Rehabiliteringspenning
för unga
Rehabiliteringspenningen stöder unga under 20 år som är på väg ut i arbetslivet
genom studier eller annan verksamhet som främjar möjligheterna att få arbete.

Du kan få rehabiliteringspenning för unga om
• du är 16–19 år
• du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din arbets- eller
studieförmåga eller dina möjligheter att välja yrke eller arbete
• du behöver särskilda stödåtgärder för yrkesinriktad rehabilitering
• en individuell studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS) har upprättats för dig i din
hemkommun för studie- eller rehabiliteringstiden.

För vilka slag av studier och
rehabilitering kan man få rehabiliteringspenning för unga?
I regel betalas rehabiliteringspenning för
unga ut för den tid man studerar. Det kan
vara fråga om till exempel gymnasiestudier,
yrkesinriktad utbildning eller utbildning som
förbereder för yrkesutbildning. Utbildningen
och det framtida yrket ska vara lämpliga med
hänsyn till ditt hälsotillstånd.
Du kan också få rehabiliteringspenning för
unga till exempel under den tid du deltar i
verkstadsverksamhet, om ditt mål är att söka
till yrkesutbildning.

Vad räknas som särskilda
stödåtgärder?
Med särskilda stödåtgärder avses tjänster
som kommunens social- eller hälsovård ordnar för dig. Du kan också få tjänster via olika
organisationer eller via din läroanstalt.
Särskilda stödåtgärder ska ordnas under hela
den tid din rehabiliteringsplan gäller. Tjänsterna stöder dig och säkrar din väg mot arbetslivet.

Var kan jag få en studie- och
rehabiliteringsplan?
En individuell studie- och rehabiliteringsplan
(KHOPS) görs upp i din hemkommun tillsammans med dig och din vårdnadshavare. Ta
upp rehabiliteringspenningen för unga med
till exempel en socialarbetare i din hemkommun eller med skolans studiehandledare eller kurator. Du kan också be om en plan hos
skolhälsovården eller hos den läkare som
vårdar dig. Olika sakkunniga kan delta i att
utarbeta planen beroende på din situation.
Planen kan göras upp till exempel på FPA:s
blankett KU 110r.

Glöm inte läkarutlåtandet
För att kunna få rehabiliteringspenning behöver du också ett utlåtande av en läkare (läkarutlåtande B). Det ska framgå av utlåtandet
hur ditt hälsotillstånd inverkar på din arbetsoch studieförmåga och ditt yrkesval. Dessutom ska utlåtandet innehålla en bedömning
av om utbildningen och det kommande yrket
är lämpliga för dig.

Så här ansöker du
Ansök om rehabiliteringspenning för unga i MittFPA. Bifoga den personliga studie- och rehabiliteringsplan som har gjorts upp av kommunen samt läkarutlåtande B. Du kan skanna in
eller fotografera bilagorna. Lämna in bilagorna via meddelandefunktionen i MittFPA.
Alternativt kan du skriva ut din ansökan (Ansökan om rehabiliteringspenning för unga,
KU 111r) och skicka den tillsammans med bilagorna per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
Mer information: fpa.fi/rehabiliteringspenning-for-unga

