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Arbetspensionsrehabilitering
Om du riskerar att varaktigt förlora din arbetsförmåga på grund av sjukdom kan du delta i
yrkesinriktad rehabilitering och därmed få hjälp med att fortsätta arbeta eller återgå till arbetet. I
praktiken är det fråga om utbildning eller träning som leder till nya arbetsuppgifter eller ett nytt yrke.
Rehabiliteringen är effektivast då den inleds i ett tillräckligt tidigt skede. Du gör klokt i att diskutera
rehabiliteringsalternativet till exempel med företagshälsovården medan du ännu klarar av att arbeta.

Vem kan få arbetspensionsrehabilitering?
Du kan få yrkesinriktad rehabilitering, om
• dina inkomster eller dina FöPL-arbetsinkomster för de senaste fem kalenderåren uppgår till
sammanlagt minst 36 820,43 euro (2021)
• du har flera års arbetserfarenhet och en yrkesutbildning eller kompetens för ett yrke på basis av din
arbetshistoria
• du är anställd eller har varit arbetslös i max två år
• du löper stor risk att förlora din arbetsförmåga på grund av en diagnostiserad sjukdom
• rehabiliteringen sannolikt kan hindra dig från att bli arbetsoförmögen
• rehabiliteringen bedöms minska pensionskostnaderna
• du inte har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass
• du inte får yrkesinriktad rehabilitering på grund av ett olycksfall eller en trafikolycka.

Hur ansöker man om rehabilitering?
Om din arbetsförmåga har försvagats av hälsoskäl och det känns svårt för dig att orka i arbetet ska du
först ta upp problemet med din egen chef och med företagshälsovården. Om du är företagare kan du
vända dig till hälsovårdscentralen eller till oss för att få reda på vilka rehabiliteringsmöjligheter det finns.

Så söker du arbetspensionsrehabilitering
Du kan fylla i och skicka
din ansökan om
rehabilitering via vår
webbplats på veritas.fi/
rehabiliteringsansokan.

Du kan också skriva ut
ansökningsblanketten på
vår webbplats veritas.fi
eller beställa den från vår
pensionsrådgivning.

Posta ansökan portofritt till
adressen:
Veritas Pensionsförsäkring
Kod 5016380
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Våra specialister står till din tjänst på numret 010 195 634* och via e-post rehabilitering@veritas.fi.
Bekanta dig också med vår webbplats på adressen veritas.fi.
* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar dig vardagar
kl. 8–16.

Du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering genom att fylla i blanketten ”Ansökan om
arbetspensionsrehabilitering” och att bifoga ett B-läkarutlåtande samt arbetsgivarens utredning
om förhållandena i arbetet. För behandlingen av din rehabiliteringsansökan ska du göra upp en
rehabiliteringsplan, som anger vilka åtgärder som vidtas för att hjälpa dig att återgå till arbetet eller att
fortsätta arbeta. Du kan sända oss planen som bilaga till din ansökan eller i ett senare skede. Via oss
kan du också få hjälp med att göra upp din plan.

Rehabiliteringsmetoder
I planeringen av rehabiliteringen utreds i första hand om du kan fortsätta med samma arbetsuppgifter
som tidigare med hjälp av olika arrangemang på arbetsplatsen. Om detta inte är möjligt utreds vilka
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möjligheter du har att övergå till nya arbetsuppgifter med hjälp av arbetsprövning. Du kan till exempel
pröva på andra arbetsuppgifter som är lämpligare med tanke på ditt hälsotillstånd och som du har
yrkeskunskap för men som kräver inskolning. Uppgifter som kräver nya yrkesmässiga färdigheter kan du
fördjupa dig i också genom arbetsträning.
Du kan delta i arbetsprövning eller arbetsträning antingen hos din nuvarande eller hos en helt ny
arbetsgivare. Arbetsprövning kan vid behov inledas med kortare arbetsdagar.
Om du måste fortbilda dig för att kunna fortsätta arbeta utreds vilka möjligheter din arbetsgivare har att
erbjuda dig arbete som är förenligt med din nya utbildning. Utbildningen kan också kombineras med en
arbetsprövnings- eller arbetsträningsperiod. Omskolning kan öppna dörren till helt nya arbetsplatser på
den öppna arbetsmarknaden.
Om du är företagare kan du via arbetspensionsrehabiliteringen få stöd för investeringar som gör det
möjligt för dig att fortsätta arbeta. Även andra rehabiliteringsmetoder är möjliga antingen som företagare
eller om du övergår till lönearbete.

Utkomsten under rehabiliteringen
Vi stöder din yrkesinriktade rehabilitering genom att betala rehabiliteringspenning till dig under perioden
av aktiva rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringspenningen motsvarar din kalkylmässiga invalidpension
förhöjd med 33 procent.
Om du får lön under rehabiliteringsperioden betalas rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare till den
del som den motsvarar lönen.
Invalidpensionerade rehabiliteringsklienter får ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till sin pension.
Dessutom kan vi ersätta eventuella resekostnader på grund av rehabiliteringen och till exempel
kostnader för studiematerial i enlighet med Arbetspensionsförsäkrarna Telas anvisningar.
I motsats till kostnadsersättningar betraktas rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg som
skattepliktig inkomst.

Andra rehabiliteringsalternativ
Arbetspensionsrehabiliteringen är avsedd för personer som fortfarande är i arbetslivet eller som nyligen
har slutat arbeta. Arbets- och näringsbyråerna ansvarar för rehabiliteringen av långtidsarbetslösa.
Folkpensionsanstalten erbjuder huvudsakligen medicinsk rehabilitering samt yrkesinriktad rehabilitering
för personer som inte har rätt till arbetspensionsrehabilitering. Vidare kan Folkpensionsanstalten
betala ut partiell sjukdagpenning som stöd vid återgång till arbetet efter en lång sjukledighet.
Skadeförsäkringsbolagen erbjuder rehabilitering för personer som har förlorat sin arbetsförmåga till följd
av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller en trafikskada.

Från rehabilitering till pension
Genom framgångsrik rehabilitering och genom att fortsätta i arbetslivet förbättrar du också din utkomst
efter pensionering. Beloppet av din kommande ålderspension grundar sig på dina förvärvsinkomster. Om
rehabiliteringsperioden avbryts till exempel på grund av att ditt hälsotillstånd plötsligt försämras kan du
ansöka om invalidpension. En avbruten rehabiliteringsperiod försvagar inte ditt pensionsskydd, eftersom
en invalidpension som börjar inom två år efter avslutad rehabilitering beräknas som om den hade börjat
före rehabiliteringen. Du intjänar dock ingen ny arbetspension under rehabiliteringsperioden.

Har du frågor om rehabilitering?
Kontakta våra specialister: rehabilitering@veritas.fi eller tfn 010 195 634*
* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar vardagar kl. 8–16.
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