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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE 
FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV 
LAGEN OM STUDIESTÖD OCH 127 d § I 
INKOMSTSKATTELAGEN 

 
Riksdagens förvaltningsutskott behandlar regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 
127 § i inkomstskattelagen (RP 229/2016 rd). I propositionen förslås det 
bland annat att de studerande som enligt gällande bestämmelser omfattas 
av bostadstillägget överförs huvudsakligen till att framdeles omfattas av 
det allmänna bostadsbidraget med undantag för dem som bor utomlands 
på hyra. Studerande som bor utomlands på hyra samt de som studerar i 
Finland på en avgiftsbelagd linje vid folkhögskolor eller 
idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och 
bor i läroanstaltens elevhem ska enligt förslaget fortfarande omfattas av 
bostadstillägget. Förslaget hänger samman med de förändringar som 
samtidigt genom proposition 231/2016 rd genomförs vad gäller lagen om 
allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014). 
 
Den föreslagna ändringen av lagen om studiestöd (FFS 65/1994) medför 
att bestämmelsen i 14 § i lagen om studiestöd om bostadstillägg ändras. 
Om ändringen genomförs kommer i huvudsak studerande som studerar 
utomlands kunna lyfta bostadstillägg eftersom andra studerande som för 
närvarande omfattas av bostadstillägget huvudsakligen överförs till det 
allmänna bostadsbidraget. 
 
Reformen bygger således på att merparten av de studerande som idag 
lyfter bostadstillägg enligt lagen om studiestöd framdeles skulle kunna 
lyfta ett allmänt bostadsbidrag. Det här får effekt på studerande som lyfter 
studiestöd med stöd av lagen om studiestöd och som studerar på Åland. 
 
Landskapet Åland har enligt 18 § 13, 14 och 23 punkterna i 
självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om bland annat 
socialvård, undervisning och studiesociala förmåner. Regleringen av 
studiestöd och allmänt bostadsbidrag är således att hänföra till 
landskapets lagstiftningsbehörighet. 
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Följden av behörighetsfördelningen blir att varken lagen om studiestöd 
eller lagen om allmänt bostadsbidrag blir direkt gällande på Åland. 
Effekten av den föreslagna ändringen av 14 § i lagen om studiestöd kan 
således bli att studerande som lyfter studiestöd med stöd av lagen om 
studiestöd och som studerar på Åland kommer att bli helt utan 
bostadstillägg, men även av ett allmänt bostadsbidrag, för sitt 
hyresboende på studieorten. Enligt den information som 
landskapsregeringen har tillgänglig rör det sig här om cirka 160 
studerande som lyfter studiestöd med stöd av lagen om studiestöd och 
som studerar på Åland. 
 
Landskapsregeringens föreslår därför att den föreslagna ändringen av 14 
§ i lagen om studiestöd skulle ändras av riksdagen, så att studerande på 
Åland jämställs med studerande utomlands. På så vis skulle ett regelverk 
skapas som beaktar gränserna för lagstiftningsbehörigheten mellan riket 
och landskapet Åland, men framförallt skapar en trygghet för de 
studerandena så att de inte blir utan ett stöd för sitt hyresboende vid 
studier på Åland. 
 
Förslagsvis kunde lagtexten i 14 § lagen om studiestöd lyda som följer 
nedan. Den förslagna ändringen i förhållande till proposition 229/2016 rd 
är markerad med fet text. 
 

14 § 
Bostadstillägg 

Rätt till bostadstillägg har studerande som bor på hyra och studerar utomlands eller i 
landskapet Åland och har boendeutgifter. Bostadstilläggets belopp är 210 euro per 
månad. Rätt till bostadstillägg har dock inte en studerande som bor utomlands eller i 
landskapet Åland och som bor hos sin förälder eller i en bostad som ägs av en förälder 
eller av maken. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om bostadstilläggets 
belopp i länder med låg hyresnivå. 
 
En studerande som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller 
ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i 
läroanstaltens elevhem har rätt till bostadstillägg på 88,87 euro i månaden. 
 
Slutligen kan anföras att Ålands landskapsregering inte har blivit formellt 
hörd i samband med beredningen av lagförslaget. 
 
 
 
L a n t r å d Katrin Sjögren 
 
 
 
Vik. lagberedningschef Hans Selander 

 


