
Nr 5/1972. 

A 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 studiestöd. 

Genom lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (FFS 28/72) har 

:rikets lagstiftning om understöd för studier undergått en genomgri

pande revision. Syftemålet med denna har varit dels att koncentrera 

stadgandena om studiestöd av olika slag till en enda lag och dels 

att samtidigt utvidga ramen för studiestödet på det sättet att uppe

hället för dem som fortsätter sina studier efter läropliktsskolan i 

huvudsak skall vara tryggat. 

I landskapet regleras för närvarande understöden för studier 

genom landskapslagen den 16 april 1970 om landskapsborgen och ränte

stöd för yrkesstudier (8/70), landskapslagen den 18 mars 1946 om 

understöd för yrkesstudier (15/46) sarnt landskapslagen den 8 februari 

1950 om understöd för studier vid läroverk i landskapet Åland (4/50). 
Genom att samla bestämmelserna i dessa tre landskapslagar till en 

enda landskapslag, skulle de olika stödformerna förenhetligas. För 

den skull och då.rikets lag dessutom medför en viss utvidgning av om

rådet för beviljandet av stöd föreslår landskapsstyrelsen en motsva

rande lagrevision i landskapet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagen i. likhet med landskapslagen 

om landskapsborgen och räntestöd skulle gälla endast i landskapet 

bosatt person 9 som efter läropliktsskolan bedriver studier i landskapet. 

På särskilda skäl skulle landskapsstyrelsen dock kunna bevilja stöd 

åt åländsk studerande 9 som studerar i utlandet 9 samt åt ufiänning, 

som bedriver studier i landskapet. Utanför lagens tillämpningsområde 

blir således de åländska studerande, som bedriver studier i riket 

och där bosatta studerande, som studerar i landskapet. Åländska stu

derande i riket har samma möjligheter som övriga studerande till stöd 

genom vederbörande skolas förmedling. Detta förfarande har tillämpats 

i fråga om borgen och räntestöd med stöd av nuvarande lagstiftning 

och någon olägenhet därav har såvitt landskapsstyrelsen känner till 

icke uppstått. 

Studiestödet skulle enligt lagförslaget omfatta förutom landskaps

borgen och räntestöd även en ny form av understöd, nämligen studie

penning. Studiepenningen är en forrn av bidrag om maximalt 500 eller 

700 mark om året. 

Bestämmelserna angående förutsättningarna för beviljande av studie

stöd föreslås i sak få samma innehåll som rikets motsvarande stadgnn~ 

den. För att undvika så gott som årligen återkommande lagänd:cingar 
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föreslås stadgandena om olika gränser liksom även 0:_1 L-,;':~xi::1i beloppen 

utformade som s.k. blankettstadganden, vilket innebär att i riket 

gällande gränse:c och belopp skulle tillämpas i landskapet utan 

att särskilda lagstiftningsåtgärdeL behövdes från landstingets sida. 

Med avvikelse från gällande lagstiftning föreslår landskapsstyrel

sen ett stadgande som skulle möjliggöra tillsättandet av en eller fle

ra studiestödsnämnder i landskapet. Angående dessa nämnder skulle dock 

stadgas närmare i landskapsförordning. 

I den mån landstinget upptar anslag i års staten kunde enskilda 1:1edel 

sa:.:i föret användas i vissa fall som ett komplement till ordinarie medel. 

På grund av att studiemöjligheterna på _Å_land är begränsade och 

då utbildning inom vissa specialområden i riket sker endast på fins

ka~ bedriver fö:c närvarande ett relativt stort antal åländska stu

derande sina studier i Sverige. Ett av villkoren för beviljande av 

stöd åt dessa studerande har dock varit att de förbinder sig att 

efter studietidens slut bosätta sig i hemlandet. Landskapsstyrelsen 

anser dock att sådan förbindelse icke skulle krävas av studerande 

som efter avslutade studier icke har möjlighet till ett arbete i 

landskapet som motsvarar utbildningen. I fråga om kompensationen för 

dessa anslag bör i dessa fall de i 29 § självstyrelselagen för Åland 
nämnda s'i.rförh~:u12:r:Clen kunna [\,berop0,s. 

Med hänvisni:ri_g till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga ~andstinget till antagande 

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

om studiestöd. 

I enlighet wed Ålands landstings beslut stadgas: 

Lagens tilläwpningso1uråd~. 

1 §. 
I landskapet bosatt finsk rnedborgare 9 sorJ efter genomgången läro

pliktsskola, bedriver studier i landskapet vid läroanstalt, som äi1 

under offentlig kontroll, beviljas på ansökan studiestöd på sätt i 

denna lag stadgas. 
För s-cudier i utlandet kan landskapsstyre lsen på särskilda skäl 

bevilja i denna lag avsett studiestöd. 

På särskilda skäl kan landskaps styrcls en bevilja i landskapet ba

sa tt person 9 soE1 icke är finsk ne dborgare 9 studie st öd enligt stadgan·

dena i denna lag. 
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Med studiestöd avses i denna . . lag landskapsborgen och räntestöd 

för studielån samt studiepenning. 

Landskapsborgen och räntestöd för studielån beviljas för yrkes

studier för studier 7 vilka bedrives vid universitet eller annan hög

skola och pågår under minst sex månader, samt på särskilda av land

skaps styrelsen fastställda skäl för studier vid läroverk, folkhög

skola eller folkakademi. 

Med studiepenning avses bidrag 7 som av landskapsmedel beviljas 

för studier 7 vilka pågår under minst fyra månader. 

Studiestöd beviljas dock icke den som vid universitet eller annan 

högskola avlagt högre kandidatexamen eller annan motsvarande exar,rnn 

och som bedriver studier i syfte att avlägga licentiatexamen eller 

att förvärva doktorsgrad. 

3 §. 
Allmä nna förutsättningar för beviljande av studiestöd är att sö

kanden bedrivit studier raed framgå ng är mindre bemedlad. Angående 

bedömningen av studieframgång som villkor för studiestöd stadgas 

i landskapsförordning. 

Vid prövning av sökandens ekonomiska förhå llanden skall även 

makes inkomst och förmögenhet beaktas. Gäller ansökan studiepenning, 

skall dessutom sökillldens för ä ldrars inkomst och förmögenhet tagas i 

beaktande, om de anses försörja sökanden. 

I riket fastställda gränser för inkomst och förmögenhet äger 

jämväl tillämpning i landskapet. 

4 §. 
Även om sökandens eller hans föräldrars inkomst eller förmögen

het icke överstiger fastställda maximibelopp kan studiestödet ned

s ä ttas eller helt förvägras, ifall studietidens längd, eller med 

studierna åtföljande förmåner eller andra på sökandens u tkornst rn ö j 

lighe ter verkande omständigheter ger anledning därtill. 

Även om sökandens ekonomiska villkor i övrigt skulle förutsätta 

avslag kan studiestöd beviljas, om sökandens utkomstmö jligheter för

svå ras på grund av sjukdom, som dra bbat sökanden själv, föräldrarna 

e ller sökandens f ar.1ilj, eller på grund av andra särskilda omständig

heter. 

Landskapsborgen och r äntstöd . 

5 §. 
Landskapsborgen och räntestöd för studielån beviljas varje gång 

för l ån, so m iir avsett för högst ett å rs studiekostnader. Studie-
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lånets maximibelopp för studier vid viss l äroanstalt är detsamma 

som i riket fastställts för motsvarande läroinrättning . 

6 §. 
LBDdskapsborgen beviljas för studielånets hela nominella belopp, 
-

för den del av räntan på lånet som låntagaren sj ä lv betalar, för 

rnorarä nta och för kostnader, sorn föranledes av lånets eventuella 

uppsägning. Landskapsborgen ställes som proprieborgen. 

På borgen, SDD utfästes i stöd av denna lag, tillämpas icke vad 

i förordningen den 9 november 1~68 om preskription i ford r ingsmå l 

och om offentlig stäoning på borgenärer är stadgat om preskription 

av borgensförbindelse. 

7 §. 
För studielån so m avses i denna lag erlägger landskapet i ränte

gottgörelse till li::redi tinrättningen ett belopp som fastställes av 

lao dskapsstyrel sen till högs t fyra proc ent om å ret . 

LB;ndskapsstyrelsen kan med anslag ur landskapets enskilda me del 

ytterligBre höj a räntegottgörelsen s å att den helt täcker ränte

kostn a den . 

Betalningen av räntestöd upphör ett och ett halvt år efter den 

första r äntebetalningsdagen efter den IJånad då de i 1 § avs edda stu

dierna avslutats, dock senast tio år fr:ån det lånebelopp f ör sta 

gången lyfts . 

8 §. 
Om den högsta räntan för studielån, för vilket landsk apet inklä 

der sig borgen, gäller vad dä rom i riket är stadgat. I riket gäl

lande föreskrifter tillämp a s även på beloppet av den gottgörels e 

som ska ll erläggas för penninginrä ttningarn as me rkostnader f ör s tu

dielånens förvaltning, (förvaltning sersä t tning) . 

9 §. 
Landsk apsborgen och räntestöd beviljas för studielå n f rån sådana 

penni nginrä ttning ar, fonder, saBmanslutningar och a ndra i nrä ttning ar, 

vilko.s verksamhet omfattar beviljande av l å n mot bo r gen . 

Studiepenning. 

10 §. 

Studiepenning beviljas för högs t e tt studieår å t gången enligt 

följande~ 

1) på l äroverks gyrnnasialstadium ino:c.1 anv is a d e anslag hög st 500 

mark; 

2) vi:i yrkesläroanstalt högst 500 mark; samt 

·I 
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3) vid universitet och annan högskola srnut vid jämförlig l äro

amtalt högst 700 mark. 

11 §. 
Studiepenning ut betal as på sätt närmare stadgas i landskaps för

o rdning till mottagaren av studiestödet eller till vederbörand e l ä

roanstalt. 

Förvaltning ah ändringssökande. 

12 §. 
Om beviljande av studiestöd och om övriga frå.gor i s am band där 

med beslut er landskaps styrelsen, såvida icke dessa uppgifter enligt 

landskapsförordning överförts till läroanstel ts studiestödsnämnd 

eller en för flera läroanstalte r gemensam s å dan nämnd. 

Om. ti llsät tand e av studiestöd snäwnd beslut er landsk aps styre;l.s en, 

efter att ha hört vederbörande l äroanstalt. 

Medlemmarna i studi e stödsnämnd utför sitt uppdrag under tj äns t e

ansvar. 

1 3 §. 
Den som är oissnöjd med studiestödsnämnds beslut f år söka ändring 

däri hos landsk ap sstyre lsen, då fråga ä r ow beslutets ändaoålsenlig-

~ I 
1, 

onde dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av studiestöds-

het och hos statens studiestödscentral, s åvitt gä ller beslutets l ag-

lighet, genom skriftliga besvär senast före klockan tolv den tretti-

n ämndens beslut. Till besvärsskriften ska ll· fo gas det beslut, v ar

över besvä r anföres, i origina l eller såsom på tjänstens v ägnar styrkt 

avskrift samt de bevis,som besväranden önskar å b eropa och som icke 

förebragts tidigare . 

I studiestödsnämnds beslut rörande ansökan om studiepenning får 

ändring icke sökas genom besvär. 

I b eslut, som landsk aps styre ls en eller statens studiestödscentral 

fatta t med stöd av denna lag, f å r ändring icke sökas genom besvär. 

Beslut angående studiestöd a nses delgivet ·vederbör3.Tide, om ej 

annat vis a s, den sjunde dagen e fter den dag då beslutet inlämnats 

för postbefordran under den a dress sökm den uppgivit. 

Sär skilda stadganden. 

14 §. 
Studie stöd kan på å tgä rd av landskapssty releen helt elle r del vis 

åte rkalms eller å terindriva s, om studeranden för i . ... ,' 
. -

·,J 

att få studiestöd l ämna t oriktiga uppgifte r, h emlighållit inkoms ter 

eller f ör lJlögenhet eller a nnan väsentlig omst änd i ghet, eller om i hans 

förhå llanden inträ ffa t en väsen tlig förändrin g sedan studiestödet 

bevilj a de s. Å t erindri vning kommer likvä l i fråga endast såsom på följd 

av uppenbart missbruk av stadgandena i denna l ag. 
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15 §. 
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Närmare be stämme ls er 011 verks tälligheten och tillämpningen av 

denna l ag utfärdas geno11 landskaps förordning. 

16 §. 
Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1972 . 

Genom denna l ag upphäve s landskapslagen den 18 r.'.Jars 1946 om un

derstöd för yrke sstudier (15/ 46 ) 9 landskap slagen den 8 februari 1950 

om understöd för studier vid l är overk i l andsk apet Åland samt l a nc1-

skapsl agen den 16 april 1970 om l andsk apsborgen och ränte stöd för 

yrke sstuaJ.er (8/70) jfuJte i dess a l agar senare gjorda ä ndringar 9 dock 

s å 9 a tt de rEittigheter och skyldigheter 9 som uppkommit i stöd av 

näw.nda lagor med nedannämnda undantag fortfa rande skall vara i kraft. 
Utan hinder av v a d i 2 rnom. ä r stadgat skall l a ndska pslagen oo un

derstöd f ör studier vid l äroverk i l andskape t Ål and tilläwpas på ele

verna i mellanskolans två högsta klasser intill dess grundskol3!1 

helt införts . 

Utan hind er av vad i 2 rn om. är stadgat skall sta dgand en a i d enna 

l ag om f örva l tningsersä ttning och om r ä nt a 9 vilken skall uppbär as 

hos mottagare av studielå n 9 tillffinpas äv en på studielån som beviljats 

med stö d av landskaps l agen d en 16 ap ril 1970 om lnndskap sborgen och 

r ä ntestöd f ör yrke sstudier, r äkna t frå n den 1 oktob er 1972 . 

Marie hamn, den 24 f ebruari 1 972. 

vägna r : 

Lantråd 1 
Lagberedningssekr et er ar e\ ~~arls 

I 11 


