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STUDIESTÖD 1.8. – 31.12.2021

Närmare uppgifter om studiestödet och om andra förmåner hittar du på FPA:s webbplats (www.fpa.fi).

STUDIESTÖD – VAD ÄR DET?

Studiestöd kan beviljas om du studerar på heltid, har framgång i studierna och är i behov av ekonomiskt stöd. Studiestödet består av studiepenning, statsgaranti för studielån och i vissa fall bostadstillägg. Studiepenningen och bostadstillägget är statliga bidrag som betalas en gång i månaden. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Om du har beviljats statsgaranti för studielån ska du ansöka om studielån hos en bank. Det är banken som beslutar om lånet beviljas.

HURDANA STUDIER STÖDS?

Studiestöd beviljas för heltidsstudier efter grundskolan vid gymnasier, folkhögskolor, yrkesläroanstalter och högskolor eller motsvarande läroanstalter. Studierna ska pågå minst 2 månader. Studiestöd kan även beviljas för studier utomlands och för grundläggande utbildning för vuxna.
Dina studier betraktas som heltidsstudier när du avlägger en högskoleexamen, en yrkesinriktad grundexamen
eller examensdel eller deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning. Andra högskolestudier betraktas som
heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst 5 studiepoäng per studiemånad. Övriga yrkesinriktade studier betraktas som heltidsstudier när studiernas omfattning i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor per studiemånad, eller 25 timmar per vecka. Gymnasiestudier betraktas som heltidsstudier när deras omfattning är minst 75 kurser eller 150 studiepoäng. Stöd kan beviljas också för vuxengymnasiestudier om studierna
genomförs i samband med en yrkesinriktad grundexamen eller om den studerande har rätt till avgiftsfri utbildning.
Om du går i gymnasiet ska du delta i minst 10 kurser eller i studier som omfattar 20 studiepoäng eller i 2 studentexamensprov under en och samma termin. Om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna anses dina studier vara
heltidsstudier om de omfattar minst 22 kurser per läsår.

GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV STUDIESTÖD

Studiestödets storlek beror på din ålder, ditt civilstånd och din boendeform. Studiestöd beviljas inte om du har pension
(med undantag för familjepension), pensionsstöd, rehabiliteringspenning, arbetslöshetsförmåner, alterneringsersättning, vuxenutbildningsstöd (statsgaranti för studielån kan beviljas), förmåner vid läroavtalsutbildning, dagpenning för
värnpliktiga, studiestöd från Åland eller studiestöd från utlandet. Vid prövningen av det ekonomiska behovet beaktas
dina egna inkomster och i vissa fall dina föräldrars inkomster.

STUDIEFÖRMÅNER

Du kan beviljas studiepenning när barnbidrag inte längre betalas för dig. Studiepenningen kan i regel beviljas tidigast
från början av månaden efter att du fyllt 17 år. Studerande som är under 17 år kan emellertid få ett läromaterialstillägg.
Statsgaranti för studielån beviljas studerande som får studiepenning. Du kan få statsgaranti även om du inte får
studiepenning, om du bor hos en förälder, är 18–19 år och studerar vid en läroanstalt på andra stadiet, eller om du är
under 17 år och bor självständigt (dina föräldrars inkomster inverkar på beviljandet av statsgaranti). Om du är under
17 år och bor hos din förälder kan du inte få statsgaranti för studielån. Du kan inte heller få statsgaranti om FPA i
egenskap av borgensman har betalat tillbaka dina tidigare studielån, såvida det inte finns särskilda skäl att bevilja
statsgarantin.
Studielån beviljas av banker som är verksamma i Finland. I samband med att lånet beviljas kontrollerar banken
uppgifterna om statsgaranti för studielån hos FPA. Räntor, amorteringar och övriga lånevillkor ska du avtala om med
banken. Av studiestödsbeslutet framgår när låneposterna kan lyftas. Räntorna kapitaliseras (läggs till ditt lånekapital)
under de terminer då du får studiestöd och under terminen närmast efter den då utbetalningen av stödet upphör.
Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Det måste sökas separat. Läs mer om
allmänt bostadsbidrag på FPA:s webbplats. Studerande som bor och studerar utomlands eller på Åland och studerande
som bor på elevhem kan få bostadstillägg till studiestödet. Se närmare information på följande sida.
Studielånskompensation för högskolestuderande. Om du avlägger högskoleexamen inom utsatt tid kan FPA
betala en del av ditt studielån. Den amortering på studielånet som FPA betalar kallas studielånskompensation. Beloppet kan vara så stort som en tredjedel av studielånet. Studielånskompensationen gäller endast högskolestuderande
som har inlett sina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare.
Om du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014 kan du få studielånsavdrag vid beskattningen. När
du avlagt din högskoleexamen inom utsatt tid och betalar tillbaka ditt studielån får du dra av det belopp som motsvarar
studielånsavdraget från den skatt som du ska betala.
Studielånskompensationen är 40 % och studielånsavdraget 30 % av det lånebelopp som överstiger 2 500 euro
– dock högst det fastställda beloppet. För att få studielånskompensation eller studielånsavdrag krävs i regel ingen separat ansökan. Vissa undantag finns dock.

Om du är högskolestuderande är du berättigad till subventionerade måltider. Måltidsstödet betalas till den
som förestår matserveringen och det uppgår till 2,30 euro per måltid. Studerande på andra stadiet har rätt till avgiftsfria måltider.
Studiepenningens grundbelopp (euro/månad, brutto):

Andra stadiet

Högskola

1.

Vårdnadshavare för ett minderårigt barn

355,05

355,05

3.

Fyllt 18 år, bor självständigt

253,69

253,69

2.
4.
5.
6.

Gift

253,69

17 år eller yngre, bor självständigt

253,69

103,12 (h)

Bor hos förälder, fyllt 20 år

82,50 (h)

19 år eller yngre, bor hos förälder

På basis av föräldrarnas inkomst kan studiepenningen
(h) = höjas
(hs) = höjas eller sänkas

39,19 (hs)

103,12 (h)
82,50 (h)

39,19 (h)

Med högskola avses universitet och yrkeshögskolor. De övriga läroanstalterna är läroanstalter på andra stadiet.
Studiepenningens belopp är åldersbundet och ditt belopp höjs från början av den månad då du uppnår den aktuella åldern.
Studiepenningen är skattepliktig inkomst men någon förskottsinnehållning görs inte på studiepenningen. Om
du har andra skattepliktiga inkomster, ska studiepenningen beaktas vid förskottsinnehållningen på dem.

Gymnasiestuderande och yrkesstuderande som inte får högsta möjliga studiepenning (253,69 eller 355,05 euro/månad) kan få ett läromaterialstillägg till studiepenningen på 47,44 euro per månad. Du kan beviljas läromaterialstillägg om dina föräldrars inkomster per år är 41 100 euro eller mindre. Om du bor hos din förälder måste du vara
under 20 år. Om du under studiedagarna bor självständigt måste du vara under 18 år. Du kan få läromaterialstillägg
redan som 15- eller 16-åring. Men om du har rätt till avgiftsfri utbildning har du inte rätt till läromaterialstillägg.
Du beviljas automatiskt studiepenningens låginkomsttillägg om du inte får högsta möjliga studiepenning (punkterna 4–6 i tabellen) och om dina föräldrars inkomster är högst 41 100 euro per år. Fullt tillägg betalas vid inkomster
under 23 980 euro per år, varefter det stegvis minskar.
För en studerande som försörjer ett minderårigt barn ingår i studiepenningen på 355,05 euro en försörjarförhöjning på 101,36 euro. Studerande som får studiepenning beviljas försörjarförhöjning automatiskt när uppgift om
att den studerande är vårdnadshavare för ett minderårigt barn finns i befolkningsdatasystemet.
Du får lika stor studiepenning som en studerande som bor hos sin förälder, om din bostad ägs av din förälder
eller du hyr den av din förälder och den finns i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad.

Personer som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor i läroanstaltens elevhem kan få studiestödets bostadstillägg. Bostadstilllägget är 88,87 euro i månaden. Du kan få bostadstillägg och statsgaranti för studielån, även om du inte får studiepenning.
Bostadstillägg kan också betalas ut till personer som studerar utomlands eller på Åland och bor på hyra. Bostadstillägget är 210 euro i månaden. Den studerande ska både bo och studera utomlands eller på Åland. Om en studerande på Åland bor i samma bostad med sitt eller sin partners barn kan den studerande i stället för bostadstillägg
få allmänt bostadsbidrag.
Beloppen av de statsgaranterade studielånen per månad är:
Andra stadiet: under 18 år

Studerande med vuxenutbildningsstöd

300

650

HUR INKOMSTERNA INVERKAR PÅ STUDIESTÖDET

Andra stadiet: 18 år fyllda
Högskola

650

650

Vid inkomstprövningen av dina egna inkomster beaktas dina skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster för hela
kalenderåret (frånsett studiestödet) som inkomster. Som inkomster beaktas också inkomster från utlandet.
Årsinkomstgränsen är personlig och grundar sig på det antal stödmånader som du använt. För varje månad med
studiepenning eller bostadstillägg får du ha i genomsnitt 696 euro i inkomster och för varje månad utan stöd 2 078
euro. Om man t.ex. har 9 stödmånader är årsinkomstgränsen 12 498 euro. Du kan ha inkomster upp till årsinkomstgränsen när som helst under kalenderåret.
Dina inkomster kontrolleras inte då stödet beviljas, utan du ska själv se till att din årsinkomstgräns inte överskrids. Du kan påverka årsinkomstgränsen genom att på förhand annullera stöd eller betala tillbaka utbetalda stöd
senast inom april det år som följer efter stödåret. Inkomstkontrollen görs utifrån dina beskattningsuppgifter. Om din

årsinkomst överskrider årsinkomstgränsen återkrävs du på studiepenning och bostadstillägg. Det belopp som återkrävs höjs med 7,5 procent enligt lagen om studiestöd.
Av de inkomster som du haft före den månad då studierna inleddes eller efter den månad då studierna avslutades beaktas inte den del som överstiger i genomsnitt 2 078 euro per månad.
De här reglerna gäller endast studiestöd. Kontrollera på www.fpa.fi hur inkomsterna inverkar på bostadsbidraget.
Dina föräldrars inkomster kan minska på ditt studiestöd eller utgöra hinder för beviljandet av studiestöd om du
studerar vid en läroanstalt på andra stadiet. Föräldrarnas inkomster beaktas i regel enligt uppgifterna i den senast
fastställda beskattningen. Föräldrarnas inkomster beaktas inte om du är gift eller vårdnadshavare för ett minderårigt
barn.
Om du bor hos din förälder och om du är under 20 år minskar din förälders totala årsinkomster beloppet av ditt
studiestöd då inkomsterna uppgår till minst 44 070 euro, Du får inget studiestöd alls om inkomsterna är 64 400 euro
eller mer. En studerande som är 18–19 år och bor hos förälder kan dock få statsgaranti för studielån även om föräldrarnas inkomster förhindrar beviljande av studiepenning.
Föräldrarnas inkomster inverkar på beviljandet av studiepenningens låginkomsttillägg och läromaterialstillägg,
och för personer under 17 år som bor självständigt även på beviljandet av statsgaranti för studielån.

FÖR HUR LÅNG TID KAN MAN FÅ STUDIESTÖD?

Den maximala stödtiden för högskolestudier bestäms enligt den målsatta studietiden för examen. Studier som motsvarar ett läsår, dvs. 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd, och en termins studier berättigar till 5 månaders
stöd. Maximistödtiden är den på detta sätt beräknade stödtiden utökad med 3 stödmånader. Antalet tilläggsstödmånader är 5 eller 10 om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014–31.7.2017 eller före 1.8.2014. Exempelvis är
den målsatta tiden för en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 poäng 3,5 läsår och maximistödtiden är 35 månader
(37 eller 42 månader för den som inlett studierna tidigare).
Om du har antagits för att avlägga en lägre och en högre högskoleexamen, som tillsammans omfattar 300 studiepoäng, är den sammanlagda maximala stödtiden för examina 48 månader (50 eller 55 månader för den som inlett
studierna tidigare). För universitetsstudier beviljas studiestödet i två steg: först för den lägre högskoleexamen och
därefter för den högre högskoleexamen. Du kan använda högst 30 stödmånader (32 eller 37 om du inlett studierna
tidigare) för den lägre högskoleexamen och högst 21 stödmånader (23 eller 28 om du inlett studierna tidigare) för den
högre högskoleexamen, dock högst 48 stödmånader sammanlagt (50 eller 55 om du inlett studierna tidigare).
Då du har avlagt en högskoleexamen kan du beviljas tilläggsstödmånader som tillsammans med de stödmånader
som du har kvar kan användas för fortsatta studier eller andra högskolestudier. Detta gäller dock inte om du avlagt en
lägre högskoleexamen då du antagits för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. Du kan få studiestöd för
högskolestudier för totalt högst 54 månader (för vissa studier 57 månader).
Om du inleder nya högskolestudier efter ett avbrott beräknas den kvarvarande stödtiden så att de förbrukade
stödmånaderna dras av från den stödtid som är avsedd för avläggandet av den nya examen. Studiestöd som använts
för studier på andra stadiet förkortar inte stödtiden för högskolestudier.
Om dina studier är yrkesinriktade kan du beviljas studiestöd för den tid som motsvarar studiernas omfattning.
Vid gymnasiestudier beviljas stödet för de 3 första studieåren räknat från studiestarten (för studerande som avlägger
en kombinationsexamen vid ett vuxengymnasium dock för högst ett läsår åt gången). Efter detta kan du ansöka om
studiestöd för samma studier högst för ett läsår åt gången. Efter att den normala studietiden är slut kan studiestöd
beviljas för högst 12 månader. Den normala studietiden är 4 år vid gymnasiestudier och grundläggande yrkesexamen,
och vid annan utbildning den tid det tar att slutföra studierna enligt studiernas omfattning eller läroplanen.

STUDIESTÖD FÖR STUDIER UTOMLANDS

Studiestöd kan beviljas för studier utomlands om de ingår i de studier som du genomför i Finland eller om de motsvarar studier som berättigar till studiestöd i Finland. Endast finska medborgare, medborgare i EU- och EES-länder
och i Schweiz samt deras familjemedlemmar eller personer som avses i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien
och deras familjemedlemmar kan få stöd för studier som i sin helhet avläggs utomlands. Förutsättningen för studiestöd
i dessa fall är att du har haft en stadigvarande hemkommun i Finland i minst 2 år under de 5 åren närmast innan
studierna inleds eller att du annars har en fast anknytning till Finland. Om du inte är finsk medborgare kan du läsa mer
om tilläggsvillkoren för studiestöd på vår webbplats www.fpa.fi.
Studiepenningen för studerande utomlands är lika stor som studiepenningen för studerande i Finland. Bostadstillägget för studerande utomlands är 210 euro per månad och statsgarantin för studielån 800 euro per månad. Bostadstillägg kan beviljas om du bor på hyra och har boendeutgifter. Du måste både bo och studera utomlands.

STUDIESTÖD FÖR UTLÄNNINGAR

Är du inte finsk medborgare kan du beviljas studiestöd för studier i Finland om du bor varaktigt i Finland och syftet
med vistelsen här är ett annat än studier. Det måste finnas en anteckning i befolkningsdatasystemet om att du är stadigvarande bosatt i Finland. Se närmare bestämmelser och undantag på webbplatsen www.fpa.fi. Syftet med vistelsen
utreds t.ex. utgående från uppehållstillståndet, registreringen av uppehållsrätten och antagningen till läroanstalten.
Till din ansökan om studiestöd ska du bifoga en bilaga för utlänningar (FPA:s blankett OT 10r).

STÖD FÖR VUXENSTUDERANDE
Om du har varit i arbetslivet i minst 8 år kan du ha rätt till vuxenutbildningsstöd som beviljas av Sysselsättningsfonden.
Närmare information om vuxenutbildningsstödet får du från Sysselsättningsfonden (www.tyollisyysrahasto.fi).
Om du får vuxenutbildningsstöd i minst 8 veckor utan avbrott kan FPA bevilja dig statsgaranti för studielån.
Villkoren för statsgarantin är desamma som gäller studielån inom ramen för studiestödet.
Du kan få lånegaranti tidigast från början av månaden före den då ansökan lämnas in till FPA. Du kan ansöka om
lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd i FPA:s e-tjänst Mitt FPA eller på blankett OT 12r.

RÄNTEBIDRAG FÖR STUDIELÅN

FPA kan betala räntorna för statsgaranterade studielån i form av räntebidrag. Om du har låga inkomster har du rätt
till räntebidrag på det villkor att räntorna på studielånet inte längre kapitaliseras (läggs till lånekapitalet). Med låga
inkomster avses att dina bruttoinkomster under de 4 månaderna före den månad då räntan förfaller till betalning i
genomsnitt har varit högst 1 404 euro i månaden. Inkomstgränsen är högre om du har minderåriga barn. Man ansöker
om räntebidrag på blankett OT 7r. För betalningen av de räntor som förfaller till betalning under värnpliktstiden ska
du ansöka om militärunderstöd.

HUR MAN ANSÖKER OM STUDIESTÖD OCH HUR DET BETALAS UT

Ansök om studiestöd i FPA:s e-tjänst Mitt FPA (www.fpa.fi/mittfpa). Alternativt kan du fylla i en ansökan om studiestöd (blankett OT 1r, OT 2r eller OT 3r). Sommarstudiestöd och annat tilläggsstöd kan du söka antingen i FPA:s e-tjänst
Mitt FPA eller på blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT 15r). I FPA:s e-tjänst Mitt FPA eller med
blankett OT 16r kan du annullera och återbetala studiestöd eller avbryta utbetalningen av stödet.
Ansökningsblanketter för studiestödet finns på FPA:s byråer, på FPA:s webbplats (www.fpa.fi/blanketter) och
hos läroanstalterna. Gör du ansökan på en pappersblankett ska du lämna in den och de bilagor som behövs till läroanstalten eller till FPA.
Studiestödet och de delar av stödet som söks separat kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan lämnas in. Studiestödet beviljas i regel för hela studietiden på en gång: i fråga om universitetsstudier för studietiden enligt det antal stödmånader som finns att tillgå och i fråga om övriga studier för studietiden enligt studiernas
omfattning.
Beslutet om studiestöd skickas till den adress som du angett. Om du är under 18 år ges beslutet för kännedom
också till din vårdnadshavare. Du får studiestödsbeslutet som gäller följande läsårs statsgaranti för studielån automatiskt i juli, om statsgarantin och det övriga studiestödet har beviljats för hela studietiden.
Studiepenningen och bostadstillägget betalas månatligen in på det konto som du angett. Stödet betalas den 1:e
varje månad eller därpå följande bankdag. Retroaktiva poster betalas ut dagligen.

KOM IHÅG ATT MEDDELA FÖRÄNDRINGAR

Om det sker förändringar i förhållandena efter att du lämnat in din ansökan ska du omedelbart anmäla detta antingen
i FPA:s e-tjänst Mitt FPA (www.fpa.fi/mittfpa) eller med blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT
15r). Det är din skyldighet att anmäla förändringar, och du ansvarar för att det blir gjort. Om du har fått för mycket i
studiestöd eller om studiestöd har betalats utan grund kommer det att återkrävas. Om du är högskolestuderande får
du inte tillbaka de stödmånader som återkrävts.

ERSÄTTNING FÖR SKOLRESOR

FPA kan ersätta kostnaderna för skolresor i form av skolresestöd om du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktade
studier (med vissa undantag), grundläggande utbildning för vuxna eller folkhögskoleår för läropliktiga. Studerande
med rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 kilometer i en riktning. Övriga studerande
kan få skolresestöd om skolresan är minst 10 kilometer i en riktning. Du kan få skolresestöd om du gör en skolresa
som berättigar till skolresestöd minst 10 dagar per månad. Stödet betalas till fullt belopp om du har skolresor minst
15 dagar per månad. Om en månad innehåller 10–14 dagar som berättigar till skolresestöd är skolresestödet ungefär
hälften av det fulla beloppet. Läs mer om reglerna på www.fpa.fi/skolresestod.
Ansök om skolresestöd separat för varje läsår på blanketten Ansökan - Stöd för skolresor (KM 1r). Lämna in din
ansökan till läroanstalten som sänder den vidare till FPA.

Ytterligare information:

www.fpa.fi: anvisningar, beräkningsprogram, blanketter,
diskussionsforum, handläggningsskede, förfrågan om egna förmånsuppgifter samt ansökan om studiestöd på nätet och
anmälan om förändrade förhållanden
 FPA:s servicenummer för studerande, tfn 020 692 229
 FPA-serviceställen
 Läroanstalterna
 www.facebook.com/opintotuki
 Forumet Fråga FPA


www.fpa.fi

