
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om stöd för skolresor Utgiven i Helsingfors den 31 december 2020

1223/2020

Lag
om ändring av lagen om stöd för skolresor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för skolresor (48/1997) 1§ 1 mom., 2, 3, 4, 5 och 6§, 7§ 1 mom.

samt 8 och 14 §,
sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 551/2018, 2 § i lagarna 53/2011 och 551/2018, 3 § i

lagarna 346/2004, 592/2004 och 53/2011, 4 § i lagarna 422/2015 och 386/2019, 5 § i la-
garna 346/2004, 592/2004 och 422/2015, 6 § i lag 346/2004, 7 § 1 mom. och 14 § i lag
1079/2012 samt 8 § i lag 53/2011, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om beviljande av stöd för kostnader som föranleds
av den dagliga skolresan mellan en studerandes bostad och läroanstalt då den studerande
bedriver studier inom den grundläggande utbildningen för vuxna, gymnasiestudier eller
yrkesinriktade studier. Detta stöd kallas stöd för skolresor.

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

2 §

Utbildning som berättigar till stöd för skolresor

Berättigad till stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som stu-
derar på heltid i Finland inom

1) sådan grundläggande utbildning för vuxna som avses i 46 § i lagen om grundläggan-
de utbildning (628/1998),

2) utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
(1215/2020),

3) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning enligt
gymnasielagen (714/2018),

4) i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd utbildning som leder till yrkes-
inriktad grundexamen eller i 7 § i den lagen avsedd handledande utbildning,

5) i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) avsedd utbildning som leder till yrkesex-
amen, eller

6) i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) avsedd utbild-
ning som leder till yrkesexamen.

Berättigad till stöd för skolresor är dessutom en studerande som har rätt till sådan av-
giftsfri utbildning som avses i 16 § i läropliktslagen (1214/2020) och som studerar på hel-
tid i Finland i

1) gymnasieutbildning för vuxna enligt gymnasielagen,
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2) utbildning som leder till yrkesexamen enligt i 5 § i lagen om yrkesutbildning,
3) utbildning som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller ut-

bildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen, eller
4) utbildning i samiska och samisk kultur som räcker minst en termin och som avses i

lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/1998).
I lagen om studiestöd (65/1994) föreskrivs om vilka studier som är heltidsstudier.
Berättigad till stöd för skolresor är dock inte en studerande som deltar i utbildning som

ordnas som distans- eller privatundervisning eller som avgiftsbelagd service eller i läroav-
talsutbildning.

3 §

Förutsättningar för beviljande av stöd för skolresor

För att stöd för skolresor ska beviljas förutsätts det att skolvägen är lång och att färdsät-
tet är lämpligt och då beaktas de regelbundna resekostnaderna per kalendermånad, den
studerandes möjligheter att anlita kollektivtrafik samt huruvida studierna bedrivs i en
följd.

Stöd för skolresor beviljas en studerande
1) vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer,
2) vars skolresekostnader överstiger 54 euro per månad vid beviljande av stöd för hela

månaden eller 27 euro per månad vid beviljande av stöd för en halv månad, samt
3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, el-

ler något annat lämpligt eget färdsätt när förutsättningarna enligt 4 a § uppfylls.
En förutsättning för beviljande av stöd för skolresor är dessutom att den studerande per

kalendermånad har minst tio dagar som berättigar till stöd för skolresor.
Bestämmelserna i 2 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte vid beviljande av stöd för skol-

resor till en studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.
En sådan studerande beviljas stöd för skolresor, om den studerandes skolväg i ena rikt-
ningen är minst sju kilometer.

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 studerande billigaste biljettprodukten för en tid som
motsvarar en halv månad eller en månad.

När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och
avgiftssystem som är gemensamt för de behöriga myndigheter som avses i 181 § i lagen
om transportservice (320/2017) bestäms resekostnaderna, oberoende av vad som före-
skrivs i 1 mom. i denna paragraf och i 3 § 2 mom. 2 punkten i denna lag, enligt den sträcka
som den studerande utnyttjar denna transport. Resekostnaderna bestäms dock enligt den
för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en halv månad eller
en månad, när den studerandes skolresa eller enskilda färdsträcka är kortare än 10 kilome-
ter.

När en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordna-
ren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka som den studerande utnyttjar den-
na transport. Om skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan re-
sekostnaderna räknas ut separat för varje sträcka.

När stöd för skolresor beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms
resekostnaderna enligt sträckan mellan den studerandes hem och läroanstalten. Resekost-
naderna beaktas dock inte till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.
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Bestämmelser om grunderna för beräkning av skolresekostnader som fastställs enligt
skolresans längd som avses i 2–4 mom. utfärdas genom förordning av undervisnings- och
kulturministeriet. De månatliga resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar när det gäller
stöd för hela månaden och enligt 11 dagar när det gäller stöd för en halv månad.

Kostnadsersättning för fristående färdsträckor som understiger fem kilometer betalas
inte separat. Resekostnaderna för färdsträckorna ersätts dock, om den i 3 § 2 mom. 1 punk-
ten eller 4 mom. avsedda skolvägen i ena riktningen omfattar fristående färdsträckor som
understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer.

5 §

Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

I form av stöd för skolresor ersätts som stöd för en hel månad den del av skolresekost-
naderna som överstiger 43 euro per kalendermånad och som stöd för en halv månad den
del av skolresekostnaderna som överstiger 21,50 euro per kalendermånad. Av de kalkyle-
rade skolresekostnaderna betalar den studerande per månad högst 43 euro i fråga om stöd
för en hel månad och högst 21,50 euro i fråga om stöd för en halv månad (studerandes be-
talningsandel), om inte något annat följer av 4 § eller 3 mom. i denna paragraf.

När en studerande använder flera än ett färdsätt för sin skolresa, dras den studerandes
betalningsandel av från resekostnaderna för kollektivtrafik. Finns inte resekostnader för
kollektivtrafik, dras den studerandes betalningsandel av från de kostnader som orsakas av
transport som utbildningsanordnaren har ordnat.

Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas på basis av eget färdsätt
i enlighet med 4 a § eller om resekostnaderna förorsakas av flera i 4 § 6 mom. avsedda fri-
stående färdsträckor som tillsammans utgör minst fem kilometer.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte vid beviljande av stöd för skolresor till stu-
derande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.

För studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen ersätts
som skolresestöd de på det sätt som föreskrivs i 4 § fastställda kostnaderna för skolresan.
Om stöd dock beviljas enligt 4 a § i denna lag på basis av eget färdsätt, är stödet 70 procent
av det stöd som fastställs på grundval av den förordning av undervisnings- och kulturmi-
nisteriet som avses i 4 § 5 mom.

6 §

Ansökan

Stöd för skolresor söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas till Folkpensions-
anstalten. Ansökan kan också lämnas till ifrågavarande läroanstalt för att sändas till Folk-
pensionsanstalten.

7 §

Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. En kalendermånad berättigar till
stöd för skolresor för en hel månad, om den omfattar minst 15 dagar som berättigar till stöd
för skolresor. En kalendermånad berättigar till stöd för skolresor för en halv månad, om
den omfattar minst 10 dagar som berättigar till stöd för skolresor.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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8 §

Justering och avbrytande

Stödet för skolresor justeras eller dras in om det i den studerandes förhållanden har skett
en förändring som inverkar på rätten att få stöd för skolresor eller på stödbeloppet.

Om det finns grundad anledning att anta att det finns fog för att dra in stödet för skol-
resor eller minska dess belopp, kan utbetalningen av stödet avbrytas interimistiskt eller be-
loppet minskas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande. Om den
studerande inte lämnar en utredning som begärts, kan ärendet avgöras genom ett slutligt
beslut som baserar sig på de utredningar som Folkpensionsanstalten har till sitt förfogan-
de. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas separat.

Utbetalningen av stöd för skolresor kan avbrytas också på den studerandes begäran.
När den studerande utexamineras, avbryter studierna eller det sker någon annan föränd-

ring i den studerandes förhållanden som inverkar på stödet, justeras rätten till stöd för skol-
resor månatligen eller dras in med beaktande av bestämmelserna i 7 § 1 mom. om det antal
dagar som berättigar till stödet.

14 §

Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska i fråga om ärenden som gäller stöd för
skolresor iakttas vad som i lagen om studiestöd föreskrivs om verkställighet, återkrav och
preskription av fordringar, självrättelse, undanröjande av beslut, rättelse av sakfel, erhål-
lande och användning samt utlämnande av uppgifter, utmätnings- och överföringsförbud
samt finansiering.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021. Lagens 2 § 1 mom. 2 punkten träder dock

i kraft först den 1 augusti 2022 och 6 § först den 1 augusti 2023.

Helsingfors den 30 december 2020
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