Svar på skriftligt spörsmål SSS 434/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om studerandes utkomst och inkomstgränser
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 434/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma/saml:
Är det möjligt att ändra studiestödssystemet så att inkomstgränserna för arbete höjs till
samma nivå som i de övriga nordiska länderna och finns det i och med att inkomstgränserna för studiestödet i Norge är högre, om den studerande har barn, anledning att även
förnya systemet i Finland i en riktning som bättre tar i beaktande studerandens olika livssituationer?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Inkomstgränsen för studiestödet är som en del av studiestödsreformen bundet till förtjänstnivåindexet så att inkomstgränserna justeras vart annat år den 1 januari enligt ändringen av det allmänna förtjänstnivåindexet, men endast om inkomstgränserna stiger till följd av indexjusteringen. Enligt en preliminär bedömning kommer inkomstgränserna att höjas från och med början av
2018. Höjningens storlek preciseras i oktober. Regeringen har även nyligen överlämnat till
riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa
lagar som har samband med den (RP 139/2017 rd), i vilken det föreslås att studiepenningen höjs
med 75 euro i försörjartillägg. Det är inte meningen att försörjartillägget ska tas i beaktande
som inkomst i samband med bostadsbidraget, avgifter för barns dagvårdsavgifter eller stöd för
privat vård eller hemvård.
Den ekonomiska ställningen för personer som har barn att försörja kan dock förbättras i studiestödssystemet så att studeranden som har barn att försörja ges högre inkomstgränser än andra
stödmottagare. Även när det gäller inkomstgränser i samband med bostadsbidrag ökar antalet
barn som bor i samma bostad stödbeloppet. För att systemet inte ska bli för invecklat kan höjningen av inkomstgränsen vara planenlig. Till exempel en planenlig höjning på 2 500 euro av
den årliga inkomstgränsen för studerande som har barn att försörja ökar uppskattningsvis studiestödsutgifterna med 5 miljoner euro. I de flesta fall har en motsvarande ökning av inkomsterna
inte någon betydelse med tanke på bostadsbidraget. Även andra alternativ och deras kostnadseffekter kan utredas. Det är endast möjligt att genomföra reformer som ökar anslagen inom ramen
för de statsfinansiella förutsättningarna. Förutsättningar för reformer bedöms årligen i samband
med utarbetandet av budgeten.
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Helsingfors 1.11.2017
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

