Töm blanketten

TT 1r

Ansökan
Arbetslöshetsförmåner

Fpa

Grunddagpenning/arbetsmarknadsstöd

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna också
på nätet www.fpa.fi/etjanst
Närmare information www.fpa.fi/utanarbete
Beräkna beloppet av din förmån på
www.fpa.fi/berakningar
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in ansökan och bilagorna per post
www.fpa.fi/post

L 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: Du kan ansöka om arbetslöshetsförmåner för 3 månader tillbaka i tiden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

Personbeteckningar för barn under 18 år. Ange också din partners minderåriga barn, om de bor i samma hushåll.

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Kontonummer

3. Ansökan
Jag ansöker om en arbetslöshetsförmån från och med _______._______.____________
Har du anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)?
Ja

Nej

L Anmäl dig som arbetslös arbetssökande. Arbetslöshetsförmåner kan betalas endast för den tid

Jag

man varit anmäld som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån.

är helt arbetslös
är permitterad
arbetar deltid eller sporadiskt
är företagare
deltar i verksamhet som avtalats med TE-byrån, till exempel arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning
är närståendevårdare/familjevårdare, avtalet gäller från och med ______.______.___________
Annan situation. Vilken?
Är du medlem i en arbetslöshetskassa?
Nej

Ja; från och med ______.______.___________
Arbetslöshetskassans namn _____________________________________________________________

L Kontrollera med din kassa om du möjligtvis har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
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4. Tiden före arbetslösheten

L Hur du arbetat tidigare inverkar på om du kan få grunddagpenning. Om du har arbetat minst 26 veckor i ett jobb som beaktas

i arbetsvillkoret kan du få grunddagpenning. Om tiden med arbete som kan beaktas i arbetsvillkoret är kortare, kan du få
arbetsmarknadsstöd. Se förutsättningarna för arbete som beaktas i fråga om arbetsvillkoret samt nödvändiga bilagor i punkt
10. Bilagor.

Före arbetslösheten har jag
haft lönearbete i minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna (granskningsperioden). Arbetsvillkoret uppfylls.
haft lönearbete i mindre än 26 veckor. Arbetsvillkoret uppfylls inte.
varit företagare i minst 15 månader under de senaste 48 månaderna (granskningsperioden). Arbetsvillkoret uppfylls.
varit företagare i mindre än 15 månader. Arbetsvillkoret uppfylls inte.
I ovannämnda tid ingår också arbete utomlands. Var?

L Arbete som utförts i Finland beaktas i arbetsvillkoret. Arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ofta också
beaktas. Om du lämnar in intyg U1 (Intyg om perioder som skall beaktas vid beviljande av arbetslöshetsförmåner) från
sysselsättningslandet går handläggningen av ansökan snabbare. Närmare information www.fpa.fi/utanarbete

I ovan nämnda tid ingår arbete i ett företag som ägs helt eller delvis av en familjemedlem.
L Med familjemedlem avses här din partner eller barn, förälder eller mor- eller farförälder som bor i samma hushåll.
Företagets namn:
Företagets ägare:
Före arbetslösheten har jag inte arbetat under tiden ______.______.___________–______.______.___________
Ange orsaken till att du inte arbetat under ovannämnda tid
studier

sjukdom

barnavård

värnplikt/civiltjänstgöring

Annan orsak. Vilken?
L Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28/48 månader kan förlängas bland annat av ovannämnda orsaker.

5. Arbetshistoria för grunddagpenning
Ja

Har du arbetat i mer än 3 år?

Nej
Ja

Har du arbetat i minst 5 år de senaste 20 åren?

Nej

kan betalas
LGrunddagpenning
- för högst 300 dagar om du har arbetat sammanlagt i högst 3 år

- för högst 400 dagar om du har arbetat sammanlagt i över 3 år
- för högst 500 dagar, om du uppfyllt arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år och du har minst 5 år tid i arbete under de senaste
20 åren.

6. Inkomster under arbetslöshetstiden

L Förmåner som utbetalas av FPA behöver inte anges. Kontrollera vilken tilläggsutredning som behövs i punkt 10. Bilagor.
Har du under arbetslöshetstiden
lön?

Nej

inkomster av företagsverksamhet?

Ja; fortlöpande eller sporadisk löneinkomst
L Ange också om du till exempel får upphovsrättsersättning eller inkomst av eget
arbete.
Nej

Ja

lön eller ersättning från utlandet, till exempel pension eller någon förmån?
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Har din partner stöd för hemvård av barn?

Nej

Ja

Har din partner sökt stöd för hemvård av barn?

Nej

Ja

Vem sköter barnet?
Svara på nedanstående fråga om din partner får stöd för hemvård av barn.
Arbetar, studerar eller är din partner företagare under den tid då han eller hon får stöd för hemvård av barn?
Nej
Ja. Redogör för verksamheten.

Har du ansökt om sjuk-/invalidpension?

Nej

Ja; från och med ______.______.___________

Om arbetsvillkoret inte uppfylls, svara också på frågorna nedan.
Har du en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen?
Nej

Ja. Vilken?

L Om du inte har en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen,

kan en väntetid på 21 veckor fastställas för
arbetsmarknadsstödet. Väntetiden kan förkortas av bl.a. anställning eller företagsverksamhet som kan räknas med i
arbetsvillkoret, och därför lönar det sig att lämna in uppgifter om allt arbete. Ingen väntetid fastställs om
arbetsmarknadsstödet börjar utbetalas direkt efter att maximitiden för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller
grunddagpenning nåtts.

Har du fortlöpande inkomster under arbetslöshetstiden?
Nej

Ja. Vilken typ av inkomster?
Kapitalinkomster, till exempel hyresinkomster, ränteinkomster eller dividendinkomster
Arvoden, till exempel mötesarvoden eller arvoden för förtroendeuppdrag. Vilka?

Arvode till närståendevårdare eller familjevårdare
Ersättning som baserar sig på en frivillig försäkring
Andra inkomster. Vilka?

Äger du skog?
Nej

Ja. I vilken kommun?
L Om du äger skog beräknas avkastningen av skogen enligt den kommun där skogen är belägen.
Avkastningen beaktas som inkomst vid behovsprövning.

7. Förhöjd kostnadsersättning
Om du deltar i verksamhet som avtalats med TE-byrån och som ordnas inom pendlingsregionen men utanför hemkommunen och
du därför har inkvarteringskostnader betalas en förhöjd kostnadsersättning.
Jag har inga inkvarteringskostnader.
Jag deltar i sådan verksamhet och lämnar in ett intyg om inkvarteringskostnaderna.

8. Föräldrarnas inkomster
Om du bor tillsammans med dina föräldrar ska du fylla i denna punkt, förutom om du deltar i verksamhet som avtalats med TEbyrån. Föräldrarnas inkomster kan inverka på arbetsmarknadsstödets belopp om inkomsterna överstiger 1 781 €/mån. Om vi inte
får någon utredning kan vi bevilja dig 50 % av ditt arbetsmarknadsstöd.
Jag lämnar in en utredning på blanketten TT 1cr (Utredning - Föräldrarnas inkomster - Arbetsmarknadsstöd).
Jag lämnar inte in någon utredning om mina föräldrars inkomster.
TT 1r 03.19

Webblankett (PDF)

www.fpa.fi

Sida 3 (5)

Följande sida

9. Anmälan om arbetslöshetstid
i nedanstående schema för arbetslöshetstiden, också för lördagar och söndagar. Fyll i schemat från och med den första
L Fyll
arbetslöshetsdagen och tills du skickar in ansökan. Ange också om du har arbetat eller varit sjuk.

Din första ansökan kan du lämna in redan efter att du varit arbetslös i en vecka.
Ange om du deltagit i verksamhet som avtalats med TE-byrån eller i annan sysselsättningsfrämjande service eller
verksamhet, till exempel arbetskraftsutbildning, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ange också om
du varit frånvarande från den avtalade verksamheten. Frånvaro från utbildning eller studier behöver däremot inte anges.
Ange också om frånvaron berodde på din egen sjukdom, sjukdom hos ett barn under 10 år, skötsel av offentligt
förtroendeuppdrag eller någon orsak som anknyter till sysselsättning, t.ex. arbetsintervju. Om frånvaron på grund av din
sjukdom varade längre än 3 deltagardagar i följd, ska du lämna in ett intyg av en läkare eller en hälsovårdare till FPA.
Ange hur många timmar per dag du har arbetat eller deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Meddela också om du är förhindrad att vara på arbetsmarknaden på grund av t.ex. sjukhusvård, rehabilitering, annan
institutionsvård eller fängelsestraff.
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Förändringar under arbetslöshetstiden
Verksamheten som avtalats med TE-byrån avbryts _______._______.____________.
Jag börjar med företagsverksamhet som varar i mer än två veckor _______._______.____________.
Jag börjar arbeta heltid i mer än två veckor _______._______.____________.
Jag börjar studera_______._______.____________.
Läroanstalt och studier:
Jag börjar göra värnplikt eller civiltjänst _______._______.____________.
Annan orsak. Vilken?
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10. Bilagor

L FPA har inte tillgång till de utredningar som du lämnat in på TE-byrån.
Om du haft lönearbete eller verkat som företagare innan du blev arbetslös ska du lämna in följande bilagor:
Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Om du framställer att tid i arbete från tiden före
detta ska räknas med i arbetsvillkoret ska du lämna in löneverifikat eller annat intyg av vilket arbetstiden och lönen per vecka
framgår.
Arbetsvillkoret för löntagare uppfylls när du under de senaste 28 månaderna har haft arbete i 26 kalenderveckor med en
arbetstid på minst 18 timmar per kalendervecka. Lönen ska ha betalats enligt kollektivavtal eller uppgått till minst 1 211 euro
i månaden (år 2019). Av lönesubventionerat arbete inräknas i arbetsvillkoret endast 75 % av de kalenderveckor som uppfyller
arbetsvillkoret.
Om du har varit företagare kommer FPA att be dig lämna in de bilagor som behövs då din ansökan behandlas.
Arbetsvillkoret för företagare uppfylls när du under de senaste 48 månaderna arbetat som företagare i sammanlagt 15
månader. I arbetsvillkoret beaktas minst fyra månader långa perioder av företagsverksamhet då arbetsinkomsten enligt FöPL
och LFöPL samt förvärvsinkomsten enligt ArPL som intjänats som företagare har uppgått till sammanlagt minst 1 068 euro i
månaden (år 2019).
Granskningsperioden på 28/48 månader kan förlängas med högst 7 år av godtagbara orsaker, såsom studier, militärtjänst
eller vård av barn under 3 år.
Kopia av ansökan eller beslut om lönegaranti, om du har fått eller ansökt om lönegaranti för utebliven lön.
FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Bifoga intyg eller verifikat över de andra inkomster än
löneinkomster som du angett i punkt 6.
Verifikat på upphovsrättsersättning som betalats innevarande eller föregående år.
Verifikat på inkomster av företagsverksamhet.
Utredning om löner eller ersättningar som betalas från utlandet.
Du kan förtjäna 300 euro per månad eller 279 euro per 4 veckor utan att det påverkar dina arbetslöshetsförmåner.
Om du har hyresinkomster, bifoga förutom hyresavtal eller hyreskvitto även kvitton på de utgifter som uthyrningen medför (till
exempel värmeavgifter, vattenavgifter och bolagsvederlag).
Verifikat på ränteinkomster av depositioner behövs endast för depositioner på över 2 000 euro.
Föräldrarnas inkomster, om du bor i dina föräldrars hushåll och inte deltar i verksamhet enligt överenskommelse med TE-byrån:
FPA-blankett TT 1cr (Utredning - Föräldrarnas inkomster – Arbetsmarknadsstöd)
Övriga bilagor:
Intyg av en läkare eller en hälsovårdare om du på grund av sjukdom varit frånvarande från verksamhet som avtalats med TEbyrån och frånvaron varat över 3 deltagardagar i följd.

11. Övriga upplysningar

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

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

12. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Ort och 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.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dina uppgifter.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

