
 
 

           

  

 

Information om FPA:s förmåner och tjänster i mathjälpens 

matkassar? 
 
Samfund och organisationer som hör till mathjälpen kan beställa FPA:s broschyrer avgiftsfritt.  
FPA uppbär inte heller någon avgift för att skicka broschyrerna. Nedan hittar du information om att 
beställa broschyrer och om vilka FPA-broschyrer som har tryckts upp och går att beställa.  
 
Så här kan du beställa broschyrer 
 

• per e-post: lomakevarasto@kela.fi  

• per telefon: 020 63 47703 (vardagar kl. 12–14) 

• Berätta ditt namn, din adress, vilken broschyr du vill beställa, språk och antal broschyrer.  

 
Fickbroschyr om FPA:s tjänster 

• Gör det enkelt -fickbroschyren innehåller FPA:s servicenummer och en länk till tidsbokningen 
på nätet. 

 
Broschyrer om FPA:s förmåner på lätt svenska (8 kpl)  
 

• Barnfamiljer (pdf)  

Lättläst om familjeförmåner och stöd om ett barn insjuknar 

• Allmänt bostadsbidrag (pdf)  

Lättläst om stöd för boende 

• Sjukdom och rehabilitering (pdf) 

Lättläst om ersättningar och dagpenningar vid sjukdom och rehabilitering samt handikappbi-

drag 

• Stöd för studerande och värnpliktiga (pdf) 

Lättläst om stöd för studerande och värnpliktiga 

• Arbetslöshet (pdf) 

Lättläst om stöd vid arbetslöshet 

• Pensioner och andra stöd för pensionstagare (pdf) 

Lättläst om FPA-pensioner, bostadsbidrag och vårdbidrag 

• Utkomststöd (pdf) 

Lättläst om grundläggande utkomststöd 

• Kort om utkomststödet (pdf) 

Flyer med det viktigaste om utkomststödet 

• Flytta till eller från Finland (pdf) 

Lättläst om vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland. 
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https://www.kela.fi/documents/10180/0/Grundlaggande_utkomstsod_broshyr_Fpa.pdf/a3ea2777-3f2c-466d-a60c-009210efac5f
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https://www.kela.fi/documents/12084/0/Flytta_till_Finland_eller_utomlands_broschyr_Fpa.pdf
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Broschyrer på andra språk 
 

• Tryckta versioner av förmånsbroschyrerna: 

o finska 

o engelska 

o ryska  

o estniska. 

• Kort om utkomststödet –broschyren på andra språk:  

o finska 

o engelska 

o estniska 

o ryska 

o somaliska 

o arabiska 

o kurdiska.  

 
Det bästa sättet att få ordning på FPA-ärenden under coronaepidemin? 

 

1. Om det är möjligt att sköta ärenden på nätet, är det här det snabbaste och behändigaste sättet 

att sköta FPA-ärenden.  

2. De flesta ärenden går att sköta helt och hållet per telefon, utan att alls besöka servicestället. 

3. Man kan också boka en telefontid. När FPA:s sakkunniga ringer upp, är samtalet avgiftsfritt för 

kunden. Man kan boka tid på nätet även för en annan person: www.fpa.fi/boka-tid. 

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
FPA:s kommunikation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FPA 

PB 450, 00056 Kela 

Telefon 020 634 11 

fornamn.efternamn@fpa.fi 

www.fpa.fi 
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https://www.kela.fi/web/en/brochures
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https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti.pdf/da113a8d-c8fb-41f8-95be-d589dafd10ef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_englanti.pdf/54576a70-52b9-4bca-9737-121f169865e4
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_viro.pdf/d020b7c8-e10c-419c-8559-071e479d9a29
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_ven%C3%A4j%C3%A4.pdf/21851751-cb38-43eb-a007-05c4bf47ca62
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_somali.pdf/9b705550-2f97-44ca-8a90-0bd896d15aef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_arabia.pdf/4bc323c3-1378-4117-8c60-3aaf5a80634c
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_kurdi.pdf/4a94ba58-c58c-4c46-a1eb-25cabb2f4d2c
http://www.fpa.fi/boka-tid

