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Stöd för studerande och värnpliktiga
I den här broschyren kan du läsa
om FPA:s ekonomiska stöd
till studerande
och till dem som gör militärtjänst
eller civiltjänst.

Grunderna för de stöd som FPA
betalar är beskrivna i lagar.
När FPA fattar beslut om stöd,
behandlas varje ansökan
som ett enskilt fall.

I broschyren finns information
om situationen år 2019.
Alla detaljer finns inte med.

Människors livssituation
och behov av stöd
kan vara väldigt olika.
Därför får alla inte samma stöd
eller lika stora stöd.

Du hittar exakta stödbelopp
på webben:

Lättläst
www.fpa.fi/studerande
Du måste skicka in en ansökan
för att kunna få stöd av FPA.
Du kan ansöka om FPA:s stöd
på webben:
www.fpa.fi/etjanst

Den här broschyren är producerad
i samarbete med LL-Center
och Selkokeskus.
De har beviljat broschyren
symbolen för lättläst.
Den berättar att broschyren
är lätt att läsa och förstå.

Du kan också göra din ansökan
på en pappersblankett.
Du kan hämta blanketter från
FPA-byrån eller skriva ut på webben:
www.fpa.fi/blanketter
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FPA:s stöd för studerande
Du kan få studiestöd från FPA
om du studerar.
Till studiestödet hör
• studiepenning
• studiepenningens
försörjarförhöjning
• studiepenningens
läromaterialtillägg från 1.8.2019
• statsgaranti för studielån
• bostadstillägg.

Om du kommer från ett annat land
för att studera i Finland
får du vanligen inte studiestöd.

Du kan få bostadstillägg bara
om du studerar på Åland, utomlands
eller vid en folkhögskola.
Studerande som bor i Finland
kan få allmänt bostadsbidrag.

Du kan få studiestöd från FPA
för studier i ett annat land.
I så fall måste du ha fasta band
till Finland, alltså att du bor
eller har familj här.

Andra stöd för studerande
som FPA betalar är till exempel
skolresestöd, måltidsstöd
och studielånskompensation.

Vem får inte studiestöd?
Du kan inte få studiestöd om du får
till exempel följande stöd:
• studiestöd från ett annat land
• arbetslöshetsdagpenning eller
arbetsmarknadsstöd
• sjukdagpenning
• vuxenutbildningsstöd (du kan
också få statsgaranti för studielån)
• alterneringsersättning
• rehabiliteringspenning
för dina studier
• pension (inte familjepension).

Vem får studiestöd?
Du kan ansöka om studiestöd
när du inleder studier
efter grundskolan.
Dina inkomster och ibland också
dina föräldrars inkomster
kan påverka dina möjligheter
att få studiestöd.
Du kan få studiestöd
bara om du studerar på heltid.
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Du kan få studiestöd för
• gymnasiestudier
(för vuxengymnasiestudier bara
om du tar kombinationsexamen)
• studier vid yrkesläroanstalter
• högskolestudier
• vissa andra studier.

Du kan inte heller få studiestöd om
• du deltar i arbetskraftsutbildning
• du deltar i läroavtalsutbildning
• du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Studiestöd för gymnasieoch yrkesstudier

Studiestöd för
högskolestudier

Du kan få studiestöd för gymnasieoch yrkesstudier.
För studier vid ett vuxengymnasium
kan du få studiestöd
bara om du
tar en kombinationsexamen.

Du kan få studiestöd för
• högskoleexamen
• utbildning som förbereder
invandrare för
yrkeshögskolestudier
• fristående yrkesinriktad
fortbildning
• studier för att avlägga fristående
betyg eller studiehelheter efter
en högskoleexamen.

Du kan också få studiestöd för:
• studier vid en folkhögskola
eller ett idrottsinstitut
• handledande utbildning
• utbildning som förbereder
invandrare för gymnasieutbildning
• grundläggande utbildning
för vuxna.
Du får studiestöd för en viss tid.
För gymnasiestudier beviljar FPA
stöd för de första 3 åren.
Eftersom yrkesstudier är olika långa
har de egna tidsgränser.
Du kan också få stöd för tilläggstid,
om du då studerar på heltid.
Om du blir färdig med dina studier
tidigare än planerat
eller om du avbryter dina studier
ska du be att studiestödet dras in.

Hur lång tid du kan få studiestöd
beror på studiernas omfattning.
Vanligen betalas studiestöd
för 9 månader under ett läsår.
För att du ska kunna få studiestöd
måste du göra framsteg i studierna.
FPA följer upp hur det går för dig.

Hur mycket studiestöd
kan man få?
Studerande som inte har barn
kan få cirka 900 euro i månaden
i studiepenning och studielån.
Dessutom kan studerande få
allmänt bostadsbidrag.
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Studiepenning
Studerande som har fyllt 17 år
kan få studiepenning.
Från och med augusti 2019
kan studerande under 17 år
få läromaterialtillägg.
Studiepenningens storlek
beror på din ålder, hur du bor,
om du är gift och om du har barn.
Den minsta studiepenningen
är 8–38 euro/mån (2019).
Den kan du få om du är 17–19 år
och bor med någon av dina
föräldrar.
Den största möjliga studiepenningen
för studerande som inte har barn
är 250,28 euro/mån.
Du betalar skatt på studiepenningen.
Du behöver ändå inte betala skatt
om du inte har andra inkomster.
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Studiepenningens försörjarförhöjning
Om du har ett barn under 18 år
får du en försörjarförhöjning
till studiepenningen på 75 euro/mån.
FPA beviljar den automatiskt.
Studiepenningens läromaterialtillägg
Från och med augusti 2019
kan gymnasiestuderande
och yrkesstuderande få
läromaterialtillägg 46,80 euro/mån
till studiepenningen.
Du kan få läromaterialtillägget,
om dina föräldrars inkomster
är högst 41 100 euro i året.
Om du bor hos dina föräldrar,
ska du vara under 20 år.
Om du bor någon annanstans,
ska du vara under 18 år.
Du kan få läromaterialtillägg
redan som 15- eller 16-åring.
Om du kan få läromaterialtillägg
men inte ännu får studiepenning,
ska du ansöka om studiestöd.

Föräldrarnas inkomster
Dina föräldrars inkomster
kan minska eller höja din
studiepenning eller leda till att du
inte alls får studiepenning om du
• studerar vid ett institut,
ett gymnasium
eller en yrkesläroanstalt
• är under 18 år
• eller är 18–19 år
och bor hos dina föräldrar.
Om dina föräldrars inkomster
är 64 400 euro eller mer per år
får du ingen studiepenning alls.
Från och med augusti 2019
påverkar dina föräldrars inkomster
inte längre dina möjligheter
att få studiepenning
om du är 17 år och bor under
studiedagarna någon annanstans
än hos dina föräldrar.
Om du inte ännu får studiepenning,
ska du ansöka om studiestöd.
Räkna ut hur stor studiepenning du
kan få på FPA:s webbplats
www.fpa.fi/berakningar

Bostadstillägg
Du kan få bostadstillägg om du
studerar utomlands eller på Åland.
Bostadstillägget är då 210 euro/mån.
Du kan också få bostadstillägg
om du studerar i Finland vid en
folkhögskola eller ett idrottsinstitut,
dina studier kostar
och du bor i läroanstaltens elevhem.
Bostadstillägget är 88,87 euro/mån.
Du kan få bostadstillägg för
de månader då du studerar på heltid.
Från och med augusti 2019
påverkar föräldrarnas inkomster
inte längre bostadstillägget.

Allmänt bostadsbidrag
Studerande i Finland
kan få allmänt bostadsbidrag.
Personer som hör till samma hushåll
ska ansöka om bostadsbidrag
tillsammans.
Läs mer på FPA:s webbplats och
broschyren om bostadsbidrag.
www.fpa.fi/bostadsbidrag
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Statsgaranti för studielån
Du kan också ta studielån på
banken för att bekosta dina studier.
Du betalar tillbaka lånet
när du är klar med studierna.
Ansök hos FPA
om statsgaranti för studielån.
Statsgaranti betyder att
FPA betalar ditt lån till banken
om du inte själv kan göra det.
Senare kräver FPA
att du betalar tillbaka lånet.
Bankerna beviljar studielån.
Du ska själv gå till banken
och komma överens om lånet,
räntorna och återbetalningen.
Du kan få statsgaranti för studielån
om du har studiepenning
eller vuxenutbildningsstöd.
(Det finns vissa undantag.)
Om du är under 18 år
är lånet 300 euro/mån.
Om du är 18 år eller äldre
är lånet 650 euro/mån.
Om du studerar utomlands
är lånet 800 e/mån.
Du bestämmer själv
om du alls vill lyfta studielån
och hur mycket du lyfter på en gång.
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Räntorna på studielånet läggs till
lånet så länge du har studiestöd.
När du inte längre får studiestöd
får du en räkning på räntorna från
banken. Du ska betala räkningen.
Studielånskompensation eller
studielånsavdrag för
högskolestuderande
Om du avlägger en högskoleexamen
inom utsatt tid kan FPA betala
en del av ditt studielån.
Det kallas studielånskompensation.
Beloppet kan vara så mycket
som en tredjedel av lånet.
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
och har avslutat studierna
inom utsatt tid kan du få
studielånsavdrag i beskattningen.
Studielånskompensationen är 40 %
och studielånsavdraget är 30 %
av den del av studielånet
som går över 2 500 euro.
I allmänhet behöver man inte
ansöka om studielånskompensation
eller studielånsavdrag,
men det finns några undantag.

Räntebidrag
Om du är klar med dina studier
och har låga inkomster kan du
ansöka om räntebidrag hos FPA.
Då betalar FPA räntor på ditt
studielån, och det är pengar
som du inte behöver betala tillbaka.

Hur påverkar inkomster
studiestödet?
Du får ha andra inkomster samtidigt
som du lyfter studiestöd.
Det finns en övre gräns för hur stora
inkomster du får ha per år.
Din årsinkomstgräns beror på för
hur många stödmånader du har lyft
studiestöd under året.
Du kan ha inkomster när som helst
under kalenderåret.
Studiestöd och bostadsbidrag
räknas inte som inkomst.

Exempel på årsinkomstgräns
Stödmånader
under kalenderåret

Årsinkomstgräns,
euro/kalenderår

1

22 557

4

18 588

5

17 265

9

11 973

10

10 650

12

8 004

Om du börjar studera eller blir klar
med dina studier mitt under året
kan du förtjäna fritt
före eller efter avklarade studier.
Håll ändå reda på att dina inkomster
inte blir för höga under studietiden.
De får vara högst 667 euro/mån
de månader då du får studiestöd
och 1990 euro/mån de månader
då du inte får studiestöd.
Du kan bli tvungen att förklara
för FPA eller studiestödsnämnden
när du har fått dina inkomster.
Om du avbryter dina studier
mitt under året beaktas
dina inkomster för hela året.
Läs mer om vilka inkomster som
påverkar studiestödet på webben.
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Inkomster över årsinkomstgränsen?
Du ska själv se till att dina inkomster
inte är större än vad
årsinkomstgränsen tillåter.
Om du tjänar mer
kräver FPA tillbaka det studiestöd
som betalats ut för mycket,
höjt med 7,5 procent.
Om du märker att du tjänar för mycket
kan du undvika återkrav genom att
• ansöka om studiestöd för bara en
del av studiemånaderna
• meddela FPA att du inte ska ha
studiestöd för vissa månader
• betala tillbaka studiestöd för vissa
månader som du själv väljer.
Om du tjänar för mycket
ska du betala tillbaka studiestöd
före slutet av maj året efter stödåret.
Du kan räkna ut hur dina inkomster
inverkar på studiestödet på webben:
www.fpa.fi/berakningar
Du kan kolla din inkomstgräns
och göra ändringar på webben.
Om du använder pappersblankett
(OT 16 r), skicka den till FPA.
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Skolresestöd
Om du går i gymnasiet, studerar för
en yrkesinriktad grundexamen
eller går en handledande utbildning
för grundläggande yrkesutbildning
kan du få stöd för dagliga skolresor.
Du kan få skolresestöd om
• din skolväg är minst 10 kilometer
i en riktning
• kostnaderna är över 54 e/mån
(gäller inte Waltti-bussresor).
Waltti är ett resekort som man kan
betala resor med på många orter.
Du måste själv betala en självrisk
som är minst 43 e/mån.
För Waltti-bussresor eller skolskjuts
är självrisken högst 43 euro/mån.
Så ansöker du om skolresestöd
Fyll i ansökan om skolresestöd
och lämna in den till din läroanstalt.
Om du använder buss får du
ett köpintyg från läroanstalten.
När du köper biljetter med köpintyget
betalar du högst 43 euro per månad.
Du måste göra en ny ansökan
varje år.
Beroende på ditt färdsätt
betalar FPA skolresestödet
direkt till biljettförsäljaren,
till läroanstalten eller till dig.

Måltidsstöd

Om du blir sjuk

Högskolestuderande får måltiderna
till nedsatt pris på de restauranger
som är med i systemet
med måltidsstöd.
Du får måltidsstödet
genom att visa ditt studiekort
eller FPA:s måltidsstödskort.

Om du blir sjuk mitt under studierna
kan du bli sjukledig och ansöka om
sjukdagpenning hos FPA.
FPA avbryter ditt studiestöd
automatiskt.
Du kan göra ändringar
i ditt studiestöd via webben.

Vuxenutbildningsstöd
Militärtjänst och civiltjänst
Om du har varit med i arbetslivet
i minst 8 år kan du ha rätt
att få vuxenutbildningsstöd.
Stödet beviljas inte av FPA.
Läs mer på webben:
www.sysselsattningsfonden.fi
Om du får vuxenutbildningsstöd
i minst 8 veckor kan FPA bevilja dig
statsgaranti för studielån.
Statsgarantin är 650 e/mån.

Du kan inte få studiestöd
om du gör militärtjänst
eller civiltjänst.
Du kan ansöka om studiestöd på nytt
när du börjar studera igen.
I FPA:s e-tjänst kan du
både söka stöd och be
att FPA slutar betala ut stödet.
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FPA:s stöd för värnpliktiga
Värnplikt betyder att man går i
militärtjänst eller civiltjänst.
Du får en liten dagpenning
från stället där du är i militärtjänst
eller civiltjänst.
Dessutom kan FPA betala
militärunderstöd
till dig eller din familj.
Också personer som bor utomlands
men som gör värnplikten i Finland
kan få militärunderstöd.
Till militärunderstödet hör
• grundunderstöd
• bostadsunderstöd
• underhållsbidrag
• särskilt understöd
• understöd för räntor på studielån.
Militärunderstöd kan betalas till
• den värnpliktige
• maken eller makan
• sambon, om paret har ett
gemensamt barn
• den värnpliktiges eget barn
eller partnerns barn.
Grundunderstöd
Grundunderstödet betalas
till den värnpliktiges familj.
Det är avsett för familjens dagliga
utgifter när de övriga inkomsterna
inte räcker till.
Till dagliga utgifter hör till exempel
utgifter för mat, kläder och hälsovård.
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Grundunderstödet är högst
628,85 euro/mån (år 2019).
Familjens inkomster och antal barn
inverkar på hur stort stöd man får.
Bostadsunderstöd
FPA betalar skäliga boendeutgifter
för dig och din familj
under tjänstgöringstiden.
Bostadsunderstöd kan betalas
till dig som gör värnplikt
bara om du har bott självständigt
ungefär 3 månader
före tjänstgöringstiden.
Som boendeutgifter räknas hyra,
vatten- och elavgifter,
bolagsvederlag, räntor på
bostadslån och skötselutgifter för
egnahemshus.
Underhållsbidrag
Om du inte själv klarar av att betala
underhållsbidraget till ett barn
när du gör militär- eller civiltjänst
kan FPA betala det i stället.
Andra stöd
FPA kan betala särskilt understöd
till familjen till exempel för utgifter
för hälsovård eller vård av barn.
FPA kan också betala räntorna på
studielån för dig eller din familj.

Du kan också ansöka om
räntebidrag hos FPA för
studielånsräntorna.
Även om du inte får militärunderstöd
lönar det sig att ta reda på
om du har möjlighet att få allmänt
bostadsbidrag.
Värnpliktiga och civiltjänstgörare
som är faderskapslediga kan få
faderskapspenning.

Ansökan och utbetalning
Du kan ansöka om studiestöd,
allmänt bostadsbidrag och
militärunderstöd på webben:
www.fpa.fi/etjanst
Läs i ansökan
vilka bilagor som behövs
och lämna in dem via e-tjänsten.
Du kan också ansöka om
med en pappersblankett
som du kan skriva ut på webben:
www.fpa.fi/blanketter
Du hittar postadressen på webben:
www.fpa.fi/postadresser

Adressen får du också om du ringer
FPA:s servicenummer.
020 692 229 (studerande)
020 692 220 (värnpliktiga)
Utbetalning
När FPA har behandlat din ansökan
får du ett beslut per post.
I beslutet står hur stort stöd du får,
varför och när stödet betalas ut.
Du får ett beslut också
om FPA inte beviljar något stöd.
FPA betalar in stödet på ditt
bankkonto. Studiestöd och
militärunderstöd betalas ut
den första bankdagen i månaden.

Utkomststöd beviljas
i sista hand
Du kan få grundläggande
utkomststöd från FPA
om dina inkomster, tillgångar
och sociala förmåner inte räcker till
för mat, bostad och annat som är
nödvändigt i vardagen.
Studerande ska först ansöka
om studiestöd, alltså studiepenning
och statsgaranti för studielån.
Om du redan har gjort det
kan du ansöka om utkomststöd.
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FPA till din tjänst
På webben
På webben kan du sköta ärenden
och hitta mer information.
FPA:s webbplats finns på:
www.fpa.fi

Per telefon
Studerande 020 692 229
Värnpliktiga 020 692 220
Obs! FPA:s servicenummer ändras
i slutet av 2019. Kontrollera numret
på www.fpa.fi/servicenummer.

Fråga FPA om råd på webben:

På FPA-byrån
www.fpa.fi/fragafpa
Hitta din närmaste byrå på webben:
Beräkna stödbelopp i euro
med våra räknare:
www.fpa.fi/berakningar
Via e-tjänsten är det tryggt
att sköta FPA-ärenden.
Den finns på webben på:
www.fpa.fi/etjanst
Du loggar in på e-tjänsten
med dina nätbankskoder
eller med ditt mobil ID.
På e-tjänsten kan du
• ansöka om förmåner
• skicka bilagor
• följa med behandlingen av din
ansökan och
• meddela om förändringar
• avbryta stöd som du inte längre
behöver.
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www.fpa.fi/byraer

Boka tid
Du kan boka tid till FPA-byrån
eller boka en telefontid
om det har skett stora förändringar
i din livssituation eller om du har
krångliga frågor att reda ut.
Boka tid på
www.fpa.fi/tidsbokning
eller ring 020 692 229

Behöver du tolkning?
Om du behöver tolkning
kontakta FPA eller läs mer på
www.fpa.fi/tolk

Meddela om förändringar

Ändringsansökan

Om du får stöd från FPA,
ska du genast meddela FPA
om din livssituation förändras.
Det kan till exempel gälla
förändringar i dina studier
eller i ditt boende.

Om du är missnöjd med FPA:s beslut
kan du söka ändring.
Med beslutet får du anvisningar
om hur man söker ändring.
Om du har frågor, kontakta FPA:
Studerande 020 692 229
Värnpliktiga 020 692 220

Återkrav
Om du fått för mycket stöd
på grund av felaktiga uppgifter,
måste du betala pengarna tillbaka.

Besvärsnämnden för studiestöd
Telefon 0295 333 000
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi/se

www.fpa.fi/aterkrav
Indrivningscentret
020 634 4940

Besvärsnämnden
för social trygghet
Telefon 0295 163 800
www.samu.fi

Ring, om du har frågor om FPA:s stöd eller ditt beslut mån–fre kl. 9–16.
Arbetslös
Barnfamiljer
Bostadsbidrag
Flytta till eller
från Finland
FPA-kortet och
EU-sjukvårdskortet
Handikappförmåner

020 692 230 Pensionsärenden
020 692 226 Efterlevande
020 692 221 Rehabilitering
Studerande
020 634 0300 Sjuk
Utkomststöd
020 692 223 Värnpliktig
020 692 231

020 692 222
020 692 228
020 692 225
020 692 229
020 692 224
020 692 227
020 692 220

Obs! Servicenumren ändras i slutet av 2019: www.fpa.fi/servicenummer.

FPA:s broschyrer
Stöd för barnfamiljer
Allmänt bostadsbidrag
Sjukdomstid och rehabilitering
Stöd för studerande och värnpliktiga
Stöd vid arbetslöshet
Stöd för pensionärer
Flyttning till eller från Finland
Grundläggande utkomststöd
Du får broschyrer från FPA:s serviceställen. Broschyrerna på andra
språk finns på webben på www.fpa.fi/andrasprak
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