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Tarkastuskertomus 2/2022 Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnok-
sesta palautetta seuraavasti: 

− sosiaali- ja terveysministeriö, 5.4.2022, 

− opetus- ja kulttuuriministeriö, 4.4.2022. 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista 

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö katsoo, että tarkastus tuo esille tärkeää tietoa sekä kiittää suosituksista ja neuvoista 
uudistusten toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tarkastuskertomus on keskittynyt 
olennaisiin kysymyksiin sekä antaa tarpeellista tietoa opiskelijoiden tilanteesta ja erityisesti uudistuk-
sista, niiden onnistumisesta ja etukäteen tehtyjen arvioiden oikeellisuudesta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö myös toteaa, että yleistä asumistukea koskevat havainnot ovat oikeaan osuvia sekä tarjoavat fak-
tatietoa yleiseen keskusteluun ja etuuksien kehittämiseen.  

Ministeriöt kommentoivat tarkastuskertomuksen johtopäätöksiä seuraavasti (kommentoidut johtopää-
tökset alla kursivoituina): 

Vuoden 2017 asumistukiuudistus johti huomattaviin ennakoimattomiin menoihin 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että uudistuksen tietopohjan epäluotettavuus ei ollut tiedossa 
valmisteluvaiheessa. Ministeriön mukaan erillinen selvitys uudistuksen vaikutuksista ja pidempi valmis-
teluaika olisivat mahdollistaneet paremmin erilaisten vaihtoehtoisten ennusteiden laatimisen. Sosiaali- 
ja terveysministeriön mukaan asumistukiuudistuksen kustannusarvion selkeää ylittymistä ja sen syiden 
arviointia koskevat tarkastuskertomuksen osiot ovat hyödyllisiä tulevien uudistushankkeiden näkökul-
masta. Sosiaali- ja terveysministeriö myös katsoo, että tarkastuskertomus vahvisti ministeriön oletuk-
sen siitä, että opiskelijoiden avoliittoja koskevat ongelmalliset tulkintatilanteet eivät ole kovin yleisiä 
toisin kuin julkisuudessa toisinaan esitetään. 

Opintolainahyvitys aiheutti ennakoimattomia menoja mutta myös myönteisiä välillisiä vaikutuksia 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausunnossaan, että opintolainahyvitysmenojen kasvua ei ole tois-
taiseksi pidetty ongelmallisena etuuden myönteisten työllisyysvaikutusten takia. Ministeriö tuo tarkas-
tuskertomuksen tavoin esille, että opintolainahyvitysmenojen kasvun taustalla on opintolainan käytön 
lisääntyminen tavoiteltua enemmän. Ministeriö toteaa, että vuoden 2017 uudistusta valmisteltaessa 
tarkasteltiin toimia, joilla voitaisiin hillitä opintolainahyvitysmenojen kasvua. Hyvitysehtojen muuttami-
nen takautuvasti ja siirtymäajan määrittely nähtiin kuitenkin ongelmallisena. Ministeriö viittaa lausun-
nossaan Kelan tutkimuksesta tilaamaansa selvitykseen, johon viitataan myös kertomuksessa. 
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Ministeriön mukaan sen tarkoituksena on seurata opintolainahyvityksen käyttöä ja kartoittaa järjestel-
män kehittämistarpeita myös tulevaisuudessa.     

Opintotuen saajien keskimääräiset tulot kasvoivat merkittävästi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö viittaa tarkastuskertomuksessa esitettyyn havaintoon, jonka mukaisesti 
opintotuen saajien keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 32 prosentilla vuosina 2010–2019. Ministeriö 
toteaa, että samalla ajanjaksolla palkansaajien ansiotulot kasvoivat noin 17 prosenttia.  

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien velkaantumisriskiin on kiinnitettävä huomiota 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että opintolainan takaisinmaksuongelmat johtuvat osittain laina-
painotteisesta opintotuesta. Ministeriö kuitenkin katsoo, että opintotukijärjestelmällä ei voida vaikut-
taa lainan käytön ja takaisinmaksuongelmien taustalla oleviin juurisyihin, kuten työttömyydestä johtu-
vaan pienituloisuuteen. Ministeriön mukaan lainaan liittyvät ongelmat vähenisivät, jos opintotuki olisi 
opintorahapainotteisempi tai opintolainan nostamista rajoitettaisiin.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuo esille lausunnossaan, että velkaongelmia voi syntyä tarkastuskerto-
muksessa esille tuotujen syiden lisäksi myös silloin, jos opinnot keskeytetään melko pian lainan nosta-
misen jälkeen. Ministeriö myös huomauttaa, että suurin osa opintovelallisista hoitaa lainansa moitteet-
tomasti.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että kertomuksessa on kiinnitetty huomiota ammatillisten 
opiskelijoiden velkaongelmiin.   

Ministeriöt kommentoivat tarkastuskertomuksen suosituksia seuraavasti (kannanottoluvun suositukset 
alla kursivoituina): 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi seurata opintotuen riittävyyttä henkilötason aineistoilla siten, 
että opintotuen saajien tulojen muodostumisesta saataisiin ajantasaista tietoa tulolajeittain, kotita-
loustyypeittäin ja alueittain.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannattaa tarkastusviraston suositusta seurata opintotuen riittävyyttä 
henkilötason aineistoilla ajantasaisen tiedon saamiseksi. Ministeriön mukaan tämä edellyttää yhteis-
työtä Kelan kanssa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että opintotuen riittävyyden yksityiskoh-
taisempi seuranta on tarpeen. 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi toteuttaa rekisteripohjainen selvitys opintolainan käytön ja vel-
kaongelmien vaikutuksista toisen asteen opiskelijoiden jatkokoulutushalukkuuteen. Ministeriön tulisi 
myös etsiä keinoja toisen asteen opiskelijoiden lainaturvallisuuden lisäämiseksi.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannattaa tarkastusviraston suosittelemaa rekisteripohjaista selvitystä 
opintolainan käytön ja velkaongelmien vaikutuksista toisen asteen opiskelijoiden jatkokoulutushaluk-
kuuteen. Ministeriön mukaan selvitettäviä kysymyksiä tulee kuitenkin pohtia vielä tarkemmin.  

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi opintotukea kehitettäessä kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin 
toteuttaa uudistuksista luotettavia vaikutusarviointeja.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy tarkastusviraston suositukseen huomion kiinnittämisestä luotetta-
vien vaikutusarviointien toteuttamiseen. Ministeriön mukaan tämä edellyttää aikaa ja resursseja, jotka 
mahdollistaisivat perusteelliset esiselvitykset, mikrosimuloinnit ja kokeilut. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää kuitenkin ongelmallisena kertomuksessa esitettyä kantaa, jonka 
mukaan merkittävimmät uudistukset tulisi porrastaa esimerkiksi ajallisesti tai maantieteellisesti, jolloin 
vaikutuksista olisi mahdollista tuottaa aiempaa luotettavampaa arviointitietoa. Ministeriön mukaan 
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tämä olisi ongelmallista opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja toimeenpanoon liittyvän työmäärän kan-
nalta. VTV huomauttaa, että sen tietojen mukaan ehdotettua toimintatapaa ei ole arvioitu perustusla-
kivaliokunnassa opintotukiuudistusten yhteydessä. Perustuslakivaliokunnan linjausten perusteella ko-
keilut, joilla hankitaan tietoja suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista voi muodostaa hyväksyt-
tävän perustelun yhdenvertaisuudesta poikkeamiselle. Uudistusten ajallisella ja maantieteellisellä por-
rastamiselle pyrittäisiin kokeiluiden tapaan tuottamaan luotettavaa arviointitietoa vaikutuksista ennen 
kuin uudistus toteutettaisiin koko kohdejoukolle. Koska ehdotettua toimintatapaa ei ole kuitenkaan ar-
vioitu opintotuen kohdalla, tarkastuskertomuksessa muotoilua on muutettu seuraavasti: ”Merkittävim-
mät uudistukset olisi jatkossa perusteltua porrastaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ajallisesti tai 
maantieteellisesti, jolloin vaikutuksista voitaisiin tuottaa aiempaa luotettavampaa arviointitietoa.” 

4. Valtioneuvoston tulisi toteuttaa rekisteripohjainen selvitys opintojen aikaisen työssäkäynnin vaiku-
tuksista tulevaan työllistymiseen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa olevansa käynnistämässä selvitystä, jonka kohteena ovat korkea-
kouluopiskelijat. Ministeriön tarkoituksena on myös selvittää kaikkien koulutusasteiden osalta opinto-
tuen tulorajojen korottamisen vaikutuksia opintotuen käyttöön, työssäkäyntiin ja opiskeluaikoihin.  

Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö huomauttaa lausunnossaan, että kertomusluonnoksessa ei mainita vuo-
sien 2010–2014 opintotukiuudistusten taustalla olevaa työryhmätyötä. Vuoden 2011 uudistuksen taus-
talla ollut opintotuen kehittämisehdotuksia valmistellut johtoryhmä ja sen selvitys kuitenkin mainitaan 
tarkastuskertomuksen ensimmäisessä faktalaatikossa. Lopullisen tarkastuskertomuksen ensimmäiseen 
lukuun on lisätty viittaus myös muihin työryhmiin ja niiden mietintöihin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei esittänyt lausunnossaan teknisluonteisia täsmennys- ja korjausehdotuk-
sia. 

Lisätietoja: Johtava tuloksellisuustarkastaja Ville-Veikko Pulkka, p. 09 432 5748 
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