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En tusing i handen!
Aalto-universitetets studentkårs linjepapper om studerandenas utkomst
Av dagens studerande förutsätts att de lekande lätt ska klara sig på olika
livsområden samtidigt. Av studerande krävs studier på heltid utan studiestöd som
möjliggör det, arbetserfarenhet redan före utexaminering för att garantera
sysselsättningen och komplettering av den egna utkomsten med
förvärvsinkomster. Ekvationen fungerar inte. Studiestödet ska motsvara
verkligheten genom att ta i beaktande studerandenas livssituation som helhet.
AUS:S FEM TESER FÖR BÄTTRE UTKOMST FÖR STUDERANDE
1)

Studiestödet totala nivå ska vara tillräcklig – ingen käpp utan morot
Den bästa, verkliga möjliggöraren för heltidsstudier är ett studiestöd
som täcker levnadskostnaderna.
Kraven på studieprestationer bör vara realistiska i relation till
studiestödets nivå, annars blir elementet som har menats som
uppmuntran onödigt när studerandena faller bort från studiestödets
krets. Prestationskrav bör inte höjas utan utbildningspolitiska
förnyelser och en höjning av studiestödets totala nivå.
Utbildningsområdsvisa skillnader i studiernas dimensionering är
märkbara och på så sätt kan även en liten förhöjning i
studieprestationskraven bli ett betydande problem för somliga
studerandegrupper. Att definiera minimikraven för studier skulle göra
det svårt att kombinera olika livssituationer med studier, och det bör
inte tas i bruk.
Studiestödet bör bindas till indexet och förhöjning av studiestödet för
vårdnadshavare bör tas i bruk. Studiestödet bör även göra det möjlig
för de som är under 18 år att studera på heltid vid en högskola.

2)

Studielånet bör nå en större del av studerandena, lånenivån bör
höjas och dess återbetalning bör vara rättvis
Att lyfta studielån bör göras smidigare och dess totala nivå höjas.
Osäkerheten kring lånet bör minskas genom att utveckla och förbättra
lättnaderna i dess återbetalning för lågavlönades och mindre
bemedlades del. Låneegenskaper som belönar en snabb studietakt bör
tydliggöras.
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3)

Studerandenas bostadstillägg bör bibehållas
Studerandenas boende bör stödas året om genom ett tillräckligt
bostadstillägg till studiestödet.
Det allmänna bostadsbidraget som märkbart strängare än
bostadstillägget straffar arbetande som kompletterar utkomsten,
lämpar sig inte för stödjande av högskolestuderandes boende. Den
nuvarande nivån på bostadstillägget erbjuder ett tillräckligt stöd bara
för ett fåtal studerande men är ett mer fungerande alternativ för
majoriteten av studerandena jämfört med det allmänna
bostadsbidraget.

4)

Stödformen för studenternas boende ska vara tillräcklig
Heltidsstuderandenas boende ska understödjas genom en stödform
som är tillräcklig med tanke på hyresnivån i huvudstadsregionen.
Eftersom många studerande för att utveckla sin kompetens och trygga
en skälig inkomstnivå är tvungna att arbeta åtminstone periodvis
under sina studier ska stödformen för boende reagera flexibelt på
varierande inkomster. Stödformen för boende ska tillåta rimliga
inkomster och vara individuellt inriktad.

5)

Anskaffning av arbetslivserfarenhet under studietiden ska beaktas i
studiestödet
Den sociala trygghet som studerande åtnjuter ska erkänna vikten av
arbetserfarenhet insamlad under studietiden. Arbetserfarenhet inom
det egna området utvecklar de kunskaper och färdigheter som
arbetslivet förutsätter, och har ett samband med sysselsättningen
efter utexaminering. Understöd för arbetspraktik och stipendier ska
inte omfattas av behovsprövning, och inkomstgränserna ska vara
tillräckligt höga. Då studiestödet numera beviljas i två steg bör också
examensstudierna genuint vara uppdelade i två steg. Studerandens
utkomst ska inte vara ett medel för att uppnå högskolepolitiska mål.

