
 
 

 

Du har möjlighet till rehabilitering 

Yrkesmässig rehabilitering  

Yrkesmässig rehabilitering är en tjänst som arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten (FPA) 

producerar. Yrkesmässig rehabilitering kan hjälpa dig att återvända till arbetslivet och bli sysselsatt i 

uppgifter som passar för din nuvarande arbetsförmåga.  

• Ytterligare information om rehabiliteringsalternativen hittar du på webbsidorna för din 

arbetspensionsanstalt eller FPA:s webbsidor.  

• Först behöver du ett B-utlåtande från läkare för att du ska kunna söka dig till rehabilitering. 

 

Arbetspensionsanstalten 

I första hand ansöker man om yrkesmässig rehabilitering av arbetspensionsanstalten ifall du har varit i 

arbetslivet under de senaste 5 åren. Mera information om arbetspensionsanstaltens tjänster gällande 

yrkesmässig rehabilitering och hur man söker sig till dem får du från deras rehabiliteringsrådgivning. 

Rehabiliteringsrådgivningen betjänar både på webben och per telefon. Kontaktuppgifterna hittar du på din 

arbetspensionsanstalts webbsidor. Din egen arbetspensionsanstalt hittar du genom att logga in på 

työelake.fi -sidorna med nätbankskoder. 

 

FPA 

FPA erbjuder rehabiliteringsalternativ för att komma in i arbetslivet och för att stanna där. Tjänster inom 

FPA:s yrkesmässiga rehabilitering är: 

• Yrkesmässig rehabiliteringsutredning 

• Utbildning som yrkesmässig rehabilitering 

• Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering  

• Yrkesinriktade rehabiliteringskurser (Taito-kurser) 

• Nuotti-coachning (för 16-29-åriga) 

 

Ytterligare information om FPA:s rehabiliteringstjänster och ansökningsförfarandet från rehabiliteringens 

snabbguide. Boka tid på webben eller genom att ringa till numret 020 692 225. 

 

Hälsovård 

Från hälsovården kan du få rehabiliteringshandledning för att välja ett individuellt rehabiliteringsalternativ och 

söka till det. Rehabiliteringshandledaren kan hjälpa till med exempelvis att fylla i rehabiliteringsansökan. Du 

kan också diskutera med läkaren om det i din situation passar bäst med yrkesmässig, medicinsk eller social 

rehabilitering. Eller borde man eventuellt också bedöma din arbets- och funktionsförmåga. Reservera tid till 

närmaste hälsostation och diskutera ärendet med en rehabiliteringshandledare, socialhandledare eller 

läkare. 

Företagshälsovård 

Ifall ditt arbetsförhållande är i kraft eller arbetsförhållandet avslutades för en kort tid sedan, kontakta 

företagshälsovården och ta reda på om dina möjligheter till deras tjänster.   

https://www.kela.fi/web/sv/rehabilitering-snabbguide
https://ajanvaraus2.kela.fi/?lang=fi%20
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Försäkringsbolag 

När det gäller trafik- och olycksfallsskador samt yrkessjukdomsfall är ansvarsparten gällande yrkesmässig 

rehabilitering försäkringsbolaget. Kontakta ditt eget försäkringsbolag.   

 

TE-byrån 

TE-byråerna erbjuder stöd och tjänster för att främja din sysselsättning. Vi ger dig råd om hur du hittar 

lämpliga tjänster till din situation och handleder dig personligen för att söka dig till tjänsterna med tanke på 

din arbetsförmåga, kompetens och färdigheter.  

• TE-byrån erbjuder rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga och rehabilitering både för personkunder 

och för arbetsgivarkunder.  

https://www.te-palvelut.fi/specialsidor/samordnare-for-arbetsformagan 

• Ytterligare information om tjänster som TE-byrån erbjuder för personkunder hittar du på våra webbsidor 

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen eller per telefon 0295 025 510 

• Ytterligare information om tjänsterna avsedda för arbetsgivare, företagare och arbetstagare hittar du på 

https://www.te-palvelut.fi/skot-arenden-medoss/tetjanster/telefonservice/telefon-arbetsgivare-foretagare 

eller per telefon 0295 056001.  

• Ytterligare information om tjänster för partiellt arbetsföra hittar du på  

https://www.te-palvelut.fi/arbetssokande/stod-for-sysselsattning/inverkan-av-skada-eller-

sjukdom?inheritRedirect=true 

 

Kontaktuppgifterna enligt område:  

Österbotten:  

• Samordnare för arbetsförmågan Milja Ittonen tfn 0295 056 258 

• Samordnare för arbetsförmågan Riikka Lähdemäki tfn 0295 056132       

• Sakkunnig, rehabilitering Tuula Mäkelä tfn 0295 056 117 

 

Mellersta Österbotten:  

Samordnare för arbetsförmågan Jaana-Maarit Hyytiäinen tfn 0295 056 291  

e-postadresserna bildas enligt modellen: fornamn.efternamn@te-byran.fi 
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