
KU 111r  01.23 www.fpa.fi Sida 1 (3) 

Ansökan 
Rehabiliteringspenning för unga

i FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.

i Om du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r.

Ansökningstid: Ansök om rehabiliteringspenning för unga senast inom sex månader från den dag då du önskar få förmånen.
Utbetalningen kan börja tidigast när du fyller 16 år.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

2. Kontonummer

3. Rehabiliteringspenning för unga och ersättning för studiekostnader

KU 111r

i Om ansökan om rehabiliteringspenning gäller en person under 18 år ska kontoinnehavarens namn anges.

Ja. Vem har gjort upp planen?

Nej. Varför har ingen plan ännu uppgjorts?

Jag ansöker om rehabiliteringspenning för unga från och med

Ansöker du också om yrkesinriktad rehabilitering för tiden av utbildning?
Ja
Nej

Har en individuell studie- och rehabiliteringsplan gjorts upp för dig?

i Du behöver en plan som bilaga till ansökan. Den görs upp i det välfärdsområde som svarar för din vård.

.

i FPA kan som yrkesinriktad rehabilitering ersätta nödvändiga och skäliga studiekostnader och kostnader för resor i samband 
med utbildning. Ersättning kan betalas tidigast från början av den månad då vi får din ansökan.

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna 
också i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa).
Närmare information på 
www.fpa.fi/rehabiliteringspenning

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig. 
Posta ansökan och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

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

Webblankett (PDF)

https://www.fpa.fi/mittfpa
https://www.fpa.fi/rehabiliteringspenning-annan-rehabilitering
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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Vad och vid vilken läroanstalt studerar du? Om du inte studerar ska du ange för hurdan verksamhet du ansöker om 
rehabiliteringspenning för unga.

5. Studie- och livssituation
i Rehabiliteringspenning för unga kan betalas för den tid då du studerar eller deltar i annan arbetslivsinriktad verksamhet.

4. Sjukdom och behov av stöd
På vilket sätt försvårar din sjukdom eller funktionsnedsättning studierna eller yrkesvalet?

Hurdant stöd eller hurdana arrangemang behöver du för att kunna studera eller delta i rehabilitering?

Arbetar du under rehabiliteringstiden?
Nej
Ja. Hur många timmar arbetar du per vecka?

i Rehabiliteringspenning för unga kan beviljas om du inte arbetar heltid. Meddela utan dröjsmål till FPA om dina arbetstimmar 
ökar.

Jag arbetar timmar per vecka.

Webblankett (PDF)
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6. Andra förmåner

8. Övriga upplysningar

Får du eller har du ansökt om pension eller ersättning för rehabiliteringstiden från något annat ställe än FPA?

Nej Ja. Vilken ersättning eller pension får du och varifrån?

i Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

Övriga upplysningar ges på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning 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 dem.

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

Underskrift och namnförtydligandeOrt och datum

7. Bilagor

Individuell studie- och rehabiliteringsplan (FPA:s blankett KU 110r eller motsvarande plan)
Läkarutlåtande B
Annan bilaga. Vilken?

9. Person som hjälpt till att göra ansökan
Namn

Telefonnummer

i Meddela också om din familj får grundläggande utkomststöd som en kommun i landskapet Åland beviljat.

Webblankett (PDF)
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