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Fyll i ansökan noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka din ansökan med bilagor till adressen:
Folkpensionsanstalten
Centret för internationella ärenden
PB 78
FI-00381 Helsingfors
FINLAND

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

denna blankett kan du ansöka om rätt till sjukvård på samma villkor som de som är bosatta i Finland när du flyttar till
L Med
Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.
Fyll dessutom i FPA-blankett Y 77r (Ansökan – Flyttning till Finland).
Du behöver dock inte fylla i blankett Y 77r om
– ditt arbete i Finland varar kortare tid än 4 månader
– du arbetar i Finland som arbetstagare utsänd av en utländsk arbetsgivare
– din vistelse i Finland varar kortare tid än ett år.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning eller
födelsedatum

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress
Kön

Utländskt sjukförsäkringsnummer (om det är känt)
a. Adressuppgifter i Finland
Näradress
Postnummer

Postanstalt

b. Adressuppgifter i det stadigvarande bosättningslandet
Näradress
Postnummer

Postanstalt

Land
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2. Uppgifter som gäller flyttningen
Från vilket land kommer du till Finland?
Jag flyttar till Finland
för tiden _______._______.____________–_______._______.____________
tills vidare från _______._______.____________

3. Syfte med vistelsen i Finland

L Fyll i den av punkterna a–f som passar bäst in på din situation.
a. Arbete i Finland
Min anställning är
på viss tid _______._______.____________–_______._______.____________
stadigvarande från _______._______.____________
Jag arbetar
som anställd hos en finländsk arbetsgivare, men är stadigvarande bosatt i ett annat land.
Bosättningsland:
Trots arbete i Finland återvänder jag till mitt stadigvarande bosättningsland
dagligen eller minst en gång i veckan (jag är gränsarbetare).
mera sällan än en gång i veckan.
på distans som anställd hos en finländsk arbetsgivare, men är stadigvarande bosatt i ett annat land.
Bosättningsland:
som sjöman ombord på ett fartyg som för finsk flagg.
Stadigvarande bosättningsland:
som anställd hos en finländsk arbetsgivare och anställningen varar kortare tid än 4 månader. Bifoga arbetsavtal eller annat
intyg från arbetsgivaren till ansökan.
som utsänd arbetstagare eller tjänsteman. Bifoga ett intyg A1 och S1 från avreselandet.
vid en internationell organisation.
Organisationens namn:
b. Jobbsökning och andra jobb-relaterade situationer
Jag
är arbetssökande
är au pair
har arbetspraktik med lön. Lönen är ____________________ euro per månad.
har arbetspraktik utan lön.
är stipendiat med utländskt stipendium eller konstnär.
c. Studerande som flyttar till Finland
Finska läroanstaltens namn:
Studietid i Finland: _______._______.____________–_______._______.____________
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d. Pensionstagare eller pensionssökande som flyttar till Finland
här alla pensioner som du får eller ansöker om från andra EU- eller EES-länder eller Schweiz.
L Ange
Pensioner som betalas eller sökts från Finland behöver inte uppges.
Jag får pension.
1. Från vilket land?
Pensionsanstaltens namn:
För tiden _______._______.____________–_______._______.____________
2. Från vilket land?
Pensionsanstaltens namn:
För tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Min pensionsansökan behandlas.
1. I vilket land?
Pensionsanstaltens namn:
Ansökan lämnades in till pensionsanstalten _______._______.____________
2. I vilket land?
Pensionsanstaltens namn:
Ansökan lämnades in till pensionsanstalten _______._______.____________
e. Jag flyttar till Finland med min make/maka/sambo/registrerade partner (nedan make)
Makens efternamn och förnamn

Personbeteckning/födelsedatum

Makens utländska sjukförsäkringsnummer

Kön

f. Annat syfte med vistelsen
L Ge här en redogörelse för orsaken till vistelsen i Finland om den inte finns bland alternativen ovan. Du kan vid behov
fortsätta under punkt 6. Ytterligare uppgifter.

4. Uppgifter om barn som flyttar till Finland
här uppgifter om de barn under 18 år vars vårdnadshavare du är och som flyttar med dig till Finland. Om barnen är
L Ange
flera kan du ange uppgifterna om dem under punkt 6. Ytterligare uppgifter.
Personbeteckning/födelsedatum

1. Efternamn och förnamn

Kön

Utländskt sjukförsäkringsnummer
2. Efternamn och förnamn

Personbeteckning/födelsedatum

Utländskt sjukförsäkringsnummer

Kön
Personbeteckning/födelsedatum

3. Efternamn och förnamn
Utländskt sjukförsäkringsnummer
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5. Dagpenningar från utlandet

L Ange dagpenningar från utlandet som du får vid flyttningstidpunkten eller efter flyttningen.
Jag får
arbetslöshetsdagpenning för tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Från vilket land?
föräldradagpenning för tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Från vilket land?
sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning för tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Från vilket land?
annan dagpenning för tiden _______._______.____________–_______._______.____________
Vad och från vilket land?

6. Ytterligare uppgifter

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

7. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Datum

Underskrift

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.
Hos FPA får du veta var vi kan hämta in uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.
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