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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om 
stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning 
och yrkesutbildning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändra lagen om 
studiestöd samt lagen om stöd för skolresor 
för studerande i gymnasieutbildning och yr-
kesutbildning. 

Det föreslås att villkoren för studiestöd 
som beviljas för studier som bedrivs utom-
lands ändras så att en studerande kan ha rätt 
till studiestöd även när han eller hon har fasta 
band till Finland som hänför sig till hans eller 
hennes levnadsförhållanden. I propositionen 
föreslås dessutom att studerande som redan 
avlagt högskoleexamen inte ska ha rätt till 
studiestöd för en annan högskoleexamen på 

motsvarande nivå. Studerande ska inte ha rätt 
till studiestöd oberoende av om de fått stu-
diestöd för den tidigare högskoleexamen el-
ler inte. 

I lagen om stöd för skolresor för studeran-
de i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 
föreslås ändringar som gäller stödbeloppet 
när en studerande för sin skolresa anlitar kol-
lektivtrafik som ordnas av vissa behöriga 
myndigheter i enlighet med trafikavtalsför-
ordningen. 

Lagarna avses i huvudsak träda i kraft den 
1 augusti 2015. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I grunderna för studiestöd som beviljas till 
utlandet borde den ökade rörligheten och 
EU-domstolens avgöranden, enligt vilka en-
dast boendekravet står i strid med EU-
lagstiftningen, beaktas. Ändringar i gällande 
bestämmelser för beviljande av studiestöd till 
utlandet föreslås så att grunderna inte längre 
har en lika stark anknytning till personens 
hemvist, utan stöd också kan beviljas om 
personen med hänsyn till levnadsförhållan-
dena kan anses ha en fast anknytning till Fin-
land.  

I enlighet med statsrådets rambeslut den 3 
april 2014 som en del av anpassningsåtgär-
derna för statens ekonomi beslöts att avläg-
gande av en andra, högre examen på samma 
nivå inte understöds från och med 1 augusti 
2015. I den föreslagna modellen betraktas 
yrkeshögskolornas yrkeshögskoleexamina 
och högskolornas lägre högskoleexamina 
som likvärdiga med högre yrkeshögskoleex-
amina och universitetens högre högskoleex-
amina vid beviljande av studiestöd. I propo-
sitionen föreslås att studiestöd inte beviljas 
för avläggande av en lägre högskoleexamen 
eller yrkeshögskoleexamen till personer som 
redan avlagt en lägre högskoleexamen, en 
yrkeshögskoleexamen eller en högre högsko-
leexamen. Inte heller för avläggande av en 
högre högskoleexamen eller en högre yrkes-
högskoleexamen beviljas studiestöd till en 
studerande som har avlagt en högre högsko-
leexamen eller en högre yrkeshögskoleexa-
men. Studiestöd beviljas inte för avläggande 
av en andra examen på samma nivå oavsett 
om studeranden beviljats studiestöd för sin 
första examen eller inte. 

Från och med från år 2015, i anslutning till 
de kollektivtrafiktjänster som EU-
lagstiftningens s.k. tjänsteavtalsförordning 
föreskriver, tar behöriga myndigheter i bruk 
ett gemensamt biljett- och betalsystem för 
kollektivtrafiken, vilket måste beaktas i 
grunderna för beviljande av stöd för skolre-
sor. För att främja bruket av kollektivtrafik 
föreslås att kostnaderna för skolresor bestäms 
enligt de grunder som anges i undervisnings- 
och kulturministeriets förordning när stude-

randen utnyttjar kollektivtrafik som lyder 
under behörig myndighets behörighetsområ-
de. Då betalas stöd för skolresor via myndig-
heternas gemensamma biljett- och betalsy-
stem direkt till den som tillhandahåller trafi-
ken. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Grunderna för beviljande av studiestöd utom-
lands 

Enligt 1 § 4 mom. i lagen om studiestöd 
beviljas studiestöd en finsk medborgare som 
bedriver studier utomlands, om han eller hon 
har haft sin i lagen om hemkommun 
(201/1994) avsedda hemkommun i Finland i 
minst två år under de fem år som föregår in-
ledandet av studierna och om vistelsen utom-
lands kan anses tillfällig. Studier som bedrivs 
utomlands ska dessutom enligt det 4 § 
4 mom. i lagen om studiestöd som träder i 
kraft den 1 augusti 2014 (lag om ändring av 
lagen om studiestöd 1243/2013) motsvara 
sådana studier som berättigar till studiestöd i 
Finland eller ingå i sådana studier i Finland 
som berättigar till studiestöd. 

Enligt 2 § i lagen om hemkommun är en 
persons hemkommun med de undantag som 
föreskrivs i den lagen den kommun där han 
eller hon bor. Har en person i sin användning 
flera bostäder eller ingen bostad alls, är hans 
eller hennes hemkommun den kommun som 
han eller hon på grund av sina familjeförhål-
landen, sin utkomst eller andra motsvarande 
omständigheter själv anser som sin hem-
kommun och till vilken han eller hon med 
hänsyn till de ovan nämnda omständigheter-
na har fast anknytning. Har en persons egen 
uppfattning om vilken kommun som är hans 
eller hennes hemkommun inte kunnat utre-
das, är hans eller hennes hemkommun den 
kommun till vilken han eller hon ska anses 
ha den fastare anknytningen med hänsyn till 
sitt boende, sina familjeförhållanden, sin ut-
komst och andra motsvarande omständighe-
ter. I 5 § i lagen om hemkommun föreskrivs 
om hemkommun vid utflyttning ur landet. 
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Enligt 1 mom. har en person som har bosatt 
sig utomlands för en längre tid än ett år inte 
hemkommun i Finland. Han eller hon kan 
dock ha hemkommun i Finland, om han eller 
hon med hänsyn till sina levnadsförhållanden 
har fastare anknytning till Finland än till det 
land han eller hon bor i. Om en finsk med-
borgare som har bosatt sig utomlands är an-
ställd hos finska staten vid en diplomatisk el-
ler någon annan jämförbar beskickning eller 
vid ett konsulat som förestås av en utsänd 
konsul eller är i utvecklingssamarbetsuppgif-
ter eller missionsarbete har han eller hon 
samt hans eller hennes familjemedlemmar 
dock fortfarande hemkommun i Finland. 

Enligt 1 § 2 mom. i lagen om studiestöd 
tillämpas vad som i lagen om studiestöd be-
stäms om finska medborgare också på den 
som med stöd av Europeiska gemenskapens 
lagstiftning eller ett avtal som Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater har in-
gått med en annan avtalspart har rätt till stu-
diestöd enligt lagen om studiestöd (medbor-
gare i EU, EES eller Schweiz som är anställd 
i en annan medlemsstat eller dennes familje-
medlem), eller som har i 10 kap. i utlännings-
lagen (301/2004) föreskriven permanent up-
pehållsrätt i Finland (permanent uppehållsrätt 
för EU-medborgare). 

När en finsk medborgare eller en person 
som enligt 1 § 2 mom. i lagen om studiestöd 
kan jämställas med en sådan ansöker om stu-
diestöd för studier utomlands undersöker 
Folkpensionsanstalten i allmänhet med hjälp 
av uppgifterna om hemkommun i befolk-
ningsdatasystemet om personen i fråga har 
haft hemkommun i Finland i minst två år un-
der de fem år som föregått inledandet av stu-
dierna. Uppgiften om hemkommun i befolk-
ningsdatasystemet baserar sig ofta på perso-
nens egen anmälan. Förutom att villkoret om 
hemkommun ska vara uppfyllt förutsätts för 
att studiestöd ska beviljas för studier som be-
drivs utomlands att utlandsvistelsen kan an-
ses tillfällig. I praktiken har Folkpensionsan-
stalten ansett att en utlandsvistelse inte kan 
anses tillfällig om personen har bott över tre 
år utomlands, fast han eller hon har haft 
hemkommun i Finland. En person har såle-
des rätt till studiestöd tre år från den flytt-
ningstidpunkt som antecknats i befolknings-
datasystemet, när flyttningsanmälan har 

gjorts till registermyndigheten inom den tid 
som föreskrivs i 7 § i lagen om hemkommun. 
Om anmälan har gjort efter den föreskrivna 
tiden, så att den faktiska flyttningstidpunkten 
inte är antecknad i registret, bestäms rätten 
till studiestöd utifrån den faktiska utredda 
tidpunkten för utflyttningen ur landet. En 
person har rätt till studiestöd tre år efter ut-
flyttningen. Vistelsen utomlands kan då an-
ses tillfällig. En finsk medborgares rätt att få 
studiestöd bedöms på nytt i varje enskilt fall, 
om personen i fråga avlägger examen eller 
avbryter studierna och därefter har bott utom-
lands av andra orsaker. En person har inte 
rätt till studiestöd om han eller hon har varit 
bosatt över tre år utomlands efter flyttningen 
från Finland innan nya studier inleds. Ett till-
fälligt avbrott på högst ett år i studierna hind-
rar dock inte att studiestöd beviljas. Villko-
ren för beviljande av studiestöd för studier 
som bedrivs utomlands har således i prakti-
ken baserat sig på hur länge personen i fråga 
har bott i Finland och hur länge han eller hon 
har bott utomlands. Undantag har i praktiken 
utgjorts av situationer där en finsk medborga-
re som har bosatt sig utomlands är anställd 
hos finska staten vid en diplomatisk eller nå-
gon annan jämförbar beskickning eller vid ett 
konsulat som förestås av en utsänd konsul el-
ler är i utvecklingssamarbetsuppgifter eller 
missionsarbete, och han eller hon samt hans 
eller hennes familjemedlemmar dock fortfa-
rande har hemkommun i Finland. 
 
 
 
Beviljande av studiestöd för att avlägga hög-
skoleexamen 

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om studiestöd 
beviljas studiestöd för högskolestudierstude-
rande som avlägger lägre eller högre högsko-
leexamen eller vetenskaplig, konstnärlig eller 
yrkesinriktad påbyggnadsexamen, yrkeshög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men eller i 17 § 3 mom. i yrkeshögskolela-
gen avsedd utbildning för invandrare, fullgör 
ett särskilt yrkesutbildande fortbildningspro-
gram, eller fullgör någon annan studiehelhet 
som ger yrkesbehörighet eller tjänstebehö-
righet, om den studerande har avlagt högsko-
leexamen. 
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Enligt 7 § i lagen om studiestöd kan studie-
stöd för högskolestudier från och med den 1 
augusti 2014 fås för högst 64 stödmånader. 
Den tid som berättigar till stöd för avläggan-
de av en högskoleexamen bestäms från och 
med 1.8.2014 enligt den omfattning som fö-
reskrivs för examen i fråga så att den tid som 
berättigar till stöd är högst nio stödmånader 
per läsår som ingår i examens omfattning, 
förlängd med fem stödmånader för sådana 
studeranden som inleder sina första högsko-
lestudier 1.8.2014 eller därefter. För ett så-
dant halvt läsår som följer på de fulla läsåren 
är den tid som berättigar till stöd dock fem 
stödmånader. Om en studerande antagits för 
att avlägga både en lägre och en högre hög-
skoleexamen, beviljas studiestödet separat 
för avläggandet av den lägre och den högre 
högskoleexamen. Den tid som berättigar till 
stöd är dock högst den sammanlagda stödti-
den som bestäms enligt den sammanräknade 
omfattningen av dessa examina. Den tid som 
berättigar till stöd för t.ex. en examen omfat-
tande 300 studiepoäng är 50 stödmånader. 
Om studeranden inlett högskolestudier före 
1.8.2014 för att avlägga sin första högskole-
examen, är stödtiden högst nio månader per 
sådant läsår som innefattas i examens om-
fattning, utökad med tio stödmånader, dvs. 
55 stödmånader för studier som omfattar 300 
studiepoäng. 

Även om studeranden skulle ha beviljats 
rätt att avlägga flera examina, kan stöd bevil-
jas bara för en examen åt gången. Att avläg-
ga flera examina samtidigt innebär dock att 
stödtiden minskar för en examen. Om stude-
randen byter studieinriktning innan examen 
avlagts, dras de tidigare utnyttjade stödmå-
naderna av från stödtiden för den nya exa-
men. 

Efter avlagd examen kan studeranden an-
vända återstående stödmånader till andra, en-
ligt lagen om studiestöd stödberättigade, 
högskolestudier. Den som t.ex. använt 50 
stödmånader för att avlägga en examen om-
fattande 300 studiepoäng, kan då (64—50 
mån.) använda högst 14 stödmånader för 
andra högskolestudier. Dessutom kan vuxen-
studeranden beviljas vuxenutbildningsstöd 
enligt lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000) för avläggande av högskoleex-
amen. En arbetslös arbetssökande som fyllt 

25 år och som studerar på eget initiativ har 
rätt till sådana förmåner som avses i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
 
 
 
Högskoleexamina 

Enligt 7 § i universitetslagen (558/2009) 
kan vid universiteten avläggas lägre och hög-
re högskoleexamina samt vetenskapliga, 
konstnärliga och yrkesinriktade påbyggnads-
examina. Universiteten kan också ordna fort-
bildning och öppen universitetsundervisning. 
Högre högskoleexamen avläggs efter lägre 
högskoleexamen eller motsvarande utbild-
ning. En utbildning som leder till högre hög-
skoleexamen kan också inom de områden om 
vilka det föreskrivs genom förordning av 
statsrådet ordnas så att lägre högskoleexamen 
inte ingår i utbildningen, om det är ända-
målsenligt med avseende på de yrkesmässiga 
kraven inom utbildningsområdet. En veten-
skaplig, konstnärlig och yrkesinriktad på-
byggnadsexamen avläggs efter en högre hög-
skoleexamen eller en annan utbildning på 
motsvarande nivå. 

Bestämmelser om antagning av studeran-
den finns i universitetslagens 36 §. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. antas de studerande av 
universitetet. En studerande antas för att av-
lägga både lägre och högre högskoleexamen, 
någondera av dessa examina eller påbygg-
nadsexamen. Enligt paragrafens 4 mom. får 
en del av de studieplatser som ansökan gäller 
reserveras för personer som inte tidigare har 
avlagt högskoleexamen inom utbildningssy-
stemet i Finland eller mottagit en studieplats 
i en utbildning som leder till högskoleexa-
men. Universitetet ska därvid trygga ända-
målsenliga ansökningsmöjligheter också för 
dem som avlagt högskoleexamen och tagit 
emot en studieplats. Universitetet ska se till 
att möjligheterna för dessa olika grupper av 
sökande att få en studieplats inte blir oskäligt 
olika med tanke på jämställdheten mellan sö-
kandena. Vid bedömning av skäligheten be-
aktas hur stor andel de sökande i olika per-
songrupper utgör av alla sökande, möjlighe-
ten att övergå till studier via andra vägar än 
den gemensamma ansökan och andra om-
ständigheter som kan jämföras med dessa. 
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Bestämmelser om behörighet för studier 
som leder till högskoleexamen finns i univer-
sitetslagens 37 §. Enligt paragrafens 3 mom. 
kan den som har avlagt lämplig lägre hög-
skoleexamen, lämplig yrkeshögskoleexamen, 
eller lämplig utländsk utbildning som i landet 
i fråga ger behörighet för motsvarande hög-
skolestudier antas till studier som endast le-
der till högre högskoleexamen. Enligt para-
grafens 4 mom. kan universitetet förutsätta 
att den som antas till studier som leder till 
högre högskoleexamen enligt 3 mom. fullgör 
högst ett år av kompletterande studier för att 
inhämta de färdigheter som behövs i utbild-
ningen. Omfattningen av dessa studier är 
högst 60 studiepoäng. T.ex. inom det tek-
nisk-vetenskapliga eller merkantila området 
förutsätts vanligtvis 30 studiepoäng komplet-
terande studier för den som avlagt yrkeshög-
skoleexamen. Studiestöd beviljas för nämnda 
studier. 

Enligt 18 § 1 mom. i yrkeshögskolelagen 
(351/2003) kan vid yrkeshögskolorna avläg-
gas yrkeshögskoleexamina och högre yrkes-
högskoleexamina. Yrkeshögskoleexamina är 
högskoleexamina och högre yrkeshögskole-
examina är högre högskoleexamina. Enligt 
20 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen kan till 
studier som leder till högre yrkeshögskoleex-
amen antas den som har avlagt lämplig yr-
keshögskoleexamen eller någon annan lämp-
lig högskoleexamen och som efter avlagd ex-
amen har minst tre års arbetserfarenhet inom 
branschen i fråga. 

Enligt 14 § 1 mom. i lagen om polisyrkes-
högskolan (1164/2013) kan vid Polisyrkes-
högskolan inom området för inre säkerhet av-
läggas yrkeshögskoleexamina, som är hög-
skoleexamina och högre yrkeshögskoleexa-
mina, som är högre högskoleexamina. 

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om försvarshög-
skolan (1121/2008) kan vid Försvarshögsko-
lan avläggas kandidatexamen i militärveten-
skaper, som är lägre högskoleexamen, magis-
terexamen i militärvetenskaper, som är högre 
högskoleexamen samt generalstabsofficers-
examen och doktorsexamen i militärveten-
skaper, vilka är påbyggnadsexamina. Närma-
re bestämmelser om högskoleexamina finns i 
1 § i statsrådets förordning om högskoleexa-
mina (464/1998). 
 

Grunderna för beviljande av stöd för skolre-
sor 

Berättigade till stöd för skolresor är stude-
rande som är bosatta i Finland och som be-
driver heltidsstudier i Finland inom gymna-
sieutbildning enligt gymnasielagen 
(629/1998), inom utbildning enligt 3 § i la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), inom 
sådan självutbildning enligt lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning (631/1998) som 
förbereder för en yrkesinriktad grundexamen 
som avläggs genom fristående examen, inom 
sådan utbildning enligt lagen om Räddnings-
institutet (607/2006) som leder till yrkesex-
amen, eller inom sådan utbildning enligt la-
gen om Brottspåföljdsområdets utbildnings-
central (1316/2006) som leder till yrkesexa-
men. 

Det centrala villkoret för erhållande av stöd 
för skolresor är att skolvägen i ena riktningen 
är minst 10 kilometer och att skolresekostna-
derna per månad överstiger 54 euro. Syftet 
med kilometer- och kostnadsgränserna är att 
styra stödet till dem som har både lång skol-
väg och betydande kostnader. Man har velat 
beakta de trafikpolitiska förhållandena så att 
den studerandes färdsätt kan vara kollektiv-
trafik eller skolskjuts som utbildningsanord-
naren ordnar eller, när villkoren i 4 a § i la-
gen om stöd för skolresor är uppfyllda, något 
annat lämpligt eget färdsätt. Ett villkor för att 
stöd ska beviljas för skolresor är dessutom att 
den studerande per vecka har minst sju såda-
na resor i ena riktningen som berättigar till 
stöd för skolresor under en sammanhängande 
tid av minst 18 dagar. När en studerande för 
sin skolresa anlitar kollektivtrafik ersätts re-
sekostnaderna för det anlitade färdmedlet en-
ligt den för den studerande billigaste biljett-
produkten för en tid som motsvarar en må-
nad. När en studerande utnyttjar annan trans-
port än kollektivtrafik för sin skolresa utfär-
das bestämmelser om grunderna för beräk-
ning av skolresekostnaderna genom förord-
ning av undervisnings- och kulturministeriet. 
De månatliga resekostnaderna räknas ut en-
ligt 21,5 dagar. Den studerande betalar alltid 
högst 43 euro av de kalkylerade skolrese-
kostnaderna. 

I praktiken betalas stödet för skolresor till 
den som säljer biljetten (Matkahuolto, VR), 
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utbildningsanordnaren eller den studerande 
själv. När en studerande anlitar kollektivtra-
fik tillämpas den lagbestämda gränsen på 10 
kilometer och 54 euro. Undervisnings- och 
kulturministeriets förordning tillämpas åter 
när stödet betalas till utbildningsanordnaren 
eller den studerande själv. Från de kalkylera-
de kostnader som bestäms enligt förordning-
en avdras då den studerandes betalningsandel 
på 43 euro per månad. Exempelvis är det 
stöd som betalas till en studerande som an-
vänder egen bil 70 procent av det stöd som 
bestäms utifrån ovannämnda taxa. Den högre 
självriskandelen beror på att den skolväg från 
den studerandes hem till läroanstalten som 
utgör beräkningsgrund i allmänhet är längre 
än skolvägen i kollektivtrafiken, som be-
stäms enligt den sträcka man åkt med färd-
medlet. 
 
2.2 Den internationella utvecklingen 

Grunderna för beviljande av studiestöd utom-
lands och unionslagsstiftningen 

Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt (FEUF) ska varje 
unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territo-
rier, om inte annat följer av de begränsningar 
och villkor som föreskrivs i fördragen och i 
bestämmelserna om genomförande av för-
dragen. Med stöd av artikel 165.1 i FEUF bär 
medlemsstaternas ansvar för undervisningens 
innehåll och utbildningssystemens organisa-
tion. Enligt artikel 7. 1 och 2 i europeiska 
parlamentets och rådets förordning 492/2011 
om arbetstagares fria rörlighet inom gemen-
skapens område får en medborgare i en med-
lemsstat inom en annan medlemsstats territo-
rium inte på grund av sitt medborgarskap 
försättas i en annan ställning än landets ar-
betstagare vad beträffar villkor i arbets- och 
tjänsteförhållanden, och arbetstagaren ska ha 
rätt till samma sociala och skattemässiga 
förmåner som landets arbetstagare. 

Unionens domstol har i flera domslut be-
dömt de bosättningsvillkor som ingår i olika 
medlemsländers studiestödslagstiftning i för-
hållande till å ena sidan alla unionsmedbor-
gares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom unionens territorium och å andra sidan 

likabehandling av anställda inom EU. Dom-
stolen har bl.a. i de förenade målen C-523/11 
och C-585/11 konstaterat att medlemsstater-
na enligt artikel 165.1 i FEUF visserligen är 
behöriga att bestämma undervisningens in-
nehåll och utbildningssystemens organisation 
i sina respektive länder, men de måste vid 
utövandet av denna behörighet iaktta unions-
rätten och då särskilt fördragets bestämmel-
ser om rätten att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier (punkt 
26 i domen). Enligt domstolens rättspraxis 
utgör sådan nationell lagstiftning som försät-
ter vissa av landets medborgare i en sämre 
ställning enbart därför att de utnyttjat sin rätt 
att röra sig och uppehålla sig i en annan med-
lemsstat en begränsning av de friheter som 
tillkommer alla unionsmedborgare enligt ar-
tikel 21.1 i FEUF. Unionens domstol har 
emellertid konstaterat att en medlemsstat kan 
ha rätt att bevilja bistånd till uppehälle endast 
för studerande som kan påvisa en tillräcklig 
grad av integration i samhället i den aktuella 
medlemsstaten. 

Enligt vedertagen rättspraxis får den bevis-
ning som en medlemsstat kräver för att påvi-
sa en faktisk integration inte vara av alltför 
exkluderande karaktär, så att alltför stor vikt 
läggs vid en omständighet som inte nödvän-
digtvis är representativ för den faktiska och 
verkliga graden av anknytning mellan den 
som ansöker om en förmån och denna med-
lemsstat, medan övriga representativa om-
ständigheter inte beaktas alls (bl.a. mål C-
75/11, kommissionen mot Österrike och de 
förenade målen C-523/11 och C-585/11). När 
det gäller likabehandling av anställda inom 
unionen har domstolen konstaterat att en lag-
stiftning som föreskriver att studentens bo-
sättningsort utgör ett villkor för studiemedel 
för högre utbildning leder till att de som inte 
bor i den berörda medlemsstaten men är barn 
till gränsarbetare som arbetar i denna med-
lemsstat särbehandlas – och därmed indirekt 
diskrimineras – i förhållande till dem som 
bor i medlemsstaten (bl.a. mål C-20/12). En-
ligt domstolen går bosättningsvillkoret utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå det legi-
tima målet. Genom villkoret blir det inte 
möjligt att beakta andra omständigheter som 
kan visa på den verkliga graden av anknyt-
ning mellan den som ansöker om sådant stu-
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diemedel och samhället eller arbetsmarkna-
den i den berörda medlemsstaten, såsom att 
en av föräldrarna som fortsätter att försörja 
studenten är en gränsarbetare som har ett 
varaktigt arbete i denna medlemsstat och re-
dan har arbetat där under lång tid (C-20/12). 

Flera europeiska länder har i sin studie-
stödslagstiftning ett villkor som gäller bo-
sättning för att stöd ska beviljas för examens-
inriktade studier som bedrivs utomlands. I 
Sverige förutsätts att den som ansöker om 
stöd under de senaste fem åren har bott två år 
i Sverige. I Norge förutsätts att man under de 
senaste fem åren har bott två år utan avbrott i 
Norge. I Danmark förutsätts att den som an-
söker om stöd under de senaste tio åren har 
bott två år utan avbrott i Danmark. I flera eu-
ropeiska länder bereds ändringar när det gäll-
er stödet för studier utomlands så att förutom 
boendevillkoret också beaktas om personen 
har fasta band till det land som beviljar stö-
det. 
 
Begränsningar av stödtiden i olika länder 

Utom i Finland begränsas också i de andra 
nordiska länderna den stödtid som får använ-
das för högskolestudier. Beviljande av stöd 
för avläggande av en annan högskoleexamen 
på samma nivå begränsas dock inte separat.  
I alla nordiska länder får stödet användas 
också för andra studier efter att en högskole-
examen avlagts. 

I Norge är stödtiden för en högskoleexa-
men den normativa tiden för avläggandet av 
examen plus högst ett år. I Danmark kan man 
från och med den 1 juli 2014 för en högsko-
leexamenfå stöd för den normativa tiden om 
studierna har inletts senare än två år efter att 
studierna som ger högskolbehörighet har av-
lagts. Om studierna har inletts senast två år 
efter att studierna som ger högskolbehörighet 
har avlagts är stödtiden per examen den nor-
mativa tiden för avläggandet av examen för-
längd med 12 månader. I Finland är stödtiden 
den målsatta tiden förlängd med 10 stödmå-
nader. I Sverige finns ingen särskild maximal 
studiestödtid per examen, utan stödet beviljas 
normalt för 40 veckor per år och den maxi-
mala tiden för alla högskolestudier är i regel 
240 veckor, vilket motsvarar sex läsår vid 
heltidsstudier. I Island får man studiestöd för 

en tid som beräknas enligt examens omfatt-
ning. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Hemkommun som villkor för beviljande av 
studiestöd för studier utomlands 

I 1 § 3 mom. i lagen om hemkommun sägs 
att om inte annat föreskrivs i någon annan 
lag, ska lagen om hemkommun iakttas också 
när en statlig eller kommunal myndighet eller 
Folkpensionsanstalten fattar beslut som på-
verkas av en person hemkommun och hans 
eller hennes bostad där eller en tillfällig bo-
stad. Enligt förarbetena till lagen om hem-
kommun är det möjligt att avgöra en persons 
hemkommun självständigt inom olika för-
valtningsområden. Lagen om hemkommun 
ska dock tillämpas (RP 104/1993 rd). Även 
om lagen om hemkommun medger möjlighet 
att bestämma en persons hemkommun inte 
bara på grund av hans eller hennes faktiska 
boende utan också på grund av fast anknyt-
ning med hänsyn till familjeförhållanden, ut-
komst och andra motsvarande omständighe-
ter (2 § och 5 § i lagen om hemkommun), be-
stäms en person hemkommun enligt lagen 
om hemkommun dock i regel på grund av 
hans eller hennes boende. Dessutom tilläm-
pas lagen om hemkommun i begränsad ut-
sträckning på utlänningar (bl.a. 1 och 4 § i 
lagen om hemkommun). Även den definition 
av hemkommun och tillfällig vistelse som 
iakttagits när studiestödet verkställts har i 
praktiken baserat sig på i vilket land perso-
nen i fråga har bott. Sålunda kan de nuvaran-
de bestämmelserna 1 § 4 mom. i lagen om 
studiestöd, vilka gäller beviljande av studie-
stöd för studier som bedrivs utomlands, i 
praktiken betraktas som bosättningsbaserade 
villkor. 

Bosättningsvillkoret på två år kan betraktas 
som tämligen noga avgränsat samt som en 
praktisk definition av integration i det land 
som beviljar stödet. Villkoret har gjort det 
möjligt att stöda studerandes rörlighet och 
samtidigt har det förhindrat att stödet utnytt-
jats på ett oändamålsenligt sätt, alltså s.k. 
studiestödsshopping. 
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Beviljande av studiestöd för avläggande av 
högskoleexamen 

Stödtiden för examen är knapp, vilket be-
gränsar möjligheterna att avlägga flera exa-
mina på samma nivå med hjälp av studiestöd. 
En studerande kan ha studierätt till flera ex-
amina på samma nivå och samtidigt avlägga 
fler än en examen, men stöd beviljas bara för 
en examen. Studiestöd för högskolestudier 
kan beviljas för högst 64 stödmånader, vilket 
innebär att stödmånader som återstår efter att 
den första examen avlagts också kan använ-
das för att avlägga en andra examen. 

Eftersom stödet beviljas i två steg, kan stu-
deranden särskilt beviljas studiestöd för att 
avlägga en högre högskoleexamen efter att 
en lägre högskoleexamen avlagts. Om stude-
randen vill byta studieinriktning under pågå-
ende studier, kan de återstående examensspe-
cifika stödmånaderna användas till att avläg-
ga studier för en annan examen. En begräns-
ning av studiestödet till en examen på en viss 
nivå fråntar studeranden möjligheten att fi-
nansiera en annan examen på samma nivå 
med studiestöd, men begränsningen hindrar 
inte studeranden från att ansöka om studierätt 
inom flera områden på samma nivå. 
 
Grunderna för beviljande av stöd för skolre-
sor 

Lagen om stöd för skolresor för studerande 
i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 
trädde i kraft i juli 1997. Lagen stiftades där-
för att de kommunalt ordnade skolskjutsarna 
hade minskat och allt fler studerande hade 
fallit utanför skolskjutsförmånen till följd av 
statens och kommunernas sparbeslut. Kom-
munernas varierande skolskjutspraxis hade 
ökat ojämlikheten. Den nya förmånen var 
motiverad också därför att kostnaderna för de 
dagliga skolresorna inte beaktas i dimensio-
neringen av studiestödet. 

Stödet för skolresor har utvecklats genom 
att man avstått från att beakta lön som betalas 
under tiden för inlärning i arbetet, inkluderat 
bl.a. grundläggande yrkesutbildning som av-
läggs i form av fristående examen i stödet 
samt luckrat upp vissa andra begränsningar i 
anslutning till beviljandet av stöd för skolre-
sor. På grund av prishöjningen på SAD:s re-

gionbiljetter har gränsen för ersättning för re-
sekostnaderna för studerande som använder 
kollektivtrafik enligt lagen om stöd för skol-
resor höjts en gång 2004. 

I samband med att kollektivtrafiklagen 
trädde i kraft 2009 upphävdes den av kom-
munikationsministeriet fastställda seriebiljet-
taxan och i den nya lagen intogs inget be-
myndigande att utfärda en motsvarande se-
riebiljettaxa. Undervisnings- och kulturmini-
steriet har med stöd av ett bemyndigande i 
lagen om stöd för skolresor utfärdat en för-
ordning om beräkningsgrunderna för vissa 
kostnader för skolresor. Förordningen tilläm-
pas vid bestämmande av kostnaderna för 
skolresor när studeranden använder skol-
transport arrangerad av den som arrangerar 
utbildningen eller studeranden arrangerar 
skolresorna på eget sätt. Förordningen har 
setts över varje läsår på grundval av föränd-
ringen i busstrafikens totalkostnadsindex. 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av rå-
dets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) 
nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen, 
bestäms om de åtgärder och förfaranden som 
de behöriga myndigheterna ska tillämpa när 
de för medborgarna tryggar tillräckliga, hög-
klassiga och säkra tjänster inom allmän per-
sontrafik. Offentligt stöd får betalas endast i 
enlighet med trafikavtalsförordningen. Kol-
lektivtrafiklagen har reviderats på det sätt 
som trafikavtalsförordningen förutsätter. Den 
nya kollektivtrafiklagen (869/2009) trädde i 
kraft den 3 december 2009. Enligt den fattar 
den behöriga myndigheten beslut om ord-
nande av kollektivtrafiktjänster i enlighet 
med trafikavtalsförordningen och ingår avtal 
med de trafikföretag som utsetts genom kon-
kurrensutsättning. Till trafikföretagen kan 
betalas offentligt stöd i enlighet med trafik-
avtalsförordningen. Det strategiska målet för 
reformen var att skapa förutsättningar för att 
trygga kollektivtrafiktjänster på basservice-
nivå i hela landet samt att öka användningen 
av kollektivtrafik i de viktigaste stadsregio-
nerna och i trafiken mellan dem. 

I anslutning till kollektivtrafiktjänster en-
ligt trafikavtalsförordningen tar de behöriga 
myndigheterna från år 2015 stegvis i bruk en 
gemensam biljett- och avgiftssystemtjänst 
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inom kollektivtrafiken. Avtal som berör 
övergångstiden är fortfarande i kraft under 
2019. De behöriga myndigheternas gemen-
samma biljett- och avgiftssystem, TVV lip-
pu- ja maksujärjestelmä Oy, är kollektivtra-
fikmyndigheternas gemensamma IT-service- 
och upphandlingsbolag som omfattar över 20 
stadsregioner och vars syfte är att skaffa, ut-
veckla och upprätthålla ett gemensamt bil-
jett- och avgiftssystem för de behöriga myn-
digheterna inom kollektivtrafiken. Syftet 
med avgiftssystemet är att göra det möjligt 
att använda ett resekort inom olika kollektiv-
trafikformer i hela landet. Reformen kommer 
att förändra verksamhetsmiljön för stödet för 
skolresor så att i stället för Matkahuoltos nu-
varande riksomfattande skolresebiljett kan 
till studerande som har rätt till stöd för skol-
resor säljas en biljettprodukt som grundar sig 
på resezoner inom stads- eller regiontrafiken. 
Enligt en preliminär bedömning kommer pri-
serna på de nya zonbaserade biljetterna på 
grund av konkurrensutsättning och kommu-
nens finansieringsandel att på vara förmånli-
gare än den nuvarande skolresebiljetten på 
korta sträckor så att den månadsgräns på 54 
euro som utgör villkor för att erhålla stöd för 
skolresor inte nödvändigtvis överskrids fast 
skolvägen är längre än 10 kilometer. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lag 

3.1 Grunderna för beviljande av studie-
stöd utomlands  

Genom möjligheten att få studiestöd för 
studier som bedrivs utomlands vill man främ-
ja studerandes internationella rörlighet.  Med 
tanke på en ändamålsenlig inriktning av stu-
diestödet och studiestödsutgifterna vore det 
motiverat att studiestöd enligt den finländska 
lagen om studiestöd beviljas sådana personer 
som är tillräckligt integrerade i det finländska 
samhället. Om man åter vill begränsa stude-
randes rörlighet, kunde villkoren för studie-
stöd som beviljas utomlands skärpas jämfört 
med nuläget eller så kunde man helt slopa 
stödet för studier utomlands. Skärpta villkor 
för studiestöd som beviljas utomlands skulle 
försämra de studerandes ekonomiska förut-

sättningar att studera utomlands och samti-
digt minska antalet som studerar utomlands 
och studiestödsutgifterna för detta. I grun-
derna för beviljande av studiestöd utomlands 
bör man beakta den ökade rörligheten och 
EU-domstolens avgöranden, enligt vilka det 
står i strid med EU-lagstiftningen att tillämpa 
enbart ett bosättningsvillkor. Enligt dom-
stolsavgörandena bör man utöver bosätt-
ningsvillkoret beakta även andra faktorer 
som visar att en person är integrerad eller er-
sätta bosättningsvillkoret med något annat 
kriterium som inte står i strid med EU-rättens 
princip om fri rörlighet. 

I ljuset av Europeiska unionens domstols 
avgöranden kan det nuvarande 1 § 4 mom. i 
lagen om studiestöd och dess tillämpnings-
praxis betraktas som alltför ovillkorligt och 
det tar inte tillräcklig hänsyn till andra såda-
na omständigheter som kan beskriva den fak-
tiska anknytningen mellan den som ansöker 
om studiestöd och det finländska samhället. 
Det föreslås att de nuvarande bestämmelser-
na om beviljande av studiestöd för studier 
utomlands ändras så att de inte längre är lika 
starkt grundade på personens boningsort utan 
stöd ska också kunna beviljas om en person 
annars på grund av sina levnadsförhållanden 
kan anses ha fasta band till Finland. 
 
3.2 Rätt till studiestöd för studerande 

som avlagt högskoleexamen 

Målet med propositionen är att begränsa 
beviljandet av studiestöd för att avlägga flera 
examina på samma nivå och reducera studie-
stödsutgifterna. Genom att begränsa bevil-
jandet av studiestöd understöds samtidigt fle-
ra utbildningspolitiska mål, vilka är att utex-
aminerade högskolestudenter snabbare place-
rar sig på arbetsmarknaden och studieplat-
serna fördelas på ett bättre sätt. Genom re-
formen för urvalsförfarandet ges särskilt de 
som saknar högskoleplats bättre möjligheter 
att få en studieplats som leder till examen. 

Rätt till stöd kan begränsas till högst en 
lägre och en högre högskoleexamen vid an-
tingen yrkeshögskola eller universitet eller 
till högst en lägre och en högre högskoleex-
amen vid både yrkeshögskola och universitet. 
Skillnaden mellan alternativen är i praktiken 
att det senare alternativet beaktar byte av 
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studieinriktning mellan högskolesektorer och 
examina. Det första alternativet kringskär 
studerandens rätt att få studiestöd för att av-
lägga flera högskoleexamina mer än det 
andra alternativet. 

Det första alternativet innebär att när stu-
diestöd beviljas, jämställs yrkeshögskolornas 
yrkeshögskoleexamina med universitetens 
lägre högskoleexamina samt högre yrkeshög-
skoleexamina med högre högskoleexamina. 
En studerande som avlagt yrkeshögskoleex-
amen kan inte få studiestöd för att avlägga en 
andra yrkeshögskoleexamen vid yrkeshög-
skola eller en lägre högskoleexamen vid uni-
versitet. En studerande som avlagt högre yr-
keshögskoleexamen kan inte längre få stu-
diestöd för att avlägga en andra, högre yrkes-
högskoleexamen vid yrkeshögskola eller 
högre högskoleexamen vid universitet. Vida-
re kan en studerande som bara avlagt högre 
högskoleexamen eller både lägre och högre 
högskoleexamen vid universitet inte längre få 
studiestöd för att avlägga yrkeshögskoleexa-
men, högre yrkeshögskoleexamen, en andra 
lägre eller högre högskoleexamen eller en 
andra lägre och högre högskoleexamen vid 
universitet. Den som avlagt yrkeshögskole-
examen eller bara lägre högskoleexamen vid 
universitet kan få stöd för att avlägga högre 
högskoleexamen antingen vid yrkeshögskola 
eller universitet. En studerande som avlagt 
lägre och högre högskoleexamen kan där-
emot inte över huvud taget beviljas studie-
stöd för att avlägga en andra högskoleexa-
men. Stöd kan däremot beviljas för påbygg-
nadsexamen, kompletterande utbildning, sär-
skilda studier eller studier som syftar till yr-
kesbehörighet eller tjänstebehörighet. 

Enligt det andra alternativet betraktas inte 
examina som avläggs vid yrkeshögskola och 
universitet som likvärdiga vid beviljande av 
studiestöd. Till exempel om en studerande, 
som avlagt yrkeshögskoleexamen, inte redan 
skulle anses ha en examen på samma nivå 
när studeranden inleder studier som syftar till 
både lägre och högre högskoleexamen, kan 
studeranden få de återstående stödmånader 
av den totala stödtiden som beviljas för hög-
skolestudier, för sin nya examen. Enligt det 
första alternativet beviljas stödmånader i 
motsvarande fall bara för avläggande av hög-
re högskoleexamen. Den examensspecifika 

stödtiden som bestäms efter avlagd examen 
är dock densamma för alla. De stödmånader 
som använts för den första examen dras av 
från den maximala stödtiden på 64 månader. 
Ju färre stödmånader som använts för den 
första examen, desto fler stödmånader kan 
därmed utnyttjas för andra studier. 

Att begränsa studiestödet till en examen på 
samma nivå är med hänsyn till studerandenas 
jämställdhet, studiestödsystemets klarhet och 
tydligheten när studiestödet ska verkställas 
mest ändamålsenligt att genomföra så att stu-
diestöd inte beviljas för en andra examen 
oavsett om studeranden beviljats studiestöd 
för att avlägga sin första examen eller inte. 
Detta innebär till exempel att en studerande 
som avlagt en högskoleexamen utomlands 
inte kan få studiestöd för en annan högskole-
examen på samma nivå, även om studeran-
den inte tidigare fått studiestöd för sin första 
examen. Alternativt kunde en studerande 
som avlagt högskoleexamen ha rätt till stu-
diestöd för avläggande av en annan högsko-
leexamen på samma nivå om han eller hon 
inte tidigare alls fått något studiestöd. Då 
skulle avgränsningen gälla också alla dem 
som använt endast studiestöd till ett mindre 
belopp. Detta kunde upplevas som orättvist. 
Det finns många orsaker att inte utnyttja stu-
diestöd; till exempel inkomster eller andra 
stödsystem. Därför blir det tydligare om rät-
ten till studiestöd begränsas endast på basis 
av en tidigare avlagd examen. 

I propositionen föreslås att studerande, som 
redan avlagt lägre högskoleexamen, yrkes-
högskoleexamen eller högre högskoleexa-
men, inte har rätt till studiestöd för avläggan-
de av lägre högskoleexamen eller yrkeshög-
skoleexamen. Rätt till studiestöd är inte hel-
ler för avläggande av högre högskoleexamen 
eller högre yrkeshögskoleexamen för stude-
randen som avlagt högre högskoleexamen el-
ler högre yrkeshögskoleexamen. Rätt till stu-
diestöd är inte för avläggande av en andra 
examen på samma nivå oavsett om studeran-
den fått studiestöd för sin första högskoleex-
amen. 
 
3.3 Grunderna för beviljande av stöd för 

skolresor 
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Syftet med förslaget är att på ett kostnads-
neutralt sätt och utan att förändra det nuva-
rande finansieringsförhållandet mellan stat 
och kommun samordna grunderna för bevil-
jande av skolresestöd och det gemensamma 
biljettsystemet för de behöriga myndigheter-
na som tas i bruk 2015. 

Nuvarande praxis, där stöd för skolresor 
inom kollektivtrafiken skulle betalas via den 
som säljer den nya biljetten för de behöriga 
myndigheternas kollektivtrafik på grundval 
av den nuvarande kostnadsgränsen och kilo-
metergränsen, skulle minska statens utgifter 
för stödet för skolresor och öka kommuner-
nas kostnader. Detta skulle bero på att de 
månatliga kostnaderna för skolresor för allt 
fler studeranden inte skulle nå upp till 54 
euro på grund av det kommunala stödet som 
betalas för att sänka studerandenas resekost-
nader. Utgifterna för stödet för skolresor 
skulle dessutom minska på grund av konkur-
rensutsättningen. Dessutom skulle utgifterna 
minska av att i vissa stadsregioner skulle pri-
set på biljetter som köps för en månad på 
korta sträckor stanna under 54 euro, som är 
villkoret för stöd för skolresor. Detta alterna-
tiv skulle inte förutsätta några ändringar i la-
gen om stöd för skolresor. 

Om målet är att stöda den studerandes 
skolresekostnader och dessutom ordnandet 
av kollektivtrafik, vore det mest ändamålsen-
ligt med en modell, där stödet för skolresor 
skulle betalas till de behöriga myndigheterna 
via en upprätthållaren av gemensamt biljett- 
och avgiftssystem (TVV Oy) på grundval av 
en kalkylmässig taxa som baserar sig på un-
dervisnings- och kulturministeriets förord-
ning. Staten skulle fortfarande i huvudsak 
svara för stödet för skolresor inom gymna-
sieutbildning och yrkesutbildning och finan-
sieringen skulle kanaliseras till de behöriga 
myndigheter som ordnar trafiken och vidare 
via dem till trafikföretagen. Då skulle stödet 
för skolresor bestämmas enligt jämlika prin-
ciper inom största delen av den kollektivtra-
fik som omfattas av de behöriga myndighe-
ternas behörighet. Detta alternativ kunde ge-
nomföras kostnadsneutralt med avseende på 
finansieringsförhållandet mellan stat och 
kommun så att man utanför HRT:s område 
(Samkommunen Helsingforsregionens trafik) 
skulle börja tillämpa undervisnings- och kul-

turministeriets förordning om beräknings-
grunderna för vissa kostnader för skolresor 
när stödet för skolresor betalas. Uppskatt-
ningsvis 2 100 nya stödberättigade studeran-
den omfattas av andra stadsregioners kollek-
tivtrafik, vilket medför merkostnader. Total-
kostnaderna ökar ändå inte om tarifferna för 
de nya zonbiljetterna är förmånligare än för 
närvarande. HRT är inte med i de behöriga 
myndigheternas gemensamma biljett- och 
avgiftssystem. Om kostnaderna för skolresor 
inom kollektivtrafik som ordnas av alla behö-
riga myndigheter (inklusive HRT) ersattes 
genom att tillämpa undervisnings- och kul-
turministeriets förordning om beräknings-
grunderna för kostnader för skolresor, och 
ändringen borde vara kostnadsneutral, borde 
grunderna för subventionerade skolresor 
skärpas, vilket skulle minska studerandens 
stöd för skolresor. 

För närvarande kan en studerande som har 
sin skolväg inom HRT:s område köpa den 
regionbiljettprodukt som kommunerna inom 
HRT:s område subventioner med studentra-
batt. Om undervisnings- och kulturministeri-
ets förordning även tillämpades inom HRT:s 
område utan grunderna för beviljande av stö-
det skärptes, skulle utgifterna för understöd-
da skolresor öka med uppskattningsvis 
10,5—13 miljoner euro per år. Samtidigt 
skulle utgifterna för kommunerna inom 
HRT:s område minska i motsvarande mån. 
Uppskattningen baserar sig på att av de stu-
derande inom gymnasieutbildning och yrkes-
utbildning som färdas inom HRT:s område 
skulle uppskattningsvis 15 000 börja omfat-
tas av stödet för skolresor på grund av skol-
vägens längd och ersättningen per studerande 
skulle vara i medeltal 700—1 000 euro per 
år. Den andel som skulle börja omfattas av 
stödet för skolresor skulle då vara 33 % av 
alla studerande inom gymnasieutbildning och 
yrkesutbildning i läroanstaltsform. 

För att främja användningen av kollektiv-
trafik föreslås att när en studerande anlitar 
kollektivtrafik som omfattas av en behörig 
myndighets behörighet (TVV Oy), ska skol-
resekostnaderna ersättas i enlighet med un-
dervisnings- och kulturministeriets förord-
ning om beräkningsgrunderna för vissa kost-
nader för skolresor. Då betalas stödet via 
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dessa myndigheters gemensamma biljett- och 
avgiftssystem. 
 
4   Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Grunderna för beviljande av studiestöd utom-
lands 

Enligt Folkpensionsanstaltens utredning 
avslogs läsåret 2012—2013 66 ansökningar 
om stöd till utlandet på den grunden att sö-
kanden inte uppfyller bosättningsvillkoret i 
lagen om studiestöd. På grund av antalet kan 
man uppskatta att om fasta band blir en 
grund för beviljande av stöd kunde antalet 
studerande som erhåller stöd öka med högst 
några tiotal per år, så behovet av tilläggsan-
slag till följd av ändringen skulle bli mycket 
litet och kunna realiseras inom ramen för det 
anslag som dimensionerats för studiepenning 
och bostadstillägg under moment 29.70.55. 
 
Rätt till studiestöd för studerande som avlagt 
högskoleexamen 

Att begränsa beviljandet av studiestöd till 
personer som redan avlagt en högskoleexa-
men och avlägger en andra högskoleexamen 
på samma nivå reducerar studiestödsutgifter-
na och antalet stödberättigade på sikt. Den 
nya begränsningen innebär besparingar från 
och med 2016 på så sätt att den totala bespa-
ringen uppgår till 10,5 miljoner euro år 2019. 
Antalet stödberättigade minskar med upp-
skattningsvis 3 200 studeranden. År 2016 be-
räknas det finnas 900 studeranden som inte 
beviljas stöd för att avlägga en andra examen 
på samma nivå som deras tidigare avlagda 
examen. Detta minskar behovet för anslag 
(enligt moment 29.70.55) med uppskatt-
ningsvis 1 700 000 euro. År 2017 minskar 
behovet av anslag med uppskattningsvis 
5 600 000 euro. Då beräknas 1 700 studeran-
den falla utanför stödsystemet på grund av 
begräsningen. Från och med 2018 minskar 
antalet stödberättigade med 3 100 personer 
och utgifterna med motsvarande 10,3 miljo-
ner euro. 

Begränsningen berör särskilt personer som 
avlagt yrkeshögskoleexamen och efter detta 

har för avsikt att avlägga en annan yrkeshög-
skoleexamen eller en högskoleexamen vid 
universitet. Ändringen begränsar också rätten 
till studiestöd för personer som avlagt en läg-
re högskoleexamen eller både en lägre och 
högre högskoleexamen och som har för av-
sikt att avlägga ytterligare en universitetsex-
amen på samma nivå. Enligt registeruppgifter 
har ca 1 000 personer som inleder studier vid 
universitet varje år redan avlagt en universi-
tetsexamen. Av dessa har ca 70 procent av-
lagt en högre högskoleexamen. Dessutom har 
ca 2 400 redan avlagt en yrkeshögskoleexa-
men. Den största delen av dessa har dock 
sökt sig till universitet i avsikt att avlägga 
högre högskoleexamen (ca 1 600 personer). 
Av de nya studerandena vid yrkeshögskolor 
har ca 1 700 redan avlagt en yrkeshögskole-
examen och 450 en högskoleexamen vid uni-
versitet. Av de personer som bara avlagt en 
lägre högskoleexamen inleder färre än 200 
personer studier vid yrkeshögskolor varje år. 

Antalet personer som årligen inleder hög-
skolestudier och tidigare avlagt en examen 
som eventuellt kan bedömas ligga på samma 
nivå uppgår till 4 000, av vilka 63 procent 
har avlagt yrkeshögskoleexamen och 37 pro-
cent universitetsexamen. Av dessa beräknas 
hälften regelbundet dra nytta av studiestöd. 
Bara en del av studerandena drar numera nyt-
ta av de resterande stödmånaderna för att av-
lägga en andra examen efter att de avlagt sin 
första examen. På basis av registeruppgifter 
från Folkpensionsanstalten verkar studiestöd 
bara användas för vissa studier i den andra 
examen och parallellt med förvärvsarbete. 
Studiestöd utnyttjas i mindre utsträckning för 
en eventuell andra examen, men också i slut-
fasen av den första examen jämfört med i in-
ledningen. 

En studerande som redan har avlagt en läg-
re högskoleexamen eller en yrkeshögskole-
examen eller en högre högskoleexamen vid 
yrkeshögskola eller universitet har inte till-
gång till studiestöd för en lägre högskoleex-
amen eller en yrkeshögskoleexamen. Inte 
heller en studerande som avlagt högre hög-
skoleexamen eller högre yrkeshögskoleexa-
men har tillgång till studiestöd för att avlägga 
fler motsvarande examina. Samhälleligt stöd 
för att avlägga ytterligare en examen på 
samma nivå saknas dock inte helt, eftersom 
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en vuxenstuderande kan få förtjänstbundet 
vuxenutbildningsstöd och en arbetslös ar-
betssökande kan bedriva högskolestudier 
med hjälp av utkomststöd för arbetslösa. 

Studiestöd för att avlägga högskoleexamen 
kommer också i fortsättningen att beviljas i 
två steg, först för avläggande av en lägre ex-
amen, därefter skilt för avläggande av en 
högre högskoleexamen. För högskolestudier 
kan studiestöd också i fortsättningen beviljas 
för högst 64 månader. Studerandena antas 
vanligtvis till universitetet för att avlägga 
både lägre och högre högskoleexamen. Efter 
avlagd lägre högskoleexamen eller yrkeshög-
skoleexamen kan studeranden via särskilt ur-
val ansöka om att bli antagen för att avlägga 
högre högskoleexamen, varvid stödmånader 
också kan användas för avläggande av högre 
högskoleexamen vid universitet eller yrkes-
högskola. Stöd kan vidare beviljas efter av-
lagd högskoleexamen i syfte att avlägga på-
byggnadsexamen, fullgöra ett yrkesutbildan-
de fortbildningsprogram eller någon annan 
studiehelhet som ger tjänstebehörighet. Sy-
stemet sporrar fortsättningsvis till effektiva 
studier, eftersom ju färre stödmånader stude-
randen använt till sin första examen, desto 
fler stödmånader kan användas till andra 
högskolestudier. 
 
Grunderna för beviljande av stöd för skolre-
sor 

Varje år erhåller ungefär 68 000 studerande 
stöd för skolresor. Om stöd för skolresor be-
viljas på grundval av undervisnings- och kul-
turministeriets taxa skulle antalet studerande 
som får stöd för skolresor öka med ungefär 
2 100. Samtidigt skulle dock det genomsnitt-
liga beloppet av stödet för skolresor minska 
något. Detta beror på att priserna på de nya 
zonbiljetterna skulle vara något förmånligare 
än Matkahuoltos riksomfattande skolresebil-
jett. Av utgifterna för stödet för skolresor be-
talas 34,8 miljoner euro till Matkahuolto 
2013. Matkahuoltos andel av utgifterna för 
stödet för skolresor är ungefär 2/3. När man 
övergår till modellen med kollektivtrafik som 
ordnas av behöriga myndigheter, där stödet 
för skolresor ersätts med stöd av undervis-
nings- och kulturministeriets förordning av 
beräkningsgrunderna för vissa kostnader för 

skolresor, skulle alltså största delen av det 
anslag som för närvarande betalas till Matka-
huolto i fortsättningen styras till de behöriga 
myndigheterna via den som upprätthåller av 
biljettsystemet (TVV Oy). Eftersom ändring-
en ska genomföras kostnadsneutralt ställs 
den kollektivtrafik som ordnats inom HRT:s 
område (det område som bildas av kommu-
nerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, 
Kyrkslätt, Sibbo och Vanda) utanför tillämp-
ningsområdet för nämnda förordning. Inom 
HRT:s område vore det fortfarande möjligt 
att få stöd för skolresor på samma grunder 
som för närvarande. Då betalas stödet för 
skolresor till studerande i enlighet med den 
nuvarande modellen när skolvägen överstiger 
10 kilometer och resekostnaderna per månad 
överstiger 54 euro. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Definitionen av fasta band som grund för 
beviljande av stöd utomlands undanröjer 
tolkningsproblemen med den nuvarande be-
stämmelsen och de missförhållanden som 
hänför sig till EU-rätten. Definitionen av fas-
ta band förutsätter prövning av varje enskilt 
fall och ökar arbetsbördan inom avgörande-
verksamheten. 

Att begränsa beviljandet av stöd till bara en 
högskoleexamen på samma nivå vid antingen 
universitet eller yrkeshögskola gör beviljan-
det av studiestöd mer komplicerat. Ändring-
en förutses medföra förfrågningar och utred-
ningar riktade till Folkpensionsanstalten, un-
dervisnings- och kulturministeriet och hög-
skolorna under en lång tid samt besvär rikta-
de till besvärsnämnden för studiestödsären-
den. Ändringen förutsätter information från 
både högskolorna och studiestödsmyndighe-
ten på Folkpensionsanstalten. 

Undervisnings- och kulturministeriets för-
ordning om beräkningsgrunderna för viss 
kostnader för skolresor kommer efter det att 
lagen trätt i kraft att tillämpas i större ut-
sträckning än nu, dvs. även när stöd för skol-
resor betalas för att en studerande anlitar kol-
lektivtrafik som ordnas av en i trafikavtals-
förordningen avsedd behörig myndighet. 
Ändringen har ändå inte några betydande 
konsekvenser för arbetsbördan i anslutning 
till verkställandet av stödet för skolresor, ef-
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tersom den arbetsbörda som för närvarande 
åsamkas av att stödet betalas till Matkahuol-
to, som säljer riksomfattande biljetter, samti-
digt minskar. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Studerandenas rörlighet främjas av att defi-
nitionen av fasta band tas som grund för be-
viljande av stöd utomlands. Den föreslagna 
ändringen av lagen om stöd för skolresor 
stöder resekostnaderna för dem som är berät-
tigade till stöd för skolresor samt främjar an-
vändningen av kollektivtrafik. 

Att begränsa beviljandet av studiestöd till 
högst en högskoleexamen på samma nivå 
kommer att påverka studerandens val av stu-
dieinriktning och beteende i urvalsprocesser-
na. Begränsningen kommer att minska anta-
let personer med högskoleexamen som ansö-
ker om studieplats för att avlägga en ny exa-
men. Syftet med reformen av urvalsförfaran-
det är att en del av studieplatserna vid den 
gemensamma ansökningen reserveras för 
personer som inte tidigare avlagt någon hög-
skoleexamen. Vikten av studiehandledning 
ökar eftersom syftet är att studerandena efter 
avklarade studier på andra stadiet väljer den 
studieinriktning vid högskolan som de helst 
föredrar. Betydelsen av andra studiemöjlig-
heter än sådana som leder till examen, som 
t.ex. fortbildning och studier vid öppna uni-
versitetet för att öka det egna kunnandet, 
ökar likaså eftersom studiestöd bara beviljas 
för en examen på samma nivå. På grund av 
begränsningarna i grunderna för beviljande 
av studiestöd kan byte av studieinriktning bli 
svårare i framtiden för personer som redan 
avlagt högskoleexamen. Den nya begräns-
ningen sporrar studerandena att byta studie-
inriktning så tidigt som möjligt. De studeran-
de bör få tillräcklig information från högsko-
lorna och Folkpensionsanstalten om hur byte 
av studieinriktning påverkar deras utkomst-
möjligheter under studietiden. Situationen för 
de studeranden som byter studieinriktning 
underlättas av bl.a. förfarandena för tillgodo-
räknande av tidigare avlagda studier och för-
farandena för de särskilda urvalen. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Propositionen om grunderna för beviljande 
av studiestöd för studier utomlands har varit 
att beakta EU-domstolens avgöranden, där 
enbart ett bosättningsvillkor som grund för 
beviljande av stöd för studier utomlands har 
ansetts strida mot EU-lagstiftningen. Dessut-
om regeringen har i planen för statshushåll-
ningen 2015—2018 beslutat om en anpass-
ningsåtgärd för att minska statens utgifter 
som innebär att stöd för avläggande av en 
andra examen på högre nivå inte längre be-
viljas från och med 1.8.2015. När det gäller 
ändringarna i lagen om studiestöd har propo-
sitionen beretts vid undervisnings- och kul-
turministeriet i samarbete med Folkpensions-
anstalten. 

Kollektivtrafiklagen har reviderats på det 
sätt som Europaparlamentets och rådets för-
ordning nr 1370/2007, dvs. trafikserviceför-
ordningen, förutsätter. Den nya kollektivtra-
fiklagen (869/2009) trädde i kraft den 3 de-
cember 2009. I anslutning till kollektivtrafik-
servicen enligt trafikserviceförordningen tar 
de behöriga myndigheterna stegvis i bruk ett 
gemensamt biljett- och avgiftssystem inom 
kollektivtrafiken, som de behöriga myndig-
heterna har berett i samarbete med Trafik-
verket. Det nya biljettsystemet kommer att 
förändra verksamhetsmiljön för stödet för 
skolresor så att i stället för den nuvarande 
riksomfattande skolresebiljetten kan till stu-
derande som är berättigade till stöd för skol-
resor säljas en biljettprodukt som baserar sig 
på resezoner inom stads- eller regiontrafiken. 
Efter att biljettsystemen reformerats är det 
nödvändigt att samordna grunderna för bevil-
jande av stöd för skolresor genom att beakta 
de utbildnings- och trafikpolitiska utgångs-
punkterna för stödet för skolresor samt ett 
klart och tydligt verkställande. Vid bered-
ningen har man utgått från att förändringen 
inte ska öka statens eller kommunernas utgif-
ter. Med avseende på verkställandet har det 
allra klaraste alternativet visat sig vara en 
modell där kostnaderna för skolresor ersättas 
i enlighet med undervisnings- och kulturmi-
nisteriets förordning om beräkningsgrunder-
na för vissa kostnader för skolresor och beta-
las till behöriga myndigheter via dessa myn-
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digheters gemensamma biljett- och avgiftssy-
stem. Propositionen har vad stödet för skol-
resor beträffar beretts vid undervisnings- och 
kulturministeriet i samarbete med Folkpen-
sionsanstalten och Trafikverket. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

I förslaget som gäller begränsning av rätten 
till studiestöd för avläggande av en högsko-
leexamen på samma nivå begärdes utlåtan-
den från justitieministeriet, försvarsministeri-
et, inrikesministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet samt arbets- och närings-
livsministeriet, finansministeriet, Folkpen-
sionsanstalten, högskolorna, Unifi rf. Arene 
rf. samt de centrala studentorganisationerna. 
Ett utlåtande gavs dessutom av Universite-
tens och forskningssektorns personalförbund 
(YHL rf.). I ungefär hälften av utlåtandena (i 
ungefär vartannat utlåtande) motsatte man 
sig att stöd ska beviljas för avläggande av 
endast en högskoleexamen på samma nivå. I 
de kritiska utlåtandena konstaterades att för-
slaget leder till att verkställandet av studie-
stödet blir mera komplicerat och studiestödet 
mindre flexibelt, eftersom finansieringen av 
studierna försvåras i synnerhet för dem som 
helt övergår till ett annat utbildningsområde. 
Dessutom kan ändringen leda till optimering 
av användningen av stödtiden. Det konstate-
rades att den föreslagna ändringen strider 
mot strategin för livslångt lärande och ökar 
pressen på att erbjuda flerformsutbildning. 
Förslaget konstaterades vara problematiskt i 
synnerhet i förhållande till finansieringsmo-
dellen för yrkehögskolorna, eftersom antalet 
examina som kan avläggas kan minska. I vis-
sa utlåtanden konstaterades att det vore moti-
verat att skjuta upp ikraftträdandet med ett år 
för att högskolorna och högskolestuderande-
na ska kunna förbereda sig för reformen. Ett 
senare ikraftträdande skulle också samman-
falla med ikraftträdandet av andra stadiet i 
högskolornas reform av elevantagningen. I 
de utlåtanden där man tog positiv ställning 
för förslaget konstaterades att det är i linje 
med de andra reformer som genomförts inom 
högskolesektorn. Genom ändringen kan man 
göra det möjligt för flera studerande att få 
studiestöd, när statsfinansieringen inte riktas 

flera gånger till samma studerande som av-
lägger examina på samma nivå. I de utlåtan-
den som var positiva till förslaget ansågs 
också att ändringen leder till att examina av-
läggs snabbare, men det förutsätter att hög-
skolorna och läroanstalterna på andra stadiet 
ger studiehandledning och att strukturerna 
för läroplanerna reformeras. Det ansågs posi-
tivt att det trots ändringen kommer att vara 
möjligt att få stöd för påbyggnadsexamen, 
yrkesinriktad kompletteringsutbildning eller 
utbildning som ger yrkesbehörighet eller 
tjänstebehörighet. På basis av de synpunkter 
som framförts i remissyttrandena föreslås att 
6 a § i lagen om studiestöd ska träda i kraft 
den 1 augusti 2016 så att de studerande och 
högskolorna bättre ska kunna anpassa sig till 
den föreslagna ändringen. Dessutom föreslås 
att lagens 6 a § tillämpas på studier som leder 
till högskoleexamen, för vilka den studerande 
tar emot en studieplats i utbildning som in-
leds den 1 augusti 2016 eller därefter. For-
muleringen garanterar att studiestöd beviljas 
enligt gällande lag för studier som inletts in-
nan lagen träder i kraft.  Dessutom har i pro-
positionen förslagets förhållande till grundla-
gen behandlats mera ingående än i det utkast 
som sändes för utlåtande. 

Remissvar angående de ändringsförslag 
gällande grunderna för beviljande av studie-
stöd för studier utomlands och för beviljande 
av skolresestöd som ingår i regeringens pro-
position inbegärdes av kommunikationsmini-
steriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, utrikesministeriet, fi-
nansministeriet, HRT (Helsingforsregionens 
trafik), Folkpensionsanstalten, Linja-
Autoliitto, Trafikverket, Oy Matkahuolto Ab, 
TVV Oy, VR, Finlands Kommunförbund, 23 
städer, närings-, trafik- och miljöcentralerna 
samt de viktigaste studerandeorganisationer-
na. De som gav ett remissyttrande ansåg i re-
gel att förslaget om grunderna för beviljande 
av skolresestöd är nödvändigt och kan under-
stödas. HRT framförde dock i sitt utlåtande 
att det anslag som reserverats för skolrese-
stöd ska fördelas på samma grunder till alla 
behöriga myndigheter. Kommunförbundet 
ansåg att den modell som föreslås är nödvän-
dig med tanke på kollektivtrafikens service 
och prissättning. Enligt Kommunförbundet 
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borde staten i framtiden höja det anslag som 
reserverats för skolresestöd för att den före-
slagna modellen ska kunna tillämpas också i 
kollektivtrafiken inom huvudstadsregionen. 
Folkpensionsanstalten och Trafikverket 
framförde i sina utlåtande vissa beaktansvär-
da preciseringar till motiveringarna till pro-
positionen. Studentorganisationerna tog i 
sina utlåtanden ställning särskilt till att be-
greppet fasta band borde definieras så exakt 

och tydligt som möjligt för att säkerställa att 
de studerande behandlas lika. Finansministe-
riet önskar i sitt utlåtande att de ekonomiska 
och övriga verkningarna av förslaget till änd-
ring av skolresestödet ska utvärderas när sy-
stemet varit i bruk några år.   Förhållandet 
mellan lagförslagen har granskats i förhål-
lande till grundlagen och lagstiftningsord-
ningen på det sätt justitieministeriet förutsät-
ter. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om studiestöd 

1 §. Tillämpningsområde. I 1 § i lagen om 
studiestöd föreskrivs om lagens allmänna till-
lämpningsområde. I 4 mom. föreskrivs om 
studiestöd som beviljas för studier utom-
lands. Enligt den gällande bestämmelsen be-
viljas en finsk medborgare som bedriver stu-
dier utomlands studiestöd, om han eller hon 
har haft sin i lagen om hemkommun 
(201/1994) avsedda hemkommun i Finland i 
minst två år under de fem år som föregår in-
ledandet av studierna och om vistelsen utom-
lands kan anses tillfällig. Huruvida villkoren 
enligt bestämmelsen är uppfyllda vad gäller 
såväl hemkommunen enligt lagen om hem-
kommun som utlandsvistelsens tillfälliga na-
tur har i praktiken utretts på grundval av per-
sonens boende. 

Enligt 1 § i lagen om hemkommun före-
skrivs det i den lagen om hur en persons 
hemkommun och hans eller hennes bostad 
där samt folkbokföringskommunen för en 
finsk medborgare som är stadigvarande bo-
satt i utlandet ska bestämmas. Enligt 2 § i 
den nämnda lagen är en persons hemkom-
mun med de undantag som föreskrivs i lagen 
om hemkommun den kommun där han eller 
hon bor. Har en person i sin användning flera 
bostäder eller ingen bostad alls, är hans eller 
hennes hemkommun den kommun som han 
eller hon på grund av sina familjeförhållan-
den, sin utkomst eller andra motsvarande 
omständigheter själv anser som sin hem-
kommun och till vilken han eller hon med 
hänsyn till de ovannämnda omständigheterna 
har fast anknytning. Har en persons egen 
uppfattning om vilken kommun som är hans 
eller hennes hemkommun inte kunnat utre-
das, är hans eller hennes hemkommun den 
kommun till vilken han eller hon ska anses 
ha den fastare anknytningen med hänsyn till 
sitt boende, sina familjeförhållanden, sin ut-
komst och andra motsvarande omständighe-
ter. Enligt 4 § i lagen om hemkommun ska 
hemkommunen och bostaden där för en per-
son som har kommit till Finland och som bor 
här bestämmas enligt denna lag, om han eller 

hon 1) är finsk medborgare, 2) har ett i utlän-
ningslagen (301/2004) avsett giltigt uppe-
hållstillstånd som ger rätt till kontinuerlig el-
ler permanent vistelse, 3) är medborgare i en 
medlemsstat i Europeiska unionen, Island, 
Liechtenstein, Norge eller Schweiz och har 
registrerat sin uppehållsrätt i enlighet med ut-
länningslagen, om sådan registrering krävs 
av honom eller henne, 4) är familjemedlem 
till en sådan person som har i lagen om hem-
kommun avsedd hemkommun i Finland, eller 
5) har ett i utlänningslagen avsett giltigt up-
pehållstillstånd som ger rätt till minst ett års 
tillfällig vistelse och dessutom med beaktan-
de av förhållandena som helhet har för avsikt 
att stadigvarande bosätta sig i Finland. Enligt 
5 § i lagen om hemkommun har en person 
som har bosatt sig utomlands för en längre 
tid än ett år inte hemkommun i Finland. Han 
eller hon kan dock ha hemkommun i Finland, 
om han eller hon med hänsyn till sina lev-
nadsförhållanden har fastare anknytning till 
Finland än till det land han eller hon bor i. 
Om en finsk medborgare som har bosatt sig 
utomlands är anställd hos finska staten vid en 
diplomatisk eller någon annan jämförbar be-
skickning eller vid ett konsulat som förestås 
av en utsänd konsul eller är i utvecklings-
samarbetsuppgifter eller missionsarbete har 
han eller hon samt hans eller hennes famil-
jemedlemmar dock fortfarande hemkommun 
i Finland. 

Även om lagen om hemkommun medger 
möjlighet att bestämma en persons hem-
kommun även på grundval av fast anknyt-
ning med hänsyn till personens familjeförhål-
landen, utkomst eller andra motsvarande om-
ständigheter vid sidan av personens faktiska 
boende, bestäms hemkommunen enligt lagen 
om hemkommun dock i regel på grundval av 
personens boende. Dessutom tillämpas lagen 
om hemkommun endast i begränsad ut-
sträckning på utlänningar. Likaså har till-
lämpningspraxis i fråga om villkoret i 1 § 4 
mom. i lagen om studiestöd att utlandsvistel-
sen ska kunna anses tillfällig i stor utsträck-
ning baserat sig på hur länge personen i fråga 
bott i Finland eller utomlands. 

Det föreslås att 1 § 4 mom. i lagen om stu-
diestöd, vilket gäller villkoren för studiestöd 
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som beviljas utomlands, ändras så att enligt 1 
punkten beviljas studiestöd en finsk medbor-
gare som bedriver studier utomlands, om han 
eller hon i minst två år under de fem år som 
föregår inledandet av studierna har haft sin i 
lagen om hemkommun avsedda hemkommun 
i Finland. Huruvida villkoret om hemkom-
mun enligt punkten är uppfyllt ska liksom för 
närvarande utredas med hjälp av villkoren i 
lagen om hemkommun. Enligt 2 punkten ska 
studiestöd för studier som bedrivs utomlands 
dessutom kunna beviljas en finsk medborga-
re som på grund av sina levnadsförhållanden 
annars har fasta band till Finland. Vid be-
dömningen av om banden är fasta ska man 
kunna beakta omständigheter i anslutning till 
personens familjeförhållanden, utkomst, yr-
kesmässiga och andra motsvarande levnads-
förhållanden. 2 punkten ska tillämpas när en 
person inte kan anses ha haft hemkommun i 
Finland enligt lagen om hemkommun under 
den tid som avses i 1 punkten. Enligt 1 § 
2 mom. i lagen om studiestöd tillämpas vad 
som i lagen bestäms om finska medborgare 
också på den som med stöd av Europeiska 
gemenskapens lagstiftning eller ett avtal som 
Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater har ingått med en annan avtalspart har 
rätt till studiestöd enligt lagen om studiestöd 
(en medborgare i EU, EES eller Schweiz som 
är anställd i en annan medlemsstat eller hans 
eller hennes familjemedlem) eller som har i 
10 kap. i utlänningslagen (301/2004) före-
skriven permanent uppehållsrätt i Finland 
(permanent uppehållsrätt för EU-
medborgare). Sålunda kan t.ex. en sådan EU-
arbetstagare eller ett sådant barn till en EU-
arbetstagare som inte haft i 1 punkten avsedd 
hemkommun i Finland få studiestöd med 
stöd av 2 punkten, om han eller hon kan an-
ses ha sådana fasta band till Finland som av-
ses där. Prövningen av om det är fråga om 
fasta band ska basera sig på en övergripande 
granskning av personens levnadsförhållan-
den. För att studiestöd ska kunna beviljas, 
ska personen enligt förslaget ha integrerats i 
det finländska samhället så att han eller hon 
kan anses ha etablerat sådana band till Fin-
land som kan jämställas med de krav på lev-
nadsförhållanden som ställs för att beviljas 
hemkommun enligt 1 punkten. Därmed kan 
bara en förälders kortvariga anställning som 

EU-arbetstagare i Finland inte i sig anses 
grunda en i bestämmelsen avsedd fast an-
knytning till Finland för EU-arbetstagarens 
barn. Inte heller kortvariga semesterresor till 
Finland utgör i sig en sådan fast anknytning 
som bestämmelsen avser. Vid bedömningen 
av om banden är fasta kan man ta hänsyn till 
om den stödsökandes familj fortfarande bor i 
Finland och vistas den stödsökande åter-
kommande i Finland enbart en del av året. 
Banden kan i allmänhet anses vara fastare till 
det vistelseland där den stödsökandes make 
är stadigvarande bosatt. 

6 a §. Rätt till studiestöd för studerande 
som avlagt högskoleexamen. I propositionen 
föreslås att det i lag om studiestöd intas en ny 
6 a § som reglerar rätt till studiestöd för stu-
derande som avlagt högskoleexamen. Studie-
stöd kan inte fås för att avlägga en andra ex-
amen på samma nivå oavsett om studeranden 
tagit ut studiestöd för att avlägga sin första 
examen eller inte. 

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten har 
en studerande som avlagt lägre högskoleex-
amen, yrkeshögskoleexamen eller högre hög-
skoleexamen inte rätt till studiestöd för av-
läggande av lägre högskoleexamen eller yr-
keshögskoleexamen. Högre yrkeshögskole-
examen nämns inte som hinder för beviljande 
av studiestöd i 1 punkten eftersom behörig-
hetskravet för studier som syftar till högre 
yrkeshögskoleexamen alltid är lämplig yr-
keshögskoleexamen eller annan lämplig hög-
skoleexamen. Därmed har en person som av-
lagt en högre yrkeshögskoleexamen alltid 
också avlagt en yrkeshögskoleexamen eller 
någon annan högskoleexamen. Högre hög-
skoleexamen nämns i bestämmelsen eftersom 
personen kan ha avlagt en sådan högre hög-
skoleexamen som inte inkluderar någon lägre 
högskoleexamen (t.ex. medicinska vetenska-
per). 

Enligt 1 mom. 2 punkten har en studerande 
som avlagt högre högskoleexamen eller hög-
re yrkeshögskoleexamen inte rätt till studie-
stöd för avläggande av högre högskoleexa-
men eller högre yrkeshögskoleexamen. 

Enligt paragrafens 2 moment gäller det 
som föreskrivs i 1 momentet också studeran-
den som avlagt motsvarande högskoleexa-
men utomlands eller på Åland. Därmed kan 
en person som avlagt till exempel motsva-
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rande lägre högskoleexamen utomlands inte 
beviljas studiestöd i Finland eller utomlands 
för att avlägga ytterligare en lägre högskole-
examen eller yrkeshögskoleexamen. Med 
motsvarande högskoleexamen avses till ex-
empel en sådan lägre högskoleexamen, som i 
ifrågavarande land ger behörighet för studier 
som leder till högre högskoleexamen. 

7 §. Tidsbegränsningar. I paragrafen före-
skrivs om den tid som berättigar till studie-
stöd i samband med olika studier. I 3 mom. 
föreskrivs om stödtiden för avläggande av 
högskoleexamen. Efter det att lagändring 
1243/2013 trätt i kraft den 1 augusti 2014 be-
stäms den tid som berättigar till stöd för av-
läggande av en högskoleexamen enligt den 
omfattning som föreskrivs för examen i fråga 
så att den tid som berättigar till stöd är högst 
nio stödmånader per läsår som ingår i exa-
mens omfattning, förlängd med fem stödmå-
nader. Den tid som berättigar till stöd för ett 
halvt läsår som överskrider de fulla läsåren är 
dock fem stödmånader. I 4 mom. föreskrivs 
hur stödtiden bestäms om en studerande an-
tagits för att avlägga både en lägre och en 
högre högskoleexamen. Stödet beviljas då 
separat för avläggandet av den lägre och den 
högre högskoleexamen, men den tid som be-
rättigar till stöd uppgår dock sammanlagt till 
högst den stödtid som bestäms i enlighet med 
3 mom. utifrån dessa examinas sammanlagda 
omfattning. Om en studerande har antagits 
för att avlägga en lägre examen som omfattar 
180 studiepoäng och en högre examen som 
omfattar 120 studiepoäng är den tid som be-
rättigar till stöd då 50 stödmånader (9 stöd-
månader x 3 läsår + 9 stödmånader x 2 läsår 
+ 5 stödmånader). 

Enligt det gällande 4 mom. är den tid som 
berättigar till stöd i fråga om en sådan lägre 
och högre högskoleexamen i vilken huvud-
ämnet eller den ämnesgrupp till vilken hu-
vudämnet hör är asiatiska och afrikanska 
språk och kulturer dock sammanlagt högst 64 
stödmånader. I fråga om dessa studier har 
stödtiden alltså inte bestämts i enlighet med 3 
mom. utifrån den lägre och den högre exa-
mens sammanlagda omfattning utan stödti-
den för examina har bestäms enligt huvudre-
geln i 4 mom. När det gäller stödtiden har 
man därtill beaktat den arbetsmängd som 
krävs för studierna. Sålunda borde den tid 

som berättigar till stöd i enlighet med den 
ändring av 3 mom. som träder i kraft den 1 
augusti 2014 i samband med dessa studier för 
avläggande av lägre och högre högskoleexa-
men sammanlagt högst 55 stödmånader, om 
examinas sammanlagda omfattning är 300 
studiepoäng (9 stödmånader x 3 läsår + 5 
stödmånader + 9 stödmånader x 2 läsår + 5 
stödmånader). Det föreslås att momentet änd-
ras så att rätten till studiestöd uppgår till 
högst 55 månader för en lägre och högre 
högskoleexamen vars huvudämne eller äm-
nesgrupp i vilket huvudämnet ingår är asia-
tiska och afrikanska språk och kultur. 

14 §. Bostadstillägg. Det är nödvändigt att 
ändra laghänvisningen i paragrafens 1 mom. 
5 punkt, eftersom lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare (591/1978) har upphävts och 
ersatts med lagen om bostadsbidrag för pen-
sionstagare (571/2007). 
 
1.2 Lagen om stöd för skolresor för stu-

derande i gymnasieutbildning och 
yrkesutbildning 

4 §. Hur resekostnaderna bestäms och räk-
nas ut. I 4 § i lagen om stöd för skolresor fö-
reskrivs hur resekostnaderna bestäms och rä-
knas ut. 1 mom. motsvarar det gällande 1 
mom. I momentet sägs att när en studerande 
för sin skolresa anlitar kollektivtrafik, ersätts 
resekostnaderna för det anlitade färdmedlet 
enligt den för den studerande billigaste bil-
jettprodukten för en tid som motsvarar en 
månad. 

Det föreslås att till 2 mom. fogas en be-
stämmelse om hur resekostnaderna bestäms 
på ett sätt som avviker från 1 mom. när en 
studerande för sin skolresa anlitar kollektiv-
trafik som tillämpar ett biljett- och avgiftssy-
stem som är gemensamt för de behöriga 
myndigheter som avses i kollektivtrafiklagen 
(869/2009). Då skulle resekostnaderna be-
stämmas enligt den sträcka för vilken den 
studerande utnyttjar detta färdmedel obero-
ende av 4 § 1 mom. och den kostnadsgräns 
på 54 euro som föreskrivs i 3 § 2 mom. 2 
punkten. När det gäller en studerande som 
anlitar kollektivtrafik som omfattas av en så-
dan behörig myndighets behörighet som är 
delägare i TVV lippu- ja maksujärjestelmä 
Oy ska ersättningen för resekostnaderna en-
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ligt förslaget sålunda inte grunda sig på den 
billigaste biljettproduktens pris, och de må-
natliga kostnaderna för skulle få understiga 
54 euro. I 5 mom. föreskrivs att i fråga om 
trafik som avses i 2 mom. utfärdas bestäm-
melser om grunderna för beräkning av skol-
resekostnaderna genom förordning av under-
visnings- och kulturministeriet. 

I 4 § 3 och 4 mom. i lagen om stöd för 
skolresor föreskrivs på samma sätt som i de 
gällande 4 § 2 och 3 mom. hur resekostna-
derna bestäms när en studerande för sin skol-
resa använder sådan skolskjuts som utbild-
ningsanordnaren ordnar eller ett eget färdsätt. 
Inga innehållsmässiga ändringar föreslås i 
bestämmelserna. 

I förslaget till 5 mom. föreskrivs att när en 
studerande företar sin skolresa med kollek-
tivtrafik enligt 2 mom., sådan skolskjuts som 
utbildningsanordnaren ordnar enligt 3 mom. 
eller ett eget färdsätt enligt 4 mom. utfärdas 
bestämmelser om resekostnaderna genom 
förordning av undervisnings- och kulturmini-
steriet. Enligt bestämmelsen räknas de må-
natliga resekostnaderna ut enligt 21,5 dagar. 
För närvarande föreskrivs om tillämpning av 
den s.k. taxaförordningen i 4 § 4 mom. Det 
föreslagna 6 mom. motsvarar det gällande 5 
mom. 

5 §. Beloppet av stödet för skolresor och 
den studerandes betalningsandel. Enligt det 
gällande 5 § 3 mom. är stödet 70 procent av 
stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas på 
basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a § el-
ler om resekostnaderna förorsakas av flera 
sådana fristående färdsträckor om samman-
lagt minst fem kilometer som avses i 4 § 
5 mom. I och med den föreslagna ändringen 
av 4 § föreskrivs det om ersättning för fristå-
ende färdsträckor som understiger fem kilo-
meter i 4 § 6 mom. Sålunda föreslås att hän-
visningen i 5 § 3 mom. till 4 § 5 mom. ändras 
så att där hänvisas till 4 § 6 mom. 

7 §. Beviljande och utbetalning. I 7 § i la-
gen om stöd för skolresor föreskrivs om be-
viljande och utbetalning av stöd för skolre-
sor. Det föreslås att 3 mom. ändras så att till 
det fogas möjlighet att betala in stöd för skol-
resor, beroende på hur den studerande färdas, 
även på ett konto som den som upprätthåller 
ett biljettsystem har uppgett. Tillägget är av 
betydelse särskilt i fråga om sådan kollektiv-

trafik som ordnas i enlighet med trafikavtals-
förordningen och som föreslås i 4 § 2 mom. 
Över 20 sådana behöriga myndigheter inom 
kollektivtrafiken enligt trafikavtalsförord-
ningen som avses i 14 § 1 mom. i kollektiv-
trafiklagen har inrättat ett gemensamt biljett- 
och avgiftssystem för att upprätthålla ett så-
dant nytt biljett- och avgiftssystem som ska 
användas inom kollektivtrafik som ordnas av 
de behöriga myndigheterna. Denne upprätt-
hållare av biljett- och avgiftssystemet är ändå 
inte den som säljer biljetter, och det nuvaran-
de 7 § 3 mom. i lagen om stöd för skolresor 
täcker sålunda inte utbetalning av stöd för 
skolresor till aktören i fråga. Dessutom före-
slås att momentet ändras så att stöd för skol-
resor betalas månatligen, beroende på hur 
den studerande färdas, in på ett konto inom 
Europeiska unionen som en i bestämmelsen 
nämnd aktör har uppgett, så att omnämnan-
det av den stat där kontot finns slopas efter-
som det strider mot den s.k. SEPA-
förordningen. SEPA-förordningen är Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
260/2012 om antagande av tekniska och af-
färsmässiga krav för betalningar och autogi-
reringar i euro och om ändring av förordning 
(EG) nr 924/2009. 

Enligt 7 § 4 mom. utfärdas närmare be-
stämmelser om fakturering av stödet genom 
förordning av statsrådet. I 2 § i statsrådets 
gällande förordning om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasieutbildning och yrkes-
utbildning (425/2004) föreskrivs det om ut-
bildningsanordnarens skyldighet att betala 
tillbaka överbetalt stöd. Det föreslås att be-
myndigandet preciseras så att det utfärdas 
närmare bestämmelser om fakturering av 
stödet för skolresor och om återbetalning av 
stöd som betalts till för högt belopp på grund 
av faktureringen genom förordning av stats-
rådet. 

11 §. Avtal om försäljning av biljetter som 
berättigar till stöd för skolresor. I den gäl-
lande bestämmelsen föreskrivs att Folkpen-
sionsanstalten kan avtala med den som säljer 
biljetter för kollektivtrafik om på vilka vill-
kor biljetter får säljas till studerande till ett 
pris som rabatterats med stödbeloppet för 
skolresor. Paragrafen innehåller ett bemyndi-
gande att utfärda närmare bestämmelser om 
avtalsförfarandet genom förordning. Efter-
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som det inom sådan trafik som ordnas i en-
lighet med trafikavtal och som föreslås bli 
fogad till 4 § 2 mom. är faktureraren och den 
aktör som avtalar om villkoren för försälj-
ning av biljetter som upprätthåller biljettsy-
stemet föreslås att namnet på bestämmelsen 
och bestämmelsen ändras så att Folkpen-
sionsanstalten enligt den kan avtala även med 
den som upprätthåller ett biljettsystem enligt 
4 § 2 mom. om på vilka villkor biljetter får 
säljas till studerande till ett pris som rabatte-
rats med stödbeloppet för skolresor. 

12 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Det är 
nödvändigt att precisera formuleringen av 2 
momentet, eftersom grunderna för beräkning 
av stöd för skolresor ändras på det sätt som 
föreslås i 4 §. 
 
2  Närmare bestämmelser  

Enligt 4 § i förslaget till ändring av lagen 
om stöd för skolresor utfärdas bestämmelser 
om grunderna för beräkning av skolresekost-
naderna genom förordning av undervisnings- 
och kulturministeriet när en studerande för 
sin skolresa anlitar kollektivtrafik som till-
lämpar ett biljett- och avgiftssystem som är 
gemensamt för de behöriga myndigheterna. 
Enligt 7 § i förslaget kan skolresestödet beta-
las in på ett konto som uppges av den som 
upprätthåller ett biljettsystem och närmare 
bestämmelser om fakturering av stödet och 
om återbetalning av stöd som betalats till för 
högt belopp utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Dessutom kan enligt 11 § i försla-
get Folkpensionsanstalten avtala med den 
den som upprätthåller ett biljettsystem enligt 
4 § 2 mom. om på vilka villkor biljetter får 
säljas till studerande till ett pris som rabatte-
rats med stödbeloppet för skolresor. Närmare 
bestämmelser om förfarandet utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

I statsrådets förordning om stöd för skolre-
sor för studerande i gymnasieutbildning och 
yrkesutbildning (425/2004) bestäms om fak-
turering av stöd för skolresor, utbildningsan-
ordnarens skyldighet att betala tillbaka över-
betalt stöd samt om avtal med den som säljer 
biljetter. Terminologin i dessa bestämmelser 
preciserades för lagförslagen så att i dem 
nämns ett biljett- och avgiftssystem som är 
gemensamt för de behöriga myndigheterna. 

Den nya upprätthållaren av biljettsystemet 
blir skyldig att betala tillbaka överbetalt stöd 
till Folkpensionsanstalten. Också till tillämp-
ningsbestämmelsen i undervisnings- och kul-
turministeriets förordning om beräknings-
grunderna för vissa kostnader för skolresor 
fogas ett biljett- och avgiftssystem som är 
gemensamt för de behöriga myndigheterna. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna om ändring av lagen om studie-
stöd och om ändring av lagen om stöd för 
skolresor för studerande i gymnasieutbild-
ning och yrkesutbildning föreslås i huvudsak 
träda i kraft den 1 augusti 2015. Lagens 6 a § 
föreslås träda dock i kraft den 1 augusti 
2016. 6 a § skulle tillämpas på studier som 
leder till högskoleexamen, för vilka den stu-
derande tar emot en studieplats i utbildning 
som inleds den 1 augusti 2016 eller därefter. 

Om studeranden tar emot en studieplats för 
att avlägga högskoleexamen vid ett studie-
program som börjar den 1 augusti 2016 eller 
senare, beror rätten till studiestöd på om stu-
deranden redan avlagt en i 6 a § avsedd hög-
skoleexamen på samma nivå. Det saknar be-
tydelse när den första högskoleexamen på 
samma nivå har avlagts. Detta innebär att en 
studerande som avlagt en lägre högskoleex-
amen t.ex. 30.5.2011 inte har rätt till studie-
stöd för avläggande av en annan lägre hög-
skoleexamen på samma nivå om studeranden 
tar emot studieplatsen till ett studieprogram 
som börjar 1.8.2016 eller senare. Ändringen 
påverkar inte studiestödet för en studerande 
som inlett studierna för en andra högskoleex-
amen på samma nivå före lagens ikraftträ-
dande. Skulle en sådan studerande ändå för 
tredje gången inleda högskolestudier på 
samma nivå efter lagens ikraftträdande, har 
han eller hon inte rätt till studiestöd för dessa 
tredje studier. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

De föreslagna bestämmelserna är av bety-
delse med tanke på kravet på lika möjligheter 
enligt 16 § 2 mom. i grundlagen samt jäm-
likhetsbestämmelserna i 6 § i grundlagen. 
Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det all-
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männa enligt vad som närmare bestäms ge-
nom lag, säkerställa lika möjligheter för var 
och en att oavsett medellöshet enligt sin för-
måga och sina särskilda behov få även annan 
än grundläggande utbildning samt utveckla 
sig själv. Enligt grundlagens 6 § 2 mom. får 
ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på 
grund av bland annat ålder eller av någon an-
nan orsak som gäller hans eller hennes per-
son. Denna bestämmelse anses innebära för-
bud mot diskriminering bland annat på grund 
av medborgarskap eller bostadsort.  Genom 
diskrimineringsbestämmelsen förbjuds inte 
all slags särbehandling av människor. Det 
väsentliga är om särbehandlingen kan moti-
veras på ett godtagbart sätt utgående från sy-
stemet med grundläggande rättigheter. 

I propositionen föreslås att förutsättningar-
na för beviljande av stöd för studier utom-
lands som bestäms i 1 § 4 mom. i studie-
stödslagen ändras. Enligt gällande lag bevil-
jas stöd för studier utomlands endast åt fins-
ka medborgare eller personer på vilka enligt 
1 § 2 mom. tillämpas de bestämmelser som 
gäller finska medborgare. De bestämmelser i 
studiestödslagen som gäller finska medbor-
gare tillämpas också på dem som med stöd 
av Europeiska gemenskapens lagstiftning el-
ler ett avtal som Europeiska gemenskapen 
och dess medlemsstater har ingått med en 
annan avtalspart har rätt till studiestöd eller 
som har i 10 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) föreskriven permanent uppehålls-
rätt i Finland. I utlänningslagens 10 kap. 
finns bestämmelser om vistelse i fråga om 
EU- medborgare och därmed jämförbara per-
soner. Bestämmelsen om att de bestämmelser 
som gäller finska medborgare ska tillämpas 
på andra staters medborgare grundar sig på 
de bestämmelser och förpliktelser som binder 
Finland som medlem i Europeiska unionen 
och baserar sig på principen om ömsesidigt 
erkännande. Också den föreslagna ändringen 
om kravet på att den studerande ska ha sin 
hemort i Finland enligt hemortslagen för att 
kunna få studiestöd för studier utomlands ba-
serar sig på en tolkning som uppkommit ge-
nom avgörandena i Europeiska unionens 
domstol om förbud mot indirekt diskrimine-
ring på grund av medborgarskap i EU:s lag-
stiftning och på unionsmedborgarnas rätt till 
fri rörlighet. Enligt propositionen kan stöd 

beviljas för studier utomlands åt en finsk 
medborgare och därmed jämförbara personer 
utom enligt förutsättningen om hemkommun 
enligt gällande lagstiftning också på basis av 
fast anknytning på grund av familjeband, ut-
komst och andra mosvarande omständighe-
ter. Bestämmelsen i studiestödslagen om stöd 
för studier utomlands på basis av finskt med-
borgarskap eller därmed jämförbara omstän-
digheter kan anses vara en på medborgarskap 
grundad avvikelse från kravet på icke-
diskriminering. Regeringen anser dock att 
dessa bestämmelser står i rätt proportion till 
det godtagbara mål som eftersträvas. Att fler 
studerande studerar utomlands och om rätten 
till studiestöd för utlandsstudier breddas så 
att det gäller också andra än finska medbor-
gare och därmed jämförbara studerande skul-
le det förutsätta en betydande ökning av an-
slagen samtidigt som det skulle försvaga sta-
tens intresse att trygga sina egna medborga-
res rätt till studiestöd i ett annat land. Ut-
gångspunkten är att varje land svarar för stö-
det för sina egna medborgares studier. Flera 
stater, som har studiestöd i användning, be-
viljar stöd för studier utomlands mera be-
gränsat än för studier i hemlandet. Genom 
bestämmelserna försöker man förhindra situ-
ationer då en medborgare i ett annat land sö-
ker sig till studier för vilka stöd beviljas en-
ligt studiestödslagen enbart på grund av det 
förmånliga studiestödssystemet. Enligt EU:s 
direktiv (2011/98/EU) om ett enda ansök-
ningsförfarande för ett kombinerat tillstånd 
för tredjelandsmedborgare att vistas och ar-
beta på en medlemsstats territorium och om 
en gemensam uppsättning rättigheter för ar-
betstagare från tredjeland som vistas lagligen 
i en medlemsstat (direktivet om kombinerade 
tillstånd) 12 artikeln 2 punkten stycke a 
punkt iii får medlemsstaterna begränsa rätten 
till likabehandling genom att undanta studie-
bidrag och studielån från tillämpningsområ-
det. Det föreslås inga ändringar i studie-
stödslagen vid implementeringen av direkti-
vet om kombinerat tillstånd i Finlands lag-
stiftning (RP 139/2013). 

Utgångspunkten för propositionen har varit 
att beakta EU-lagstiftningens krav på fri rör-
lighet för unionsmedborgarna genom att göra 
förutsättningarna för beviljande av studiestöd 
för studier som bedrivs utomlands flexiblare. 
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Regeringen anser att det finns ett godtagbart 
skäl enligt 6 § 2 mom. i grundlagen för den 
föreslagna bestämmelsen. I förutsättningarna 
enligt grundlagens 80 § att utfärda bestäm-
melser om grunderna för individens rättighe-
ter på lagnivå har beaktats så att det i studie-
stödslagen ska föreskrivas om vilka omstän-
digheter som ska beaktas vid bedömningen 
av fasta band. 

I propositionen föreslås också att det ska 
föreskrivas att studerande som redan avlagt 
en högskoleexamen inte har rätt till studie-
stöd för avläggande av en annan högskoleex-
amen på samma nivå. Enligt gällande lag-
stiftning kan en studerande som avlagt hög-
skoleexamen få studiestöd för att avlägga en 
annan högskoleexamen på samma nivå om 
han eller hon inte har utnyttjat den totala 
stödtiden på 64 stödmånader som beviljas för 
högskolestudier och om övriga förutsättning-
ar för att stöd ska beviljas uppfylls. Avsikten 
är att bestämmelsen enligt vilken studiestöd 
inte beviljas för en annan högskoleexamen på 
samma nivå tillämpas på en högskolestude-
rande som avlagt en högskoleexamen och 
som tar emot en studieplats eller gör närva-
roanmälan första gången den 1 augusti 2015 
eller senare. I motiveringarna till tillämp-
ningsbestämmelsen konstateras att lagänd-
ringen inte påverkar studiestödet för en stu-
derande som inlett studierna för en andra 
högskoleexamen innan lagen träder i kraft. 

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande 
GrUU 26/2013 rd ansett att förkortningen av 
den maximala stödtiden för studiestöd för 
högskolestuderande inte på ett problematiskt 
sätt med tanke på 16 § 2 mom. i grundlagen 
försvagar de studerandes möjligheter att en-
ligt sin förmåga och sina särskilda behov få 
även annan än grundläggande utbildning. Ut-
skottet ansåg att godtagbara grunder för för-
slaget med hänsyn till systemet med grund-
läggande rättigheter är att syftet också att på-
skynda studierna och tidigarelägga över-
gången till arbetslivet. Regeringen konstate-
rar att den nu föreslagna begränsningen att 
studiestöd beviljas endast för avläggande av 
en examen på samma nivå har motsvarande 
syfte och att det således till en godtagbar 
grund för den föreslagna begränsningen. Av-
sikten med förslaget är att begränsa att i syn-
nerhet personer som redan avlagt en högsko-

leexamen på nytt söker sig till examensstudi-
er och på så sätt påskynda övergången till ar-
betslivet för personer som avlagt en högsko-
leexamen. De föreslagna bestämmelserna 
skulle inte påverka studiestödet för en stude-
rande som inlett studierna för en andra hög-
skoleexamen på samma nivå innan lagen trä-
der i kraft. Dessutom skulle anpassningen till 
förändringen bli lättare om lagen kan städfäs-
tas i god tid innan den träder i kraft och be-
stämmelserna träder i kraft den 1 augusti 
2016. Förutsättningarna enligt grundlagens 
80 § att utfärda bestämmelser om grunderna 
för individens rättigheter på lagnivå har be-
aktats så att det i studiestödslagen ska före-
skrivas om rätt till studiestöd för studerande 
som avlagt högskoleexamen. 

I propositionen föreslås att lagen om stöd 
för skolresor för studerande i gymnasieut-
bildning och yrkesutbildning ändras så att när 
en studerande för sin skolresa anlitar kollek-
tivtrafik som tillämpar ett biljett- och avgifts-
system som är gemensamt för de behöriga 
myndigheter som avses i kollektivtrafiklagen 
(biljettsystemet TVV) bestäms skolresekost-
naderna enigt undervisnings- och kulturmini-
steriets förordning om grunderna för beräk-
ning av skolresekostnaderna. Skolresestödet 
betalas då genom dessa myndigheters ge-
mensamma biljett- och betalningssystem till. 
Nu betalas motsvarande stöd till Matkahuolto 
Oy. När en studerande använder en annan 
kollektivtrafik än kollektivtrafik som ingår i  
de behöriga myndigheternas biljettsystemet 
(TVV Oy), tillämpas fortfarande den i lagen 
föreskrivna kostnadsgränsen på 54 euro.  
Ändringen påverkar inte betalningsandelen 
för de studerande som berättigade till skolre-
sestöd, utan deras andel är fortfarande högst 
43 euro. Ändringen är nödvändig för att de 
behöriga myndigheter som är med i TVV Oy 
och stöder studerandebiljetter ska få den del 
av priset för studerandebiljetten som översti-
ger 43 euro, som fastställs enligt taxan. För-
slaget leder således inte till att de studerande 
försätts i olika ställning. Utgångspunkten för 
förslaget är att stödja användning av kollek-
tivtrafik så att det stöd den studerande får och 
det nuvarande finansieringsförhållandet mel-
lan stat och kommun inte ändras. Regeringen 
anser att de föreslagna bestämmelserna trots 
olika trafikpolitiska förhållanden tryggar lika 
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förutsättningar för skolresestöd för de stude-
rande och ändringen av grunderna för beräk-
ning av skolresestöd påverkar inte det skolre-
sestöd de studerande får. 

Regeringen anser att de föreslagna lagarna 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

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

1. 

Lag 

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994), 1 § 4 mom., 7 § 4 mom. och 14 § 1 mom. 5 punk-

ten, sådana de lyder, 1 § 4 mom. i lag 345/2004, 7 § 4 mom. i lag 52/2011, och 14 § 1 mom. 5 
punkten i lag 792/2007, samt 

fogas till lagen nya 6 a § som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Studiestöd beviljas en finsk medborgare 

som bedriver studier utomlands, om han eller 
hon 

1) i minst två år under de fem år som före-
går inledandet av studierna har haft sin i la-
gen om hemkommun (201/1994) avsedda 
hemkommun i Finland, eller 

2) på grund av sina levnadsförhållanden 
annars har fasta band till Finland; vid be-
dömningen av om banden är fasta beaktas 
omständigheter som hänför sig till personens 
familjeförhållanden och utkomst samt yr-
kesmässiga och andra motsvarande levnads-
förhållanden. 
 
 

6 a § 

Rätt till studiestöd för studerande som avlagt 
högskoleexamen 

En studerande har inte rätt till studiestöd 
för att avlägga 

1) lägre högskoleexamen eller yrkeshög-
skoleexamen om den studerande har redan 
avlagt en lägre högskoleexamen, en yrkes-
högskoleexamen eller en högre högskoleex-
amen, 

2) högre högskoleexamen eller högre yr-
keshögskoleexamen om den studerande har 
redan avlagt en högre högskoleexamen eller 
en högre yrkeshögskoleexamen. 

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också stu-
derande som avlagt motsvarande högskole-
examen utomlands eller på Åland. 
 

7 § 

Tidsbegränsningar 

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

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
beviljas studiestödet separat för avläggande 
av den lägre och den högre högskoleexamen. 
Den tid som berättigar till stöd uppgår dock 
sammanlagt till högst den stödtid som be-
stäms i enlighet med 3 mom. utifrån dessa 
examinas sammanlagda omfattning. När det 
gäller sådan lägre och högre högskoleexamen 
där huvudämnet eller den ämnesgrupp till 
vilken huvudämnet hör är asiatiska eller afri-
kanska språk och kulturer, är den tid som be-
rättigar till stöd dock sammanlagt högst 55 
stödmånader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Bostadstillägg 

Studerande som bor i en hyresbostad eller 
bostadsrättsbostad har rätt till bostadstillägg. 
Berättigad till bostadstillägg är dock inte en 
studerande som 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) får bostadsbidrag enligt lagen om bo-
stadsbidrag för pensionstagare (571/2007) el-
ler bor i samma bostad som sin make som får 
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bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag 
för pensionstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . La-

gens 6 a § träder dock i kraft den 1 augusti 
2016. 

Lagens 6 a § tillämpas på studier som leder 
till högskoleexamen, för vilka den studerande 
tar emot en studieplats i utbildning som in-
leds den 1 augusti 2016 eller därefter. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-
bildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbild-

ning (48/1997) 4 §, 5 § 3 mom., 7 § 3 och 4 mom., 11 § samt 12 § 2 mom., av dem 4 § och 5 § 
3 mom. sådana de lyder i lag 53/2011 samt 7 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 346/2004, 
som följer: 
 

4 § 

Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut 

När en studerande anlitar kollektivtrafik för 
sin skolresa, ersätts resekostnaderna för det 
anlitade färdmedlet enligt den för den stude-
rande billigaste biljettprodukten för en tid 
som motsvarar en månad. 

När en studerande för sin skolresa anlitar 
kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och 
avgiftssystem som är gemensamt för de be-
höriga myndigheter som avses i kollektivtra-
fiklagen (869/2009) bestäms resekostnader-
na, oberoende av vad som föreskrivs i 
1 mom. och 3 § 2 mom. 2 punkten, enligt den 
sträcka som den studerande utnyttjar denna 
transport. 

När en studerande för sin skolresa använ-
der sådan skolskjuts som utbildningsanordna-
ren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt 
den sträcka som den studerande utnyttjar 
denna transport. Om skolvägen i ena rikt-
ningen består av två eller flera färdsträckor, 
kan resekostnaderna räknas ut särskilt för 
varje sträcka. 

När stöd för skolresor beviljas på basis av 
eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms re-
sekostnaderna enligt sträckan mellan den 
studerandes hem och läroanstalten. Rese-
kostnaderna beaktas dock inte till den del 
skolresan överstiger 100 kilometer i ena rikt-
ningen. 

Bestämmelser om grunderna för beräkning 
av skolresekostnader som avses ovan i 2–4 
mom. utfärdas genom förordning av under-
visnings- och kulturministeriet. De månatliga 
resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar. 

Kostnadsersättning för fristående färd-
sträckor som understiger fem kilometer beta-
las inte separat. Resekostnaderna för färd-
sträckorna ersätts dock, om skolvägen är 
minst tio kilometer i ena riktningen och om-
fattar fristående färdsträckor som understiger 
fem kilometer och dessa tillsammans utgör 
minst fem kilometer. 
 

5 § 

Beloppet av stödet för skolresor och den stu-
derandes betalningsandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet är 70 procent av stödet enligt 

1 mom., om stödet beviljas på basis av eget 
färdsätt i enlighet med 4 a § eller om rese-
kostnaderna förorsakas av flera i 4 § 6 mom. 
avsedda fristående färdsträckor som tillsam-
mans utgör minst fem kilometer. 
 

7 § 

Beviljande och utbetalning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd för skolresor betalas månatligen, be-

roende på hur den studerande färdas, in på ett 
konto inom Europeiska unionen som anting-
en utbildningsanordnaren, biljettförsäljaren, 
den som upprätthåller ett biljettsystem för 
kollektivtrafik eller den studerande har upp-
gett. 

Närmare bestämmelser om fakturering av 
stödet och om återbetalning av stöd som be-
talats till för högt belopp utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Avtal om försäljning av biljetter som berätti-
gar till stöd för skolresor 

Folkpensionsanstalten kan avtala med dem 
som säljer biljetter för kollektivtrafik och den 
som upprätthåller ett biljettsystem enligt 4 § 
2 mom. om på vilka villkor biljetter får säljas 
till studerande till ett pris som rabatterats 
med stödbeloppet för skolresor. Närmare be-

stämmelser om avtalsförfarandet utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

12 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En studerande är skyldig att uppge sin per-

sonbeteckning för den som säljer biljetter vid 
köp av biljett, som berättigar till skolrese-
stöd. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
 

Helsingfors den 23 oktober 2014  

 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
 
 

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994), 1 § 4 mom., 7 § 4 mom. och 14 §:n 1 mom. 5 punk-

ten, sådana de lyder, 1 § 4 mom. i lag 345/2004, 7 § 4 mom. i lag 52/2011 och 14 §:n 1 mom. 
5 punkten i lagen 792/2007, samt 

fogas till lagen nya 6  a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Studiestöd beviljas en finsk medborgare 

som bedriver studier utomlands, om han eller 
hon har haft sin i lagen om hemkommun 
(201/1994) avsedda hemkommun i Finland i 
minst två år under de fem år som föregår in-
ledandet av studierna och om vistelsen utom-
lands kan anses tillfällig. 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Studiestöd beviljas en finsk medborgare 

som bedriver studier utomlands, om han eller 
hon 

1) i minst två år under de fem år som före-
går inledandet av studierna har haft sin i la-
gen om hemkommun (201/1994) avsedda 
hemkommun i Finland, eller 

2) på grund av sina levnadsförhållanden 
annars har fasta band till Finland; vid be-
dömningen av om banden är fasta beaktas 
omständigheter som hänför sig till personens 
familjeförhållanden och utkomst samt yrkes-
mässiga och andra motsvarande levnadsför-
hållanden. 

 
 6 a §

Rätt till studiestöd för studerande som av-
lagt högskoleexamen 

En studerande har inte rätt till studiestöd 
för att avlägga 

1) lägre högskoleexamen eller yrkeshög-
skoleexamen om den studerande har redan 
avlagt en lägre högskoleexamen, en yrkes-
högskoleexamen eller en högre högskoleex-
amen, 

2) högre högskoleexamen eller högre yr-
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keshögskoleexamen om den studerande har 
redan avlagt en högre högskoleexamen eller 
en högre yrkeshögskoleexamen. 

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också stu-
derande som avlagt motsvarande högskole-
examen utomlands eller på Åland. 

 
7 § 

Tidsbegränsningar  

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

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
beviljas studiestödet separat för avläggande 
av den lägre och den högre högskoleexamen. 
Den tid som berättigar till stöd uppgår dock 
sammanlagt till högst den stödtid som be-
stäms i enlighet med 3 mom. utifrån dessa 
examinas sammanlagda omfattning. Den tid 
som berättigar till stöd i fråga om en sådan 
lägre och högre högskoleexamen i vilken hu-
vudämnet eller den ämnesgrupp till vilken 
huvudämnet hör är asiatiska eller afrikanska 
språk och kulturer är dock sammanlagt högst 
64 stödmånader. 
— — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Tidsbegränsningar 

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

både en lägre och en högre högskoleexamen, 
beviljas studiestödet separat för avläggande 
av den lägre och den högre högskoleexamen. 
Den tid som berättigar till stöd uppgår dock 
sammanlagt till högst den stödtid som be-
stäms i enlighet med 3 mom. utifrån dessa 
examinas sammanlagda omfattning. När det 
gäller sådan lägre och högre högskoleexa-
men där huvudämnet eller den ämnesgrupp 
till vilken huvudämnet hör är asiatiska eller 
afrikanska språk och kulturer är den tid som 
berättigar till stöd dock sammanlagt högst 55 
stödmånader. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 § 

Bostadstillägg 

Studerande som bor i en hyresbostad eller 
bostadsrättsbostad har rätt till bostadstillägg. 
Berättigad till bostadstillägg är dock inte en 
studerande som 

— — — — — — — — — — — — — — 
5) får bostadsbidrag enligt lagen om bo-

stadsbidrag för pensionstagare (591/1978) el-
ler bor i samma bostad som sin make som får 
bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag 
för pensionstagare. 

— — — — — — — — — — — — — — 

14 § 

Bostadstillägg 

Studerande som bor i en hyresbostad eller 
bostadsrättsbostad har rätt till bostadstillägg. 
Berättigad till bostadstillägg är dock inte en 
studerande som 

— — — — — — — — — — — — — — 
5) får bostadsbidrag enligt lagen om bo-

stadsbidrag för pensionstagare (571/2007) el-
ler bor i samma bostad som sin make som får 
bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag 
för pensionstagare. 

— — — — — — — — — — — — — — 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . Lagens 
6 a § träder dock i kraft den 1 augusti 2016. 

Lagens 6 a § tillämpas på studier som le-
der till högskoleexamen, för vilka den stude-
rande tar emot en studieplats i utbildning 
som inleds den 1 augusti 2016 eller därefter. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-
bildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbild-

ning (48/1997) 4 §, 5 § 3 mom., 7 § 3 och 4 mom., 11 § samt 12 § 2 mom., av dem 4 § och 5 § 
3 mom. sådana de lyder i lag 53/2011 samt 7 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 346/2004, 
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut 

När en studerande för sin skolresa anlitar 
kollektivtrafik, ersätts resekostnaderna för det 
anlitade färdmedlet enligt den för den stude-
rande billigaste biljettprodukten för en tid 
som motsvarar en månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När en studerande för sin skolresa använder 
sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren 
ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den 
sträcka som den studerande utnyttjar denna 
transport. Om skolvägen i ena riktningen be-
står av två eller flera färdsträckor, kan rese-
kostnaderna räknas ut särskilt för varje 
sträcka. 

När stöd för skolresor beviljas på basis av 
eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms re-
sekostnaderna enligt sträckan mellan den stu-
derandes hem och läroanstalten. Resekostna-
derna beaktas dock inte till den del skolresan 
som överstiger 100 kilometer i ena riktning-
en. 
 

4 §

Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut 

När en studerande anlitar kollektivtrafik för 
sin skolresa, ersätts resekostnaderna för det 
anlitade färdmedlet enligt den för den stude-
rande billigaste biljettprodukten för en tid 
som motsvarar en månad. 

När en studerande för sin skolresa anlitar 
kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och 
avgiftssystem som är gemensamt för de behö-
riga myndigheter som avses i kollektivtrafik-
lagen (869/2009) bestäms resekostnaderna, 
oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. 
och 3 § 2 mom. 2 punkten, enligt den sträcka 
som den studerande utnyttjar denna trans-
port. 

När en studerande för sin skolresa använ-
der sådan skolskjuts som utbildningsanordna-
ren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt 
den sträcka som den studerande utnyttjar 
denna transport. Om skolvägen i ena rikt-
ningen består av två eller flera färdsträckor, 
kan resekostnaderna räknas ut särskilt för 
varje sträcka. 

När stöd för skolresor beviljas på basis av 
eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms re-
sekostnaderna enligt sträckan mellan den 
studerandes hem och läroanstalten. Rese-
kostnaderna beaktas dock inte till den del 
skolresan överstiger 100 kilometer i ena rikt-
ningen. 

Bestämmelser om grunderna för beräkning 
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När en studerande utnyttjar annan trans-
port än kollektivtrafik för sin skolresa, utfär-
das bestämmelser om grunderna för beräk-
ning av skolresekostnaderna genom förord-
ning av undervisnings- och kulturministeriet. 
De månatliga resekostnaderna räknas ut enligt 
21,5 dagar. 

Kostnadsersättning för fristående färd-
sträckor som understiger fem kilometer beta-
las inte separat. Ersättning för resekostnader-
na för färdsträckorna betalas dock om skol-
vägen, som är minst tio kilometer i ena rikt-
ningen, omfattar fristående färdsträckor som 
understiger fem kilometer och dessa tillsam-
mans utgör minst fem kilometer. 

av skolresekostnaderna som avses ovan i 2-4 
mom. utfärdas genom förordning av under-
visnings- och kulturministeriet. De månatliga 
resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar. 
 
 
 

Kostnadsersättning för fristående färd-
sträckor som understiger fem kilometer beta-
las inte separat. Resekostnaderna för färd-
sträckorna ersätts dock, om skolvägen är 
minst tio kilometer i ena riktningen och om-
fattar fristående färdsträckor som understiger 
fem kilometer och dessa tillsammans utgör 
minst fem kilometer. 

 
 

5 § 

Beloppet av stödet för skolresor och den stu-
derandes betalningsandel  

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 

mom., om stödet beviljas på basis av eget 
färdsätt i enlighet med 4 a § eller om rese-
kostnaderna förorsakas av flera sådana fristå-
ende färdsträckor om sammanlagt minst fem 
kilometer som avses i 4 § 5 mom. 

5 § 

Beloppet av stödet för skolresor och den stu-
derandes betalningsandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet är 70 procent av stödet enligt 

1 mom., om stödet beviljas på basis av eget 
färdsätt i enlighet med 4 a § eller om rese-
kostnaderna förorsakas av flera i 4 § 6 mom. 
avsedda fristående färdsträckor som tillsam-
mans utgör minst fem kilometer. 

 
 

7 § 

Beviljande och utbetalning  

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd för skolresor betalas månatligen, bero-

ende på hur den studerande färdas, in på ett 
konto som antingen utbildningsanordnaren, 
den som säljer biljetter eller den studerande 
har uppgett i ett penninginstitut i Finland. 
 
 

Närmare bestämmelser om fakturering av 
stödet utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Beviljande och utbetalning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd för skolresor betalas månatligen, be-

roende på hur den studerande färdas, in på ett 
konto inom Europeiska unionen som anting-
en utbildningsanordnaren, biljettförsäljaren, 
den som upprätthåller ett biljettsystem för 
kollektivtrafik eller den studerande har upp-
gett. 

Närmare bestämmelser om fakturering av 
stödet och om återbetalning av stöd som be-
talats till för högt belopp utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
— — — — — — — — — — — — — 
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11 § 

Avtal med den som säljer biljetter 

 
Folkpensionsanstalten kan avtala med den 

som säljer biljetter för kollektivtrafik om på 
vilka villkor biljetter får säljas till studerande 
till ett pris som rabatterats med stödbeloppet 
för skolresor. Närmare bestämmelser om för-
farandet utfärdas genom förordning. 

11 § 

Avtal om försäljning av biljetter som berät-
tigar till stöd för skolresor 

Folkpensionsanstalten kan avtala med dem 
som säljer biljetter för kollektivtrafik och den 
som upprätthåller ett biljettsystem enligt 4 § 
2 mom. om på vilka villkor biljetter får säljas 
till studerande till ett pris som rabatterats 
med stödbeloppet för skolresor. Närmare be-
stämmelser om avtalsförfarandet utfärdas 
genom statsrådets förordning. 

 
12 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — — 
En studerande är skyldig att uppge sin per-

sonbeteckning för den som säljer biljetter vid 
köp av biljett vars pris sätts ned med beloppet 
av stödet för skolresor. 

12 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En studerande är skyldig att uppge sin per-

sonbeteckning för den som säljer biljetter vid 
köp av biljett, som berättigar till skolrese-
stöd. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

——— 
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