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Ansökan
Studielånsavdrag

Fpa

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka din ansökan med bilagor till adressen:
FPA
PB 228
70056 FPA

Närmare information www.fpa.fi/studielansavdrag
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

L Denna ansökningsblankett gäller dem som avlagt högskoleexamen och har studielån om de första högskolestudierna
inleddes före 1.8.2014 och studierna för den avlagda examen inleddes 1.8.2005 eller senare.

Ansökan: Din rätt till studielånsavdrag kontrolleras utan ansökan om:
- du har fått studiestöd från Finland för högskolestudier i Finland
- du har fått studiestöd från Finland för högskolestudier utomlands och du har anmält den avlagda examen till FPA.

L Fyll i ansökan om du under högskolestudierna har haft ett sådant studielån enligt studiestödssystemet i ett annat EU- eller
EES-land eller landskapet Åland som motsvarar ett studielån i enlighet med den finska lagen om studiestöd. Se punkt 5.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

2. Avlagd högskoleexamen
Läroanstalt
Studieland
Utbildningsprogram eller studielinje
Avlagd examen

Datum för avläggande av examen: _______._______._____________. Se punkt 6 Bilagor.
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Om examen har avlagts i Finland, viken är examens normala omfattning?
__________ studiepoäng
Om examen har avlagts utomlands, vilken är examens normala omfattning enligt undervisningsprogrammet?
__________ år __________ månader eller __________,__________ läsår.
Examens nivå:
yrkeshögskoleexamen

högre yrkeshögskoleexamen

lägre högskoleexamen

högre högskoleexamen

annat. Vad?

Enligt antagningsbrevet gällde studierätten
yrkeshögskoleexamen

högre yrkeshögskoleexamen

enbart lägre högskoleexamen

enbart högre högskoleexamen

lägre och högre högskoleexamen
annat. Vad?

När tog du i samband med antagningen emot en studieplats för denna examen vid högskolan?
Höstterminen år __________

Vårterminen år __________

När inledde du som närvaroanmäld studierna för examen?
Höstterminen år __________

Vårterminen år __________

3. Tidigare studier
Har du tidigare avlagt någon annan högskoleexamen,
– för vilken du i samband med antagningen tog emot en studieplats höstterminen 2005 eller senare eller
– för vilken du första gången närvaroanmälde dig höstterminen 2005 eller senare? (Uppge en lägre högskoleexamen bara om du
antogs för att avlägga enbart en lägre högskoleexamen.)
Nej

Ja. När?
_______._______.____________ Examen: _________________________________________
_______._______.____________ Examen: _________________________________________

Har du påbörjat studier för någon annan högskoleexamen utan att avlägga examen och
– i samband med antagningen tagit emot en studieplats för dessa studier höstterminen 2005 eller senare eller
– närvaroanmält dig första gången för dessa studier höstterminen 2005 eller senare?
Nej

Ja. Vid vilken läroanstalt? (Om du har påbörjat flera olika utbildningar, ange den som du först började på.)

När tog du i samband med antagningen emot studieplatsen?
Höstterminen år __________
OT 20r 11.17

Webblankett (PDF)

Vårterminen år __________
www.fpa.fi

Sida 2 (3)

Följande sida

4. Omständigheter som förlängt studietiden

L Se punkt 6 Bilagor.
Har du under studietiden fullgjort värnplikt eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor?
Ja, under tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Har du under studietiden
– haft moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av vården av ett barn?
Ja, under tiden _______._______.____________–_______._______.____________
– haft sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på basis av sjukdom?
Ja, under tiden _______._______.____________–_______._______.____________
– haft rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning som betalas på basis av full arbetsoförmåga?
Ja, under tiden _______._______.____________–_______._______.____________

5. Studielån enligt Ålands landskapsregerings studiestödssystem och utländska studiestödssystem
Har du under studietiden haft ett sådant studielån enligt studiestödssystemet i ett annat EU- eller EES-land eller landskapet
Åland som motsvarar ett studielån i enlighet med den finska lagen om studiestöd?
Nej

Ja. Vilken myndighet har beviljat studielånet eller garanti för studielånet?

Beräkning
Lånebeloppet den sista dagen på den termin då examen avlades (ange saldo 31.7 eller 31.12)
– avdras: studielån som lyfts före den termin då högskolestudierna inleddes
(ange saldo 31.7 eller 31.12)
– avdras: de räntor som kapitaliserats under de aktuella högskolestudierna

€
–

€

–

€

Lånebeloppet efter avdragen, totalt

€

L Lämna in bankens intyg om de belopp som angetts i beräkningen.
Har du amorterat på lånet efter det år då du tog din examen?
Nej

Ja. Lämna in intyg från banken av vilket framgår låneamorteringar som gjorts efter det år då examen
avlades.

6. Bilagor

L Bilagorna till din ansökan kan du också lämna in via FPA:s e-tjänst.
Punkt 2. Avlagd högskoleexamen
Kopia av examensbeviset. Intyget ska vara översatt till finska, svenska eller engelska om det är utfärdat på något annat språk.
Punkt 4. Omständigheter som förlängt studietiden
Kopia av militärpasset eller av intyget över tjänstgöringen av vilket framgår tjänstgöringstiden i beväringstjänst, civiltjänst
eller frivillig militärtjänst för kvinnor.
Intyg från den som beviljat förmån om utbetalda förmåner. Av intyget ska framgå för vilken tid förmånen beviljats. Över
förmåner från FPA behövs inga intyg.

7. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Datum

Underskrift

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 in uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.
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