Svar på skriftligt spörsmål SSS 610/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om studier vid öppet universitet med arbetslöshetsförmån
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 610/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen/gröna:
Hur ämnar man säkerställa att beslut om frivilliga studier vid öppet universitet fattas enligt lagen och sinsemellan jämlikt vid alla arbets- och näringsbyråer?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Systemet med utkomstskydd för arbetslösa syftar till att trygga en arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden genom att ersätta de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar. Arbetslöshetsförmånen är inte tänkt att fungera som allmänt stöd för utkomsten under studietiden.
I lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs att den som studerar på heltid inte har rätt till
arbetslöshetsförmåner. Om målsättningen för studierna inte är att avlägga högskoleexamen, anses studierna vara heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per
studiemånad.
I vissa fall kan en arbetssökandes frivilliga heltidsstudier stödjas med arbetslöshetsförmån. Ingen har dock subjektiv, absolut rätt till arbetslöshetsförmån som stöd vid studier, utan arbets- och
näringsbyrån bedömer frågan i varje enskilt fall.
Stöd för studier kräver bland annat att arbets- och näringsbyrån har konstaterat att den arbetssökande har behov av utbildning och byrån gör den bedömningen att stödjande av frivilliga studier
är det arbetskraftspolitiskt mest ändamålsenliga sättet att förbättra arbetssökandens yrkesfärdigheter och möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete. Dessutom ska studierna på ett väsentligt sätt förbättra den arbetssökandes möjligheter till sysselsättning på den öppna marknaden.
Arbetslöshetsförmån kan betalas som stöd för studier vid ett öppet universitet. Det är dock en
utmaning att bedöma om studier som avläggs vid ett öppet universitet är heltidsstudier. En arbetssökandes studieplan består i regel av flera olika kurser, som alla är föremål för separat ansökan. Studerandena antas i regel till studierna i anmälningsordning, vilket innebär att det inte
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nödvändigtvis är säkert att arbetssökandens studieplan kan genomföras och studierna sker på
heltid.
Arbetsmarknadsläget kan variera mellan olika områden och situationen i varje område kan förändras över tid. Dessutom påverkas lösningen av varje enskild arbetssökandes egenskaper och
situation. Sådana faktorer kan till exempel vara tidigare utbildning och beredskap att flytta till
en annan ort för att arbeta. Det kan således vara motiverat att arbets- och näringsbyråernas lösningar för stödjande av studier är olika för olika arbetssökande, även om det är fråga om till exempel samma studier.
Stödjande av studier med arbetslöshetsförmån förutsätter förutom heltidsstudier och ovan
nämnda faktorer att arbetssökanden gör framsteg i studierna. Som tillräckliga framsteg i högskolestudier avses att arbetssökanden i genomsnitt får fem studiepoäng per studiemånad för studieprestationer i anslutning till den understödda studiehelheten. Om en arbetssökande som studerar vid ett öppet universitet inte kan delta i alla planerade kurser, kan även kravet på framsteg
i studierna förbli ouppfyllt.
Enligt arbets- och näringsministeriets uppfattning finns det inget behov att utveckla lagstiftningen eller anvisningarna som gäller stödjande av studier. Om en arbetssökande upplever att motiveringarna till arbets- och näringsbyråns beslut om stödjande av studier är oklara, är det mest
ändamålsenligt att arbetssökanden kontaktar den arbets- och näringsbyrå som har fattat beslutet,
så att byrån vid behov kan redogöra närmare för motiveringarna.
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