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opiskelija-alennuksen myöntämisestä Pohjoismaissa matkustettaessa
Ehdotus
KeskiryhmäKeskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että selvitetään, kuinka Pohjoismaissa opiskeleville voitaisiin myöntää opiskelija-alennus maiden julkisessa liikenteessä.
että selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteispohjoismainen sähköinen opiskelijakortti.

Taustaa
Ulkomailla opiskelulla on pitkät perinteet Pohjoismaissa. Liikkuvuus on kuitenkin hyvin erilaista eri maissa. Education at Glacen vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan 14 % islantilaisista, 7 % norjalaisista, 4,2 % ruotsalaisista, 2,9 % tanskalaisista ja
2 % suomalaisista opiskelijoista opiskeli ulkomailla lukuvuonna 2013–2014. Vaihtoopiskelijaksi lähtevien määrä vaihtelee myös paljon Pohjoismaiden välillä. Norjalaisista opiskelijoista 2 277 valitsi Tanskan opiskelupaikakseen vuonna 2020–2021,
mutta vain 28 opiskelijaa suuntasi Norjasta Suomeen jatkaakseen opintojaan.
Jos lyhytaikaisesti häiritsevät tekijät suljetaan pois, kuten koronapandemia tai Brexit,
opiskelupaikan valintaan ja opintojen kestoon vaikuttavat sellaiset tekijät kuin kieleen liittyvät haasteet, maan maine, auktorisointivaatimukset ja koulutustarjonta
(SSB 2017). Mutta toimeentuloasioillakin on suuri merkitys. Kustannustaso, valuuttakurssivaihtelut ja tukijärjestelmät merkitsevät paljon erityisesti niille opiskelijoille,
jotka eivät saa tukea kotoaan.
Keskiryhmä haluaa entistä useamman opiskelijan valitsevan opiskelun toisessa
maassa. Tämä tavoite edellyttää, että opiskelu on taloudellisesti saavutettavampaa.
Julkisessa liikenteessä annettavat alennukset ovat hyödyksi sekä ilmastolle että opiskelijan lompakolle ja tekevät Pohjolasta jälleen houkuttelevamman. Nykyisin Pohjoismaat hyväksyvät vain oman maansa opiskelijakortit tai lukukausimaksukuitit, eivät toistensa. Tätä pitää muuttaa. Maksetun lukukausimaksun tulee antaa samat oikeudet kaikkialla Pohjolassa.
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Siksi keskiryhmä pyytää Pohjoismaiden neuvostoa suosittamaan Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se selvittää erilaisia ratkaisuja, joiden avulla opiskelijat saavat
kaikialla Pohjolassa julkisen liikenteen opiskelija-alennuksen. Keskiryhmä pyytää
Pohjoismaiden ministerineuvostoa myös tutkimaan, voidaanko asia ratkaista sähköisellä yhteispohjoismaisella opiskelijakortilla. Norjassa on jo käytössä tällainen ratkaisu. Yhteinen sähköinen opiskelijakorttiratkaisu voi tuoda säästöjä sekä maille että
opiskelijoille.
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