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Lag
om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 9, 9 a och 41 c §,
sådana de lyder, 9 § i lag 345/2004, 9 a § i lagarna 345/2004 och 1078/2012 samt 41 c §

i lagarna 408/2005 och 1243/2013, och
ändras 8 §, 23 § 1 mom., 24 och 25 a §, 29 § 2 mom., 30 § 1 och 2 mom., 30 b och

30 c §, 31 § 1–3 och 5 mom., 31 a § 1 mom. samt 41 och 41 b §,
av dem 23 § 1 mom. sådant det lyder i lag 792/2007, 24 § sådan den lyder i lag

1243/2013, 25 a § sådan den lyder i lagarna 457/1997, 41/2000, 1427/2001, 792/2007,
706/2008 och 297/2012, 29 § 2 mom. och 30 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag
341/1997, 30 b § och 31 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 675/2011, 30 c § sådan den
lyder i lag 1402/2015, 31 § 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1080/2006, 31 a § 1 mom.
sådant det lyder i lag 1322/2003, 41 § sådan den lyder i lag 691/2002 och 41 b § sådan den
lyder i lagarna 691/2002 och 408/2005, som följer:

8 §

Verkställighet

Den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten an-
kommer på undervisnings- och kulturministeriet.

Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Folkpensionsanstalten i samarbete
med läroanstalterna. Folkpensionsanstalten avgör ärenden som gäller studiestöd och med-
delar beslut om studiestöd.

Läroanstalterna har till uppgift att
1) ge allmän rådgivning i studiestödsärenden,
2) på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge

information som behövs vid handläggningen av studiestödsärenden,
3) ta emot ansökningar om studiestöd av dem som studerar vid läroanstalten, på ansök-

ningarna anteckna de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras och skicka
ansökningarna till Folkpensionsanstalten, och

4) för sin del övervaka att det finns förutsättningar för att få studiestöd och meddela
Folkpensionsanstalten om det finns skäl att avbryta eller dra in studiestödet.

23 §

Ansökan om och beviljande av studiestöd

Studiestöd söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan kan lämnas till Folkpensionsan-
staltens byrå eller till läroanstalten för vidarebefordran till Folkpensionsanstalten. Den
RP 36/2017
KuUB 6/2017
RSv 77/2017

1



559/2017  
som studerar utomlands ska dock sända ansökan till Folkpensionsanstalten. Närmare be-
stämmelser om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

24 §

Betalning

Studiepenning och bostadstillägg betalas månatligen in på ett sådant konto inom Euro-
peiska unionen som angetts av den som ansökt om studiestöd. Bestämmelser om betal-
ningsdag utfärdas genom förordning av statsrådet. En enskild stödpost kan dock betalas
även på något annat sätt, om inbetalning på konto inte är möjlig eller om den sökande eller
stödtagaren anför särskilda skäl som Folkpensionsanstalten godtar.

25 a §

Justering av studiestödet utan ansökan

Studiestödet justeras eller dras in utan ansökan kalenderårsvis i början av året på basis
av föräldrarnas skatteuppgifter sedan beskattningen slutförts. Justering görs dock inte om
studiestödet har justerats föregående hösttermin på grund av en väsentlig förändring i för-
äldrarnas ekonomiska ställning.

Studiestödet kan utan ansökan justeras på basis av en ändring av läsårets längd som
läroanstalten anmält.

Studiestödet kan dras in utan att studeranden hörs, om läroanstalten meddelar att stude-
randen utexaminerats eller att studierna avbrutits. På basis av avbrott i studierna kan stu-
diestödet dock dras in utan att studeranden hörs endast om den uppgift läroanstalten läm-
nat baserar sig på ett meddelande från studeranden.

Om en studerande antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen
och har beviljats studiestöd för att avlägga lägre högskoleexamen, kan studiestödet juste-
ras och beviljas för att avlägga högre högskoleexamen utan ansökan i och med att högsko-
lan meddelar att den studerande har avlagt lägre högskoleexamen.

29 §

Ändringssökande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Besvärsskriften ska lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det att änd-

ringssökanden fick del av beslutet.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30 §

Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de be-
svär som inlämnats till den, ska den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får
ändring sökas enligt 29 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i
1 mom. ska den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt ut-
låtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett inte-
rimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären.
Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, ska denna omedelbart underrättas om
det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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30 b §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån

Om den som får studiestöd, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats
en i 6 § avsedd förmån som förhindrar beviljande av studiestöd, kan Folkpensionsanstal-
ten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

30 c §

Nytt avgörande av ett ärende när studierna inte har inletts

Om en studerande inte alls har inlett sina studier vid en läroanstalt, kan Folkpensions-
anstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ett ärende som gäller
studiestöd på nytt.

31 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som har meddelats av Folkpensionsanstalten och som
gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är
uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd på yrkande av parten eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen
för studielån, och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden för studiestöd ska
ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får
ändring inte sökas genom besvär.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkrings-
domstolen har meddelat grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av parten eller Folkpensionsanstalten
undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och
förordna ny behandling av ärendet. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar att ett beslut ska undanröjas, kan den genom ett inte-
rimistiskt beslut ställa in utbetalningen av förmånen eller betala denna enligt sitt yrkande
till dess ärendet har avgjorts på nytt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån

eller utökande av redan beviljad förmån, ska Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt.
Folkpensionsanstalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för studiestöd och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller
ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 29 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 a §

Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på klart oriktig eller bristfällig ut-
redning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfa-
randet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och
avgöra ärendet på nytt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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41 §

Studerandes anmälningsskyldighet

Studerande som ansöker om studiestöd ska meddela Folkpensionsanstalten de uppgifter
som behövs för beviljande av studiestöd. Studerande som får studiestöd ska anmäla slut-
förda eller avbrutna studier, byte av läroanstalt, förändringar i boendeförhållanden och an-
dra förändringar som påverkar studiestödsförmånen.

41 b §

Rätt att få uppgifter

För verkställigheten av studiestödet har Folkpensionsanstalten trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt

1) av Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna få identifikations- och individualise-
ringsuppgifter för dem som blivit godkända vid antagningen av studerande samt av Ut-
bildningsstyrelsen motsvarande uppgifter för dem som tagit emot en studieplats samt upp-
gifter om läroanstalt och studier,

2) av studentbostäder med en kommun, en stiftelse eller ett allmännyttigt samfund som
huvudman, på det sätt som bestäms genom ett särskilt avtal med bostädernas huvudman,
få identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som bor i studentbostäderna
samt uppgifter om hyran och boendetiden,

3) av läroanstalterna eller från Utbildningsstyrelsens eller undervisnings- och kultur-
ministeriets informationsresurs få identifikations- och individualiseringsuppgifter för de
studerande samt uppgifter om de studerandes studier och uppföljningen av studierna,

4) av penninginstituten i fråga om varje låntagare få uppgifter om till vilket belopp stu-
dielån med statsborgen har lyfts, om amorteringarna på studielånet och om räntorna, så
som Folkpensionsanstalten bestämmer,

5) av dem som beviljat eller betalt ut stipendier få uppgifter om stipendier,
6) av straffanstalter få uppgifter om när ett straff enligt fängelselagen (767/2005) börjar

och slutar,
7) av skatteförvaltningen för skötseln av uppgifter som gäller studielånsavdrag få be-

hövliga identifikationsuppgifter och uppgifter om användningen av studielånsavdrag för
sådana skattskyldiga som i beskattningen dragit av studielånsavdragets maximibelopp en-
ligt 127 d § i inkomstskattelagen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Nådendal den 11 augusti 2017
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