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Du har beviljats rehabiliteringsstöd
Av beslutet framgår om du har beviljats
fullt rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Fortsatt rehabiliteringsstöd
Om din arbetsförmåga inte är återställd när rehabiliteringsstödet
upphör kan du ansöka om fortsättning genom att lämna in en
ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd och ett nytt B-läkarintyg
om hälsotillståndet i sin helhet i vår e-tjänst lpa.fi/etjanster.
LPA ersätter inte kostnaderna för läkarutlåtandet.

Yrkesinriktad rehabilitering
I samband med behandlingen av pensionsärendet utreder vi
också din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Om du har rätt till
yrkesinriktad rehabilitering får du ett förhandsbeslut.
Förutsättning för rehabilitering som baserar sig på lagen om
arbetstagares pension är risk för långvarig arbetsoförmåga som
beror på sjukdom eller skada och som sannolikt leder till att
invalidpension beviljas inom de närmsta åren.

När du återgår till arbetet efter att rehabiliteringen upphört ska
du låta granska din LFÖPL-försäkring på nytt så att den är på rätt nivå.
Om den obligatoriska LFÖPL-försäkringen inte fortsätter un
der tiden som du får rehabiliteringsstöd kan du som skydd mot
arbetsolyckor teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstiden
och en olycksfallsförsäkring för fritiden.

Lantbruksföretagarnas företagshälsovård
Du kan höra till lantbruksföretagarnas företagshälsovård med
an du får rehabiliteringsstöd även om du inte har en gällande
LFÖPL-försäkring. För att du ska kunna höra till företagshälsovår
den efter att rehabiliteringen upphört måste du ha en gällande
LFÖPL-försäkring.

Avbytarservice
Om du har beviljats partiellt rehabiliteringsstöd kan du ha rätt till
både semester och vikariehjälp. Den som får fullt rehabiliterings
stöd har inte rätt till semester men kan ha rätt till vikariehjälp om
det är sannolikt att företagaren senare kan utföra de arbeten
som han eller hon har fått vikariehjälp för.

Arbete inom inkomstgränser

Adressändring och ändring av kontonummer

Du kan arbeta under den tid som du får rehabiliteringsstöd.
I beslutet om rehabiliteringsstöd ser du din inkomstgräns som
anger hur mycket du kan förtjäna per månad utan att inkomsten
påverkar betalningen av rehabiliteringsstöd.
Om din förvärvsinkomst eller arbetsinkomst som företagare
(LFÖPL eller FÖPL) per månad överskrider inkomstgränsen avbryts
betalningen av rehabiliteringsstöd. Betalningen av rehabiliteringsstöd upptas igen när dina inkomster ligger under inkomstgränsen.
Meddela LPA om du börjar arbeta medan du får rehabilite
ringsstöd och lönen eller arbetsinkomsten som företagare över
skrider inkomstgränsen.

Meddela om din adress eller ditt kontonummer ändras i vår
e-tjänst. Du kan också skicka meddelande om ändring per post
till oss. Kom ihåg att då underteckna anmälan om ändring och
meddela din födelsetid och dina kontaktuppgifter.
Meddelandet om att ditt kontonummer har ändrats kan du
också lämna i den bank som du vill att pensionen ska betalas till.
Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om ändring av konto
nummer per telefon.

LFÖPL- och OFLA-försäkringar
Din LFÖPL-försäkring kan fortfarande gälla medan du får rehabi
literingsstöd om du fortsätter som företagare. LPA kontaktar dig
för skötseln av försäkringsfrågan och din försäkring justeras så att
den motsvarar din aktuella arbetsinsats.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings- och pensionsä
renden som LPA hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter dina
uppgifter till utomstående endast med ditt samtycke, om lagen
föreskriver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter sena
re i samband med handläggningen av dina övriga ärenden om
LPA-tryggheten. Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

LPA betjänar mångsidigt
LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten

• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster
• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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Fullt rehabiliteringsstöd motsvarar till beloppet full invalidpensi
on och partiellt rehabiliteringsstöd hälften av invalidpensionen.
I pensionsuträkningen ser du hur ditt rehabiliteringsstöd är upp
byggt och vilka förtjänster som har beaktats i beräkningen.

