ANVISNINGAR FÖR STUDERANDE
SOM ÄR I YRKESINRIKTAD REHABILITERING

MINNESLISTA FÖR HELA STUDIETIDEN
Elo stöder din utbildning i enlighet med den godkända rehabiliteringsplanen. Under studietiden består
din försörjning av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.
Resekostnader och kostnader för studiematerial som orsakas av studierna ersätts i enlighet med
Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendation. Rekommendationerna finns på nätet på
www.tela.fi/sv/rekommendationer_i_anslutning_till_rehabilitering i anslutning till rehabilitering.

KOM IHÅG ATT LÄMNA IN
Aktuella studieuppgifter i början av varje vår- och
hösttermin (januari och augusti):

• Du kan lämna in ett studieintyg försett med läroanstaltens stämpel och ett studieprestationsutdrag till Arbetspensionsbolaget Elo.

Vi behöver uppgifterna för utbetalningen av din
rehabiliteringsförmån och normersättning. Med
normersättningen ersätter vi dina studiekostnader,
såsom terminsavgifter och studiematerial.
Varje år:

• Utbetalningen av rehabiliteringsförmånen fortsätter

när höstterminen börjar efter att de aktuella studieuppgifterna inlämnats elektroniskt eller på blankett.

• Du kan förvärvsarbeta vid sidan av rehabiliterings-

penningen. Arbetsinkomsterna får per månad utgöra
50 procent av din stabiliserade inkomstnivå före
rehabiliteringen.

• Meddela Elos rehabiliteringsplanerare omedelbart

om dina studier avbryts, fördröjs eller du är borta i
mer än två veckor av annan orsak än under skolans
officiella lov. Förmåner som betalats utan grund eller
felaktigt kan återkrävas (ArPL 34 § och 126 §).

• Studieintyg och andra blanketter finns på

• ett skattekort.
Rehabiliteringspenningen och -tillägget är inkomst
på vilken förskottsinnehållning ska verkställas.
Efter att studierna avslutats:

• en kopia av avgångsbetyget.

ANNAT ATT BEAKTA
• Rehabiliteringspenning och -tillägg utbetalas den
första bankdagen varje månad.

www.elo.fi/rehabilitering. Enklast skickar du
dem på nätet på www.elo.fi/pensionstjansten.

• Resekostnadsersättningar, ändring av kontonummer,
adressändring och höjning av skatteprocenten i
anslutning till studierna gör du enklast på nätet
www.elo.fi/pensionstjansten. I ärenden som gäller
avgiften kan du vid behov också kontakta Elos
förmånsutbetalning, tfn 020 694 715.

• Förfrågningar som gäller din yrkesinriktade reha-

bilitering kan riktas till våra rehabiliteringsplanerare,
som du når på nummer 020 694 715.

• Elo betalar rehabiliteringsförmån även för feriemånaderna. Det rekommenderas att ferietiden
används för studier eller arbetspraktik.
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SKÖT DINA
ÄRENDEN
PÅ NÄTET

Sköt dina förmånsärenden
i Elos webbtjänst

www.elo.fi/pensionstjansten
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I pensionstjänsten kan du göra en:
• reseersättningsansökan
• ändra ditt kontonummer
• göra en adressändring och
• höja din skatteprocent.

