
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 arbetspensionsanstalternas webbplatser och 
adresserna www.arbetspension.fi och www.etk.fi. På Arbetspension.fi hittar du kontaktuppgifterna till din egen 
pensionsanstalt. Ansökningsblanketter och bilagor till dem finns på internet. Ansökningsblanketter, broschyrer 
och information om yrkesinriktad rehabilitering får du också från din egen arbetspensionsanstalt, Pensionsskydds-
centralen och FPA.

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 arbets-
pensionsrehabiliteringen och handläggningen av ansökan.

Om du lämnar in ansökan på FPA, vidarebefrodrar FPA ansökan 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. Den sökandes hälsotillstånd måste vara försvagat så att han eller hon utan 
yrkesinriktad rehabilitering löper risk att bli sjukpensionerad inom de närmaste åren. Målet för arbetspensions-
rehabiliteringen 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 ansöknings-
blanketten. 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, • ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfall i 

 arbetsmarknadsstöd   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

 

Man tjänar också in pension för yrkesinriktad grundexamen, lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen och högre 
högskoleexamen (examina som avlagts 1.1.2005 eller senare).
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Ange ditt kontonummer och grundprocenten vid innehållning av skatt på lön på blanketten. Vid beskattningen av 
den rehabiliteringspenning som arbetspensionsanstalten betalar kan man använda den procentsats (höjd med två 
procentenheter) som används för innehållning av skatt på lön (förskottsinnehållningen är dock alltid minst 20 procent). 
På rehabiliteringstillägget tas det ut 40 procent i skatt. Du kan också lämna in ett nytt skattekort till arbetspensions-
anstalten som verkställer förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen.

Behandling och registrering av de uppgifter som du lämnat på ansökningsblanketten

Vid handläggningen av din ansökan använder arbetspensionsanstalten bl.a. Pensionsskyddscentralens och 
arbetspensionsanstaltens egna registeruppgifter. De uppgifter som du har lämnat på ansökningsblanketten 
registreras hos Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalt som handlägger din ansökan. Dessa register-
förare behöver uppgifterna för att kunna handlägga ditt rehabiliteringsärende.

Du har rätt att få insyn i registeruppgifterna om dig och också rätt att på begäran få kopior av uppgifterna 
(26 § i personuppgiftslagen). Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska framföras personligen eller i en egen-
händigt undertecknad eller på annat sätt tillförlitligt bestyrkt handling. Du har rätt att högst en gång per år få 
kopior av dina uppgifter avgiftsfritt.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad har du rätt att kräva att uppgiften 
rättas, tas bort eller kompletteras. Rättelseyrkandet ska göras skriftligt. Beskriv noggrant vad vad du vill få rättat, motivera 
ditt krav och lämna den uppgift som du anser vara riktig.
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