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Elo kan stöda läroavtalsutbildning i form av 
yrkesinriktad rehabilitering, om det hos den 
sökande har konstaterats risk för arbetsoför

måga på grund av sjukdom eller funktionellt men 
och denna risk kan minskas med rehabiliterings
åtgärder inom arbetspensionssystemet.

SÅ HÄR ANSÖKER DU  
OM REHABILITERING
Då du ansöker om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, kan 
du redan ha en färdigt utarbetad plan om läroavtal eller så 
kan en plan upprättas under den tid ett positivt förhands
beslut om yrkesinriktad rehabilitering är gällande. Yrkesin
riktad rehabilitering söks med en för detta ändamål avsedd 
blankett, som kan skrivas ut på adressen www.elo.fi/ 
rehabilitering.  

VAD ÄR LÄROAVTALS- 
UTBILDNING?
Rehabiliteringsklienten kan avlägga yrkesinriktad grundexa
men, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller yrkesinriktad 
fortbildning i form av läroavtalsutbildning. Då det gäller ut
bildning som leder till examen kan läroavtalsutbildningens 
längd variera från cirka två till fyra år.  Då det gäller fortbild
ning kan utbildningen räcka 4–12 månader. Även företaga
re har möjlighet till läroavtalsutbildning.

Läroavtalet grundar sig på en individuell plan som görs upp 
mellan arbetsgivaren och rehabiliteringsklienten och om 
läroavtalet avtalas med den lokala läroavtalsbyrån. Avtalet 
uppgörs antingen på den lokala läroavtalsbyrån eller i den 
läroinrättning som ordnar läroavtalsutbildningen.

I läroavtalet fastställs utbildningens längd, undervisnings
plan eller examen samt lönegrunderna. Det skriftliga 
läroavtalet och arbetsavtalet med löneuppgifter inlämnas 
till Elo för godkännande och Elo utfärdar ett beslut om  
stödandet av läroavtalet.

Läroavtalsutbildning är yrkesinriktad utbildning som ger  
yrkeskompetens och som juridiskt sett grundar sig på ett 
tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den stude
rande. Arbetsgivaren betalar lön till rehabiliteringsklienten 
under hela läroavtalstiden, även under de teoretiska  
utbildningsperioderna, samt sköter socialskyddsavgifter 
och verkställer förskottsinnehållning på lönen. 

EKONOMISKT STÖD UNDER 
LÄROAVTALSTIDEN
Läroavtalsbyrån betalar kostnaderna för de teoretiska stu
dierna t.ex. för fristående examen. Elo betalar arbetsgiva
ren antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd 
och tillägg. Oberoende av den lön som arbetsgivaren be
talar, betalar Elo en summa motsvarande högst rehabilite
ringspenningen. Den överskjutande delen betalas till reha
biliteringsklienten.

Om läroavtalet avbryts på grund av sjukledighet eller annan 
orsak, ska detta meddelas Elo så fort som möjligt.



• Ansök om yrkesinriktad rehabilitering genom  
att lämna in en rehabiliteringsansökan och ett  
Bläkarutlåtande till Elo.

• Planera och sök en läroavtalsarbetsplats i sam
arbete med läroavtalsbyrån och arbetsgivaren.

• Ingå med läroavtalsbyråns hjälp ett skriftligt  
läroavtal med din arbetsgivare. 

• Introducera den studerande i arbetsuppgifter som 
ansluter sig till examen och yrket i fråga.

• Betala lön jämte lönebikostnader enligt kollektiv
avtalet till den studerande både för arbetsperioder 
och teoretiska utbildningsperioder.

• Uppgör ett skriftligt läroavtal med rehabiliterings
klienten med läroavtalsbyråns hjälp.

• Skicka en kopia av arbetsavtalet och läroavtalet  
till Elo.

• Ingå ett arbetsavtal med arbetsgivaren.

• Du får lön för läroavtalstiden och kan samtidigt  
skaffa dig utbildning.

• Lämna in uppgifter om månadslönen och  
kontonumret till Elo.

• Du får rehabiliteringspenningen på det konto  
som du uppger.

• Läroavtalsbyrån har möjlighet att betala dig  
rehabiliteringsersättning som utbetalas av staten.

MINNESLISTA FÖR  
REHABILITERINGSKLIENTEN

MINNESLISTA FÖR ARBETSGIVAREN
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Pensionsrådgivning i  
rehabiliteringsärenden 
tfn 020 694 715 
elakeneuvonta@elo.fi

Rådgivning efter att rehabiliterings- 
ansökan anhängiggjorts 
tfn 020 694 715 
kuntoutus@elo.fi

www.elo.fi
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