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En lista som ges i samband med rådgivning och som ger information 
om vilka tjänster man kan ansöka om och var.



a) Hos FPa (på lokalbyrån eller på Internet):

FPa:s riksomfattande servicenummer (mån–fre kl. 8–18):  

Var ansöker man i allmänhet om social- och hälsovårdens tjänster?

Moderskapsunderstöd
Adoptionsbidrag
Barnbidrag
Moderskaps-, faderskaps- och 
föräldrapenning
Partiell vårdpenning
Stöd för hemvård av barn
Stöd för privat vård
Underhållsstöd
Specialvårdspenning för föräldrar 
till sjukt barn
Läkar- och tandläkararvoden
Ersättning för kostnader för resor 
till behandlingar, undersökningar 
eller rehabilitering, avgiftstak
Läkemedelsersättningar, avgiftstak
Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning
Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringspenning för ungdomar
Rehabilitering
Handikappbidrag för personer 
under 16 år
Handikappbidrag för personer 
över 16 år
Vårdbidrag för pensionstagare
Kostersättning vid celiaki
Företagshälsovård
Studiestöd

Bostadstillägg för studerande
Statsgaranti för studielån
Studielånsavdrag
Räntebidrag
Skolresestöd
Militärunderstöd
Allmänt bostadsbidrag
Arbetslöshetsdagpenning 
(stöd också under utbildning)
Arbetsmarknadsstöd 
(stöd också under utbildning)
Dyra hjälpmedel som gravt handikap-
pade behöver för arbete eller studier
(eller skäliga anpassningsåtgärder 
som arbetsgivaren måste vidta)
Näringsstöd för funktionshindrad 
företagare eller yrkesutövare
Alterneringsersättning (ansökning görs 
i allmänhet hos arbetslöshetskassan)
Särskilt stöd till invandrare
= garantipension fr.o.m. 1.3.2011
Folkpension
Garantipension fr.o.m. 1.3.2011
Allmän familjepension
Annan pension
Bostadsbidrag för pensionstagare
Barnförhöjning
Tolkningstjänster fr.o.m. 1.9.2010

Stöd till värnpliktiga ............... 020 692 220
Bostadsbidrag ................................ 020 692 221
Pensionsärenden ......................... 020 692 222
FPA-kortet och EU-
sjukvårdskortet .............................. 020 692 223
Rehabilitering ................................ 020 692 225
Stöd till barnfamiljer .............. 020 692 226

Flyttning till/från 
Finland ................................................. 020 692 227
Efterlevandepensioner .......... 020 692 228
Studiestöd ......................................... 020 692 229
När du insjuknar ......................... 020 692 224
Stöd till arbetslösa ..................... 020 692 230
Handikappbidrag ....................... 020 692 231



b) Hos kommunens socIalbyrå:

c) Hos kommunens Hälsovårdsverk:

d) Hos skattebyrån:

e) Hos te-byrån (arbets- och näringsbyrån, tid. arbetskraftsbyrån):

Handikappservice för gravt 
handikappade:

Färdtjänst och ledsagarservice
Serviceboende
Ändringsarbeten i bostad
Redskap och anordningar i bostad
Personlig assistent 1.9.2009 för 
gravt handikappade

Hemtjänst, hemvård
Stöd för närståendevård
Utkomststöd
Kommuntillägg för sysselsättnings-
åtgärder (tillägg till TE-byråns 
lönesubvention)

behovsprövad handikappservice:
Rehabiliteringshandledning och 
anpassningsträning
Redskap, maskiner och anordningar 
för att klara av de vardagliga 
sysslorna
Extra kostnader för kläder
Särskilda extra kostnader

Omsorgsgaranti
Social kreditgivning 
(kommunvis)
Ekonomi- och skuldrådgivning
Socialombud

Vårdgaranti, vårdkedjor mellan 
primärvård och specialsjukvård
Hälsovårdens rehabiliteringstjänster
Hjälpmedel

Hemsjukvård
Avgiftstak för kommunal hälso- 
och sjukvård
Patientombud

Avdrag för nedsatt 
skattebetalningsförmåga

Invalidavdrag
Hushållsavdrag

Lönesubvention, lönesubventionssedel
Stöd till arbetsgivare för special-
arrangemang på arbetsplatsen
Arbetspraktik
Arbetsprövning

Undersökning av arbetsförmågan 
(Obs! Utförs också av andra 
instanser)
Sysselsättningspolitiskt understöd 
från ELY-centralen



riksomfattande rättshjälpsinfo
tel. 0100 86201

mån–ons och fre kl. 13.30–15, tor kl. 9–11

skuldlinjen – avgiftsfri rådgivningstelefon
mån–fre kl. 10–14, tel. 0800 98009

Skuldlinjen erbjuder rådgivning för personer och deras anhöriga som på grund 
av olika skulder och obetalda räkningar råkat ut för ekonomiska svårigheter.

marja eronen, ordförande för arbetsgruppen Hälsa och fattigdom i eaPn-FIn
marja.eronen@reumaliitto.fi, gsm 040 825 5694

F) Hos PolIsstatIonen:

g) Hos tullen:

Finlands nätverk mot fattigdom och utslagning

Parkeringstillstånd för handikappade

Återbäring av bilskatt


