.–13.5.2020. Lisäksi aluehallintovirastot
antoivat 17.3.2020 ja 8.4.2020 tartuntatautilain (1227/2016) nojalla päätökset oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilojen sulkemisesta. Tilojen sulkemista koskevat päätökset olivat voimassa 18.3.–13.5.2020. Etäopetus korkeakouluissa jatkui hallituksen suosituksen mukaisesti pääsääntöisesti lukuvuoden 2020 loppuun saakka.
Covid-19-epidemian ja siitä johtuvien rajoitusten johdosta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluedellytykset ovat vaikeutuneet, minkä seurauksena opintosuoritusten määrä on keväällä 2020 voinut vähentyä. Osalla korkeakoulutuksen aloista on alan luonteen vuoksi ollut etäopiskelumahdollisuuksia rajallisesti. Osa opetussuunnitelman mukaisesta opiskelusta edellyttää esimerkiksi työskentelyä laboratorioissa tai muissa erikoistiloissa, jotka ovat olleet poissa käytöstä. Poikkeustilanteen yllättävyyden
vuoksi korvaavien opintojen suorittaminen ei ole välttämättä ollut mahdollista. Lisäksi joidenkin opis-

kelijoiden opinnot ovat estyneet kokonaan esimerkiksi opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen peruunnuttua. Etenkin sosiaali- ja terveysalan ja opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva pakollinen
harjoittelu on voinut peruuntua tai siirtyä myöhempään ajankohtaan. Opiskeluedellytysten heikentyminen voi siten johtaa siihen, että opiskelijan opinnot eivät edisty riittävästi lukuvuoden 2019–2020
aikana. Tällöin opiskelijan tulisi voimassa olevien säännösten mukaisesti antaa Kansaneläkelaitokselle
selvitys opintojen hidastumiseen liittyvistä syistä. Covid-19-epidemiasta johtuvan opintojen hidastumisen tai vaikeutumisen arvioidaan siten lisäävän merkittävästi Kansaneläkelaitoksen lähettämien
opintojen edistymisen seurantaa koskevien selvityspyyntöjen määrää lukuvuoden 2019–2020 osalta.
Tämän vuoksi opintotuesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti
siten, että korkeakouluopiskelijan opintojen edistymisen seurannassa huomioitaisiin covid-19-epidemiasta johtuva poikkeustilanne ja sen vaikutukset opintojen edistymiseen. Tarkoitus on, että syksyllä
2020 suoritettava opintojen edistymisen seuranta voitaisiin toteuttaa tavalla, jolla vältyttäisiin turhilta
selvityspyynnöiltä.
Asetusehdotuksen mukaan syksyllä 2020 korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurannassa lievennettäisiin opintosuoritusvaatimusta lukuvuoden 2019–2020 osalta. Käytännössä edistymisen seurannassa otettaisiin huomioon kaikki opiskelijan opintosuoritukset, mutta tukikuukausikohtainen suoritusmäärä laskettaisiin jakamalla opintosuoritusten määrä tukikuukausien määrällä, joka on
kaksi kuukautta todellista tukikuukausien määrää pienempi. Tarkoituksena on siten huomioida poikkeusoloista ja covid-19-epidemiasta johtuva opiskeluedellytysten heikentyminen lieventämällä opintosuoritusvaatimusta väliaikaisesti kaikilta opintotukea saaneilta. Lievennys tehtäisiin kertaluonteisesti vuonna 2020 toteutettavassa edistymisen seurannassa. Samalla voitaisiin välttää opintojen edistymisen tarpeeton selvittely. Selvitykset olisivat tarpeettomia, koska opintotuen maksamista voitaisiin
joka tapauksessa jatkaa, jos opintosuoritusten vajaus johtuu opintojen hidastumisesta covid-19-epidemiaan liittyvistä syistä. Ehdotuksen mukaan säännös olisi voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021 asti.
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Asetuksenantovaltuus
Opintotukilain 5 b §:n 5 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opintojen riittävän edistymisen arvioimisesta.
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Asetusehdotuksen sisältö
3 a §. Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen lukuvuonna 2019–2020
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 3 a §, jossa säädettäisiin korkeakouluopiskelijan
lukuvuoden 2019–2020 opintojen riittävän edistymisen arvioimiseen liittyvästä poikkeuksellisesta
menettelystä vuonna 2020.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että sen lisäksi, mitä 3 §:n 2, 3 ja 5 momentissa säädetään tukikuukausikohtaisesta suoritusvaatimuksesta, vuonna 2020 suoritettavassa lukuvuotta 2019–2020 koskevassa opintojen edistymisen seurannassa opintosuoritusten määrää tarkasteltaisiin suhteessa sellaiseen tukikuukausien määrään, joka on kaksi kuukautta pienempi kuin opiskelijan seurantalukuvuoden
aikana käyttämä tukikuukausien määrä. Vuonna 2020 suoritettavassa edistymisen seurannassa noudatettaisiin voimassa olevan 3 §:n mukaista menettelyä, mutta 3 §:n 2, 3 ja 5 momentissa tarkoitetun
opintojen riittävän edistymisen arvioimisen yhteydessä Kansaneläkelaitos suorittaisi tukikuukausikohtaisen laskennan, jossa lukuvuoden 2019–2020 ajalta huomioon otettavien tukikuukausien määrää vähennettäisiin kaavamaisesti kahdella tukikuukaudella kaikilta opintotukea lukuvuonna 2019–2020
nostaneilta korkeakouluopiskelijoilta. Siten opintojen riittävän edistymisen arvioimisessa opiskelijalta
edellytettäisiin opintosuorituksia käytännössä 10 opintopistettä vähemmän kuin voimassa olevien
säännösten perusteella.
Voimassa olevan 3 §:n 2 momentin mukaan vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on seurantalukuvuoden ajalta
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vähintään 20 opintopistettä ja tukikuukautta kohden keskimäärin vähintään 5 opintopistettä joko seurantalukuvuoden ajalta tai koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Voimassa olevan 3 momentin mukaan, jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, katsotaan vuosittain suoritettavassa edistymisen seurannassa opintojen edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on 2 momentissa säädetty määrä korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Pykälän 5 momentin mukaan opintojen katsotaan edistyneen opintotukilain
5 b §:n 4 momentissa tarkoitetussa määräajassa riittävästi, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden
alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt, vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5
opintopistettä tukikuukautta kohden. Jos opiskelija on lukuvuonna 2019–2020 nostanut opintotukea
esimerkiksi yhdeksältä kuukaudelta, olisi hänen tällöin tullut suorittaa voimassa olevien säännösten
mukaan seurantalukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus) ja yhdeksää tukikuukautta kohden yhteensä vähintään 45 opintopistettä, jotta opinnot olisivat edistyneet
riittävästi. Ehdotuksen mukaan vuonna 2020 toteutettavassa edistymisen seurannassa huomioitaisiin
tällöin kuitenkin vain seitsemän tukikuukautta lukuvuodelta 2019–2020, jolloin opiskelijan on tullut
suorittaa seitsemää tukikuukautta kohden yhteensä vähintään 35 opintopistettä.
Vaikka edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää ehdotetaan vähennettäväksi kahdella tukikuukaudella, tulee opintotukea nostaneen opiskelijan joka tapauksessa kuitenkin
täyttää 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus myös lukuvuoden 2019–2020 osalta. Jos vähimmäissuoritusvaatimus ei täyty tai opiskelijalla ei ehdotetusta kahden tukikuukauden vähennyksestä
huolimatta ole riittävästi opintosuorituksia, lähetetään hänelle opintojen edistymisen seurantaa koskeva selvityspyyntö.
Edistymisen seurannassa huomioon otettavien kahden tukikuukauden vähennys tehtäisiin kategorisesti kaikilta lukuvuonna 2019–2020 opintotukea nostaneilta riippumatta siitä, kuinka monta tukikuukautta opiskelija on nostanut, tai onko opiskelija nostanut tukensa syksyllä 2019 vai keväällä 2020.
Opintojen edistymisen seuranta kohdistuu koko lukuvuoteen, joten vähennys tehtäisiin, vaikka opiskelija olisi nostanut tukea vain syyslukukaudella 2019. Koska opiskelija on voinut esimerkiksi tulojen
johdosta perua vapaaehtoisesti kevään 2020 opintotuen, olisi opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun
näkökulmasta perusteltua, että myös opintotuen vapaaehtoisesti perunut opiskelija saisi edistymisen
seurantaan lievennystä. Vähennyksessä olisi kyse opintojen edistymisen seurannan kriteerien väliaikaisesta lieventämisestä ja se toteutettaisiin kertaluonteisesti. Vuonna 2021 toteutettavassa edistymisen seurannassa huomioitaisiin lukuvuoden 2019–2020 todellinen nostettujen tukikuukausien määrä
ilman kahden tukikuukauden vähennystä.
Kahden tukikuukauden vähennystä voidaan pitää perusteltuna, koska se sallisi vähäisen vajauksen
opiskelijalta vaadittavaan opintosuoritusmäärään. Vähennystä on pidettävä perusteltuna myös, koska
koronavirusepidemiasta johtuvat korkeakoulujen tilojen sulkemista koskevat päätökset ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat keväällä 2020 olleet voimassa pääosin maaliskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin.
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Vaikutukset
Ehdotus ottaisi huomioon, että korkeakouluopiskelijan opinnot ovat voineet keväällä 2020 tilapäisesti
hidastua ja opintosuoritusten määrä jäädä suunniteltua pienemmäksi koronavirusepidemiasta johtuvien rajoitusten ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi. Tällöin opiskelijalle ei edistymisen
seurannassa lähetettäisi selvityspyyntöä, vaikka opiskelijalle ei olisi esimerkiksi huhti-toukokuulta
kertynyt riittävästi opintosuorituksia. Opiskelijoiden ei siis tarvitsisi vuonna 2020 tehdä Kansaneläkelaitokselle selvitystä opinnoistaan ja niiden hidastumisesta tilanteessa, jossa opintotukeen vaadittava
opintojen riittävä suoritusmäärä on jäänyt hieman vaadittua vähäisemmäksi koronavirusepidemian
vuoksi. Ehdotetun muutoksen arvioidaan siten vähentävän edistymisen seurantaa koskevien tarpeettomien selvityspyyntöjen ja niihin annettavien selvitysten määrää syksyllä 2020. Vuonna 2019 toteutetussa edistymisen seurannassa opiskelijoille lähetettiin yhteensä 13 000 selvityspyyntöä. Ilman ehdotettua säännöstä selvityspyyntöjen määrä voisi Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan kasvaa viime
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vuodesta merkittävästi. Ehdotettu muutos vähentäisi siten merkittävästi sekä Kansaneläkelaitoksen
että opiskelijoiden opintojen hidastumiseen liittyvää selvittelytyötä syksyllä 2020.
Ehdotetulla muutoksella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Edistymisen seurannan
kriteerien väliaikainen lieventäminen voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden selvitysten perusteella tehtävät opintotuen takaisinperintää koskevat päätökset voivat hieman vähentyä lukuvuoden
2019–2020 osalta. Tällöin opiskelijoille jo maksettua opintotukea voi palautua valtiolle takaisinperinnän kautta jonkin verran nykyistä vähemmän. Opintotukeen varatun määrärahan mitoituksessa on kuitenkin varauduttu tällaisiin tuen käytön muutoksiin.
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Asian valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen
kanssa.
Asetusehdotuksen kiireellisyyden vuoksi asetusmuutoksesta ei ole järjestetty erillistä lausuntokierrosta. Asian valmistelun yhteydessä on kuitenkin pyydetty kirjallisia kommentteja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:ltä, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:ltä sekä Suomen yliopistojen
rehtorineuvosto UNIFI ry:ltä ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:ltä. Kaikki neljä
tahoa kommentoivat asetusehdotusta. Annettujen kommenttien mukaan asetusehdotusta pidetään pääosin kannatettavana ja perusteltuna. Kaikki neljä tahoa katsoivat ehdotetun muutoksen olevan tarpeellinen, jotta opintojen edistymisen seurannassa voitaisiin ottaa huomioon mahdolliset covid-19-epidemiasta johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry ja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry katsoivat lisäksi, että ehdotettu lukuvuotta 2019–2020
koskeva edistymisen seurannan kriteerien väliaikainen lievennys tulisi ottaa huomioon myös myöhemmin koko opiskeluaikaa tarkasteltaessa.
Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.
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Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020 ja olemaan voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.
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