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Innehåll
• Studiestödet – (kort presentation) 

• Stipendier och understöd
– Åbo Akademis stipendier för studerande
– Hankenstipendier
– Reseunderstöd
– Övriga stipendier

• Övrig information
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Studiestödet
• https://www.kela.fi/web/sv/studiestod

• Studiepenning
• Statsgaranti för studielån
• (bostadstillägg – enbart i specialfall)

• Allmänt bostadsbidrag

• Finns som lättläst material (era tutorer har en del info om ni 
behöver om detta, eller kolla på kelas hemsida).
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https://www.kela.fi/web/sv/studiestod


Studiestödet - stödtid
Beviljas skilt för kandidat- och magisterstudier: 

• kandidat högst 30 månader (gäller studerande som första 
gången börjar studera vid en högskola)

• magister högst 21 månader (psykologer 26)

• totalt dock högst 48 månader (psykologer 53)
-> kandidatexamen ska vara helt klar innan stöd för magisterstudier kan 
beviljas!
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Statsgaranti för studielån
• FPA beviljar statsgaranti
• Du ansöker om studielån hos den bank du själv väljer

• Studielånskompensation för en del av studielånet
– 180 sp – inom 4 år
– 300 sp (180+120) – inom 7 år
– 330 sp (180+150) – inom 7,5 år

https://www.kela.fi/web/lattlast/studielan
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https://www.kela.fi/web/lattlast/studielan


Studiestödet: att notera
• Antal studiepoäng – kontroll läsårsvis

• Inkomstgränser – kontroll kalenderårsvis och baseras på stödmånader

• Vid sjukskrivning – sjukdagpenning (kan ändå studera deltid)

• Var själva i kontakt med FPA, till exempel via FPA:s e-tjänst
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http://www.kela.fi/web/sv/etjanst


Åbo Akademis stipendier för
studerande
• Nästan 100 stipendiefonder (finns presenterade i Stipendieguiden)

• Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi

• För grundexamensstuderande som är närvaroanmälda

• Ansökningsdeadline varje år i september (från 2021)

• Beslut baserat på studieframgång (antal studiepoäng), så att ändå 
stipendiefondernas donatorers önskemål uppfylls
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http://stiftelsenabo.fi/sv/


Åbo Akademis stipendier för
studerande
• Tre kategorier:

1. Allmänna stipendier
– kan sökas av alla grundexamensstuderande som är närvaroanmälda

2. Fakultetsstipendier
– är avsedda för studerande inom ett bestämt ämne eller en bestämd fakultet

3. Specialstipendier
– har speciella stipulationer om tex hemort, specialinriktning i studier eller livssituation

• Vidare indelade i:
1. Stipendier med språkklausul, dvs. stipendier avsedda för studerande med svenska som 

modersmål 
2. Stipendier utan språkklausul, dvs. stipendier som kan sökas oberoende av modersmål 

eller i vissa fall andra modersmål än svenska 
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Åbo Akademis stipendier för
studerande
• Process 

– Ansökningstid: 1 september till 16 september 2022 
– Behandlingstid för stipendierna: ca. 2 månader efter deadline i september
– Stipendiebeslutet meddelas: November 2022
– Utbetalningsdag (i de flesta fall): November

• Den beviljade summan varierar mellan 200 euro och 2000 euro (den vanligaste 300-400 
euro)

• Läs mera om stipendierna här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-
studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/aas-stipendier-for-studerande/
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https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/aas-stipendier-for-studerande/


Stipendier för studerande vid 
Handelshögskolan vid ÅA
• Kallas ”Hankenstipendier”

• Beviljas sällan åt första årets studerande

• ledigförklaras två gånger i året; i mars/april och i oktober/november

• Mer information finns här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-
studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/hanken-stipendier/

• Kontaktperson: Tuija-Liisa Pohja (tuija-liisa.pohja@abo.fi)
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https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/hanken-stipendier/


Reseunderstöd för studerande 
vid Åbo Akademi
1. För enskilda studerande

– För obligatorisk språkpraktik, praktik, insamling av material för avhandling pro gradu, 
deltagande i vetenskapliga konferenser

2. För föreningar och grupper
– för resor och exkursioner i samband med studierna

• Deadlinen är alltid den första vardagen i mars och i oktober
• Ansökan måste lämnas in före den planerade resan
• Mer information finns här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-

studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/understod/
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https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/planera-studierna/finansiera-studierna/understod/


Övriga stipendier
• Det lönar sig att hålla ögonen öppna hela tiden

– Hemkommuner, gymnasier

– Svenska studiefonden (februari)

– Viktoriastiftelsen (augusti/september) – beviljas inte åt första årets studerande

– http://fyrk.fi/
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https://www.studiefonden.fi/studiefonden/
https://victoriastiftelsen.fi/stipendier/studiestipendier/
http://fyrk.fi/


Övrig Information
• Stipendier tas inte i beaktande i studiestödets inkomstkontroll 

(tidigare var det så)

• Stipendier är skattefria upp till drygt 20 000 euro/år (24 475,56  
euro 2022) – stipendier beviljade av offentligrättsliga aktörer 
alltid skattefria
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Följ nyheter angående 
finansiering av studierna i 
Yammer-gruppen:

ÅA Finansiera studierna / ÅAU 
Fund your studies
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https://www.yammer.com/abo.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=21702320128&view=all
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TACK!
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