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Ansökan 
Studiestöd 
Yrkeshögskolor och universitet

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Läroanstalt och verksamhetsställe.

Första studiedagen under studierna:

Examen som avläggs eller annan utbildning som genomförs samt omfattningen i studiepoäng.

Om du inte är finsk medborgare ska du även fylla i blankett OT 10r (Bilaga till utlännings studiestödsansökan). Se punkt 
10 Bilagor.

Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

2. Kontonummer

3. Ansökan

4. Studier

OT 2r

Om betalningen ska göras till utlandet, fyll då i blankett Y 121r (Meddelande - Ändring av kontonummer - Privatperson).i

Ansökningstid: Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

i FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.

Vi utreder automatiskt vilka studiestödsförmåner du kan få och för vilken tid de kan beviljas. Det här gäller också 
försörjarförhöjningen till studiepenningen och statsgarantin för studielån.

i

för hela studietiden, men tidigast från början av den månad då ansökan inkommit.

för annan tid. Vilken?

Jag ansöker om studiestöd

(Slutdatumet är inte obligatoriskt.)
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Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna 
också i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa).
Närmare information på www.fpa.fi/studerande
Du kan beräkna förmånsbeloppet på 
www.fpa.fi/berakningar

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Skicka ansökan och bilagorna per post till läroanstalten 
eller till adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 

(www.fpa.fi/ring-fpa).

https://www.fpa.fi/mittfpa
https://www.fpa.fi/studerande
https://www.fpa.fi/studerande
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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5. Föräldrarna och deras inkomster

Studierätten gäller

Studietid

Studietid

Tidigare studier

Har du avlagt högskoleexamen tidigare?

Övriga tidigare eller avbrutna högskolestudier:

Är dina föräldrar frånskilda?

Har dina föräldrar inkomster från utlandet?

yrkeshögskoleexamen

lägre och högre högskoleexamen

enbart högre högskoleexamen

vetenskaplig påbyggnadsexamen (licentiat- eller doktorsexamen)

andra högskolestudier. Vilka? Meddela studieperioderna för de olika läsåren som separata perioder.

högre yrkeshögskoleexamen

enbart lägre högskoleexamen

Nej

Nej

Nej

Mor Far

Ja. Ange läroanstalt, examen och examensår.

Ja. Hos vilkendera bor du?

Ja. Skicka in en utredning över föräldrarnas utländska inkomster.

i

i

i

Fyll i den här punkten endast om du bor hos dina föräldrar.

Om du har avlagt examen utomlands, se punkt 10 Bilagor.

Om du inte tidigare har bedrivit examensinriktade studier vid en högskola ska du ange den första studiedagen för dina 
nuvarande studier.

Jag har inlett mina första högskolestudier som leder till examen i Finland eller utomlands som närvaroanmäld

Har dina föräldrars sammanlagda årsinkomster minskat med minst 20 % sedan den senast fastställda beskattningen?
Nej (avgörande utifrån beskattningsuppgifterna)
Ja. Ange orsaken till förändringen (skilt för vardera föräldern)

i FPA får uppgifter om dina föräldrars skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster vid den senast fastställda beskattningen 
av Skatteförvaltningen. Studiestödet beviljas i enlighet med beskattningsuppgifterna, ifall du inte påvisar att dina föräldrars 
sammanlagda inkomster har sjunkit väsentligt (med 20 % eller mera) sedan den senast fastställda beskattningen.
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6. Boendeform

7. Studier utomlands eller på Åland

Bostaden betraktas som din förälders/dina föräldrars bostad om förälderns eller föräldrarnas ägarandel av 
bostaden direkt eller via ett bolag är minst 50 % eller om din förälder är den enda delägaren i det dödsbo 
som äger bostaden.

i

Om ditt svar är ”Nej, eller jag vet inte ännu”, behöver du inte svara på de andra frågorna.i

Under studietiden bor jag från och med

Studerar du utomlands eller på Åland?

Under studietiden utomlands eller på Åland bor jag

Återvänder du efter perioden utomlands eller på Åland till samma bostad i Finland?

Hur ansluter sig studierna till din examen? Se punkt 10 Bilagor.

I vilket land studerar du?

Praktiken är euro per månad.

Finns bostaden i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad?

eller under tiden
hos min förälder

Nej

Nej, eller jag vet inte ännu.

hos min förälder

Ja

Jag bor inte utomlands eller på Åland under studietiden. Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Nej. Hur förändras ditt boende?

i en bostad som jag själv eller min partner äger

Arbetspraktik

Nej Ja

Ja, och min förälder äger minst 50 % av bostaden.

Ja

i en hyresbostad.
Hyresbelopp

oavlönad avlönad och lönen är i genomsnitt
Utbytesstudier
Annat. Vad?

Ja, men min förälder äger inte minst 50 % av bostaden.

annanstans. Var?
i läroanstaltens elevhem

under tiden

euro per månad. Om du inte känner till den exakta hyran, ange då ett uppskattat belopp.

Bostaden betraktas som din förälders/dina föräldrars bostad om förälderns eller föräldrarnas ägarandel av 
bostaden direkt eller via ett bolag är minst 50 % eller om din förälder är den enda delägaren i det dödsbo 
som äger bostaden.

Bostaden betraktas som din egen eller din partners ägarbostad om din och/eller din partners ägarandel av bostaden 
direkt eller via ett bolag är minst 50 % eller om du eller din partner är den enda delägaren i det dödsbo som äger 
bostaden.

i

i

Hyr du bostaden av din förälder?

Finns bostaden i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad?

Nej

Nej Ja

Ja, och min förälder äger minst 50 % av bostaden.
Ja, men min förälder äger inte minst 50 % av bostaden.

annanstans. Var?

Om du avlägger hela din examen på Åland ska du fylla i punkt 7 i stället för den här punkten.i
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8. Egna inkomster och andra förmåner

10. Bilagor
Punkt 1. Uppgifter om den sökande

Punkt 8. Egna inkomster och andra förmåner

Punkt 4. Studier

FPA:s blankett OT 10r (Bilaga till utlännings studiestödsansökan) för utlänningar som inte tidigare har fått studiestöd.

Ett meddelande från läroanstalten om att du blivit antagen eller något annat studieintyg om du genomgår någon annan 
utbildning än examensutbildning vid högskolan.

Utredningar om inkomster från utlandet. FPA får uppgift om löne- och förmånsinkomster som betalats i Finland från 
inkomstregistret.

Kopia av examensbevis över examen som avlagts vid en utländsk högskola.

Har du inkomster från utlandet?

Får du någon annan förmån under studietiden (om du får endast allmänt bostadsbidrag och/eller barnbidrag, svara ”Nej”)?

Om du studerar utomlands, får du stipendium eller någon förmån som motsvarar studiestöd från utlandet?

Nej

Nej

Nej

Ja. Ange belopp, utbetalningsdag, betalare och huruvida inkomsten är skattepliktig.

Ja. Ange vilken förmån du får och vem som betalar förmånen.

Ja. Ange i fråga om stipendium belopp, utbetalningsdag, betalare och huruvida stipendiet är skattepliktigt.

9. Militärtjänst, civiltjänst, frivillig militärtjänst
Fullgör du militär- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst under studietiden?

Nej

Ja, från och med
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Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
12. Underskrift

11. Övriga upplysningar
Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.i

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt 
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av 
detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.

Ort och datum Underskrift
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