Svar pä skriftligt spörsmäl SS 87/2015 rd

Svar pä skriftligt spörsmäl om höjning av studiestödets inkomstgräns
Tili riksdagens talman
l det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Arade talman, tili den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmäl SS 87/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:

Amnar regeringen vidta ätgärderför att höja stndiestödets inkomstgräns,
kan stndietakten betonas ytterligare i grundernaför stndiestödet och

är det möjligt att inte en hei studiestödsmänad aterkrävs iframtiden i händelse av en lätt
överskridning av ärsinkomstgränsen. ntan endast ett belopp iförhällande tili de erhällna
tilläggsinkomsterna ?
Som svar pä detta spörsmäl anförjag följande:
Hösten 2015 kommer regeringen att päbörja en reform av studiestödet för att uppnä mälen i regeringsprogrammet. Mälet är att ä ena sidan effektivera studiegängen och ä andra uppnä de be-

sparingar i statens studiestödsutgifter, vilka ingär i regeringsprogrammet frän och med 2017.
Andringama är utmanande att genomföra och förstäeligt akuta frägor för studeranden. Besparingsmälet är 90 miljoner euro pä ärsnivä tili slutet av ärtiondet. Syftet med reformen av studie-

stödssystemet är att säkerställa möjligheten tili heltidsstudier och att samordna studier, praktik
och arbete pä ett flexibelt sätt. Dessutom har man i regeringsprogrammet konunit överens att de

för studeranden tillgängliga inkomstema höjs sä att studiepenningen, bostadstillägget och studielänets totala nivä är minst l 100 euro per mänad. Genom reformen säkerställs studerandens

utkomst och möjlighet att studera pä heltid och avlägga examen inom utsatt tid.
Samtliga tre frägor, ställda av riksdagsledamot Sami Savio, kommer att behandlas i sambana
med totalreformen av studiestödet.
Inkomstgränsema för studiestödet har inte hunnit med utvecklingen av den allmänna kostnadsnivän. Det bör dock konstateras att det är svärt att i totalreformen av studiestödet inkludera sädana fömyelser som ökar statens utgifter. Som det framgär av riksdagsledamot Savios fräga

skulle en höjning av inkomstgränsema för studiestödet med exempelvis 20 procent enligt frägeställarens kostnadskalkyl oka statens utgifter med cirka 15 miljoner euro per är. Da mälet är att i
studiestödsutgiftema uppnä en ärlig besparing pä 90 miljoner euro tili slutet av detta ärtionde
och fä studerandena snabbare ut i arbetslivet är det mycket svärt att sammanföra tili exempel en
avsevärd höjning av studerandenas inkomstgränser med dessa mäl.
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Dessutom förekommer det ett problem som man har uppmärksammat. Det gäller inkomstgränsema för föräldrar tili 18-19-äriga studeranden i andra stadiet som inte bor hemma hos föräld-

rama ochjämlikheten pä olika utbildningsstadier.
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