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Meddelande om elektronisk ansökan om ersättning för företagshälsovård  
 
 
Från och med räkenskapsperioder som startar 2023 erbjuder vi våra kunder möjligheten att 
ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård genom att överföra elektroniska 
förhandsuppgifter till FPA i stället för den traditionella pappersblanketten.  
 
Logga in på tjänsten för ersättning av företagshälsovård med Suomi.fi-identifikation. Du kan 
identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort. Den som använ-
der tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen (arbetsgivaren) för att kunna be-
handla ersättningsansökans förhandsuppgifter. Mera information och anvisningar om e-tjäns-
ten för ersättning av företagshälsovård och hur den fungerar finns på FPA:s webbplats.  
 
Efter att räkenskapsperioden gått ut ska arbetsgivaren kontrollera i FPA:s e-tjänst att företags-
hälsovårdens förhandsuppgifter har lämnats in till e-tjänsten. Arbetsgivaren kontrollerar att de 
inlämnade uppgifterna är korrekta och kompletterar vid behov uppgifterna om kostnader. Vi 
skickar in uppgifterna om kostnaderna som anknyter till ersättningsansökan till FPA inom två 
månader från att räkenskapsperioden gått ut. Arbetsgivaren ansöker av FPA om ersättning 
för kostnaderna för företagshälsovård inom sex månader från att räkenskapsperioden gått ut. 
  
Förhandsuppgifterna till företagshälsovårdens ersättningsansökan skickas in i enlighet med de 
uppgifter om räkenskapsperioden som finns i vårt system. Om det sker ändringar som gäller 
räkenskapsperiodens längd ska om detta meddelas så snabbt som möjligt till vår fakturering 
på adressen laskutus@tyoplus.fi.  
 
Om ert företag har intresse att elektroniskt ansöka om ersättning för kostnaderna för företags-
hälsovård i FPA:s e-tjänst ber vi er meddela om detta per e-post till adressen 
laskutus@tyoplus.fi. Vänligen ange i meddelandet företagets namn och FO-nummer samt kon-
taktpersonens uppgifter. 
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Så här söker du ersättning  
för kostnader för företagshälsovård  

1. Logga in på tjänsten
• Logga in med Suomif.fi-identifikation. 
• Du behöver även en Suomi.fi-fullmakt:

• Om du vill behandla ansökan behöver du 
fullmakten Behandla arbetsgivarens ersätt-
ningsansökan för företagshälsovård. 
• Om du vill göra en ny ansökan behöver du 
fullmakten Skicka arbetsgivarens ersättnings-
ansökan för företagshälsovård

2. Välj ansökningssätt (bild 1)  
• Om du företräder en arbetsgivare med bara 
ett verksamhetsställe, välj

• Jag ansöker om ersättning med en enda  
ansökan. 

• Om du företräder en arbetsgivare med flera 
verksamhetsställen, välj någondera av följan-
de:

• Jag ansöker om ersättning för samtliga  
verksamhetsställen med en enda ansökan.
• Jag ansöker om ersättning separat för varje 
enskilt verksamhetsställe.

3. Utnyttja förhandsuppgifterna (bild 1)

På sidan Förhandsuppgifter kan du överföra 
de elektroniska uppgifter som serviceprodu-
centen har skickat och använda dem som un-
derlag i ansökan. Förhandsuppgifterna syns 
bara om du har kommit överens med din ser-
viceproducent om elektronisk förmedling av 
uppgifterna. 

• Välj först de uppgifter som du vill behandla. 
Därefter kan du

• välja Rapport för att skapa en rapport med 
uppgifterna.
• välja Kontrollera uppgifterna för att kontroll-
era uppgifterna.
• överföra de färdiga, kontrollerade uppgif-
terna till den egentliga ansökan genom att 
välja Gör ansökan och gå vidare till att kom-
plettera ansökan.

(bild 1)

Arbetsgivare kan fylla i och skicka ansökan via e-tjänsten för företagshälsovård på  
www.fpa.fi/arbetsgivare. För tjänsten behöver arbetsgivaren FO-nummer.  
Ansökningstiden är 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

4. Gör ansökan utan elektroniska  
 förhandsuppgifter (bild 1)

Du kan också göra ansökan med uppgifter 
som serviceproducenten har skickat på annat 
sätt. Välj då Ansökan utan förhandsuppgifter 
och tryck Gör ansökan. 



(bild 2)

(bild 3)

5. Gör ansökan 
• Ange den räkenskapsperiod som ansökan 
gäller.
• Välj på sidan Val av verksamhet (bild 2) de 
kostnads- och verksamhetsuppgifter som du 
har för avsikt att uppge i ansökan. Dina val 
avgör vilka sidor du får fram då du går vidare. 
Du kan gå tillbaka för att korrigera ett felaktigt 
val på sidan Val av verksamhet.
• Om företaget har flera verksamhetsställen 
ska du på sidan Uppgifter om den sökande  
välja det verksamhetsställe vars uppgifter du 
behandlar. Du ser rätt uppgift om verksam-
hetsstället i punkten Arbetsgivarens signum i 
det senaste beslutsbrevet från FPA. 

6. Kontrollera och skicka ansökan
• På sidan Sammandrag visas ansökan med 
uppgifter som du fyllt i. Vid behov kan du 
spara och skriva ut utkastet.
• Kontrollera ännu uppgifterna, godkänn 
och skicka ansökan. 
• Du får en bekräftelse i e-tjänsten när FPA 
har fått din ansökan. Du kan skriva ut ansö-
kan genom att välja Skriv ut sammandrag. 
• Ansökan syns också på sidan Tidigare an-
sökningar. När ansökan har handlagts ser 
du beslutet under rubriken Beslut.

7. Kom ihåg
• Gå alltid vidare i e-tjänsten genom att klicka på Fortsätt. Om du vill gå tillbaka i ansökan, välj den 
punkt du vill gå till i menyn. Använd inte webbläsarens funktioner Föregående eller Back. 
• Du kan avbryta och spara din ansökan som utkast. Försäkra dig då om att du är på den sista sida där 
du har antecknat något. Välj därefter Fortsätt, så öppnas följande sida. Välj Fortsätt senare och Spara och 
avsluta. Uppgifterna sparas fram till och med sidan före den där du valde Fortsätt senare.
• Du kan fortsätta att fylla i ansökan genom att på sidan Förhandsuppgifter välja Oavslutad ansökan och 
Fortsätt. En oavslutad ansökan förvaras i 6 månader (bild 3) 
• E-tjänsten kontrollerar att du fyller i alla obligatoriska uppgifter. Om en uppgift saknas kommer du inte 
vidare. Tjänsten kontrollerar också automatiskt att du ger uppgifterna i rätt format, och du uppmanas 
rätta felaktiga uppgifter. 
• E-tjänsten har en tidsgräns. Om du inte går vidare inom 30 minuter avbryts kontakten utan att uppgif-
terna sparas.

 www.fpa.fi/arbetsgivare-foretagshalsovard
 tyoterveyshuolto@kela.fi 

  020 634 4908 
 (må–fr kl. 9–11)
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