En baby på väg?
Så här söker du stöd från FPA

1.

När du väntar barn

Besök rådgivningen före den 5 graviditetsmånaden. Meddela din arbetsgivare
att du ska bli mammaledig senast 2 månader i förväg. Sök moderskapspenning
och moderskapsunderstöd på webben 2 mån före beräknat nedkomstdatum.
Du kan samtidig söka barnbidrag och föräldrapenning.

2.

Kom ihåg att posta graviditetsintyget och
andra bilagor till en FPA-byrå.

3.

Du blir mammaledig 30 vardagar före
beräknad nedkomst (eller tidigast 50
vardagar tidigare). Då börjar du få
moderskapspenning.

4.
Pappa,

kom ihåg att meddela din arbetsgivare om din
kommande faderskapspledighet senast 2 månader
i förväg. Kom överens om ledighetens tidpunkt.
Faderskapspenningen kan du söka före eller efter
faderskapsledigheten.

Servicenumret för barnfamiljer mån–fre klo 8–18
020 692 226
Sök stöd på webben www.fpa.fi/etjanst
Mer information: www.fpa.fi/foralder

En baby i huset

Så här sköter du dina FPA-ärenden

5. Babyn föds

Barnbidraget börjar. Pappan kan inleda sin pappaledighet nu eller senare. Mamman
går på efterkontroll och skickar intyget till FPA. Intyget behövs för utbetalning av
föräldrapenning.

ca 3 mån
6. Barnet
FPA börjar betala föräldrapenning till pappan
eller mamman eller båda turvis.

7.
Barnet ca 6-7 mån
Mamma: avbryt din föräldrapenning i god tid och spara 12 vardagar till
pappan om han ska ta ut sin pappamånad.
Pappa: Om du utnyttjar pappamånaden ska du meddela det till din
arbetsgivare minst 2 mån i förväg. Sök stöden på FPA:s webbtjänst 2
månader innan föräldrapenningen annars skulle ta slut - eller meddela
FPA att du skjuter fram pappamånaden.

8.
Vårdledig

Om du tar vårdledigt, meddela det till din arbetsgivare minst 2
månader i förväg. Sök vårdpenning på webben. Både mamman
och pappan kan vara vårdlediga samtidigt om båda tar partiell
vårdledighet och sköter barnet olika tider. Om barnet har privat
dagvård kan ni ansöka om stöd för privat vård hos FPA.

ca 9 mån
9. Barnet
Föräldrapenningen upphör. Pappamånaden kan börja nu eller senare.
Före pappamånaden och efter den kan föräldrarna ta vårdledigt tills
barnet fyller 3 år.
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