
    

 
 

  

  

   

 

 

  

 

                   
        

 

 
 

         
     

    
 

        

               
 

 

          
  

    

  

  
 

 

    

    

    

     
                    

      
                  
      

ANSÖKAN OM STIPENDIUM FÖR YRKESEXAMEN 

Person-
uppgifter 

Personbeteckning 

-
Efternamn Förnamn 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer Postkontor Hemkommun 

E-postadress (vi använder din e-postadress för att eventuellt kontakta dig)

Kontonumret i den internationella IBAN-formen 

Utbildning Examen 

Datumet för avläggandet av examen 

Observera att ett stipendium för en yrkesexamen ska sökas inom ett år räknat från datum för avläggande av examen. 
Datumet i examensintyget anses vara datumet för avläggandet. 
Examensnivå 

• grundläggande yrkesexamen • yrkesexamen • specialyrkesexamen

Tid i 
arbetslivet 

Sysselsättningsfonden får uppgifterna som behövs för att beräkna tiden i arbetslivet huvudsakligen från 
Pensionsskyddscentralen. Om du har varit i arbete i Finland i mindre än fem år, vänligen bifoga arbets- och löneintygen för 
ditt arbete i EU/EES-länder eller Schweiz för beräkning av din tid i arbetslivet. En översättning av intyget ska bifogas, om 
detta ges på något annat språk än finska, svenska eller engelska. 
Löneinkomster året före avläggande av examen fram till datum för avläggande av examen 
Ange lönen till bruttobelopp. En redogörelse av löneinkomster från Finland under tidigare år behövs inte, eftersom Sysselsättningsfonden får de 
nödvändiga uppgifterna för beräkningen av tiden i arbetslivet från Pensionsskyddscentralen. Inkomster från företagsverksamhet kan inte beaktas i 
beräkningen av tiden i arbetslivet. 

• inga löneinkomster • ja, löneinkomster i euro:

Har du vid tidpunkten för avläggande av examen varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande hos staten (datum för 
examensintyget)? 
I fråga om statligt anställda svarar staten för stipendiefinansieringen. 

• nej • ja, statligt verk eller statlig inrättning:

Underskrift Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är korrekta. Sysselsättningsfonden har rätt att få de nödvändiga uppgifterna 
för behandlingen av ansökan från Pensionsskyddscentralen, FPA och läroverket. Mer information www.tyollisyysrahasto.fi 

Datum _____/_____ 20_____ Underskrift ____________________________________________ 

Ansökan skickas till Kontrollera innan du skickar: 

Utbildningsförmåner Sysselsättningsfonden • att examensintyg är bifogat
PB 191 

• att kontonumret är rätt00121 HELSINGFORS 

HUR MAN ANSÖKER OM STIPENDIUM FÖR YRKESEXAMEN 
Ett stipendium för en yrkesexamen ska sökas inom ett år räknat från datum för avläggande av examen. Ett beslut om 
stipendium skickas genast efter ansökan har behandlats. Betalningsdagen anges i beslutsbrevet. 
Om du har varit i arbete i Finland i mindre än fem år, vänligen bifoga arbets- och löneintygen för ditt arbete i EU/EES-länder 
eller Schweiz för beräkning av din tid i arbetslivet. 
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