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Ansökan 
Intyg över rätt till vårdförmåner 
i Finland (säsongsarbetare)

i En säsongsarbetare som kommer från ett land utanför EU till Finland för att arbeta här kan med den här blanketten ansöka om 
handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Med intyget får säsongsarbetaren offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i 
Finland mot en klientavgift.
Intyget kan beviljas för den tid för vilken säsongsarbetaren har ett intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd beviljat av 
Migrationsverket eller ett visum för säsongsarbete beviljat av Finlands beskickning.
Intyget eller visumet för säsongsarbete, eller uppehållstillståndet, behöver inte bifogas till ansökan eftersom FPA får uppgifterna 
elektroniskt från Migrationsverket eller utrikesministeriet.

1. Uppgifter om säsongsarbetaren
Personbeteckning eller 
födelsedatum

Den befullmäktigades namn Födelsedatum eller FO-nummer

Gatuadress

Gatuadress

Adress

Land

Fyll i den här punkten om till exempel arbetsgivaren gör ansökan för arbetstagarens räkning. Markera någondera av följande 
alternativ.

Postnummer

Postnummer

Telefonnummer

Postanstalt

Postanstalt

E-postadress

Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

2. Fullmakt

3. Underskrift

Jag befullmäktigar nedan nämnda person att sköta alla mina förmånsärenden hos FPA. (Personen kan till exempel ansöka 
om förmåner, lämna in ytterligare uppgifter, ge samtycke till rättelse av beslut och anmäla förändringar.)
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Adress i Finland

Adress i utlandet

Jag befullmäktigar nedan nämnda person att för min räkning ansöka om handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Säsongsarbetarens underskrift och namnförtydligandeOrt och datum

Närmare information: 
www.kela.fi/arbetsgivare-fran-utlandet-till-finland-
arbetstagare

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt.
Posta ansökan och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten 
Centret för internationella ärenden 
PB 78 
FI-00381 Helsingfors 
FINLAND

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

Webblankett (PDF)

https://www.kela.fi/arbetsgivare-fran-utlandet-till-finland-arbetstagare
https://www.kela.fi/arbetsgivare-fran-utlandet-till-finland-arbetstagare
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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