Arbetspensionsanstalterna

Anvisningar för ansökan om
arbetspensionsrehabilitering

Du kan ansöka om arbetspensionsrehabilitering på blanketten Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r).
Information om arbetspensionsrehabilitering finns på internet på din egen arbetspensionsanstalts webbplats och www.arbetspension.fi
Innan du ansöker om arbetspensionsrehabilitering är det bra att diskutera frågan med en sakkunnig vid den egna företagshälsovården,
arbetspensionsanstalten, FPA eller inom hälso- och sjukvården.
Sänd ansökan till din egen arbetspensionsanstalt. Arbetspensionsanstalten ger råd i frågor som gäller arbetspensionsrehabiliteringen
och handläggningen av ansökan.
Om du lämnar in ansökan på FPA, vidarebefordrar FPA den till arbetspensionsanstalten.
Arbetspensionsrehabilitering
Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering. Arbetspensionsanstalterna beviljar yrkesinriktad rehabilitering för
personer som redan varit en längre tid i arbetslivet, som fortfarande arbetar eller vilkas arbete upphörde för inte så länge sedan.
Sökandens hälsotillstånd måste vara försvagat så att han eller hon utan yrkesinriktad rehabilitering löper risk att bli sjukpensionerad
inom de närmaste åren. Målet för arbetspensionsrehabiliteringen är alltid att personen i fråga ska kunna återvända till arbetslivet
eller fortsätta i ett arbete som är lämpligt med tanke på hälsotillståndet.
Arbetspensionsrehabilitering beviljas bl.a. i form av
• arbetsprövning inom det egna arbetet eller något annat arbete
• arbetsträning
• utbildning som leder till arbete eller till ett yrke
• näringsstöd för att inleda eller fortsätta med näringsverksamhet.
Sökanden kan få ett förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering. Beslutet gäller i nio månader från det att beslutet
vunnit laga kraft. Ett förhandsbeslut utfärdas ofta i de fall där det konstateras att personen har rätt till arbetspensionsrehabilitering,
men det inte finns en plan för yrkesinriktad rehabilitering eller planen behöver preciseras. Vid behov ger din egen arbetspensionsanstalt hjälp och råd om hur planen ska uppgöras.
Vissa sociala förmåner är pensionsgrundande. De inverkar på beloppet av rehabiliteringspenning som betalas enligt arbetspensionslagarna.
Uppge de lagstadgade ersättningar och pensioner som efterfrågas på ansökningsblanketten. Uppge också de pensioner och
ersättningar som betalas från något annat land än Finland och bifoga kopior av besluten.
Lämna uppgifter om följande förmåner som betalats till dig under innevarande och föregående år:
• sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning
• rehabiliteringspenning
• inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
• ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkringen
• grunddagpenning för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd • ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfall i militärtjänst
• grundstöd och förtjänststöd enligt lagen
• ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringen
om offentlig arbetskraftsservice
• moderskapspenning, särskild moderskapspenning,
• vuxenutbildningsstöd
faderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning
• alterneringsersättning
• hemvårdsstöd
• utbildningsdagpenning
• specialvårdspenning
• dagpenning vid smittsam sjukdom
Man tjänar också in pension för yrkesinriktad grundexamen, lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen (examina som avlagts 1.1.2005 eller senare).
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM DEN SOM SÖKER ARBETSPENSIONSREHABILITERING
EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas i samband med ditt rehabiliteringsärende
på FPA, arbetspensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.
Varför behandlas dina personuppgifter på FPA, arbetspensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen?
Dina personuppgifter behövs när ditt rehabiliteringsärende avgörs.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Finlands lagstiftning, EU:s dataskyddsförordning och överenskommelserna om
social trygghet.
Om arbetspensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen inte får de uppgifter som de ber om, kan de inte avgöra ditt ärende.
Uppgifter som samlats in för avgörandet av ett rehabiliteringsärende används också för statistik och forskning.
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA kan i enskilda fall använda uppgifter som den fått i samband med handläggningen av
ett rehabiliteringsärende också i andra ärenden som gäller LPA-förmåner, om uppgifterna påverkar den andra förmånen och de
enligt lag ska beaktas vid förmånsärendet i fråga.
Handläggningen av rehabiliteringsansökan grundar sig på lag, vilket innebär att man inte kan motsätta sig behandlingen av
personuppgifter. Du har inte rätt att be att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen av rehabiliteringsärendet raderas.
Du kan inte heller be att de uppgifter som samlats om dig överförs till ett system utanför arbetspensionsanstalten, FPA eller
Pensionsskyddscentralen, eftersom rätten till dataportabilitet enligt EU-förordningen inte gäller lagstadgad socialförsäkring.
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Arbetspensionsanstaltens, FPA:s och Pensionsskyddscentralens rätt att skaffa och utlämna personuppgifter om dig
Arbetspensionsanstalten, FPA och Pensionsskyddscentralen har rätt att skaffa och utlämna uppgifter som är nödvändiga för
avgörandet av ett rehabiliteringsärende. Dina personuppgifter behandlas för att rehabiliteringsärendet ska kunna skötas smidigt.
FPA, arbetspensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen har med stöd av lagen rätt att utlämna och skaffa uppgifter som behövs
för handläggningen av ärendet.
Om behandlingen av dina personuppgifter eller utlämnandet av dem inte grundar sig på lag, ber man om ditt samtycke. Du kan
senare återta samtycket.
Arbetspensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen kan i samband med att rehabiliteringsärendet ta kontakt bl.a. med din
arbetsgivare, olika myndigheter eller försäkringsanstalter. Enligt EU:s dataskyddsförordning och överenskommelser om social
trygghet mellan stater kan uppgifter om dig vid behov utlämnas till EU- och EES-länderna, Schweiz och länder utanför EU.
Du har rätt att kontrollera dina uppgifter
Du har rätt att kontrollera uppgifterna när du vill veta vilka uppgifter om dig som har sparats i FPA:s, arbetspensionsanstaltens och
Pensionsskyddscentralens register.
Begäran att få kontrollera uppgifterna ska du göra separat hos varje inrättning som behandlar ditt rehabiliteringsärende. Du kan
begära att felaktiga uppgifter rättas, om det är ändamålsenligt med tanke på avgörandet av ärendet. Du kan få en kopia av dina
personuppgifter.
I allmänhet är det avgiftsfritt att be om sina uppgifter och få svar.
Om arbetspensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter fast du har bett
om det, får du ett meddelande om saken senast inom en månad. Tidsfristen kan förlängas med två månader. Om din begäran inte
kan tillmötesgås, anger arbetspensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen orsaken.
Om du är missnöjd med hur ett ärende som gäller dina personuppgifter har avgjorts har du rätt att överklaga det hos dataombudsmannen.
Bevarandet av dina personuppgifter
De uppgifter som behövs vid handläggningen av ett rehabiliteringsärende bevaras den tid som bestäms i lagen. I allmänhet är tiden
den försäkrades livstid och de fem följande kalenderåren efter den.
Automatisk handläggning
Arbetspensionsanstalten, FPA och Pensionsskyddscentralen har enligt lag rätt att fatta automatiska beslut. Vid automatisk handläggning kan ett rehabiliteringsärende avgöras så att beslutet utfärdas automatiskt på basis av uppgifter som samlats ur olika
uppgiftskällor.
Sjukpensions- och rehabiliteringsärenden och andra ärenden som innehåller medicinska frågor behandlas inte helt automatiskt,
eftersom en legitimerad läkare alltid deltar i beredningen av sådana ärenden på arbetspensionsanstalterna och FPA.
Registeransvarig
FPA och din arbetspensionsanstalt är registeransvariga. Uppgifter som gäller rehabiliteringsärenden införs också i Pensionsskyddscentralens register.
Din arbetspensionsanstalt, FPA och Pensionsskyddscentralen har en dataskyddsansvarig person.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna till din egen arbetspensionsanstalt hittar du på dess webbsidor eller på www.arbetspension.fi.
Pensionsskyddscentralens kontaktuppgifter finns på www.etk.fi. Du får också kontaktuppgifterna till Pensionsskyddscentralen och
din egen arbetspensionsanstalt genom att ringa till Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 20.
FPA:s kontaktuppgifter finns på www.fpa.fi. Du kan också ringa till FPA, tfn 020 692 202.

