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00 = behöver inte meddelas skattemyndigheterna
Stödtyp

XI = ansökningar/utbetalningsbeslut
Verifikatslag

ANSÖKAN OM /REDOVISNING AV ERSÄTTNING TILL KOMMUNEN FÖR 
ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERINGSSYFTE
Ersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beviljas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas 
utvecklings- ocn förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). Kontaktuppgifterna finns på addressen: www.keha-
keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot. Ansökan om ersättning kan ocså lämnas elektronisk bifogats NTM-
blanketten (allmän blanketter: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/lomakkeet). Läs också vad safs nedan under 
tillägsinformation.

Sökanden fyller i
Kommun FO-nummer

Adress

Postnummer Postanstalt

Kontaktperson

Telefon E-post

IBAN-kontonummer Bankens BIC-kod

Ersättningsperiod         /           20 -         /           20 Antalet ersättningsdagar sammanlagt  dagar

Den ansökta ersättningen sammanlagt (ersättningsdagar x 10,09 €)  € enligt vidstående specifikation.

Vi försäkrar att uppgifterna i ansökningen och dess bilagor är riktiga och att de personer som nämns i ansökningen har deltagit 
i arbetsverksamhet i rehabiliterinssyfte minst 4 och högst 8 timmar per dag. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har 
svarat mot innehållet i de aktiveringsplaner som utarbetats för personerna som nämns i bifogade specifikation. 
Arbetsverksamheten har anordnats i enlighet med lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)

www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
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Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Befattning i organisationen

Personer som har deltagit i arbetsverksamhet under ersättningsperioden
Kommun

Ersättningsperiod

        /           20 -        /           20 

Deltagare Personbeteckning Ersättningsdagar/person

TOTALT
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Ersättningsperiod
        /           20 
-
        /           20 
Antalet ersättningsdagar sammanlagt
 dagar
Den ansökta ersättningen sammanlagt (ersättningsdagar x 10,09 €)
 €
enligt vidstående specifikation.
Vi försäkrar att uppgifterna i ansökningen och dess bilagor är riktiga och att de personer som nämns i ansökningen har deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliterinssyfte minst 4 och högst 8 timmar per dag. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har svarat mot innehållet i de aktiveringsplaner som utarbetats för personerna som nämns i bifogade specifikation. Arbetsverksamheten har anordnats i enlighet med lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)
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Personer som har deltagit i arbetsverksamhet under ersättningsperioden
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-
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Deltagare
Personbeteckning
Ersättningsdagar/person
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