Invalidpension och
rehabiliteringsstöd

Du kan söka invalidpension om din arbetsförmåga i
minst ett år har varit bestående nedsatt på det sätt att
den inte kan återställas genom adekvat behandling, rehabilitering eller omarrangemang av arbetsuppgifterna.
Invalidpension kan också beviljas för viss tid och
kallas då rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstöd beviljas
om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering.
Om du söker full invalidpension men din arbetsförmåga bedöms vara nedsatt i den mån att det endast
berättigar till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd får du ett förhandsbeslut om detta.

HUR BEDÖMS ARBETSFÖRMÅGAN?
Din arbetsförmåga bedöms utgående från ett utlåtande
av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt
hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas
››
››
››

de krav dina arbetsuppgifter ställer
hur du klarar av arbetet
dina möjligheter att med hjälp av behandling och
rehabilitering återfå arbetsförmågan.

När din invalidpensionsansökan handläggs reds förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering ut, det är
alltid det främsta alternativet framför invalidpension.

INVALIDPENSIONENS BELOPP
Invalidpensionens belopp består av den pension som
intjänats fram till dess då du blivit arbetsoförmögen och
av pension för s.k. återstående tid. Med återstående tid
avses tiden mellan när du har blivit arbetsoförmögen
och den lägsta pensionsåldern i din årskull eller en lägre
yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder. Pensionen räknas alltså ut på samma sätt som om du arbetade
fram till ålderspensionen.
Du kan på förhand se en beräkning av ditt pensionsbelopp i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

ARBETE SAMTIDIGT MED INVALIDPENSION
Du kan arbeta inom ramen för dina inkomstgränser
samtidigt som du får invalidpension. Inkomstgränsen är
40 procent av den stabiliserade inkomsten, dock minst
784,52 euro/månad (år 2019).
Om du vill arbeta mer än din inkomstgräns tillåter
samtidigt som du får pension kan du lämna pensionen
vilande för minst tre månader och högst två år.
Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen under tre månader, meddela Keva detta. Då avbryts
utbetalningen av pensionen och pensionen lämnas
vilande. Om du inte inom två år ber att betalningen av
pensionen inleds på nytt, dras pensionen in från och
med den tidpunkt då den lämnades vilande.
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ÅLDERSPENSION EFTER INVALIDPENSION

ANSÖKAN OM INVALIDPENSION

Invalidpensionen ändras automatiskt till ålderspension
från ingången av månaden efter att du uppnår den lägsta pensionsåldern för din årskull eller en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder.
Den nya pension som intjänats av arbete parallellt med invalidpension läggs till ålderspensionen efter
att arbetet upphört. Den nya intjänade pensionen ska
sökas separat.

Sök invalidpension eller rehabiliteringsstöd 2–3 månader innan pensionen eller stödet ska börja.
Full invalidpension och rehabiliteringsstöd kan i
regel börja efter FPA:s sjukdagpenningsperiod. Det lönar
sig att ansöka om invalidpension i god tid före sjukdagpenningsperiodens slut för då hinner ansökan behandlas utan att det blir avbrott i din utkomst.
Sök pension genom att fylla i ansökan om invalidpension och skicka den till Keva.
Bifoga ett läkarutlåtande B till ansökan. Vi rekommenderar ett utlåtande som företagsläkaren har skrivit.
Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd till ansökan. Bifoga gärna också ett utlåtande av
arbetsgivaren om hur du klarar av arbetet.
Närmare anvisningar för ansökan och ansökningsblanketter finns på Kevas webbplats.

Sök pension enkelt på webben
i tjänsten Dina pensionsuppgifter

KEVA A4/75/19

www.keva.fi/pensionsuppgifter

VI BETJÄNAR DIG

Tjänsten Dina pensionsuppgifter www.keva.fi/sv/pensionsuppgifter
Pensionsrådgivningen tfn 020 614 2868
Postadress 00087 KEVA
www.keva.fi
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