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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om stu-
diestöd ändras. I propositionen ingår förslag 
om en förlängning med två månader av tids-
fristen för frivillig återbetalning av studie-
penningen och bostadstillägget till slutet av 
maj, en justering av bestämmelserna gällande 
beviljande av studiestöd i två steg för hög-

skolestuderande samt vissa andra ändringar 
av lagteknisk natur. 

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 
augusti 2012. Ändringarna gällande tids-
fristen för frivillig återbetalning av studie-
penningen och bostadstillägget föreslås dock 
träda i kraft den 1 januari 2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1 Tidsfristen för frivillig återbetalning 
av studiestödet förlängs 

Bestämmelser om tidsbegränsningarna för 
frivillig återbetalning av studiestödet ingår i 
7 b och 17 § i lagen om studiestöd (65/1994). 
Enligt 7 b § 2 mom. återinförs en stödmånad, 
om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka stu-
diepenningen och bostadstillägget för stöd-
månaden före utgången av mars kalenderåret 
efter stödåret. Enligt 17 § kan en studerande 
under ett kalenderår utöver studiepenning ha 
andra skattepliktiga inkomster och stipendier 
som är avsedda att trygga utkomsten till ett 
belopp som kallas fribelopp. Den studerande 
kan reglera fribeloppet genom att söka stu-
diestöd för bara en del av stödmånaderna, 
genom att för önskade månader säga upp ett 
studiestöd som redan beviljats eller genom 
att betala tillbaka studiepenningen och bo-
stadstillägget för stödmånader som redan 
förbrukats. Den studerande ska själv följa 
med sina inkomster under kalenderåret och 
se till att årsinkomsten inte överstiger fribe-
loppet. 

Om återkrav av stöd som utbetalts till ett 
för stort belopp föreskrivs i 27 § i lagen om 
studiestöd. Om en studerandes årsinkomst 
överskrider fribeloppet och han eller hon inte 
frivilligt betalat tillbaka det överstigande be-
loppet, återkrävs detta när beskattningen för 
ifrågavarande kalenderår färdigställts. Frivil-
lig återbetalning av stödet är ett förmånligare 
alternativ för den studerande än återkrav, ef-
tersom återkrav innebär att stödmånaden inte 
återinförs samt att det återkrävda beloppet 
höjs med 15 procent. Höjningen är av en-
gångskaraktär, och det återkrävda beloppet 
påförs inte någon annan ränta. Syftet med 
höjningen är att uppmuntra den studerande 
att inom utsatt tid frivilligt betala tillbaka det 
stöd som har betalats ut till för stort belopp. 

För stödåret 2007 betalade ca 31 000 stude-
rande frivilligt tillbaka studiestöd till ett 
sammanlagt belopp som uppgick till 29,2 
miljoner euro brutto. Studiestöd återkrävdes 
av ca 38 000 studerande, och återkravet upp-

gick sammanlagt till ett belopp om 41,9 mil-
joner euro. För stödåret 2010 betalade på 
motsvarande sätt ca 24 000 studerande tillba-
ka studiestöd till ett belopp som sammanlagt 
uppgick till 22,2 miljoner euro brutto. Stu-
diestöd återkrävdes av ca 24 500 studerande, 
och det återkrävda beloppet uppgick sam-
manlagt till 24,6 miljoner euro; i snitt upp-
gick det återkrävda beloppet per studerande 
till 1 044 euro. Inkomstgränsen för de stude-
randes egna inkomster höjdes med 30 pro-
cent från och med den 1 januari 2008, vilket 
lett till färre frivilliga återbetalningar respek-
tive återkrav. 

Den nuvarande tidsfristen för frivillig åter-
betalning av studiestöd, dvs. före utgången 
av mars kalenderåret efter stödåret, bygger 
på tidtabellen för verkställigheten av beskatt-
ningen. Stödtagaren har kunnat återbetala 
den skattepliktiga studiepenningen till netto-
beloppet före utgången av mars. Eftersom en 
studerande kan ha flera kortvariga arbetsför-
hållanden under ett kalenderår, försvåras 
uppföljningen av de egna inkomsterna. Där-
till kan det vara svårt att på eget initiativ följa 
med skattepliktiga kapitalinkomster. Efter-
som Skattestyrelsen skickar ut de förhands-
ifyllda skattedeklarationerna för det gångna 
skatteåret först i april, kan den studerande 
emellertid inte utnyttja uppgifterna i den för-
handsifyllda skattedeklarationen för att be-
döma sitt behov att betala tillbaka studiestö-
det på frivillig väg. 

Enligt förslaget förlängs tidsfristen för att 
frivilligt betala tillbaka studiestödet så att den 
studerande ska ha tillgång till uppgifterna om 
sin skattepliktiga inkomst under kalenderåret 
i Skattestyrelsens förhandsifyllda skatte-
deklaration innan tidsfristen löper ut. Avsik-
ten är att den föreslagna förlängningen av 
tidsfristen ska göra det lättare för den stude-
rande att följa med sina egna inkomster. Ef-
tersom Skattestyrelsen skickar ut de sista 
förhandsifyllda skattedeklarationerna först i 
slutet av april, förlängs tidsfristen för att fri-
villigt betala tillbaka studiestödet enligt för-
slaget med två månader, till slutet av maj. 
Syftet med ändringen är att uppmuntra de 
studerande att frivilligt betala tillbaka stöd 
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som har utbetalats till för stort belopp. Där-
med undgår den studerande höjningen som 
påförs återkrävda belopp och stödmånaderna 
återinförs. 
 
1.2 Beaktande av examensstrukturen i 

två steg vid inkomstkontroll och ju-
stering av stödet 

Vid beviljande av studiestöd övergick man 
från och med den 1 augusti 2011 för univer-
sitetens del till ett förfarande som följer uni-
versitetets examensstruktur i två steg. Om en 
studerande antagits för att avlägga både en 
lägre och en högre högskoleexamen beviljas 
studiestödet separat för att avlägga lägre re-
spektive högre högskoleexamen. För lägre 
respektive högre högskoleexamen finns det 
en fastställd examensspecifik maximal stöd-
tid som baserar sig på examens omfattning; 
dock så att den sammanlagda tid som berätti-
gar till studiestöd utgörs av den sammantag-
na stödtiden som grundar sig på omfattning-
en för vardera examen.  

Enligt 17 § i lagen om studiestöd beaktas i 
inkomstkontrollen inte sådana inkomster som 
har erhållits samma år, men före den månad 
då studierna inleds, eller sådana inkomster 
som har erhållits samma år som studierna av-
slutas, men efter den månad då examen av-
läggs eller efter att de studier som berättigar 
till studiestöd har slutförts, till den del fribe-
loppet skulle överskridas på grund av dem. 
Studier som berättigar till studiestöd anses 
avslutade då en högskolestuderande har fått 
studiestöd för den maximala tiden för ifråga-
varande studier. Beträffande förfarandet att 
bevilja studiestöd enligt examensstrukturen i 
två steg, föreslås bestämmelsen preciseras så 
att med utgången av den maximala tiden av-
ses utgången av den sammanlagda maximala 
stödtiden för lägre och högre högskoleexa-
men, om den studerande antagits för att av-
lägga både lägre och högre högskoleexamen. 

I 25 § i lagen om studiestöd föreskrivs om 
justering och inställelse av studiestöd. Över-
gången till förfarandet att bevilja studiestöd i 
två steg förutsätter att bestämmelserna om 
justering av studiestödet preciseras i syfte att 
undvika att rätten till studiestöd för en stude-
rande som avlägger både en lägre och en 
högre högskoleexamen avbryts efter det att 

den studerande avlagt lägre högskoleexamen 
då han eller hon direkt fortsätter studierna för 
att avlägga högre högskoleexamen. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen har en stude-
rande som fortsätter studierna rätt till studie-
stöd för den månad då han eller hon avlagt 
lägre högskoleexamen, oavsett vilken dag 
examen har avlagts. Studiestödet för att av-
lägga högre högskoleexamen beviljas enligt 
förslaget från och med den kalendermånad 
som följer på månaden då den lägre högsko-
leexamen har avlagts. 

I 25 a § i lagen om studiestöd ingår be-
stämmelser om fall där Folkpensionsanstal-
ten eller studiestödsnämnden kan justera eller 
dra in studiestödet utan ansökan. Till para-
grafen föreslås en tilläggsbestämmelse enligt 
vilken studiestödet kan justeras och beviljas 
för avläggande av högre högskoleexamen 
utan ansökan, då högskolan meddelar att 
ifrågavarande studerande har avlagt lägre 
högskoleexamen. 
 
1.3 Antalet stödmånader per läsår i 

gymnasieutbildningen 

Enligt 7 c § 4 mom. i lagen om studiestöd 
kan studiestöd beviljas för högst nio månader 
per läsår inom gymnasieutbildningen. Enligt 
vedertagen praxis vid Folkpensionsanstalten 
har studiestödet beviljats för nio månader per 
läsår, från september till maj, eftersom läs-
året för gymnasiestudier börjar i mitten av 
augusti och pågår till början av juni. 

Den nuvarande formuleringen har lett till 
oklarheter i hur bestämmelsen ska tolkas när 
det gäller beviljandet av stöd även för som-
marmånaderna inom gymnasie-utbildningen, 
om den studerande i övrigt inte utnyttjar den 
maximala studiestödtiden på nio månader 
under läsårets gång. Det är utbildningsanord-
naren som beslutar om periodiseringen av 
undervisning och ledigheter, vilket leder till 
att studiernas begynnelsedatum varierar från 
år till år, och till variationer mellan olika 
kommuner. I syfte att trygga att de studeran-
dena inom gymnasieutbildningen behandlas 
på lika villkor, är det således ändamålsenligt 
att tillämpa bestämmelsen om stödtiden per 
läsår inom gymnasieutbildningen så att stö-
det schablonmässigt beviljas från september 
till maj, oavsett vid vilket datum studierna in-
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leds och när ledigheterna infaller. Enligt för-
slaget ändras formuleringen i bestämmelsen 
för att motsvara denna vedertagna praxis. 
 
2  Proposit ionens konsekvenser 

2.1 Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna ändringarna har inga bety-
dande konsekvenser för statsekonomin. På 
basis av inkomstkontrollen återkrävdes stöd-
året 2008 studiestöd av 23 500 stödtagare till 
ett belopp som sammanlagt uppgick till ca 25 
miljoner euro, varav 3,3 miljoner euro bestod 
av den höjning på 15 procent som påförs 
återkrävda belopp. En förlängning av tids-
fristen förväntas leda till att beloppet för fri-
villigt återbetalda studiestöd ökar, varvid be-
loppet för studiestöd som återbetalas till sta-
ten till denna del väntas minska med den 
höjning på 15 procent som påförs belopp 
som återkrävs. 
 
2.2 Konsekvenser för studierna och den 

studerandes ställning 

Den föreslagna förlängningen av tidsfristen 
för frivillig återbetalning av studiepenningen 
och bostadstillägget medför en förbättring av 
de studerandes möjligheter att följa med sina 
inkomster under kalenderåret och att inom 
utsatt tid frivilligt betala tillbaka stöd som 
utbetalats till alltför stort belopp. Den före-
slagna ändringen väntas förändra några tusen 
studerandes beteende varje år. Därtill medför 
den föreslagna ändringen att den studerande 
kan undvika att studiestödet återkrävs, och 
därmed undgå den höjning på 15 procent 
som påförs det återkrävda beloppet. Samti-
digt främjar den föreslagna förlängningen av 
tidsfristen ett mer systematiskt utnyttjande av 
studiestödet och bidrar till att stödtiden bättre 
räcker till, eftersom stödmånaderna som be-
talas tillbaka återinförs. 

Avsikten med de justeringar som föreslås 
gällande förfarandet att bevilja studiestöd så 
det anpassas till examensstrukturen i två steg, 
är att utbetalningen av studiestödet ska fortgå 
utan avbrott i skarven mellan vardera exa-
men. Målet är att förfarandet vid beviljande 
av studiestöd ska vara så klart och enkelt som 
möjligt för den studerande. 

2.3 Konsekvenser för myndigheterna 

De föreslagna ändringarna gör verkställan-
det av studiestödet klarare och redigare. Änd-
ringarna förutsätter justeringar i Folkpen-
sionsanstaltens datasystem, anvisningar, 
blanketter, kundupplysning och webbtjänster 
samt, beträffande förlängningen av tidsfristen 
för frivillig återbetalning av studiestöd, även 
i datasystemen och förfarandena mellan 
Folkpensionsanstalten och Skattestyrelsen. 

Studiepenningen är en skattepliktig förmån 
på vilken det verkställs förskottsinnehållning 
som i regel uppgår till 10 procent. Folkpen-
sionsanstalten meddelar Skattestyrelsen be-
loppet på den studerandes skattepliktiga stu-
diepenning och förskottsinnehållningen som 
verkställts på den. I regel tillhör studie-
stödstagarna de kategorier av skattebetalare 
som är löntagare, och vars beskattning be-
räknas i slutet av mars på basis av de för-
handsifyllda uppgifterna. Rättelser till års-
anmälningarna som inkommer senare än så 
kan inte beaktas i den förhandsifyllda skatte-
deklarationen, utan Skattestyrelsen skickar 
kunden ett nytt skattebeslut på hösten, där de 
korrigerade uppgifterna har beaktats. Till 
denna del föranleder den föreslagna förläng-
ningen av tidsfristen för frivillig återbetal-
ning av studiestödet inga ändringar i beskatt-
ningsförfarandet. Om det till följd av den fö-
reslagna förlängningen av tidsfristen blir allt 
fler studerande som betalar tillbaka stödet 
först efter utgången av mars, innebär det 
emellertid att uppgifterna om frivillig återbe-
talning av studiestödet oftare än för närva-
rande inte hinner tas med i den förhandsifyll-
da skattedeklarationen, och att Skatteförvalt-
ningen därmed skickar kunden ett korrigerat 
skattebeslut. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

3.1 Beredningsskeden  

Propositionen har beretts vid undervis-
nings- och kulturministeriet i samarbete med 
Folkpensionsanstalten. Utlåtande om försla-
get att förlänga tidsfristen för frivillig återbe-
talning av studiestödet har inbegärts av Folk-
pensionsanstalten och Skattestyrelsen. 
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I sitt utlåtande gav Folkpensionsanstalten 
den föreslagna ändringen sitt stöd, förutsatt 
att återbetalningen liksom för närvarande kan 
betalas till nettobeloppet och att Skattestyrel-
sen kan beakta återbetalningarna i den slut-
giltiga beskattningen för stödåret. I Folkpen-
sionsanstaltens utlåtande konstateras att en 
förlängning av tidsfristen med en månad, 
dvs. till utgången av april, skulle vara en till-
räcklig ändring för att uppnå den eftersträva-
de nyttan. Eftersom en förlängning av tids-
fristen för frivillig återbetalning av studiestö-
det även påverkar tidsfristen för återkrav av 
andra förmåner till nettobeloppet skulle änd-
ringen enligt Folkpensionsanstaltens utlåtan-
de kunna införas så att den för första gången 
gäller frivillig återbetalning av studiestöd 
som utbetalats kalenderåret 2013. Detta ger 
tillräckligt med tid för att verkställa ändring-
en. 

Enligt Skattestyrelsens utlåtande är en för-
längning av tidsfristen för återbetalning möj-
lig med tanke på verkställandet av beskatt-
ningen. Enligt Skattestyrelsen vore det dock 
mer ändamålsenligt att förlänga tidsfristen 
till utgången av maj, eftersom de sista för-
handsifyllda skattedeklarationerna skickas 
till kunderna först alldeles i slutet av april. 
Skattestyrelsen konstaterade också att det 
med avseende på en förlängning av tids-
fristen är viktigt att fästa uppmärksamhet vid 
att de rättade årsdeklarationerna ska hinna 
med i fastställandet av beskattningen. 
 
3.2 Remissyttranden och hur dessa be-

aktats 

Utlåtande om utkastet till regeringens pro-
position har inbegärts av finansministeriet 
och studerandeorganisationerna. Remissvar 
har inkommit från finansministeriet, Finlands 
studentkårers förbund (FSF), Förbundet för 
studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Fin-
land (SAMOK) samt Finlands Gymnasistför-
bund. 

Enligt finansministeriets bedömning kan 
propositionens förslag att förlänga tidsfristen 
för frivillig återbetalning av studiestödet i 
viss mån öka Skattestyrelsens arbetsmängd 
och omkostnader, eftersom på grund av det 
ökade antalet korrigerande skattebeslut till 
studerande som frivilligt betalar tillbaka stu-

diepenningen och bostadstillägget. I utlåtan-
det konstaterar ministeriet att Skattestyrelsen 
efter den föreslagna ändringen också bör få 
uppgifter från Folkpensionsanstalten om den 
studerandes frivilliga återbetalning av studie-
penningen, så att den korrigerade uppgiften 
kan beaktas då beskattningen verkställs. 

De studerandeorganisationer som inkom-
mit med utlåtande understödde de flesta av 
förslagen. I synnerhet ansåg de att det behövs 
en förlängning av tidsfristen för frivillig åter-
betalning av studiestödet med två månader, 
till utgången av maj. 

Studerandeorganisationerna föreslog därut-
över att en studerande som avlagt lägre hög-
skoleexamen bör beviljas studiestöd för hög-
re högskoleexamen utan separat ansökan 
också i sådana fall där den studerande för-
brukat den maximala studiestödtiden för läg-
re högskoleexamen innan denna examen har 
avlagts. Lagen om studiestöd föreskriver om 
sådana fall som medger justering eller in-
dragning av studiestöd, men enligt nuvarande 
lagstiftning kan stöd inte beviljas utan ansö-
kan. Också beträffande förfarandet vid bevil-
jande av studiestöd enligt examensstrukturen 
i två steg är det motiverat att begränsa förfa-
randet till sådana fall som är jämförbara med 
justering av studiestödet. Om utbetalningen 
av studiestödet har avbrutits, kan även såda-
na omständigheter som inverkar på beviljan-
de av studiestöd samt det belopp till vilket 
det beviljas ha förändrats så att det inte vore 
möjligt att bevilja studiestöd utan en ny an-
sökan. 

Att skriva in stödtiden per läsår för gymna-
sieutbildningens del ansågs vara ett bra för-
slag i syfte att trygga att de studerande be-
handlas på lika villkor. Studerandeorganisa-
tionerna betonade emellertid i sina remissvar 
att också studerande vid gymnasierna, liksom 
studerandena inom yrkesutbildningen, bör ha 
möjlighet att få studiestöd året om, ifall de 
avlägger studier också under sommarmåna-
derna. Inom ramen för denna proposition är 
det dock inte möjligt att för gymnasieutbild-
ningens del utvidga rätten till studiestöd till 
sommarmånaderna. Om till exempel 10 000 
gymnasister årligen lyfte studiestöd för en 
sommarmånad, skulle detta innebära 
tilläggskostnader för studiestödet på upp-
skattningsvis ca 1,3 miljoner euro. 
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DETALJMOTIVERINGLAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM STUDIESTÖD 

6 §. Begränsningar i fråga om studiestödet. 
Enligt förslaget ska formuleringen i paragra-
fens 1 mom. 1 punkt ändras så att studiestöd 
inte beviljas den som får studiestöd från ut-
landet eller i enlighet med Ålands land-
skapslagstiftning. Den föreslagna ändringen 
är lagteknisk och ändrar inte nuvarande prax-
is. 

7 b §. Förbrukning av stödmånaden. Enligt 
förslaget förlängs tidsfristen för frivillig åter-
betalning enligt bestämmelsen i paragrafens 
2 mom. med två månader. Om stödtagaren 
frivilligt betalar tillbaka studiepenningen och 
bostadstillägget för en stödmånad före ut-
gången av maj kalenderåret efter stödåret, 
återinförs denna stödmånad. 

7 c §. Antalet stödmånader per läsår. En-
ligt förslaget preciseras paragrafens 4 mom. 
så att det motsvarar vedertagen praxis.  Inom 
gymnasieutbildningen i Finland beviljas stu-
diestöd enligt den normala studietiden under 
läsåret, från september till maj. Stöd beviljas 
inte för juni, juli eller augusti. 

17 §. Hur studerandens egna inkomster 
påverkar studiepenningen och bostadstilläg-
get. Enligt förslaget preciseras paragrafens 3 
mom. så att om en studerande antagits för att 
avlägga både en lägre och en högre högsko-
leexamen, avses med att den maximala stöd-
tiden upphör enligt 2 mom. att den samman-
lagda maximala stödtiden för den lägre och 
den högre högskoleexamen upphör. Den fö-
reslagna bestämmelsen motsvarar nuvarande 
praxis. 

I paragrafens 4 mom. föreslås att den fast-
ställda frivilliga återbetalningstiden förlängs 
med två månader. Enligt förslaget ska stu-
diepenningen och bostadstillägget återbetalas 
inom maj kalenderåret efter stödåret för att 
gränsen för fribeloppet ska höjas. Enligt de 
bestämmelser som är i kraft ska studiepen-
ningen och bostadstillägget betalas tillbaka 
inom mars. 

25 §. Justering och inställelse av studie-
stöd. Enligt förslaget fogas till paragrafen ett 
nytt 7 och 8 mom., där det ingår bestämmel-
ser om justering och inställelse av studiestö-
det när stödet har beviljats i enlighet med ex-

amensstrukturen i två steg. Enligt den be-
stämmelse som föreslås i det nya 7 mom. är 
en studerande som fortsätter studierna för att 
avlägga högre högskoleexamen berättigad till 
studiestöd för den månad då han eller hon ut-
examineras med lägre högskoleexamen, även 
om han eller hon utexamineras före den 18 
dagen i månaden. Utbetalningen av stödmå-
naden för den månad då den studerande av-
lägger lägre högskoleexamen ingår i den 
maximala stödtiden som beviljas för den läg-
re högskoleexamen. Om den studerande be-
slutar att avsluta studierna efter att ha avlagt 
lägre högskoleexamen, ska emellertid studie-
stödet enligt förslaget dras in i enlighet med 
de principer som fastställs i paragrafens 4 
mom. Enligt 4 mom. dras stödet in från och 
med den månad den studerande utexamine-
rats, om den studerande utexamineras före 
den 18 dagen i månaden. 

I det föreslagna nya 8 mom. föreskrivs om 
tidpunkten för inledandet av stödtiden för 
högre högskoleexamen. Om den studerande 
har antagits för att avlägga både en lägre och 
en högre högskoleexamen, kan studiestödet 
för avläggande av högre högskoleexamen en-
ligt förslaget beviljas från och med ingången 
av den månad som följer på den kalendermå-
nad då han eller hon utexaminerats med lägre 
högskoleexamen. 

25 a §. Justering av studiestödet utan an-
sökan. Till paragrafen fogas enligt förslaget 
ett nytt 6 mom., där det föreskrivs om juster-
ing av studiestöd utan ansökan, då studiestö-
det har beviljats i enlighet med examens-
strukturen i två steg. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen kan studiestödet justeras och 
beviljas för avläggande av högre högskole-
examen utan ansökan då Folkpensionsanstal-
ten eller studiestödsnämnden har fått ett 
meddelande från högskolan om att den stude-
rande avlagt lägre högskoleexamen och fort-
sätter studierna för att avlägga högre högsko-
leexamen. Stödet för högre högskoleexamen 
ska enligt förslaget justeras och beviljas en-
ligt 25 § 8 mom. från och med den månad 
som följer på den månad då examen avlagts. 
Före justeringen utbetalas stödet i enlighet 
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med det tidigare beslutet om studiestöd. 
Därmed uppstår det inte något avbrott i utbe-
talningen av stödet om den maximala stödtid 
som beviljats för att avlägga lägre högskole-
examen inte har förbrukats. 

Studiestödet för att avlägga högre högsko-
leexamen kan dock justeras och beviljas utan 
ansökan endast då den studerande vid tid-
punkten för meddelandet om att han eller hon 
avlagt examen har beviljats studiestöd för att 
avlägga lägre högskoleexamen. Om den 
maximala stödtiden för lägre högskoleexa-
men har förbrukats eller studiestödet av nå-
gon annan orsak har dragits in, ska den stu-
derande ansöka om studiestöd för att avlägga 
högre högskoleexamen med en ny ansökan. 
Studiestöd för högre högskoleexamen kan då 
beviljas inom ramen för den allmänna ansök-
ningstiden och enligt propositionens 25 § 8 
mom. tidigast från och med den månad då 
ansökan mottagits. 
 
 
 
1  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 
2012. Enligt förslaget träder ändringarna i 

7 b och 17 § angående en förlängning av 
tidsfristen för frivillig återbetalning av stu-
diepenningen och bostadstillägget dock i 
kraft den 1 januari 2013. Därmed gäller den 
förlängda tidsfristen för frivillig återbetalning 
för första gången studiepenning och bostads-
tillägg som beviljats för kalenderåret 2013. 
Enligt propositionen tillämpas på frivillig 
återbetalning av studiepenning och bostads-
tillägg som beviljats för 2012 de bestämmel-
ser som gäller vid denna lags ikraftträdande, 
och frivillig återbetalning av stödet bör såle-
des ske före utgången av mars 2013. 

Enligt förslaget tillämpas bestämmelserna 
som avser förfarandet att bevilja studiestöd i 
två steg i 25 § 7 och 8 mom. samt 25 a § 6 
mom., om den studerande tagit emot en stu-
dieplats som erhållits vid antagningen eller 
har anmält sig närvarande för ifrågavarande 
studier för första gången den 1 augusti 2011 
eller därefter, dvs. på sådana studier för vilka 
studiestöd beviljas i enlighet med examens-
systemet i två steg. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om studiestöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 b § 2 mom., 7 c § 4 mom. 

samt 17 § 3 och 4 mom., 
sådana de lyder 6 § 1 mom. 1 punkten i lag 792/2007, 7 b § 2 mom. och 17 § 3 och 4 mom. i 

lag 52/2011 samt 7 c § 4 mom. i lag 345/2004, samt 
fogas till 25 §, sådan den lyder i lagarna 1099/2000, 345/2004 och 1388/2007, ett nytt 7 och 

8 mom. samt till 25 a §, sådan den lyder i lagarna 457/1997, 41/2000, 1427/2001, 792/2007 
och 706/2008, ett nytt 6 mom. som följer: 
 

6 § 

Begränsningar i fråga om studiestödet  

Studiestöd beviljas inte den som 
1) får studiestöd från utlandet eller i enlig-

het med Ålands landskapslagstiftning, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 b § 

Förbrukning av stödmånaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka 

studiepenningen och bostadstillägget för en 
stödmånad före utgången av maj kalenderåret 
efter stödåret, återinförs stödmånaden. Stu-
diepenning och bostadstillägg som betalats 
tillbaka frivilligt beviljas på nytt med beak-
tande av den ansökningstid som avses i 23 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 c § 

Antalet stödmånader per läsår  

— — — — — — — — — — — — — —  
Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd 

beviljas för högst nio stödmånader per läsår. 
När gymnasiestudier avläggs i Finland bevil-

jas studiestöd dock inte för juni, juli eller au-
gusti. 
 

17 § 

Hur studerandens egna inkomster inverkar 
på studiepenningen och bostadstillägget  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
avses med den i 2 mom. nämnda månaden då 
examen avläggs den månad då den högre 
högskoleexamen avläggs och med att den i 
det momentet avsedda maximitid som berät-
tigar till studiestöd upphör att den samman-
lagda maximitiden som berättigar till studie-
stöd för lägre och högre högskoleexamen 
upphör. Den månad då den lägre högskole-
examen avläggs kan dock anses vara den i 2 
mom. avsedda månaden då examen avläggs, 
om den studerande bevisligen avslutat sina 
studier vid avläggandet av den lägre examen. 

Den studerande ska se till att årsinkomsten 
inte överstiger fribeloppet. Den studerande 
kan reglera fribeloppet genom att söka stu-
diestöd för bara en del av studiemånaderna, 
genom att för önskade månader säga upp ett 
studiestöd som redan beviljats eller genom 
att betala tillbaka studiepenningen och bo-
stadstillägget för stödmånader som redan 
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förbrukats. Studiepenningen och bostadstill-
lägget ska betalas tillbaka före utgången av 
maj kalenderåret efter stödåret för att fribe-
loppet ska höjas. 
 

25 § 

Justering och inställelse av studiestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
är den studerande berättigad till studiestöd 
för den månad då han eller hon avlägger läg-
re högskoleexamen, även om han eller hon 
utexamineras med lägre högskoleexamen 
före den 18 dagen i månaden. Om den stude-
rande beslutar att avsluta studierna efter att 
ha avlagt lägre högskoleexamen, iakttas dock 
bestämmelserna i 4 mom. om indragning av 
studiestödet. 

Om den studerande antagits för att avlägga 
både en lägre och en högre högskoleexamen, 
kan studiestöd för att avlägga högre högsko-
leexamen beviljas från och med den månad 
som följer på den kalendermånad då han eller 
hon utexaminerats med lägre högskoleexa-
men. 
 
 

25 a § 

Justering av studiestödet utan ansökan  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen 
och har beviljats studiestöd för att avlägga 
lägre högskoleexamen, kan studiestödet ju-
steras och beviljas för att avlägga högre hög-
skoleexamen utan ansökan i och med att 
högskolan meddelar att den studerande har 
avlagt lägre högskoleexamen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
Lagens 7 b § och 17 § 4 mom. träder dock i 

kraft den 1 januari 2013. 
På sådana frivilliga återbetalningar av stu-

diepenningen och bostadsbidraget som har 
beviljats för 2012 tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 

Bestämmelserna i 25 § 7 och 8 mom. samt 
25 a § 6 mom. tillämpas på studerande som 
vid antagningen har tagit emot en studieplats 
eller för första gången anmält sig som närva-
rande för de aktuella studierna den 1 augusti 
2011 eller därefter. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
 
 

Helsingfors den 18 november 2011 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om studiestöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut   
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 b § 2 mom., 7 c § 4 mom. 

samt 17 § 3 och 4 mom., 
sådana de lyder 6 § 1 mom. 1 punkten i lag 792/2007, 7 b § 2 mom. och 17 § 3 och 4 mom. i 

lag 52/2011 samt 7 c § 4 mom. i lag 345/2004, samt 
fogas till 25 §, sådan den lyder i lagarna 1099/2000, 345/2004 och 1388/2007, ett nytt 7 och 

8 mom. samt till 25 a §, sådan den lyder i lagarna 457/1997, 41/2000, 1427/2001, 792/2007 
och 706/2008, ett nytt 6 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Begränsningar i fråga om studiestödet   

Studiestöd beviljas inte den som 
1) får studiestöd från en främmande stat,  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Begränsningar i fråga om studiestödet   

Studiestöd beviljas inte den som 
1) får studiestöd från utlandet eller i enlig-

het med Ålands landskapslagstiftning,  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
7 b § 

Förbrukning av stödmånaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka 

studiepenningen och bostadstillägget för en 
stödmånad före utgången av mars kalender-
året efter stödåret, återinförs stödmånaden. 
Studiepenning och bostadstillägg som beta-
lats tillbaka frivilligt beviljas på nytt med be-
aktande av den ansökningstid som avses i 
23 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 b § 

Förbrukning av stödmånaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka 

studiepenningen och bostadstillägget för en 
stödmånad före utgången av maj kalenderåret 
efter stödåret, återinförs stödmånaden. Stu-
diepenning och bostadstillägg som betalats 
tillbaka frivilligt beviljas på nytt med beak-
tande av den ansökningstid som avses i 23 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 c § 

Antalet stödmånader per läsår   

— — — — — — — — — — — — — —  
Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd 

beviljas för högst nio månader per läsår. 
 

7 c § 

Antalet stödmånader per läsår   

— — — — — — — — — — — — — —  
Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd 

beviljas för högst nio stödmånader per läsår. 
När gymnasiestudier avläggs i Finland bevil-
jas studiestöd dock inte för juni, juli eller au-
gusti. 

 
17 § 

Hur studerandens egna inkomster inverkar på 
studiepenningen och bostadstillägget   

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
avses med den i 2 mom. nämnda månaden då 
examen avläggs den månad då den högre 
högskoleexamen avläggs. Den månad då den 
lägre högskoleexamen avläggs kan dock an-
ses vara den i 2 mom. avsedda månaden då 
examen avläggs, om den studerande bevisli-
gen avslutat sina studier vid avläggandet av 
den lägre examen. 
 
 
 
 

Den studerande ska se till att årsinkomsten 
inte överstiger fribeloppet. Den studerande 
kan reglera fribeloppet genom att söka studie-
stöd för bara en del av studiemånaderna, ge-
nom att för önskade månader säga upp ett 
studiestöd som redan beviljats eller genom att 
betala tillbaka studiepenningen och bostads-
tillägget för stödmånader som redan förbru-
kats. Studiepenningen och bostadstillägget 
ska betalas tillbaka före utgången av mars ka-
lenderåret efter stödåret för att fribeloppet ska 
höjas. 

17 § 

Hur studerandens egna inkomster inverkar 
på studiepenningen och bostadstillägget   

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
avses med den i 2 mom. nämnda månaden då 
examen avläggs den månad då den högre 
högskoleexamen avläggs och med att den i 
det momentet avsedda maximitid som berät-
tigar till studiestöd upphör att den samman-
lagda maximitiden som berättigar till studie-
stöd för lägre och högre högskoleexamen 
upphör. Den månad då den lägre högskole-
examen avläggs kan dock anses vara den i 2 
mom. avsedda månaden då examen avläggs, 
om den studerande bevisligen avslutat sina 
studier vid avläggandet av den lägre examen. 

Den studerande ska se till att årsinkomsten 
inte överstiger fribeloppet. Den studerande 
kan reglera fribeloppet genom att söka stu-
diestöd för bara en del av studiemånaderna, 
genom att för önskade månader säga upp ett 
studiestöd som redan beviljats eller genom 
att betala tillbaka studiepenningen och bo-
stadstillägget för stödmånader som redan 
förbrukats. Studiepenningen och bostadstill-
lägget ska betalas tillbaka före utgången av 
maj kalenderåret efter stödåret för att fribe-
loppet ska höjas.  

 
25 § 

Justering och inställelse av studiestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Justering och inställelse av studiestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
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är den studerande berättigad till studiestöd 
för den månad då han eller hon avlägger 
lägre högskoleexamen, även om han eller 
hon utexamineras med lägre högskoleexamen 
före den 18 dagen i månaden. Om den stude-
rande beslutar att avsluta studierna efter att 
ha avlagt lägre högskoleexamen, iakttas dock 
bestämmelserna i 4 mom. om indragning av 
studiestödet. 

Om den studerande antagits för att avlägga 
både en lägre och en högre högskoleexamen, 
kan studiestöd för att avlägga högre högsko-
leexamen beviljas från och med den månad 
som följer på den kalendermånad då han el-
ler hon utexaminerats med lägre högskoleex-
amen. 

 
25 a § 

Justering av studiestödet utan ansökan   

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 a § 

Justering av studiestödet utan ansökan   

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en studerande antagits för att avlägga 

både en lägre och en högre högskoleexamen 
och har beviljats studiestöd för att avlägga 
lägre högskoleexamen, kan studiestödet ju-
steras och beviljas för att avlägga högre hög-
skoleexamen utan ansökan i och med att hög-
skolan meddelar att den studerande har av-
lagt lägre högskoleexamen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  .  

Lagens 7 b § och 17 § 4 mom. träder dock i 
kraft den 1 januari 2013. 

På sådana frivilliga återbetalningar av 
studiepenningen och bostadsbidraget som 
har beviljats för 2012 tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet av 
denna lag. 

Bestämmelserna i 25 § 7 och 8 mom. samt 
25 a § 6 mom. tillämpas på studerande som 
vid antagningen har tagit emot en studieplats 
eller för första gången anmält sig som när-
varande för de aktuella studierna den 1 au-
gusti 2011 eller därefter. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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