ANSÖKAN
Jag ansöker om legitimation /
rätt att använda skyddad yrkesbeteckning
1 (2)
Ifylls av myndigheten
Dnr

Yrkesbeteckning

Avlagd examen / utbildning

Utexamineringsdatum

Undervisningsanstalt

Efternamn (även tidigare)

Förnamn

Personbeteckning, eller ifall finsk personbeteckning inte ännu beviljats, födelsedatum
				
				

Jag förbinder mig att anmäla min finska personbeteckning till Valvira snarast möjligt efter
att den beviljats

Medborgarskap

Modersmål

Jag önskar få beslutet (bara ett alternativ)

på svenska

på finska

Hemadress

Postnummer

Postanstalt

Hemkommun / land

Telefon

E-postadress

Jag ger mitt samtycke till att begäran om komplettering av ansökan kan skickas via e-post.
Datum och ort

Underskrift

Namnet förtydligat

Bilagor till ansökan, i fråga om finländsk utbildning
ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller identitetsbevis
officiellt bestyrkt kopia av examensbetyg, bestyrkt av den offentliga undervisninganstalten i fråga eller officiellt bestyrkt av
notarius publicus vid en magistrat
NB! Gällande vissa yrken (t.ex. psykoterapeuter) krävs också andra bilagor, vänligen se instruktioner på Valviras webbsidor,
www.valvira.fi, och närmare på sidan som beskriver detta yrke.

Bilagor till ansökan, annan utbildning än finländsk
ett dokument eller en officiellt bestyrkt kopia av ett dokument som uppger nationaliteten, t.ex. ett pass eller ett identitetsbevis. Officiellt bestyrkt kopia kan erhållas i magistraten i Finland eller hos Finlands representant i utlandet.
Officiellt bestyrkt kopia av examensbetyget och bilagor. (officiellt bestyrkta kopior, se ovan)

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors

Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon: 0295 209 111
Telefax: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi
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Beroende på vilken utbildning eller i vilket land den är avlagd (i Norden, i ett EU/EES-land eller utanför EU/EES-området) kan olika
dokument och bilagor fordras (t.ex. bevis på yrkesrättigheter och behörighet enligt direktiven 2005/36/EU).
Mer information om olika dokument och bilagor som krävs, finns på Valviras webb-sidor: www.valvira.fi.
Jag ger mitt samtycke till att min examen kan kontrolleras, och en förfrågning skickas till den undervisningsanstalt som jag
har avlagt examen vid.
Jag ger mitt samtycke till att Valvira kan ta kontakt med andra myndigheter för att göra nödvändiga utredningar angående
min ansökan.

Efter behandlingen av ansökan fattas ett beslut / beviljas ett intyg, som är avgiftsbelagda enligt Social- och hälsovårdsministeriets
förordning (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgifts
belagda prestationer).
En ofullständig ansökan och/eller ofullständiga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.
Valvira har ingen möjlighet att returnera ansökningsdokument eller andra dokument som skickats till Valvira.
Den, som i syfte att vilseleda en myndighet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan bestraffas enligt strafflagens 16
kapitel 5 § eller 7- 8 §.

Sänd ansökan med bilagor till adressen:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
					PB 210
					00281 Helsingfors

Spara

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors

Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon: 0295 209 111
Telefax: 0295 209 700

Skriv ut

Töm

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

