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Stöd för funktionshindrade - 
esperanto finska
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu
työkyvyttömyysavustukseen?

Peti kie vi povas trovi, se vi povas ricevi profitojn de invalideco

Estas la poŝmono imponibla? Onko avustus verovapaata?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Stöd för funktionshindrade - 
esperanto finska
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan
avustuksia?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi
estas prizorgita?

Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta
saan tukia?

Peti se vi devas esti rilatita al la persono, ke vi estas prizorgita por ricevi la poŝmonon

Kiom da horoj semajne mi devas flegi la
persono por esti elektebla peti la profitojn?

Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia
henkilöstä tukien saamiseksi?

Peti kiom da horoj semajne, ke vi devas flegi la personon por esti elektebla por peti la profitojn

Estas la poŝmono imponibla? Onko tuki veronalaista?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön
tukiin?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Voinko valittaa päätöksestä?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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