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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd 

  
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att 38 § 1 
mom. i lagen om studiestöd ändras. Momen-
tet föreslås bli preciserat så att inte bara en 
borgensfordran som grundar sig på statsbor-
gen utan också den ränta som uppbärs på 

borgensfordran skall kunna sökas ut hos lån-
tagaren utan dom eller beslut. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2005 så snart som möjligt efter det att den 
har antagits och blivit stadfäst. 

————— 
  
  
  
  

MOTIVERING 

  
1.  Nuläge och ändringsförslag 

Enligt 38 § 1 mom. i lagen om studiestöd 
(65/1994) får en borgensfordran som grundar 
sig på statsborgen för ett studielån sökas ut 
utan dom eller beslut enligt lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). Vad som i nämnda lag föreskrivs 
om preskription av fordringar gäller dock 
inte statens regressrätt. 

Den ränta som på basis av samma lag upp-
bärs på borgensfordran har ansetts utgöra en 
del av borgensfordran och drivits in på sam-
ma sätt som lånekapitalet. 

Enligt 35 § i lagen om studiestöd beviljas 
statsborgen för hela det nominella beloppet 
av ett studielån som ett kreditinstitut har be-
viljat, för räntan på studielånet samt de god-
tagbara kostnaderna för uppsägning av lånet. 
En borgensfordran uppstår när Folkpensions-
anstalten på basis av statsborgen har blivit 
tvungen att betala studielånet till banken. 

Enligt 40 § i lagen om studiestöd skall lån-
tagaren på statens hela borgensfordran betala 
högst den ränta som avses i 4 § 1 mom. i rän-
telagen (633/1982), om inte bestämmelser 
om en lägre ränta utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Enligt 26 § i förordningen om 
studiestöd (260/1994) är den årliga räntan nio 

procent.  
När borgensfordran och räntan på den drivs 

in via utsökning är det fråga om ett sådant 
ingrepp i individens rättigheter och skyldig-
heter om vilket klart skall föreskrivas genom 
lag på det sätt grundlagen förutsätter. Även i 
samband med att det nya riksomfattande in-
formationssystemet för utsökning togs i bruk 
vid justitieministeriet 2004 har det ansetts 
nödvändigt att det för undvikande av olika 
tolkningar uttryckligen föreskrivs i lag att 
den ränta som uppbärs på borgensfordran är 
direkt utsökningsbar. 

Det föreslås därför att den första meningen 
i 38 § 1 mom. i lagen om studiestöd ändras 
så, att där särskilt nämns att också den ränta 
som uppbärs på borgensfordran är utsök-
ningsbar utan dom eller beslut. 

  
2.  Proposi t ionens verkningar 

Den föreslagna preciseringen ger paragra-
fen en klarare ordalydelse. Den föreslagna 
ordalydelsen motsvarar gällande tillämp-
ningspraxis. 

  
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
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drag vid undervisningsministeriet i samarbete 
med Folkpensionsanstalten. 

  
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 

2005 så snart som möjligt efter det att den 
har antagits och blivit stadfäst.. 

  
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 

  
  
  
  

Lagförslagen 
  

  

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 38 § 1 mom. som följer: 
  
  

38 § 

Återkrav av borgensfordran 

En borgensfordran som grundar sig på 
statsborgen för ett studielån samt den ränta 
som med stöd av denna lag uppbärs på bor-
gensfordran får utan dom eller beslut sökas 
ut hos låntagaren enligt lagen om indrivning 

av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961). Vad som i nämnda lag föreskrivs 
om preskription av fordringar gäller dock 
inte den regressrätt som staten har enligt det-
ta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
  

Denna lag träder i kraft den    2005. 
————— 

Helsingfors den 12 november 2004 

  
Republikens President 

TARJA HALONEN 

  
  
 
  
  

Undervisningsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

  
  

  

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 38 § 1 mom. som följer: 

  
Gällände lydelse Föreslagen lydelse 
  

38 § 

Återkrav av borgensfordran  

En borgensfordran som grundar sig på 
statsborgen för ett studielån får utan dom 
eller beslut sökas ut hos låntagaren enligt 
lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/61). Vad som i nämn-
da lag stadgas om preskription av fordringar 
gäller dock inte den regressrätt som staten 
har enligt detta moment. 
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

38 § 

Återkrav av borgensfordran 

En borgensfordran som grundar sig på 
statsborgen för ett studielån samt den ränta 
som med stöd av denna lag uppbärs på 
borgensfordran får utan dom eller beslut 
sökas ut hos låntagaren enligt lagen om in-
drivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961). Vad som i nämnda 
lag föreskrivs om preskription av fordringar 
gäller dock inte den regressrätt som staten 
har enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     2005. 

——— 
  
  

  
  
  


