Töm blanketten

OT 1r

Ansökan – Studiestöd

Fpa

Yrkesläroanstalter, gymnasier och folkhögskolor samt
motsvarande läroanstalter

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna
också på nätet www.fpa.fi/etjanst
Närmare information www.fpa.fi/studerande
Du kan beräkna förmånsbeloppet på
www.fpa.fi/berakningar

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan lämna in din ansökan och bilagorna till
läroanstalten eller skicka den per post
www.fpa.fi/postadresser

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

Ansökningstid: Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
L Om du inte är finsk medborgare ska du även fylla i blankett OT 10r (Bilaga - Till utlännings studiestödsansökan). Se punkt 10
Bilagor.

Om du är under 18 år och inte är gift skickas ditt beslut för kännedom till (välj ett alternativ)
din mor
din far
annan vårdnadshavare; vem?

L Beslutet till en person som är under 18 år ska även skickas för kännedom till vårdnadshavaren eller en annan laglig
företrädare. Om du inte har föräldrar eller om de inte är dina vårdnadshavare skickas beslutet för kännedom till
intressebevakaren eller socialmyndigheten.

2. Kontonummer

L Om betalningen ska göras till utlandet, fyll då i blankett Y 121r (Meddelande om betalningsadress).
3. Ansökan
Jag ansöker om studiestöd

för hela studietiden.
för annan tid. Vilken? ______.______.__________ – ______.______.__________

L Vi utreder automatiskt vilka studiestödsförmåner du kan få och för vilken tid de kan beviljas. Du måste emellertid ansöka om
statsgaranti för studielån.

Jag ansöker om statsgaranti för studielån.
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4. Studier
Läroanstalt och verksamhetsställe. Se punkt 10 Bilagor.
Kompetensområde eller studielinje
Examen som avläggs

När inleder/inledde du dina nuvarande studier? _____._____._________

Beräknat slutdatum _____._____._________

Tidigare studier
Har du före de nuvarande studierna avlagt någon annan examen än grundskoleexamen?
Nej

Ja. Ange examen, läroanstalt och examensår.

Har du före dina nuvarande studier avbrutit några studier?
Nej

Ja. Ange läroanstalt, studier och datum för avbrottet.

5. Föräldrarna och deras inkomster

L Fyll i denna punkt endast om du bor hos din förälder eller om du är under 20 år.
L Om du är under 18 år och bor hos din förälder och hans eller hennes nya äkta make, beaktas också den nya makens

inkomster. Ange den nya makens uppgifter under "Mor" eller "Far". Med make jämställs också en part i ett registrerat
partnerskap.

Är dina föräldrar frånskilda?
Nej

Ja. Hos vilkendera bor du eller bodde du senast?
Mor

Far

Båda

Har dina föräldrars inkomster minskat jämfört med de senast fastställda beskattningsuppgifterna?

L Studiestödet beräknas utifrån beskattningsuppgifterna. Studiestödet kan dock även beräknas enligt föräldrarnas nuvarande
inkomster om de är minst 20 % lägre än inkomsterna enligt beskattningsuppgifterna. Se punkt 10 Bilagor.

Nej / Jag vet inte
Ja. Vilken är orsaken till att inkomsterna minskat?
Mor
Far
Har dina föräldrar inkomster från utlandet?
Nej
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6. Boendeform

L Om du avlägger hela din examen på Åland ska du fylla i punkt 7 i stället för den här punkten.
Under studietiden bor jag från och med _____._____._________
eller under tiden _____._____._________ – _____._____._________.
hos en förälder

i läroanstaltens elevhem

annanstans. Var?
Hyr du bostaden av din förälder?
Ja, och min förälder äger minst 50 % av bostaden.

Nej

Ja, men min förälder äger inte minst 50 % av bostaden.
Finns bostaden i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad?
Nej

Ja

L Bostaden betraktas som din förälders/dina föräldrars bostad om förälderns eller föräldrarnas ägarandel av
bostaden direkt eller via ett bolag är minst 50 % eller om din förälder är den enda delägaren i det dödsbo
som äger bostaden.

7. Studier utomlands eller på Åland
Studerar du utomlands eller på Åland?
Nej / Jag vet inte ännu. L Om ditt svar är "Nej/Jag vet inte ännu", behöver du inte svara på de andra frågorna.
Ja
Hur ansluter sig studierna till din examen? Se punkt 10 Bilagor.
Inlärning i arbetet
Den är

oavlönad

avlönad och lönen är i genomsnitt ______________ euro per månad.

Utbytesstudier
Annat. Vad?
I vilket land studerar du?
under tiden ______.______.__________ – ______.______.__________
Under studietiden utomlands eller på Åland bor jag
hos en förälder
i hyresbostad. Hyresbelopp __________ euro per månad. Om du inte känner till den exakta hyran, ange då ett uppskattat belopp.
i en bostad som jag själv eller min make äger
L Bostaden betraktas som din egen eller din makes ägarbostad om din och/eller din makes ägarandel av bostaden direkt
eller via ett bolag är minst 50 % eller om du eller din make är den enda delägaren i det dödsbo som äger bostaden.
annanstans. Var?
Hyr du bostaden av din förälder?
Nej

Ja, och min förälder äger minst 50 % av bostaden.
Ja, men min förälder äger inte minst 50 % av bostaden.
Finns bostaden i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad?

L

Nej
Ja
Bostaden betraktas som din förälders/dina föräldrars bostad om förälderns eller föräldrarnas ägarandel av bostaden
direkt eller via ett bolag är minst 50 % eller om din förälder är den enda delägaren i det dödsbo som äger bostaden.

Återvänder du efter perioden utomlands eller på Åland till samma bostad i Finland?
Ja
Nej. Hur förändras ditt boende?

Jag bor inte utomlands eller på Åland under studietiden. Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag.
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8. Egna inkomster och andra förmåner
Har du inkomster från utlandet?
Nej
Ja. Skicka in en utredning över dina utländska inkomster.
Har du stipendium?
Nej
Ja. Ange stipendiegivare, belopp och utbetalningsdag:

L Stipendier avsedda för internationellt studentutbyte (t.ex. Leonardo och Nordplus) behöver inte uppges.
Har du eller tänker du ansöka om någon annan förmån (t.ex. arbetslöshetsdagpenning) under studietiden?
Nej
Ja/Jag kommer att ansöka. Om vad och varifrån?

9. Militärtjänst, civiltjänst, frivillig militärtjänst
Fullgör du militär- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst under studietiden?
Nej
Ja, från och med ______.______.__________ .

10. Bilagor
Punkt 1. Uppgifter om den sökande
FPA:s blankett OT 10r för utlänningar som inte tidigare har fått studiestöd.
Punkt 4. Studier
Ett intyg från läroanstalten över studierna (t.ex. FPA:s blankett O 50r). För första årets studerande räcker det med ett intyg
över antagning till studierna.
Punkt 5. Föräldrarna och deras inkomster
Intyg om båda föräldrarnas alla nuvarande inkomster om inkomsterna sammanlagt har minskat med minst 20 %. Intyget kan
vara t.ex. kopia av lönespecifikation, pensionsbeslut eller meddelande om utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Du kan
dessutom lämna in en utredning över utgifter för inkomstens förvärvande, t.ex. kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen och fackföreningsavgifter.
Punkt 7. Studier utomlands eller på Åland
Intyg över studierna utomlands eller på Åland (t.ex. FPA:s blankett O 50 r). Intyget kan vara utfärdat av den egna eller den
mottagande läroanstalten eller så kan det vara ett avtal om lärande i arbete. Av intyget ska tiden för utbytesstudierna eller
tiden för inlärning i arbete framgå. Studerande vid gymnasier ska dessutom bifoga ett intyg över hur många kurser och/eller
studentexamensprov som räknas till godo i de inhemska gymnasiestudierna.
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11. Ytterligare information

L Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

Ytterligare upplysningar på separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

12. Den sökandes underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Ort och datum

Underskrift

Ansökan har inkommit till läroanstalten ______.______.__________

Läroanstaltens stämpel

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