
Nr 37/1969. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

om landskapsborgen och räntestöd för yr

kesstudier. 

Den 1 september 1969 övergick man i riket till ett nytt studie

stödssystem9 vars målsättning är ett studiestöd 9 som ger möjlighe

ter för alla att efter genomgången läropliktsskola fortsätta sina 

studier till en yrkesexamen eller akademisk examen. Studiestödet 

skall utgivas i form av understöd och statsgaranterat lån i sådan 

omfattning att dessa tillsammans kommer at t täcka de genomsnittliga 

kostnaderna. 

Det nya studiestödssystemet kommer att- utbyggas successivt dels 

efter erfarenhet av systemet och dels med hänsyn till de ekonomiska 

möjligheterna. Avsikten är att sammanföra alla stadganden om studie

stöd till en enda lag. För närvarande gäller följande fyra olika la

gar: 

1) Lagen om statsborgen och räntestöd för studielån åt studeran

de vid högskolor och vissa andra l äroansta lter (FFS 69/69). 
Med stöd av denna lag beviljas studerande vid högskolor och and

ra läroanstalter, som bygger på studentexamen 9 statsborgen för stu

dielån och ränteetöd för dylika lån 9 vilket sistnämnda innebär att 

studeranden själv behöver betala endast tre procents ränta. Första 

årets studerande beviljas dessa förmåner utan särskild prövning9 me

dan statsborgen och räntestöd för fortsatta studier blir beroende av 

studieframgång. Efter avlagd examen kan studerande få lånet betalt 

av staten i form av garantistipendium 9 vilket dock förutsätter sär

skilt stor framgång i studierna. Statsborgen och räntestöd enligt 

denna lag beviljas av läroanstaltens studiestödsnämnd 9 medan övriga 

förvaltningsuppgifter ankommer på ett nyinrättat organ, kallat sta

tens studiestödscentral. 

2) Lagen om högskolestipendier (FFS 252/53). 
Med stöd av denna lag beviljas mindre bemedlade studerande vid 

högskolor årliga stipendier i form av antingen helstipendium om 

1.040 mk eller halvstipendium om 720 mk. Dessutom beviljas s tipen

dier för studiematerial om 170 mk och vissa forskningsstipendier. 

3) Lagen om statsborgen för studielån åt studerande vid vissa yr

kesutbildande läroanstalter (FFS 70/69). 
Enligt denna lag kan statsborgen beviljas studerande vid läroan

stalter på institutsnivå samt vid yrkesläroanstalter inom sjöfarten. 
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I denna lag avse4.d sta.tsborgen 9 för vilken gäller samma bestäm
elser som motsvarande borgen för högskolestudier 9 beviljas på an

.sökan av statens studiestödscentral. 
Denna lag skulle enligt regeringens proposition till riksdagen 

JTr 122/1969 från den 1 juli 1970 0rsättas av en lag om statsborgen 
och räntestöd för studielån åt studerande vid yrkesutbildande läro
anstalter och yrke skur ser. 

4) Lagen om understöd för yrkesstudier (FFS 796/44). 
Denna lag, som i sak motsvaras av landskapslagen den 18 mars 

1946 (15/46) om understöd för yrkesstudier 9 har på grund av de låga 
studiebidragen och -lånen numera i stort sett förlorat sin betydel
se. Uppenbarligen avser man att avskaffa de på grund av denna lag 
utgående förmånerna och i stället utbygga det nya studiestödssyste
met till att omfatta alla former av yrkesstudier. 

Beträffande studiestöd för studier efter läroverk och folkskola 
gäller i landskapet endast ovan nämnda landskapslag om understöd för 
yrkesstudier. Dessutom upptas årligen i landskapets enskilda årsstat 
vissa anslag för lån åt studerande såväl vid högskolor som vid yr
kesläroanstal ter. 

De åländska högskolestuderandena har alltsedan tillkomsten av 
studiestöd utan specialstadganden genom förmedling av vederbörande 
högskola erhållit samma förmånel.' som övriga studerande. Detta förfa
rande har veterligen icke medfört några olägenheter. Då den bevil
jande myndigheten i fråga om dessa förmåner är högskolans studiestöds
nämnd? anser landskapsstyrelsen, att det nu gällande systemet kan 
bibehållas i framtiden. 

Då det däremot gäller studerande vid yrkesutbildande läroanstal
ter skulle givetvis såeom hittills förmånerna beviljas av landskaps
styrelsen. Åländska studerande vid dylik läroanstalt i riket borde, 
om han så önskar, kunna inlämna sin ansökan genom läroanstalten, som 
i så fall vidarebefordrar den till statens studiestödscentral till
sammans med övriga ansökningar. Statens understödscental har nämli
gen förklarat sig villig att taga emot de åländska studerandenas 
ansökningar från respektive skola och översända dem till landskaps
styrelsen för beslut. 

Landskapsstyrelsen har liksom den av landskapsstyrelsen tillsat
ta studiestödskommitten 9 bestående av lagberedningssekreterare Sune 
Carlsson~ ordförande, yrkesvägledare Bo Berg och rektor Alarik Hägg
blom? ledamöter, ansett det påkallat att sammanföra alla stadganden 
om studiestöd till en enda landskapslag? men finner det riktigt att 
avvakta motsvarande lagreform i riket" För den skull föreslås i det-
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ta skede en särskild landskapslag om landskapsborgen och räntestöd 

för yrkesstudier. 

Föreliggande lagförslag bygger dels på den i regeringens propo

sition Nr 122/1969 ingående lagen om statsborgen och räntestöd för 

studielån åt studerande vid yrkesutbildande läroanstalter och 

keskurser och dels på förordningen den 2 maj 1969 om statsborgen 

för studielån åt studerande vid vissa yrkesutbildande 

(FFS 286/69). 

Detaljmotivering . 

.1..1:. Lagen tillämpas endast på i landskapet bosatta finska med

borgare. Detta innebär bl.a. att elc::ver vid landskapots skolory som 

icke är mantalsskrivna på Ålnnc1 7 kommer i åtnjutande av dessa för

måner i stöd av rikets lag. Se.nuna förhållande gäller även enligt 

1 § landskapslagen om understöd för yrkesstudier. 

Med beaktande av ovan skisserade utbyggnadsprogram av studie

stödssystemet föreslås att räntestödet i detta skede skulle be.vil

jas för yrkesstudier på institutsnivå och för studier vid yrkesläro

anstalt inom sjöfarten. Då Ålands sjöfartsläroverk genom en nyli

gen företagen lagändring ombildats till institut 9 bör till yrkes

läroanstalter inom sjöfarten i landskapet räknas Ålands tekniska 

skola då den utbildar maskinmästare på handelsfartyg9 och Ålands 

sjömansskola. 

För studier utomlands beviljas statsborgen och räntestöd i ri

ket för närvarande endast under förutsättning att dessa studier ut

gör en fortsättning av studierna i hemlandet och att vederbörande 

läroanstalt sålunda godkänt överflyttningen. En utvidgning i detta 

avseende är dock att vänta. Då man numera skärpt reglerna för ut
länningars rätt till motsvarande förmåner i Sverige, innebär detta 

att ålänningar som avser att bedriva studier exempelvis i Sverige 

kan bli helt ställda utanför nöjligheterna till studiestöd. 

Landskapsstyrelsen anser 9 att studiestödssystemet borde utsträckas 

till att också omfatta vissa studier i utlandet, säväl vis högsko

lor som vid yrkesutbildande läroanstalter. För att ordinarie medel 

också i dessa fall bör kunna användas talar landskapets särförhållan

den och det faktum att det för m2nga studerande på grund av språk

svårigheter i vissa fall kan bliva svårt att utbilda sig inom lan
det. 

För den skull och då denna lag föreslås omfatta endast yrkesstu

dier föreslås att landskapsstyrelsen årligen i ordinarie årsstaten 
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skulle få bemyndigande att i enlighet med stadgandena i föreliggan

de lag bevilja studiestöd även åt åländska högskolestuderande i ut

landet o 

För närvarande utarbetas ett förslag till ändring av studiestöds

systemet i riket, som går ut på en utvidgning av möjligheterna att 

bevilja motsvarande förmåner till utlänningar som studerar i lan

det. Även om antalet utländska studerande som är bosatta i landska

pet ärringa, har landskapsstyrelsen dock ansett det riktigt att 

dessa skulle av landskapsstyrelsen beviljas studiestöd i samma om

fattning som utländska studerande erhåller dylika stöd i riket. 

29 3 §§. Dessa paragrafer överc::nsstämmer med motsvarande stad

ganden i det till riksdagen överlämnade lagförslaget dock så, att 

2 § 2 mom. motsvaras av 4 § i förordningen om statsborgen för stu

dielän åt studerande vid vissa yrkesutbildande läroanstalter. 

~ Studiestödskommitten hade i denna paragraf föreslagit ett 

moment, enligt vilket enskilda medel skulle användas till att komp

lettera användningen av ordinarie medel för studiestöd under en 

övergångstid. Då studiestödssystemet utbyggs i ovan nämnd omfattning, 

anser landskapsstyrelsen att enskilda medel icke för en övergångs

tid behöver användas för detta ändamål. För detta talar ytterligare 

den ansträngda situationen för enskilda medel och den omständighe

ten att landskapsskatt tillsvidare icke torde uppbäras. 

Enligt 4 § 1 mom. och 8 § skulle studeranden själv komma att be

tala tre procent för studielånet, medan landskapet erlägger skill

naden mellan sju och tre procent eller fyra procent i räntegottgö

relse o Betalningen av detta räntestöd skulle upphöra ett och ett 

halvt år från den första räntebetalningsdagen efter det examen av

lagts 9 dock senast tio år från det lånet första gången lyfts. 

~ Då det gäller förutsättningarna för erhållande av studie

stöd i stöd av föreliggande lagförslag, skulle en betydande ändring 

ske i förhållande till gällande lagstiftning i landskapet. Medan 

enligt gällande lydelse av landskapslagen om understöd för yrkesstu

dier villkoret är att sökanden skall anses vara mindre bemedlad, 

varvid också föräldrarnas ekonomiska ställning beaktas 9 föreslås i 

5 § stadgat att endast studerandens och eventuell makes "utkomstmöj

ligheter" beaktas. Avsikten är också att därvid sätta gränserna för 

inkomst och förmögenhet så högt att de studerande som ej erhåller 

stöd från samhällets sida själva förmår finansiera sina studier. 

Beträffande studierna krävs "normal studieframgångil, vilket veder

börande läroanstalt intygar 9 då det gäller andra årets och därpå 
följande års studier. 
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6 §. Landskapsborgen och räntestöd beviljas för högst fyra års -<studier. Amorteringen skall icke påbörjas innan ett och ett halvt 

å,r förflutit från den första ::cäntGbetalningsdagen efter det exa

men avlagts do så, att den fö~sta amorteringen skall ske senast 

fem år efter det lånebeloppet för,sta gången lyftes. Beträffande 

amortering~tiden kan låntagare och kreditanstalt särskilt överens

komma9 men i annat fall skall r-J110rteringstiden vara dubbelt så lång 

som den tid, under vilken studeranden erhållit lån, vilket innebär 

högst åtta år. 

7 - 14 §§. Stadgandena angående studerandens skyldigheter i öv

rigt samt om vilka omständigheter 9 som kan medföra beslut om att 

rätten till landskapsborgen och räntestöd förfaller, har givits 

samma innehåll som motsvarande bestämmelser i riket. Sådana om

ständigheter kan bland annat vara avbrott i studierna, övergång till 

studier vid annan läroanstalt samt försummelse att erlägga ränta 

och amortering. Innan sådant boslut fattas bör dock vederbörande 

ges tillfälle att bli hörd i saken. 

15 - 16 §§. Jämlikt 15 § föreliggande lagförslag skulle landskaps

styrelsen inom ramen för anslag i. ordinarie budget vara berättigad 

att bevilja såkallat garantistipendium, vilket innebär att landska

pet återbetalar studielänet antingen helt eller delvis. Som villkor 

för erhållande av sådant stipendium uppställes att vederbörande er

hållit sin examen med särskilt stor framgång. Garantistipendierna 

beviljas på särskild ansökan och om ansökningstiden skall årligen 

kungöras. Av praktiska skäl föreslås att garantistipendiets maximi

belopp skulle vara detsamma som i riket 1 d.v.s. för närvarande 
6.000 mk. 

Det nya studiestödssystemet föreslås träda i kraft den 1 juli 

1970 9 samtidigt som en utvidgning av statsborgen och räntestöd. sker 

i riket. Fram till denna dag kommer landskapsstyrelsen att bevilja 

ifrågavarande studiestöd i enlighet med de av landstinget vid inne

varande års sommarsession uppdragna riktlinjerna. 

Med hänvisning till det ovan anf'örda får landskapsstyrelsen '!rörd

samt förelägga landstinget till antagande~ 

L a n d s k a p s 1 a g 

om landskapsborgen och räntestöd för yrkesstudier. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 

1 § 0 

I landskapet bosatt finsk meci.boi~ga:ee 9 som under minst åtta måna-
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er av läsåret studerar vid sådan läroanstalt för yrkesstudier, som 
står under offentlig kontroll, må på ansökan beviljas landskapsbor

gen för studielån såsom i denna lag stadgas. 
I 1 mom. avsedd person 9 som bedriver studier på institutsnivå 

vid av landskapsstyrelsen närmare bestämd yrkesutbildande läroanstalt 

eller avdelning vid sådan eller vid annan yrkesläroanstal t i~1om sjö

farten9 må förutom landskapsborgen beviljas räntestöd i enlighet med 

vad i denna lag är stadgat. 
För studier i utlandet må landskapsstyrelsen på särskilda skäl 

bevilja landskapsborgen och räntestöd i enlighet med stadgandena i 

denna lag. 
På särskilda skäl må landskapsstyrelsen bevilja i landskapet bo

satt person 9 som icke är finsk medborgare, landskapsborgen och rän

testöd i enlighet med stadgandena i denna lag, 
r; 0i 
L -.Jo 

Landskapsborgen och ränteE!töd må beviljas för studiel8.n från så

dana penninginrättningar 1 fonder~ sammanslutningar och andra inrätt

ningar, vilkas verksamhet omfattar beviljande av lån mot borgen. 

Kreditanstalt 9 som är villig att bevi.lja studielån på i denna lag 
stadgade villkor, skall därom am;J.äla hos landskaps styrelsen. Önskar 

kreditanstalt upphöra med att bevilja dylika lån 9 skall landskaps

styrelsen likaså därom under:cä.ttas, 

3 §. 
Landskapsborgen beviljas för studielånets hela nominella belopp 

samt för den del av räntan på l~h12t som låntagaren själv betalar. 

Landskapsborgen ställes som proprieborgen. 

4- § Q 

Av landskapets ordinarie medel betalar landskapsstyrelsen för 
studielån åt i 1 § 2 mom. avsedda studerande till kreditanstalten i 
räntegottgörelse högst fyra procent om året. 

Betalningen av räntestödet upphör ett och ett talvt år från den 
första räntebetalningsdagen efter det examen avlagts, dock senast 

tio år från det lånet första gängen lyftes. 

5 §. 
Vid prövning av rätten att erhålla landskapsborgen och ränte-

stöd skall för den som studerar första året inskrivning vid läro

anstalt anses såsom tillräcklig förutsättning, såframt studeranden 
uppfyller övriga villkor för erhållande av landskapsborgen och ränte
stöd, Vid prövning av dylik rätt fr5r den som studerar andra året 

eller ett följande år skall framcången i studierna beaktas. 
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Vid prövning av studerandes utkomstmöjligheter skall studerandens 

egen och makens inkomst och förmögenhet beaktaso 
Vid bedömning av studerandes utkomstmöjligheter skall beaktas 

även understöd eller lån, som möjligen beviljats honom med stöd av 

1andskapslagen om understöd tör yrkesstudier. 

6 §. 
Amorteringsvillkoren för i denna lag avsedda lån är följande~ 
1) den första amorteringen av studielån må icke påyrkas innan 

ett och ett halvt är förflutit från den första räntebetalningsdagen 

efter det examen avlagts vid i 1 § avsedd läroanstalt, den första 

amorteringen skall dock ske senast fem år efter det lånebelopp förs

ta gången lyftes; samt 

2) amorteringstiden för studielån är 9 om icke mellan kreditanstal

ten och låntag:::.i.ren annat särskilt överenskommits, räknat från den 
fö.rsta amorteringen dubbelt så lång som den tid under vilken stude

randen erhållit studielån, dock högst 2tta år. 

7 § 0 

Landskapsborgen och räntestöd skall sökas hos landskapsstyrelseno 

Ansökan skall göras på fastställd blankett. 

I övrigt iakttages vid ansökningsförfarandet i tillämpliga delar 

vad i landskapslagen om understöd för y:ckesstudier är stadgat. 

8 §. 
Räntesatsen för studielån 9 för vilket landskapet iklätt sig bor

gen9 må icke överstiga den ränta kreditanstalten betalar till all
mänheten på depositioner med sex månaders uppsägningstid, ökad med 
två och en halv procentenhetero 

9 §. 
Landskapsborgen och räntestöd i enlighet med denna lag må för 

var gång beviljas för lån, som är avsett för högst ett läsårs stu
diekostnader. Maximibeloppet av lån 9 som motsvarar ett läsårs stu

diekostnader, fastställes med beaktande av studiekostnaderna och 
studerandes utkomstmöjligheter årligen av landskapsstyrelsen. 

En och samma studerande må med stöd av denna lag beviljas land
skapsborgen och räntestöd för lån som är avsedda för högst fyra års 
studier. 

10 §0 
För att bevara sin rätt till landskapsborgen skall studeranden 

Underteckna skuldebrev på av landskapsstyrelsen fastställd blankett 
inom en månad från den tidpunkt då, han fick del av beslutet om land
skapsborgen. 
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11 § ft 

Vid avbrott i studierna eller övergång till studier vid annan 

1äroanstal t eller för annan ex:rnn.en skall studerande som erhållit 

1andskapsborgen utan dröjsmål anmäla dessa omständigheter till land

skapsstyrelseno 

12 §. 
Kreditanstalt skall utan dröjsmål till landskapsstyrelsen an

mäla~ 

1) om låntagare försummat 2,tt erlägga ränta eller avkortning; 

2) om kreditanstalten funnit 9 att låntagaren erhållit landskaps

borgen eller räntestöd med stöd ~v vilseledande uppgifter i sin an

sökan; samt 

3) om efter lånets beviljande till kreditanstaltens kännedom kom

mit sådana omständigheter 9 vilka elJest skulle kunna föranleda i 

13 ~ avsedd revidering av lånevillkoren. 

Göres ej i fall som avses i 1 mom. 1 punkten anmälan inom sex 

månader från den dag då räntan eller avkortningen förföll till be

talning 9 upphör landskapsborgen att gälla förfallen ränta och av

kortning. 

Har i 1 mom. 2 och 3 punkten narnnda omständigheter kommit till 

den myndighets kännedom som förmedlat 1andskapsborgen 9 skall myn

digheten utan dröjsmål härom underrätta landskapsstyrelsen. Innan 

anmälan göres skall vederbörande beredas tillfälle att bli hörd i 
saken. 

I fall som nämnes i 11 och 12 §§ må landskapsstyrelsen besluta 9 

att rätten till landskapsborgen och ränt8stöd skall förfalla. Innan 

sådant beslut fattas skall vederbörande beredas tillfälle att bli 
hörd i saken. 

14 §. 
Har låntagare icke på utsatt dag erlagt till betalning förfallet 

eller uppsagt lån, eller har han avlidit 9 skall kreditanstalten 1 om 

ej lånet på dess anfordran återbetalats inom sex månader från för

fallodagen 9 anmäla detta till landskapsstyrc;lsen, 

Efter att ha konstaterat att lånet skall betalas av landskapsme

del skall landskapsstyrelsen utanordna c1et belopp av lånet som på 

grund av landskapsborgen skall erläggas till kreditanstalten. För 

återindrivning av detta belopp skall åtgärder omedelbart vidtagas. 

'15 §. 

Har studerande som erhållit studielån avlagt slutexamen med sär
skilt stor framgång, må länet i dess helhet eller till en del beta-
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ias av landskapets ordinarie medel . Sådant understöd benämnes garan

tistipendium. 
16 § , 

Garantistipendierna anslås lediga att sökas hos landskapssty

relsen årligen senast den 1 dec emb er. Ansökan om garantistipendium 

skall avfattas på av landskapsstyrelsen fastställd blankett. 

Angå ende storleken av garantistipendium gäller vad därom i riket 

är stadgat. 
Har samma person flera studi el ån 9 beviljas garantistipendium i 

främsta rummet för återbetalning av lån 9 för vilket landskapsborgen 

beviljats. Garantistipendiet användes till erläggande av lånekapita

let eller del därav. 
17 §, 

I beslut, som landskapsstyrelsen medde~at med stöd av denna lag, 

må ändring icke sökas genom besvär. 

Om ej annat visas anses vederbörande ha fått del av beslut angåen

de studiestöd den sjunde dagen eft er de t beslutet postade s under den 

av honom uppgivna adressen. 

18 §, 

Närmare bestämmelser angående verkstä lligheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov gen om landskapsförordning. 

19 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970. 

Mariehafiln, 1969. 
pss ty r e lsens vägnar~ 

Lantråd 

Lagberednings sekreterare 
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