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Anvisningar till dig som ska börja på arbetsprövning eller 
arbetsträning 

Du kommer att inleda arbetsprövning eller arbetsträning, som Keva stöder 
som yrkesinriktad rehabilitering. Läs anvisningen noga för att allt ska löpa 
så smidigt som möjligt.  

 

Blanketter som ska fyllas i 

Avtal om arbetsprövning / arbetsträning  

Vi skickar avtalsblanketten till dig som bilaga till beslutet eller två veckor 
innan arbetsprövningen / arbetsträningen ska börja. Fyll i avtalet 
tillsammans med din förman och returnera det till Keva när arbetet börjar. 
 
Du kan returnera avtalet i tjänsten Min pension i punkten ”Tjänster inom 
yrkesinriktad rehabilitering” och ”Skicka dokument”.  

Utlåtande om arbetsprövning / arbetsträning  

När arbetsprövningen / arbetsträningen tar slut skall förmannen 
tillsammans med dig fylla i utlåtande-blanketten. Be din arbetsgivare fylla 
i blanketten och skicka in den elektroniskt i tjänsten för skyddade 
blanketter. Förmannen loggar in på tjänsten på Kevas nätsida.  
 
Alternativt kan ni tillsammans fylla i pappersblanketten, som vi skickar till 
dig ca två veckor innan arbetsprövningen / arbetsträningen tar slut. Be 
din förman returnera blanketten till Keva när din arbetsprövning / 
arbetsträning upphör.  
 

Utkomst och rätt till semester 

Under en oavlönad arbetsprövning / arbetsträning betalar Keva 
rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och -tillägg till dig. Du 
tjänar inte in semester under denna tid. 
 
Under en avlönad arbetsprövning / arbetsträning betalar Keva den 
rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringsstöd och -tillägg som 
beviljats dig till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen. Under 
denna tid tjänar du in semester. 



 Anvisning till arbetsprövare  2 (4) 
  
   
 1.1.2023  

 

 

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0 

 

Om du blir sjuk 

Meddela alltid din förman enligt arbetsplatsens praxis ifall du blir sjuk. Om 
din sjukfrånvaro fortgår oavbrutet i över en vecka skall du också meddela 
Keva om frånvaron.  

 

Meddela om ändringar och problem 

Om du inte kan utöka din arbetstid eller om det uppstår andra utmaningar 
i arbetet skall du så fort som möjligt vara i kontakt med Kevas 
rehabiliteringsspecialist 
  
Meddela Kevas rehabiliteringsspecialist omedelbart om du 
avbryter arbetsprövningen / arbetsträningen.  
 
Meddela oss också om andra ändringar gällande arbetsprövningen / 
arbetsträningen.  
 

Kostnadsersättningar  

Vi ersätter dig kostnader för arbetsprövningen / arbetsträningen enligt 
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s rekommendationer. Ersättningarna 
täcker inte nödvändigtvis de faktiska kostnaderna. Ersättningarna är 
skattefri inkomst. 
 

Resekostnader  

Om din arbetsprövning / arbetsträning är oavlönad: 
Vi ersätter resekostnader om resan från ditt hem till arbetsprövnings- / 
arbetsträningsplatsen är minst 10 kilometer i en riktning. Vi kontrollerar 
resornas längd i ruttsökningstjänsten Google Maps. 
 
Reseersättningen är 0,13 euro per kilometer oavsett resesätt. Ersättning 
betalas för förverkligade arbetsdagar, sammanlagt högst 660 euro per 
månad. 
 
Resor som görs under arbetsdagen ersätts inte. 

 
Om din arbetsprövning / arbetsträning är avlönad: 
Keva ersätter inte resekostnader, du kan dra av kostnaderna i 
beskattningen. 
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Övriga kostnader 

Keva ersätter lagstadgade kostnader om de är nödvändiga för 
genomförandet av arbetsprövningen. Sådana kostnader kan exempelvis 
vara hygienpass, utdrag ur straffregistret och hepatitvaccination. 
 

Sök kostnadsersättning i tjänsten Min pension 

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension. Logga 
in i tjänsten och välj i vänstermenyn ”Ansökningsärenden” > ”Gör 
ansökan” > ”Gör ansökan om kostnadsersättning för yrkesinriktad 
rehabilitering”. 
 
Sök reseersättning för förverkligade arbetsdagar. Du kan ansöka om 
ersättning antingen på en gång efter att arbetsprövningen / 
arbetsträningen är slut eller skilt för varje månad i efterskott. 
Vi kan betala ersättningarna först då avtalet om arbetsprövning / 
arbetsträning har returnerats till Keva. 
 
Om du vill komplettera din ansökan eller du har frågor, skicka då ett 
meddelande i tjänsten Min pension. Välj i toppmenyn ”Meddelanden” och 
”Kostnadsersättning” som ämne för meddelandet. 
 
Handläggningstiden för ansökan är ca två veckor 
Ersättningar som betalats utan grund återkrävs. 
 

Kontaktuppgifter till Keva 

I frågor kring arbetsprövningen / arbetsträningen kontakta 
rehabiliteringsspecialisten som du når enklast via ett meddelande i 
tjänsten Min pension. Välj punkten ”Meddelanden” och ”Yrkesinriktad 
rehabilitering” som ämne för meddelandet. Du kan vid behov också ringa 
Kevas servicenummer för frågor om arbetsförmågan 020 614 2270. 
 
I frågor kring kostnadsersättningar ring servicenumret för 
kostnadsersättningar 020 614 2880 eller skicka ett meddelande i tjänsten 
Min pension. Välj ”Kostnadsersättning” som ämne för meddelandet. 
 
I frågor kring utbetalning och beskattning av förmånen kontakta 
betalningstjänsten 020 614 2631 eller skicka ett meddelande i tjänsten 
Min pension. Välj ”Min löpande rehabiliteringsförmån” som ämne för 
meddelandet. 
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Tjänsten Min pension 

Du loggar in i tjänsten Min pension på sidan www.keva.fi/sv/minpension 
 
 
 

Vi önskar dig framgång med arbetsprövningen / arbetsträningen! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
KEVA 
Rehabiliteringsspecialisterna 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keva.fi%2Fsv%2Fminpension&data=04%7C01%7CPaivi.Leinonen%40keva.fi%7C7654fe581d804d996af808d9b62deda7%7C6bba6f8f2cd84e1bba4674a155d37c84%7C0%7C0%7C637741130643363759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eMOoUXe7R%2FfI9gz7XdPOypijtSJiLnQEdP1GX6nMIEA%3D&reserved=0
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