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Bilaga 
till utlännings studiestödsansökan

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Ifylls av alla:

Ifylls av EU-/EES-medborgare och schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar (gäller ej nordiska 
medborgare):

Ifylls av andra än EU-/EES-medborgare och schweiziska medborgare (gäller ej nordiska medborgare):

Datum då du anlände till Finland:

Har du fått din uppehållsrätt registrerad eller har du uppehållskort i Finland?

Har du uppehållstillstånd i Finland?

Uppehållstillstånd:

Efternamn och förnamn

Medborgarskap

3. Registrering av den sökandes uppehållsrätt/uppehållstillstånd

2. Familjeförhållanden

OT 10r

Ogift

Nej

Kontinuerligt (A) Permanent (P) P-EU/P-EG Tillfälligt (B)
Uppehållstillståndskort (Storbritanniens utträdesavtal, 33 a § i utlänningslagen)

Nej

Sammanboende sedan

Inte ännu. Jag har sökt registrering

Inte ännu. Jag har sökt uppehållstillstånd

Gift

Ja; datum då registreringsintyget eller uppehållskortet utfärdades:

Ja; tillstånd har beviljats för tiden

Registrerat partnerskap

Frånskild Änka eller änkling

-

Webblankett (PDF)

Närmare information på www.fpa.fi/studiestod Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta blanketten och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa).

https://www.fpa.fi/studiestod
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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Förälder 1

Förälder 2

Bor dina föräldrar i Finland?

När lämnade du in din ansökan till läroanstalten?

När blev du antagen som studerande vid läroanstalten?

Fyll i nedanstående punkter. Bifoga en kopia av arbetsavtalet.

Datum för flyttningen till Finland

Datum för flyttningen till Finland

Nej Ja. Fyll i nedanstående punkter. Bifoga en kopia av arbetsavtalet.

Fyll i den här punkten om din förälder eller din make/maka är nordisk medborgare eller medborgare i ett annat EU- eller 
EES-land eller i Schweiz eller brittisk medborgare som omfattas av Storbritanniens utträdesavtal och arbetar i Finland.
Fyll i den här punkten om du har en förälder som är turkisk medborgare och arbetar i Finland.

4. Vistelsens syfte

5. Studier

6. Arbete i Finland

7. Den sökandes föräldrars eller makes/makas bosättning i Finland och syftet med vistelsen
i

Anställningstid i Finland

Anställningstid i Finland

-

-

För att studera

Nej

Nej

Av annan orsak. Vilken?
För att arbeta

Ja

Ja. Var?

Arbetsgivare

Arbetsperiod

Bransch

Yrke

Av familjeskäl
Varför kom du ursprungligen till Finland?

Har syftet med din vistelse i Finland ändrat medan du har bott här?
Förklara närmare:

Medborgarskap

Medborgarskap

Arbetsgivare

Arbetsgivare

Har du varit arbetstagare eller yrkesutövare medan du vistats i Finland?

Webblankett (PDF)
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Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
10. Underskrift

9. Övriga upplysningar

8. Bilagor

Ange med en siffra vilken punkt på blanketten du hänvisar till.i

Övriga upplysningar på separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning eller ditt födelsedatum på pappret.

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 dina uppgifter.

Ort och datum Den sökandes underskrift

Punkt 6. Arbete i Finland

Annan bilaga

Punkt 7. Den sökandes föräldrars eller makes/makas bosättning i Finland och syftet med vistelsen
Kopia av arbetsavtalet. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Kopia av föräldrarnas/makens/makans arbetsavtal. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Vad?

Make/maka
Bor din make/maka i Finland?

Datum för flyttningen till Finland

Nej Ja. Fyll i nedanstående punkter. Bifoga en kopia av arbetsavtalet.

Anställningstid i Finland -

Medborgarskap

Arbetsgivare

Verkkolomake (PDF)
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