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Ansökan om avbytarservice 
för enskild pälsfarm

3. Uppgifter om den första sökande av avbytarservice
Efternamn och alla förnamn

Telefonnummer

Personbeteckning

Näradress, postnummer och postanstalt

E-postadress

1. Uppgifter om pälsfarmen

Telefonnummer

FO-nummer

Näradress, postnummer och postanstalt

Vi ordnar avbytarservicen själv

E-postadress

Hur verksamheten på pälsfarmen beskattas

Antal pälsdjur på farmen som hålls för avelsändamål och typ av pälsdjur

Klassificering av minkfarmen

FöPL-anstaltens namn 

Sökanden har en obligatorisk FöPL-försäkring i vilken ingår den pälsdjursuppfödning som bedrivs på ovan nämnda pälsfarm

Uppgiftsandel i procent av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen 

FöPL-försäkringens nummer

Anvisningar för ifyllande på sida 2.

Farmens namn

näringsskattelagen  
(beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet)

gårdsbruksskattelagen  
(beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk)

2. Tid som åtgår till skötseln av pälsdjuren

Hur många timmar åtgår i genomsnitt per dag till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen?

Kontaktspråk

Ansöker du om avbytarservice även på någon annan pälsfarm?

Utöver semester ansöker jag även om rätt att använda avbytarservice för i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare avsedd extraledighet.

3. Uppgifter om den andra sökande av avbytarservice (finns det fler än två sökande ska en ny ansökan ifyllas) 

1 (2)

Hur avbytarservicen ordnas

PASL

Blanketten ska återlämnas till den lokala enheten 
senast den 30.10 under innevarande år.

Den lokala enhetens namn och adress

Får du full invalidpension som beviljats tillsvidare, rehabiliteringsstöd 
av samma storlek som full invalidpension, eller arbetslivspension?

Rävar, st Finnsjubbar, st Minkar, st Andra, vilka?, st

Har inte virustestats Ja, vilken klass?Vi anlitar den lokala enhetens avbytarservice

Svenska Finska

Ja, i kraft sedan

under behandlingfår inte

nej ja, farmens namn:

får

Ansökan om FöPL-försäkring inlämnad, datum

Efternamn och alla förnamn

Telefonnummer

Personbeteckning

Näradress, postnummer och postanstalt

E-postadress

FöPL-anstaltens namn 

Sökanden har en obligatorisk FöPL-försäkring i vilken ingår den pälsdjursuppfödning som bedrivs på ovan nämnda pälsfarm

Uppgiftsandel i procent av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen

FöPL-försäkringens nummer

Kontaktspråk

Ansöker du om avbytarservice även på någon annan pälsfarm?

Utöver semester ansöker jag även om rätt att använda avbytarservice för i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare avsedd extraledighet.

Får du full invalidpension som beviljats tillsvidare, rehabiliteringsstöd 
av samma storlek som full invalidpension, eller arbetslivspension?

Svenska Finska

Ja, i kraft sedan

under behandlingfår inte

nej ja, farmens namn:

får

Ansökan om FöPL-försäkring inlämnad, datum

Diarienummer
Den lokala enhetens anteckningar
Ansökan inlämnad, datum

Jag ansöker om avbytarservice för enskild pälsfarm för år 

% (av antalet timmar i punkt 2)

 timmar/dag

% (av antalet timmar i punkt 2)



Punkt 1 Ansökan ska göras pälsfarmsvis. Om pälsfarmen består av flera separata enheter ska adresserna till dem alla uppges på en särskild bilaga.

Punkt 2   Uppskatta hur många timmar som i genomsnitt åtgår till den dagliga skötseln av pälsdjuren på denna farm. Med daglig skötsel avses sådana arbeten 
som utförs varje dag eller nästan varje dag, exempelvis utfodring och rengöring av burar.

Punkt 3   Den som ansöker om avbytarservice ska bifoga en utredning som bestyrker att han eller hon har en obligatorisk FöPL-försäkring. Som sådan utredning 
betraktas exempelvis ett försäkringspremieverifikat eller -inbetalningskort som gäller pågående tid, eller en kopia av försäkringsbeslutet då det är fråga 
om en ny försäkring.

   I punkten ”Uppgiftsandel av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen” anges sökandens egen andel i procent av den totala 
arbetstid som antecknats i punkt 2 på blanketten. 

   Pälsdjursuppfödarna ska på förhand skriftligen ansöka om rätt till all avbytarservice. Kryssa för punkten för ansökan om extraledighetsavbytartjänst om 
du utöver semester vid behov och om villkoren uppfylls vill anlita sådan extraledighetsavbytartjänst som avses i lagen om avbytarservice för pälsdjurs-
uppfödare.

Punkt 4  I denna punkt ska du uppge alla andra personer som stadigvarande arbetar på pälsfarmen och som inte har antecknats som sökande av avbytarservice 
i punkt 3. Anteckna om det är fråga om arbetstagare eller pälsdjursuppfödare. Med pälsdjursuppfödare avses en person som bedriver pälsdjursupp-
födning och som är skyldig att teckna en obligatorisk FöPL-försäkring för pälsdjursuppfödningen och har en sådan försäkring i kraft eller en ansökan 
om försäkring under behandling.

   För varje person som stadigvarande arbetar på farmen anges hans eller hennes uppgiftsandel i procent av de arbeten som hör till den dagliga skötseln 
av pälsdjuren på farmen. Personens uppgiftsandel ska alltid uppges oberoende av om personen i fråga uppfyller villkoren för avbytarservice eller inte. 
Uppgiftsandelarna ska beaktas i den totala arbetstid som antecknats i punkt 2.

Punkt 5  Om farmen anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar kan i denna punkt antecknas de avsedda semestertidpunkterna (18 dagar). 
I punkten antecknas också när foderbilen kommer till farmen under nämnda perioder (veckodagar och klockslag).

Punkt 6   Alla sökande på farmen ska underteckna ansökan. Genom sin underskrift samtycker sökanden till att den lokala enheten och LPA trots sekretess-
bestämmelserna får ge uppgifter som gäller honom eller henne till alla andra personer som ansökt om avbytarservice från samma pälsfarm. Sökanden 
är skyldig att meddela den lokala enheten för avbytarservice om någon av de uppgifter som getts på denna blankett ändras.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

6. Underskrifter (underskrifter av alla företagare som ansöker om avbytarservice)
Jag försäkrar att uppgifterna på blanketten är riktiga. Därtill försäkrar jag att pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i 
EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn samt att pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är föremål för ett av EU-kommissionen utfärdat återbetal-
ningskrav. Mera information om här avsedda EU:s regler om statligt stöd för jordbrukssektorn får du av den lokala enheten eller på LPA:s webbplats www.lpa.fi.

Vid sidan av de uppgifter som getts på denna blankett kan även andra uppgifter, som finns hos LPA och som kan inverka på avgörandet, användas när ditt ersättnings-
ärende behandlas. Uppgifter kan också skaffas av skatteförvaltningen, annan pensionsanstalt samt av andra instanser, av vilka LPA har lagstadgad rätt att få uppgifter.

De uppgifter som fåtts i samband med behandlingen kan lämnas ut till skatteförvaltningen och andra instanser som trots sekretessbestämmelserna har rätt att få dessa 
uppgifter. LPA kan använda de uppgifter som den fått även vid behandlingen av andra ärenden om uppgifterna behövs för att ett annat ärende ska kunna avgöras.

Användning av uppgifter

4. Andra personer som stadigvarande arbetar på farmen (om fler än två andra personer arbetar på farmen ska en ny ansökan ifyllas)
Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Uppgiftsandel i procent av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen

Pälsdjursuppfödare (har gällande FöPL-försäkring från denna pälsfarm eller ansökan under behandling)

Pälsdjursuppfödare (har gällande FöPL-försäkring från denna pälsfarm eller ansökan under behandling)

Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Uppgiftsandel i procent av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen

5. Förslag till semestertidpunkter (gäller bara dem som anlitar den lokala enhetens service)
Tidpunkt för avbytartjänsten

Tidpunkterna för avbytartjänsterna meddelas senare, dock i ett så tidigt skede som möjligt och 
i fråga om semesteravbytartjänster senast 2 månader före den planerade semestertidpunkten.

Anvisningar för ifyllande av blanketten

Meddela dagar och ankomsttider då foderbilen kommer till farmen under den
föreslagna perioden

Underskrift och namnförtydligande

Jag har läst dataskyddsbeskrivningen i vilken det anges hur mina personuppgifter behandlas hos LPA. lpa.fi/avbytarservice-gdpr

Arbetstagare

Arbetstagare

% (av antalet timmar i punkt 2)

% (av antalet timmar i punkt 2)

https://www.mela.fi/sv/
http://lpa.fi/avbytarservice-gdpr
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