STUDIER

De här uppgifterna om studieförmåner gäller från 1.8.2017

Studiepenning
Belopp:
Studiepenningens grundbelopp (brutto, euro/mån.) och hur föräldrarnas inkomster inverkar på studiepenningen
Studerande

Högskola

Övriga läroanstalter

Gift eller försörjningspliktig

250,28

250,28

Studerande som fyllt 20 och bor självständigt

250,28

250,28

18–19-åringar som bor självständigt

250,28

250,283

Studerande som är 17 år och bor självständigt

101,74 1

101,742

Studerande som är 20 och bor hos föräldrarna

81,39 1

81,391

Studerande 17–20 år som bor hos föräldrarna

38,66 1

38,662

1) = kan höjas på basis av föräldrarnas inkomst
2) = kan höjas eller sänkas på basis av föräldrarnas inkomst
3) = kan sänkas på basis av föräldrarnas inkomst. Inverkan av föräldrarnas inkomster slopas 1.1.2018.
Utbetalning och skatt: Den 4:e dagen i månaden eller följande bankdag. Skattepliktig inkomst. Om studiepenningen är
minst 170 euro/mån är förskottsinnehållningen 10 %.

Ansökan:

www.fpa.fi/etjanst, från början av ansökningsmånaden (ingen retroaktiv ansökan).

Stöd för boende för studerande
Studerande som bor i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Bostadsbidragets storlek beror på bruttoinkomsterna för alla som hör
till hushållet.
Bostadstillägg kan fortfarande betalas till
• personer som studerar utomlands eller på Åland och som bor på hyra (i regel 210 euro/månad)
• personer som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets
utbildningscentral och som bor på läroanstaltens internat (i regel 88,87 euro/månad).

Statsborgen för studielån
Belopp:
Statsborgen för studielån, belopp euro/mån
Studerande under 18 år (andra stadiet)

300,00

Studerande som fyllt 18 år (andra stadiet)

650,00

Högskolestuderande eller studerande med
vuxenutbildningsstöd

650,00

Utomlands studerande

800,00

Ansökan: Statsborgen beviljas för hela studieperioden, men beslut om borgen ges för ett år i taget. Banken beviljar studielån.
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Studielånskompensation eller studielånsavdrag
Belopp: Studielånskompensationen är max. 40 % och studielånsavdraget är max. 30 % av den del av studielånet som överstiger 2 500
euro. Avdraget beviljas maximalt för ett studielånsbelopp som motsvarar den maximala målstättningstiden för examen.
Ansökan: Då en studerande har avlagt examen och har ett studielån enligt lagen om studiestöd skickar FPA utan särskild ansökan ett
beslutsförslag om studielånsavdraget. För lägre högskoleexamen måste studielånskompensation sökas inom två år från det att examen
avlagts och samma tidsfrist gäller för anmälan av examen som avlagts utomlands.

Räntebidrag
Belopp: I räntebidrag betalas den förfallna räntan på studielånet utan bankavgifter.
Utbetalning: Till låntagaren själv eller banken.
Ansökan: Ansökan senast 2 månader efter den regelbundna räntebetalningsmånaden.

Skolresestöd
Ansökan: Skolresestöd bör ansökas skilt för varje läsår. Stödet kan beviljas en månad retroaktivt efter ansökan. Ansökningsblanketter
finns hos lärointrättningarna och FPA-byråerna. Ansökan skall alltid lämnas in till läroinrättningen. Den studerandes egen betalningsandel
av resekostnaderna är minst 43 euro per månad.

Militärunderstöd
Belopp:
• Grundunderstödet är avsett för de anhörigas sedvanliga dagliga utgifter som familjens inkomster inte räcker till för. Grundunderstödets
fulla belopp motsvarar full folkpension till ensamstående 628,85 euro/mån. Grundunderstödet är beroende av antalet anhöriga som är
berättigade till stödet så att den första får högst 100 %, den andra 50 % och de följande 30 % av det fulla beloppet.
• I bostadsunderstöd till den värnpliktige eller de anhöriga betalas skäliga boendekostnader.
• Särskilt understöd betalas till anhöriga för att täcka nödvändiga och skäliga utgifter för bl. a. hälso- och sjukvård, barnavård
(t ex barnvagn) och räntor på studielån.
• Militär- eller civiltjänstgörarens sudielåneräntor som förfaller under tjänstgöringstiden betalas i sin helhet i form av militärunderstöd.
Bidraget kan beviljas för räntor på statsgaranterade studielån.
• Underhållsbidrag för barn som förfaller under tjänstgöringstiden betalas då militär- eller civiltjänstgöraren enligt domstolsbeslut eller skriftligt avtal som fastställs av socialnämnden är förpliktigad att månatligen betala underhållsbidrag för minderårigt barn, men
inte är förmögen att betala det från sina inkomster eller sin egendom. Ett barn som är berättigat till underhållsstöd kan inte beviljas
grundunderstödet.
Ansökan: du kan ansöka om militärunderstöd tidigast en månad innan tjänstgöringen inleds.

www.fpa.fi/etjanst,
Utbetalning och beskattning: Utbetalas första eller andra dagen i månaden.
Militärunderstödet är skattefritt.

