RUOTSIN OPINTOTUKI RUOTISSA
SUORITETTAVIA OPINTOJA VARTEN
ulkomaalaiselle
C S N FA K TA B L A D F I N S K A

Tästä tietopaketista saat tietoa, ketkä ulkomaan kansalaiset voivat saada Ruotsin
opintotukea (opintoraha, ammatillinen opintotuki ja opintotuki) Ruotsissa suoritettavia
opintoja varten. Tietopaketti sisältää yleistä
tietoa, se ei ole lakitekstiä.
RUOTSIN OPINTOTUKI

Kun haet Ruotsin opintotukea, CSN tutkii, onko sinulla oikeus Ruotsin opintotukeen Ruotsin lainsäädännön määräysten
mukaisesti vai pidetääkö sinua Ruotsin
kansalaisena EU-lainsäädännön mukaisesti.
Jos CSN päättää myöntää sinulle oikeuden Ruotsin opintotukeen tai pitää sinua
Ruotsin kansalaisena EU-lainsäädännön
mukaan, tutkimme myös, täyttyvätkö
muut ehdot opintotuen saamiseen.
KENELLÄ VOI OLLA OIKEUS
OPINTOTUKEEN RUOTSIN
MÄÄRÄYSTEN MUKAAN

Sinulla voi olla oikeus Ruotsin opintotukeen, jos asut Ruotsissa ja täytät yhden seuraavista ehdoista:
Sinulla on pysyvä oleskelulupa

Jos olet saanut Ruotsin maahanmuuttovirastosta Migrationverketistä pysyvän oleskeluluvan (PUT), sinulla voi olla oikeus
Ruotsin opintotukeen.

Sinulla on lapsi(a) Ruotsin
kansalaisen kanssa sekä voimassa
oleva oleskelulupa

Jos sinulla on lapsi(a) Ruotsin kansalaisen
kanssa ja asutte yhdessä Ruotsissa, sinulla
voi olla oikeus Ruotsin opintotukeen.
Sinulla on oltava myös voimassa oleva
opiskelulupa, joka perustuu perhesiteeseen
tämän Ruotsin kansalaisen kanssa.
Sinulla on pakolaisstatus tai
vastaava Ruotsissa

Jos Migrationsverket on arvioinut, että
olet pakolainen, suojelun tarpeessa tai olet
saanut oleskeluluvan hyvin vaikeiden olosuhteiden johdosta, sinulla voi olla oikeus
Ruotsin opintotukeen. Turvapaikanhakijalla ei ole oikeutta opintotukeen.
Sinulla on oleskelulupa ja
vakinainen side Ruotsiin

Jos sinulla on oleskelulupa ja vakinainen
side Ruotsiin, sinulla voi olla oikeus Ruotsin
opintotukeen. Sinulla on tavallinen oleskelulupa, jos olet
• EU/EES-maan tai Sveitsin kansalainen
• avio - tai avoliitossa EU/EES-maan tai
Sveitsin kansalaisen (joka ei ole ruotsalainen) kanssa, jolla on oleskelulupa
Ruotsissa.

Vakinainen side Ruotsiin voi olla, jos
• olet työskennellyt Ruotsissa vähintään
kaksi vuotta
• olet ollut avio- tai avoliitossa Ruotsissa
vähintään kaksi vuotta.
Jos olet työskennellyt Ruotsissa, työskentelyn tulee olla vähintään puolipäivästä kahden vuoden aikana. Sinun on myös pitänyt
asua Ruotsissa tänä aikana. Työajaksi laskettava aika alkaa siitä päivästä, kun viimeksi
saavuit Ruotsiin asumaan. Työskentelynä
pidetään seuraavia asioita:
• työpaikka Ruotsissa
• työpaikka omassa yrityksessä, joka on
rekisteröity Ruotsiin
• alle 10-vuotiaan oman lapsen hoito
• työttömyys, joka on rekisteröity Ruotsin
työnvälitystoimistoon
• osallistuminen työmarkkinakoulutukseen
• ruotsin kielen opinnot maahanmuuttajille (sfi) tai opinnot ylimmällä peruskoulutasolla Ruotsissa
• aika, jolloin olet saanut sairauskorvausta,
aktiviteettikorvausta tai vastaavaa etuutta.
Jos olet avio- tai avoliitossa Ruotsin kansalaisen kanssa, teidän on pitänyt asua
yhdessä Ruotsissa vähintään kaksi vuotta.
Lyhyempi aika voidaan hyväksyä, jos olette
asuneet yhdessä neljä vuotta, joista vähintään vuoden Ruotsissa, tai jos teillä on

MIKÄ RUOTSIN OPINTOTUKI ON?
Opintotuki voi olla opintorahaa, ammatillista opintotukea tai
opintotukea.
OPINTORAHA
Opintoraha on tuki sinulle, joka opiskelet lukiossa, Komvux-aikuiskoulutuksessa tai kansanopistossa. Voit saada opintorahaa sen kevätlukukauden loppuun, jolloin täytät 20 vuotta.
OPINTOTUKI AMMATILLISIIN OPINTOIHIN
Opintotuki ammatillisiin opintoihin on tuki ammatillisia opintoja suorittelevalle. Voit saada opintotukea ammatillisiin opintoihin sen kevätlukukauden loppuun, jolloin täytät 20 vuotta.

OPINTOTUKI
Opintotuki on opintotuki ja -laina, jota voit hakea, kun opiskelet kansanopistossa, Komvux-aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa,
korkeakoulussa tai yliopistossa. Valitset itse, haluatko vain opintotukea
vai haluatko myös lainaa. Saadaksesi opintotukea sinun on täytettävät
tietyt ehdot. Voit lukea lisää osoitteesta www.csn.se.

yhteinen lapsi. Sinulla voi olla vakinainen
side Ruotsiin myös, jos olet asunut yhdessä
ulkomaalaisen kansalaisen kanssa Ruotsissa
vähintään kaksi vuotta. Silloin myös aviomiehelläsi, aviovaimollasi tai avopuolisollasi on oltava oikeus Ruotsin opintotukeen
Ruotsin määräysten mukaisesti. Lyhyempi
aika voidaan hyväksyä, jos teillä on yhteinen lapsi.
Olit alle 20-vuotias, kun saavuit
Ruotsiin

Jos olit alle 20-vuotias tullessasi asumaan
Ruotsiin, sinulla voi olla oikeus Ruotsin
opintotukeen, jos
• sinulla on oleskelulupa Ruotsissa ja vanhempasi ovat työskennelleet Ruotsissa.
Lue edellisestä kappaleesta lisää oleskeluluvasta ja siitä, mitä pidetään työnä.
• sinulla ja vanhemmillasi on voimassa
oleva oleskelulupa, joka pohjautuu perhesiteeseen Ruotsissa asuvan henkilön
kanssa.
• sinut on sijoitettu perhekotiin tai Ruotsin
viranomaisen ylläpitämään laitokseen.
• sinulle on nimetty huoltaja Ruotsin perhekaaren mukaan.
KETÄ VOIDAAN PITÄÄ
RUOTSIN KANSALAISENA
EU-LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN

Sinua voidaan pitää Ruotsin kansalaisena, jos täytät jonkin ehdon seuraavasta
kappaleesta:
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Työskentelet tai olet työskennellyt
Ruotsissa

EU/EES-maan tai Sveitsin kansalaisena
sinua voidaan pitää Ruotsin kansalaisena,
jos olet maahan muuttanut työntekijä tai
sinulla on oma yritys Ruotsissa.
Jotta sinua pidetään maahan muuttaneena työntekijänä tai yrittäjänä, sinun on
pitänyt työskennellä riittävän pitkään ja
riittävän monta tuntia viikossa. Sinun on
lisäksi jatkettava työskentelyä opintojesi
aikana. Jotta työskentely otetaan huomioon, vaaditaan, että sinulla on tai ollut ollut
työpaikka Ruotsissa. Vaaditaan, että saat
tai olet saanut palkkaa tai muuta korvausta
työstäsi.
Yrittäjältä vaaditaan, että yritys on rekisteröity Ruotsin verovirastoon (Skatteverket)
ja sillä on ammatinharjoittajan verotodistus
(F-skattesedel). Lisäksi sinun on työskenneltävä aktiivisesti yrityksessäsi.
Jos olet lopettanut työskentelyn, sinulla
voi joissakin tapauksissa olla edelleen statuksena maahan muuttanut työntekijä tai

yrittäjä Ruotsissa. Statuksesi voi olla voimassa jonkin aikaa, jos täytät jonkin seuraavista ehdoista:
• Opiskelet tai aiot opiskella ammattiin
valmistavaan koulutukseen ja opintojen
sisältö liittyy työhöösi Ruotsissa.
• Et voi väliaikaisesti työskennellä sairauden tai tapaturman vuoksi.
• Olet joutunut työttömäksi työstäsi Ruotsissa ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi
Ruotsin työnvälitykseen.
Olet omainen EU/EES-maan tai
Sveitsin kansalaiselle, joka asuu
Ruotsissa

Jos olet omainen EU/EES-maan tai Sveitsin
kansalaiselle, joka on maahan muuttanut
työntekijä tai yrittäjä Ruotsissa, sinua voidaan pitää Ruotsin kansalaisena.
Sinua voidaan pitää omaisena, jos olet:
• aviomies, vaimo, avopuoliso
• alle 21-vuotias lapsi
ja joissakin tapauksissa, jos olet
• riippuvainen vanhempiesi elatuksesta
• riippuvainen lapsesi elatuksesta.
Jos olet avio- tai avoliitossa Ruotsin kansalaisen kanssa ja asutte yhdessä, sinua ei
yleensä pidetä omaisena EU-kansalaiselle.
Se johtuu siitä, että Ruotsin kansalainen ei
tavallisesti ole maahan muuttanut omassa
maassaan. Ruotsin kansalaista voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa pitää maahan
muuttaneena työntekijänä EU-lainsäädännön mukaan, jos hän yhdessä perheensä
kanssa käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkumiseen ja asettautuu asumaan johonkin
toiseen EU/EES-maahan tai Sveitsiin ja sen
jälkeen palaa Ruotsiin ja työskentelee täällä.

Joissakin tapauksissa voit saada pysyvän
oleskeluluvan etukäteen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä CSN:ään.
Jos statuksesi on vakituisesti maassa
asuva

Sinua voidaan pitää Ruotsin kansalaisena,
jos
• olet EU:n ulkopuolisen maan kansalainen
ja
• olet saanut Migrationsverketiltä oleskeluluvan ja statuksesi on vakituisesti
Ruotsissa tai jossakin muussa EU-maassa
asuva.
Erityismääräyksiä

On olemassa erityismääräyksiä, jos olet
lapsi Ruotsiin vierailijatutkijaksi tulleelle,
Ruotsissa työskentelevälle Turkin kansalaiselle tai omainen henkilölle, jolla on EU:n
sininen kortti Ruotsissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä CSN:ään.
LISÄTIETOJA

Löydät lisätietoja opintorahasta, ammatillisesta opintotuesta ja opintotuesta osoitteesta www.csn.se. Sivustolla kerrotaan
myös, miten näitä opintotukia haetaan.
Jos haluat keskustella jonkun CSN:n
työntekijän kanssa, voit soittaa numeroon
0771‑276-000 arkisin klo 8.00–16.00.

Sinulla on pysyvä oleskelulupa
Ruotsissa

Jos olet EU/EES-maan kansalainen, sinua
voidaan pitää Ruotsin kansalaisena, jos
sinulla on pysyvä oleskelulupa (PUR)
Ruotsissa. Jos olet oleskellut Ruotsissa laillisesti keskeytyksettä vähintään viisi vuotta,
sinulla yleensä on pysyvä oleskelulupa.
Jos et itse ole EU/EES-maan kansalainen
mutta olet omainen EU-/EES-maan kansalaiselle (joka ei ole ruotsalainen), sinua
voidaan pitää Ruotsin kansalaisena, jos
Migrationsverket on myöntänyt sinulle
pysyvän oleskelukortin. Sinulla voi olla
pysyvä oleskelulupa myös silloin, jos olet
omainen EU/EES-maan kansalaiselle (joka
ei ole ruotsalainen) ja olette oleskelleet
yhdessä Ruotsissa laillisesti keskeytyksettä
vähintään viisi vuotta.

EU-maita ovat
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,
Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka,
Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania,
Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska,
Tšekki, Unkari ja Viro.
EES-maita ovat
EU-maat ja Islanti, Liechtenstein ja Norja.

