MEDDELANDE

HAR DU INLETT ELLER SLUTFÖRT DINA STUDIER 2019
Om du har inlett eller slutfört dina studier eller utnyttjat hela din studiestödstid 2019 lönar det sig
för dig att läsa det här meddelandet.
Det belopp som enligt vårt förslag ska återkrävas kan ändras om du i genomsnitt har haft högre
inkomster än 1 990 euro per månad före eller efter studietiden.
Om du begär ny behandling av ärendet och uppger tidpunkten för din studietid samt för de
inkomster du haft innan studietiden och de inkomster du haft efter att du slutförde dina studier
eller förbrukat maximistödtiden, är det möjligt att beslutsförslaget om återkrav ändras eller
konstateras sakna grund.
Varför du har fått ett förslag till beslut om återkrav av studiestöd
Inkomstkontroll innebär att vi kontrollerar dina inkomster i beskattningsuppgifterna och i
inkomstregistret. Tidpunkten för när du påbörjat studierna, utexaminerats eller uppnått den
maximala stödtiden kan tyvärr inte alltid beaktas i beslutsförslaget. Därför har du fått ett
beslutsförslag som gäller återkrav av studiestöd.
Hur du kan påverka återkravet
Återkravet i enlighet med beslutsförslaget är inte nödvändigtvis slutgiltigt. Du kan skriftligen be att
beslutsförslaget behandlas på nytt. När vi undersökt ditt ärende på nytt skickar vi dig ett beslut. Du
kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för studiestöd.
Vad du kan göra
Läs noga igenom beslutsförslaget och det övriga materialet. Du får ytterligare information i
beslutsförslaget under rubriken "Begäran om ny behandling och tidsfristen för denna" samt i
meddelandet "Hur den studerandes egna inkomster påverkar studiestödet".
Gör vid behov en skriftlig begäran om ny behandling. Du kan göra begäran om ny behandling via
funktionen Meddelanden i FPA:s e-tjänst. Som ämne ska du välja Ärenden som gäller studerande
och Inkomstkontroll i samband med studiestöd. Välj inte Överbetalningar och indrivningsärenden
som ämne. Gör inte begäran om ny behandling under Överklagande, utan välj Meddelanden. Skicka
gärna in alla bilagor i en fil, om möjligt. Kom ihåg att lämna in din begäran om ny behandling i tid.
På det här meddelandets frånsida finns en blankett som du kan använda då du redogör för din
studietid och dina inkomster. Du behöver inte använda blanketten. Begäran om ny behandling kan
också göras utan blanketten, men begäran måste göras skriftligt.
 Om du har inlett dina studier 2019, bifoga ett intyg över att du blivit antagen till
läroanstalten och intyg över de inkomster du haft före den månad då du inledde studierna.
 Om du har slutfört dina studier 2019, bifoga ditt examensbetyg och intyg över de
inkomster som du haft efter den månad då du blev färdig med studierna. Du behöver inte
bifoga ditt examensbetyg om det av beslutsförslaget framgår att du avlagt examen.
Examensbetyget behövs heller inte för en yrkesexamen som avlagts vid en finländsk
läroanstalt.
 Om du har utnyttjat hela din studiestödstid 2019, bifoga då intygen över de inkomster som
du har fått efter den sista stödmånaden.
 Betalningstidpunkten och beloppen (brutto) ska framgå av de bifogade intygen. Intyg
behövs inte över förmåner från FPA och inte heller för löner och arvoden som finns i
inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi).
 Använd inte markeringspenna om du gör anteckningar i utredningarna.
Med vänlig hälsning
FPA
På frånsidan: Blankett för utredning av inkomster och studietid

BLANKETT FÖR UTREDNING AV INKOMSTER OCH STUDIETID
Läs i anvisningarna vad du ska skriva i de olika kolumnerna på blanketten. Fyll i blanketten och lämna in den som bilaga till
din begäran om ny behandling. Skicka in själva begäran om ny behandling, blanketten och intygen till FPA.
Stödmånad: Kryssa för de månader för vilka du har fått studiepenning eller bostadstillägg eller båda två. Beakta inte allmänt
bostadsbidrag. Kontrollera att antalet stödmånader är det samma som i beslutsförslaget.
Totalt: Anteckna din årsinkomst på raden "Totalt" i kolumnen "Inkomster totalt". Vi beaktar dina inkomster till bruttobeloppet.
Kontrollera att det totala beloppet av inkomsterna är det samma som de årsinkomster på beslutsförslaget som inverkar på
studiestödet. Om du anser att totalbeloppet av inkomsterna är felaktigt ska du förklara saken i din begäran om ny behandling.
Kapitalinkomster. Förvärvsinkomster. Inkomster totalt: Specificera kapitalinkomsterna (exempelvis utdelning på aktier,
hyresinkomster och inkomster från företags- eller näringsverksamhet) och förvärvsinkomsterna (exempelvis löneinkomster och
skattepliktiga sociala förmåner). Anteckna inkomsterna per månad. Inkomsterna ska hänföras till den månad då de erhållits
(betalningsdagen är avgörande). Om du inte redogör för när du fått inkomsten hänförs den till studietiden. Överlåtelsevinst
beaktas emellertid enligt affärsdagen.
Bifoga löneintyg, kontoutdrag och andra motsvarande intyg över inkomsterna. Intyg behövs inte över förmåner från FPA och för
löner och arvoden som finns i inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi). Inkomsternas bruttobelopp och betalningsdagen ska
framgå av intygen. Vi behöver intyg endast för inkomsterna för annan tid än studietid.
Om betalningstidpunkten för inkomsten inte kan fastställas (t.ex. inkomst av företags- och näringsverksamhet) kan den fördelas
jämnt på kalenderårets 12 månader. Om företagsverksamheten har inletts eller upphört under året, kan vi hänföra inkomsten
bara till tiden för företagsverksamheten. Bifoga intyg över bedrivande av företagsverksamhet.
Om du inledde studierna 2019, ange datumet de började: ____ . ____ . ______. Här avses utbildningens officiella begynnelsedag (inte
när du personligen inledde studierna). Bifoga ett intyg över att du antagits till läroanstalten eller ett motsvarande dokument. Om
du inledde studierna sent på grund av antagning i efterhand (annullerad studieplats) ska du redogöra för saken, eftersom den
månad när dina studier började i detta fall kan bestämmas enligt det datum då du personligen inledde dem.
Om du slutförde dina studier 2019, ange datum för när du utexaminerades eller fullgjorde dina studier: ____ . ____ . ______ (det
officiella datumet på examensbetyget). Här avses inte en situation där studierna avbröts innan de var slutförda eller där
examensbetyg inte har erhållits. Bifoga examensintyg eller motsvarande om det inte finns några uppgifter om utexamineringen i
beslutsförslaget. Du behöver inte bifoga ditt examensbetyg om det av beslutsförslaget framgår att du avlagt examen.
Examensbetyget behövs heller inte för en yrkesexamen som avlagts vid en finländsk läroanstalt. Om du blivit antagen för att
avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen, men avlägger bara den lägre, jämställs detta i regel inte med slutförande av
studierna. Om du studerade utan syfte att avlägga examen ska du redogöra för när du avslutade de studier som berättigar till
studiestöd. Om du har studierätt för att avlägga en examen och du fullgör endast en eller flera delexamina anses du inom
inkomstkontrollen inte ha slutfört dina studier.
Om du har utnyttjat hela din studiestödstid jämställs det vid inkomstkontrollen med slutförande av studierna. Vid
högskolestudier upphör stödtiden när maximistödtiden är slut. Vid andra studier tar stödtiden slut när en så stor del av studierna
har avlagts att de resterande studierna inte längre berättigar till studiestöd. Redogör för när din studiestödstid tog slut.
Studiemånad: Kryssa för studiemånaderna. Observera dessutom följande:
a) Studierna har t.ex. kunnat börja i slutet av augusti, men i fråga om de här studierna var september den första möjliga
stödmånaden. Augusti är då inte en studiemånad. b) Om dagen då du slutför dina studier eller avlägger din examen är den 18
dagen i månaden eller senare är den månaden en studiemånad. c) Om du har avlagt flera studier anteckna bara de studiemånader
som hänför sig till de studier för vilka du fick studiestöd 2019.

Fyll i dina inkomster för varje månad – det räcker inte med att redogöra enbart för studiemånaderna.
Månad

Stödmånad
(x)

Kapitalinkomster
(euro)

Förvärvsinkomster
(euro)

Inkomster totalt
(euro)

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga
Datum
Underskrift

Personbeteckning
Namnförtydligande

E-postadress
Telefonnummer

Studiemånad
(x)

