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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av de bestämmelser i lagen om statens pensioner 
som gäller rehabilitering 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
statens pensioner skall ändras så, att för 
statskontoret föreskrivs en skyldighet att 
ordna yrkesinriktad rehabilitering för perso-
ner i fråga om vilka sjukdom, lyte eller 
kroppsskada medför risk för arbetsoförmåga 
på det sätt som avses i lagen om statens pen-
sioner. Förmånstagare föreskrivs ha rätt till 
yrkesinriktad rehabilitering, och förutsätt-
ningarna för denna rätt anges i lagen. Det fö-
reskrivs att förmånstagarna har möjlighet att 
söka ändring i ett beslut som statskontoret 
fattat gällande rätten till yrkesinriktad rehabi-

litering. 
En bestämmelse om delrehabiliteringspen-

ning föreslås bli fogad till lagen om statens 
pensioner. Dessutom föreslås att rätten till 
invalidpension enligt lagen om statens pen-
sioner skall uppkomma efter att rätten till re-
habiliteringspenning för tiden i yrkesinriktad 
rehabilitering har upphört. 

De föreslagna ändringarna motsvarar de 
ändringar som genomförts i arbetspensions-
lagarna inom den privata sektorn. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2004. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om 
statens pensioner 

 
Statskontoret har i samband med ansökan 

om invalidpension en lagstadgad skyldighet 
att se till att rehabiliteringsmöjligheterna 
klarläggs och att hänvisa sökanden till tjäns-
ter som motsvarar rehabiliteringsbehovet. 
Bestämmelser om detta ingår i 18 b § 3 mom. 
lagen om statens pensioner (280/1966). Där-
emot föreligger ingen skyldighet att stödja 
rehabiliteringen, dvs. rehabilitering enligt la-
gen om statens pensioner baserar sig på 
prövning till skillnad från t.ex. den rehabili-
tering som ordnas av Folkpensionsanstalten. 
Beslutet om stödjande av yrkesinriktad reha-
bilitering för en förmånstagare grundar sig på 
fri prövning, som begränsas av allmänna 
rättvisekrav. 

Det är allra vanligast att utredningen av ett 
rehabiliteringsärende blir aktuell genom en 
rehabiliteringsansökan. Om förutsättningarna 
för rehabilitering finns ges sökanden ett löfte 
om rehabilitering. Om förutsättningar där-
emot inte anses föreligga meddelas ett indi-
viduellt motiverat avslagsbeslut i ärendet. 

Enligt 18 b § 2 mom. lagen om statens pen-
sioner är det en ovillkorlig förutsättning för 
arbetspensionsrehabilitering att förmånstaga-
ren har rätt till invalidpension som inbegriper 
en pensionsdel för återstående tid, om det 
gällde att bevilja pension i stället för rehabili-
tering. 

Även om det inte finns någon på lag base-
rad förpliktelse att stödja rehabilitering är det 
förenligt med pensionssystemets mål att för-
hindra arbetsoförmåga. Bakgrunden till målet 
är dels att det för personen själv och arbets-
givaren är positivt att personen fortsätter att 
arbeta, dels att man vill bemästra pensionsut-
gifterna genom att höja den genomsnittliga 
pensionsåldern. 

De ovan nämnda målen har hittills genom-
förts genom tolkning av lagen. Enligt 18 b § 
1 mom. lagen om statens pensioner kan för 
förhindrande av arbetsoförmåga eller förbätt-

rande av arbets- och förvärvsförmågan en 
förmånstagare såsom yrkesinriktad rehabili-
tering tillhandahållas rådgivning och infor-
mation, undersökningar som hänför sig till 
klarläggandet av rehabiliteringsbehovet och 
rehabiliteringsmöjligheterna, arbetsprövning 
och arbetsträning samt yrkesutbildning. Ris-
ken för arbetsoförmåga har varit ett centralt 
kriterium för rehabilitering. Risken bedöms 
enligt den definition på arbetsoförmåga som 
avses i arbetspensionslagarna. Enligt den be-
aktas vid bedömningen av arbetsförmågan 
förmånstagarens sjukdom, lyte eller kropps-
skada samt dessutom hans eller hennes nuva-
rande arbete och tidigare arbetserfarenhet, 
utbildningen samt vissa andra omständighe-
ter som nämns i lagen. Som arbetsoförmögen 
betraktas en arbetstagare vars arbetsförmåga 
sjunker för minst ett år och med minst två 
femtedelar. 

Bedömningen av risken för arbetsoförmåga 
i förhållande till den definition på arbets-
oförmåga som ingår i lagen om statens pen-
sioner förutsätter att arbetstagaren har en 
sannolik pensionsrisk som beror på sjukdom. 
Härvid bedöms det om arbetstagaren sanno-
likt blir arbetsoförmögen under de närmaste 
åren, om inga rehabiliteringsåtgärder vidtas. 

Utgångspunkten i den yrkesinriktade reha-
biliteringen är att i första hand utreda möjlig-
heterna till arbetsarrangemang och omplacer-
ing på den egna arbetsplatsen. Om det på den 
egna arbetsplatsen inte kan ordnas sådana 
uppgifter som gör det möjligt att minska ris-
ken för arbetsoförmåga utreds arbetstagarens 
möjligheter att få arbete på annat håll eller 
förutsättningarna för omskolning. Stödjande 
av grundutbildning ingår inte i pensionssy-
stemets uppgifter, utan endast sådan utbild-
ning som leder till ett yrke stöds. Principen är 
att man eftersträvar en utbildning som är på 
samma nivå som det sedvanliga yrket, men 
inom ett yrke som lämpar sig bättre för ar-
betstagarens hälsotillstånd. I praktiken krävs 
det ändå ofta att utbildningsnivån höjs för att 
arbetstagaren t.ex. skall kunna övergå från 
utförande arbete till intellektuellt arbete, men 
också då stöder pensionssystemet bara yr-
kesutbildning. Statskontoret ersätter medi-
cinsk rehabilitering bara om den är nödvän-
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dig för slutförande av den egentliga yrkesin-
riktade rehabiliteringen. 

Enligt 18 e § 1 mom. lagen om statens pen-
sioner har förmånstagaren inte rätt att söka 
ändring i statskontorets bedömning av före-
komsten av rehabiliteringsbehov eller rehabi-
literingsmöjligheter. Däremot kan beslut om 
rehabiliteringspenningens belopp överklagas. 

 
Rehabiliteringspenning enligt lagen om sta-
tens pensioner 

 
Rehabiliteringspenning betalas för alla de 

dagar under vilka rehabiliteringsåtgärder på-
går. Rehabiliteringstillägg åter betalas för 
alla kalendermånader under vilka rehabiliter-
ingen pågår. Enligt 18 d § 1 mom. lagen om 
statens pensioner räknas rehabiliteringspen-
ningen för en förmånstagare som ännu är i 
arbete på den heleffektiva invalidpension 
som förmånstagaren skulle ha rätt till när löf-
tet om rehabilitering ges. Rehabiliterings-
penningen är det sammanlagda pensionsbe-
loppet multiplicerat med 1,33. 

Pensionen för en pensionstagare som får 
invalidpension eller rehabiliteringsstöd höjs 
med ett 33-procentigt rehabiliteringstillägg 
för de kalendermånader då rehabiliteringen 
pågår. Pensionen för en förmånstagare som 
får delinvalidpension omvandlas till samma 
belopp som full invalidpension för den tid 
aktiv yrkesinriktad rehabilitering pågår, och 
dess belopp höjs med ovan nämnda rehabili-
teringstillägg. 

Enligt 18 c § 2 mom. lagen om statens pen-
sioner kan rehabiliteringspenning betalas 
också för tiden från rehabiliteringsbeslutet 
till rehabiliteringens början samt för tiden 
mellan skilda rehabiliteringsperioder. Maxi-
mitiden för rehabiliteringspenning som beta-
las utanför den tid som åtgår till aktiv rehabi-
litering är i regel tre månader per kalenderår 
så, att tiden räknas särskilt för vardera grun-
den. Denna rehabiliteringspenning för vänte-
tid kan beviljas en förmånstagare för vars del 
det redan har säkerställts att rehabiliteringen 
inleds, exempelvis att den försäkrade blivit 
antagen till utbildning. Dessutom förutsätts 
det att förmånstagaren inte har något annat 
utkomstskydd. Betalning av rehabiliterings-
penning för väntetid är möjlig också när det 
från hälsosynpunkt inte är tillrådligt att arbe-

ta före rehabiliteringens början. Mellan reha-
biliteringsperioderna kan rehabiliteringspen-
ning betalas av särskilda skäl. Rehabiliter-
ingspenningen för väntetid är lika stor som 
den rehabiliteringspenning som betalas för 
den tid rehabiliteringsåtgärder pågår. 

För tiden efter rehabiliteringen kan till en 
förmånstagare som fått rehabiliteringspen-
ning betalas rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning med stöd av 18 c § 3 mom. lagen 
om statens pensioner, om detta är synnerli-
gen behövligt för att han eller hon skall kun-
na sysselsättas. Rehabiliteringsunderstödet 
enligt prövning uträknas som engångsersätt-
ning och uppgår till högst beloppet av sex 
månaders rehabiliteringspenning. 

Enligt 18 d § 4 mom. lagen om statens pen-
sioner kan till en förmånstagare betalas er-
sättning för de direkta och nödvändiga kost-
nader som rehabiliteringen har medfört. Med 
stöd av bestämmelsen ersätts de kostnader 
som förmånstagaren åsamkats i anslutning 
till yrkesinriktad rehabilitering i regel i form 
av normersättningar. 

 
1.2. Bedömning av nuläget 

Rehabilitering enligt lagen om statens pen-
sioner baserar sig på prövning och därför kan 
ändring inte sökas i ett beslut som statskonto-
ret fattat i ett rehabiliteringsärende. När det 
gäller förmåner som betalas för rehabiliter-
ingstiden, rehabiliteringspenning och rehabi-
literingstillägg, har förmånstagaren däremot 
rätt att söka ändring. I verkställandet av den 
yrkesinriktade rehabiliteringen förekommer 
oändamålsenliga skillnader i och med att 
Folkpensionsanstalten enligt lag har skyldig-
het att ordna yrkesinriktad rehabilitering om 
de i lagen föreskrivna förutsättningarna före-
ligger, och i beslut som anstalten fattar i frå-
ga om rehabilitering kan sökas ändring. 

Lagen om statens pensioner innehåller inte 
precisa bestämmelser om förutsättningarna 
för rehabilitering. Den enda förutsättning 
som nämns i lagen är att förmånstagaren bör 
ha rätt till invalidpension som inkluderar en 
pensionsdel för återstående tid, om det skulle 
vara fråga om att bevilja honom eller henne 
pension i stället för rehabilitering. Pensions-
skyddscentralen och Työeläkevakuuttajat 
TELA - Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry 
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har gett närmare rekommendationer och an-
visningar i fråga om rehabilitering. 

Företagshälsovården intar en nyckelställ-
ning vid hänvisningen till yrkesinriktad reha-
bilitering. I lagen om företagshälsovård 
(1383/2001), som trädde i kraft i början av år 
2002, framhålls företagshälsovårdens ansvar 
för att arbetstagarnas hälsotillstånd samt ar-
bets- och funktionsförmåga utreds, utvärde-
ras och följs. Reformen förpliktar företags-
hälsovården att lägga fram åtgärdsförslag 
bland annat i syfte att bevara och främja ar-
betstagarnas arbets- och funktionsförmåga 
samt att följa hur förslagen genomförs. Före-
tagshälsovården skall i fortsättningen också 
ge råd i rehabiliteringsfrågor och hänvisa ar-
betstagarna bland annat till yrkesinriktad re-
habilitering. Genom de ovan nämnda åtgär-
derna förbättras hänvisningen till rehabiliter-
ing, men dessutom behövs förmånslagstift-
ning där förutsättningarna för erhållande av 
rehabilitering och utkomstskydd under reha-
biliteringen anges tillräckligt klart. 

År 1999 tog statskontoret 620 initiativ till 
rehabilitering, år 2000 sammanlagt 700 initi-
ativ och år 2001 sammanlagt 743 initiativ. 
Sammanlagt 55 procent av alla initiativ var 
år 2001 aktuella som direkta initiativ till re-
habilitering. 

 
2.  Proposit ionens mål och de vikt i-

gaste  förslagen 

Propositionen har som mål att betona att 
den yrkesinriktade rehabiliteringen är primär 
i förhållande till invalidpensionen. Rehabili-
teringsmöjligheterna bör undersökas konse-
kvent innan erhållandet av förmåner som ba-
serar sig på sjukdom har lett till att arbetsta-
garen alienerats från arbetet och arbetslivet. 
Ju snabbare rehabiliteringen kan börja, desto 
bättre blir resultatet. Rehabiliteringens ställ-
ning som förstarangsåtgärd framhålls bland 
annat genom att det föreskrivs att yrkesinrik-
tad rehabilitering enligt lagen om statens 
pensioner är en rättighet som tillkommer 
förmånstagaren. 

Rätt till rehabilitering föreslås föreligga re-
dan när risken för förlust av arbetsförmågan 
är iakttagbar. Avsikten är att på detta sätt bi-
dra till att yrkesinriktad rehabilitering inleds i 
ett så tidigt skede att det är möjligt att med 

dess hjälp förebygga arbetsoförmåga eller 
åtminstone senarelägga dess inträde betyd-
ligt. Målet är också att arbetsförmågan hos 
personer som får invalidpension återställs 
genom yrkesinriktad rehabilitering, när det är 
möjligt. 

Genom denna lagändring är det emellertid 
möjligt att stödja uppnåendet av ovan nämn-
da mål endast i begränsad utsträckning, och 
en central ställning intar därför effektivering-
en av företagshälsovårdens och rehabiliter-
ingsinstansernas verksamhetssätt och samar-
betet mellan dem. I anslutning till detta har 
statskontoret tillsatt en arbetsgrupp som har 
till uppgift att ur ett helhetsperspektiv utvär-
dera verksamheten kring bedömningen av 
rehabiliteringen och arbetsförmågan och läg-
ga fram eventuella förslag för utvecklande av 
funktionerna så, att de främjar en tidigare 
upptäckt av risk för förlust av arbetsförmåga 
och ett snabbt vidtagande av rehabiliterings-
åtgärder. Arbetsgruppen skall slutföra sitt ar-
bete före den 31 december 2003. 

Syftet med de åtgärder som föreslås i pro-
positionen är att bidra till att den genomsnitt-
liga ålder då arbetstagarna går i pension sti-
ger. Målet för rehabilitering enligt lagen om 
statens pensioner är att sådan arbetsoförmåga 
som avses i lagen om statens pensioner, och 
därmed kostnaderna för invalidpension, skall 
förebyggas när det genom yrkesinriktad re-
habilitering kan bli möjligt för arbetstagaren 
att fortsätta i sitt arbete eller att återgå till ar-
betslivet. 

För att den yrkesinriktade rehabiliteringen 
skall få större tyngd och förmånstagarens 
rättssäkerhet stärkas föreslås bestämmelser 
om att yrkesinriktad rehabilitering är en rät-
tighet för förmånstagarna, och förutsättning-
arna för erhållande av den skall anges i lag. 
Vidare syftar reformen till att förbättra rätts-
säkerheten för rehabiliteringsklienterna ge-
nom att det föreskrivs att rättigheten till re-
habilitering är sådan att beslut om rehabiliter-
ingen kan överklagas. 

För att förmånstagarna skall sporras att del-
ta i aktiva rehabiliteringsåtgärder föreslås att 
den rehabiliteringspenning som statskontoret 
beviljar inte längre höjs med ett rehabiliter-
ingstillägg för väntetid och mellanliggande 
tid. Under denna tid betalas till rehabiliter-
ingsklienterna i stället rehabiliteringspenning 
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som är lika stor som invalidpensionen. För 
den tid rehabiliteringsåtgärderna pågår beta-
las enligt förslaget däremot både till dem 
som får pension och till dem som får rehabi-
literingspenning ett rehabiliteringstillägg som 
är lika stort som nu, 33 procent av rehabili-
teringspennings- eller pensionsbeloppet. 

Det föreslås att en bestämmelse om delre-
habiliteringspenning fogas till lagen om sta-
tens pensioner. För närvarande betalas reha-
biliteringspenning enligt lagen om statens 
pensioner bara under sådan rehabilitering då 
rehabiliteringsklienten på heltid är förhindrad 
att arbeta. Det föreslås att detta villkor slo-
pas. Det föreslås att en förmånstagare skall 
ha rätt till delrehabiliteringspenning, om en 
person som deltar i yrkesinriktad rehabiliter-
ing samtidigt arbetar så, att hans eller hennes 
förvärvsinkomst överstiger hälften av den lön 
som ligger till grund för pensionsdelen för 
återstående tid. 

För framhävande av den yrkesinriktade re-
habiliteringens betydelse föreslås att invalid-
pension som betalas enligt lagen om statens 
pensioner börjar först när personens rätt till 
sådan rehabiliteringspenning enligt arbets-
pensionslagarna eller lagen om rehabiliter-
ingspenning (611/1991) som betalas på basis 
av yrkesinriktad rehabilitering har upphört. 
Av vägande skäl kan pension beviljas tidiga-
re. 

De föreslagna ändringarna motsvarar de 
ändringar som genomförts i arbetspensions-
lagarna inom den privata sektorn genom lag-
ändringarna 188 och 189/2003, vilka träder i 
kraft den 1 januari 2004. 

 
3.  Proposit ionens verkningar 

Antalet initiativ till rehabilitering antas öka 
till följd av de föreslagna ändringarna i be-
stämmelserna. Rehabiliteringskostnaderna 
uppgick 2001 till 1 869 000 euro och 2002 
till 2 076 000 euro. Kostnaderna beräknas  

2003 uppgå till 2 350 000 euro. Den årliga 
anslagsökningen är alltså ca 10—15 %. Till 
följd av de föreslagna ändringarna i bestäm-
melserna och till följd av det s.k. Kaiku-
program som fullföljs inom den statliga sek-
torn för främjande av att de anställda mår väl 
i sitt arbete kan ökningen beräknas fortsätta 
på samma nivå. 

Kostnadsbesparingar på grund av den yr-
kesinriktade rehabiliteringen har inom den 
statliga sektorn endast följts upp från fall till 
fall. Beloppet av kostnadsbesparingarna har 
jämförts med den extra kostnad som hade 
uppstått ifall personen hade avgått med inva-
lidpension vid den tidpunkt rehabiliteringen 
inleddes. Enligt den årliga förfrågan som rik-
tats till de rehabiliterade ett år efter avslutad 
rehabilitering är över 60 % fortfarande kvar i 
arbetslivet. Till följd av rehabiliteringen kan 
övergången till pension senareläggas och 
kostnadsbesparingar kan anses uppstå om 
övergången till pension kan senareläggas 
med ens ett år. Man har för avsikt att i fort-
sättningen erhålla jämförbara tal när det gäll-
er rehabiliteringens kostnadseffekter och 
verkningsfullhet i och med att statskontoret 
tar i bruk en för arbetspensionssystemet ge-
mensam mätuppsättning för bedömning av 
kostnader och verkningar. 

De föreslagna ändringarna föranleder 
märkbara ändringar i statkontorets datasy-
stem. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet i samarbete med 
statskontoret och centralorganisationer som 
företräder de statsanställda. Propositionen 
har också behandlats i samverkansförhand-
lingar i statens pensionsnämnd, där central-
organisationer som företräder de statsanställ-
da finns representerade. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

18 b §. Enligt 1 mom. har en förmånstagare 
rätt till ändamålsenlig yrkesinriktad rehabili-
tering, om han eller hon bedöms vara utsatt 
för risk för arbetsoförmåga enligt definitio-
nen i 9 § 1 mom. Vidare förutsätts att det i 
personens invalidpension skulle ingå en s.k. 
pensionsdel för återstående tid, om det gällde 
att bevilja pension i stället för rehabilitering. 
Under samma förutsättning tillkommer rätten 
till rehabilitering också personer som redan 
måste anses vara arbetsoförmögna i enlighet 
med definitionen på arbetsoförmåga. 

Med stöd av bestämmelsen uppkommer 
rätten till rehabilitering för förmånstagaren 
under de förutsättningar som anges ovan. 
Villkoret är att sjukdom, lyte eller kropps-
skada under de närmaste åren föranleder en 
sannolik risk för arbetsoförmåga som kan 
konstateras objektivt. Med sjukdom avses 
härvid en diagnostiserad sjukdom där möj-
ligheterna angående vård och medicinsk re-
habilitering har beaktats. Med de närmaste 
åren avses en ungefär fem år lång period och 
med "risk för arbetsoförmåga" avses en situa-
tion där förmånstagaren när bedömningen 
görs är utsatt för en sådan risk för arbets-
oförmåga på grund av sjukdom att han eller 
hon under de närmaste åren utan yrkesinrik-
tade rehabiliteringsåtgärder skulle bli bevil-
jad invalidpension som full pension eller del-
pension. Dessa förutsättningar, vilka redan 
utgör praxis i tillämpningen, skrivs in i lagen. 
Också prognosen för sjukdom som medför 
risk för arbetsoförmåga kommer att vara en 
faktor som påverkar bedömningen, precis 
som nu. 

Ju längre förmånstagaren har arbetat inom 
samma yrke, och ju snävare hans eller hennes 
yrkesskicklighet och yrkesutbildning är, des-
to tyngre väger sökandens oförmåga att fort-
sätta i sitt nuvarande arbete när arbetsoför-
mågan bedöms. Ett sådant hot om förlust av 
arbetsförmågan som hänför sig till det sed-
vanliga arbetet eller yrket talar för att yrkes-
inriktad rehabilitering inleds, på samma sätt 
som nu. När det gäller yngre och dem som 
redan har utbildat sig för eller har erfarenhet 
av också något annat arbete bedöms risken 

för arbetsoförmåga också beträffande annat 
arbete som det är rimligt att förutsätta att de 
kan utföra. I bedömningen i anslutning till 
rehabiliteringen beaktas också hur länge per-
sonen varit i arbetslivet. 

Sannolikheten bedöms med hjälp av den 
skala som tillämpas vid diagnostisering av 
yrkessjukdomar (mycket sannolik, sannolik, 
möjlig, osannolik, mycket osannolik). Vidare 
förutsätts att den yrkesinriktade rehabiliter-
ingen gör det möjligt att uppskjuta eller för-
hindra risken för arbetsoförmåga, med beak-
tande av den försäkrades tidigare utbildning, 
arbetserfarenhet, ålder, boendeförhållanden 
och därmed jämförbara socioekonomiska 
omständigheter samt att den yrkesinriktade 
rehabiliteringen sannolikt sparar pensionsut-
gifter. 

Erhållandet av rätten till rehabilitering fö-
reslås alltså förutsätta, precis som nu, att ho-
tet om arbetsoförmåga kan motarbetas ge-
nom ändamålsenlig yrkesinriktad rehabiliter-
ing. Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan 
anses vara ändamålsenlig, om det med beak-
tande av förmånstagarens sjukdom, lyte eller 
kroppsskada, ålder, tidigare verksamhet och 
utbildning kan bedömas att yrkesinriktad re-
habilitering möjliggör en återgång till arbets-
livet eller uppskjuter eller förhindrar arbets-
oförmåga. Rehabiliteringens innehåll och en 
detaljerad plan utarbetas i samarbete mellan 
rehabiliteringsklienten, arbetsgivaren och re-
habiliteringssakkunniga. 

Rehabilitering enligt lagen om statens pen-
sioner förutsätter att den nuvarande pensions-
rätten som gäller återstående tid förblir i 
kraft. Härvid anses den avgörande omstän-
digheten vara att förmånstagaren när rehabi-
literingsbeslutet fattas fortfarande omfattas 
av ett heleffektivt skydd för händelse av ar-
betsoförmåga. Det är emellertid möjligt att 
beslutet om rehabilitering fördröjs och att 
förmånstagaren på så sätt går miste om sin 
möjlighet till arbetspensionsrehabilitering. 
Rätten till arbetspensionsrehabilitering skulle 
i ett sådant fall kunna gå förlorad på grund av 
att behandlingen drar ut på tiden. Detta kan 
inte anses vara befogat med avseende på sö-
kandens rättssäkerhet. Därför föreslås att 
ärendet avgörs utgående från om förutsätt-
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ningen beträffande återstående tid gäller vid 
det tillfälle då ansökan gjordes eller då sö-
kandens rehabiliteringsbehov skall utredas i 
samband med frågan om sjukdagpenning. 
Enligt 6 § lagen om rehabilitering som ord-
nas av folkpensionsanstalten (610/1991) in-
faller den avgörande tidpunkten när antalet 
dagpenningsdagar överstiger 60. I det före-
slagna 18 b § 1 mom. lagen om statens pen-
sioner hänvisas direkt till den tidpunkt som 
avses i den nämnda paragrafen. 

Det föreslås att paragrafens 3 mom. skall 
motsvara det nuvarande 3 mom., men till det-
ta moment överförs det som i nuvarande 18 b 
§ 1 mom. nämns om att statskontoret skall 
iaktta det som föreskrivs i lagen om klient-
samarbete inom rehabiliteringen (497/2003). 

Åtgärderna i samband med yrkesinriktad 
rehabilitering uppräknas i 4 mom. Förteck-
ningen motsvarar uppräkningen i nuvarande 
lag, och den är inte uttömmande. Bestämmel-
sen i 18 d § 4 mom. i gällande lag, vilket lag-
rum gäller ersättning för direkta och nödvän-
diga kostnader som rehabiliteringen har med-
fört, flyttas till detta moment. Om statskonto-
ret har beslutat stödja yrkesinriktad rehabili-
tering, ersätter det också de direkta och nöd-
vändiga kostnader som rehabiliteringen med-
för. 

Eftersom de lagstadgade olycksfalls- och 
trafikförsäkringarna är primära i förhållande 
till arbetspensionerna har arbetspensionsan-
stalterna inte rehabiliterat personer som har 
rätt till rehabilitering med stöd av dessa sy-
stem. Eftersom rehabiliteringen nu avses bli 
en lagstadgad rättighet inom arbetspensions-
systemet föreslås 5 mom. uppta en bestäm-
melse enligt vilken denna rättighet inte gäller 
när rehabiliteringen ordnas med stöd av ovan 
nämnda lagstiftning. 

Det föreslås att paragrafens nuvarande 4 
mom. överförs oförändrat till 6 mom. 

18 c §. I paragrafen föreskrivs om rehabili-
teringspenningen och dess belopp. Det sätt 
på vilket rehabiliteringspenningen räknas ut 
ändras inte, dvs. rehabiliteringspenningen är 
lika stor som sökandens invalidpension. Det 
föreslås att möjligheten till delrehabiliter-
ingspenning skall nämnas i bestämmelserna. 
Enligt det föreslagna 1 mom. är det en förut-
sättning för rehabiliteringspenning att den 
yrkesinriktade rehabiliteringen helt eller del-

vis hindrar arbetstagaren från att utföra arbe-
te. Om rehabiliteringsklienten medan den yr-
kesinriktade rehabiliteringen pågår har ar-
betsinkomster som överstiger hälften av pen-
sionslönen betalas enligt förslaget en rehabi-
literingspenning som utgör hälften av den 
fulla invalidpensionen. Detta konstateras när 
rehabiliteringen börjar. När rehabiliterings-
tillägg enligt 18 d § läggs till full rehabiliter-
ingspenning motsvarar den föreslagna fulla 
rehabiliteringspenningen inklusive förhöj-
ning den nuvarande rehabiliteringspenning-
en. På motsvarande sätt läggs till delrehabili-
teringspenningen ett 33 procent stort rehabi-
literingstillägg som räknas på delrehabiliter-
ingspenningen. 

18 d §. Det föreslås att bestämmelserna om 
rehabiliteringstillägg samlas i denna para-
graf. Rehabiliteringstillägg betalas enligt för-
slaget endast för den tid aktiv rehabilitering 
pågår till dem som får rehabiliteringsstöd, 
invalidpension eller rehabiliteringspenning. 
Tilläggets storlek förändras inte jämfört med 
nu. Det rehabiliteringstillägg om 33 procent 
som fogas till delrehabiliteringspenningen 
räknas utgående från delrehabiliteringspen-
ningen. 

Enligt 3 mom. gäller beträffande rehabili-
teringspenningen och rehabiliteringstillägget 
samt mottagare av dem vad som bestäms om 
rehabiliteringsstödet eller invalidpensionen 
eller mottagare av dem. Rehabiliteringspen-
ning och det därtill hörande tillägget kan be-
viljas också för en tid som är kortare än en 
månad. 

18 e §. I paragrafen sammanförs bestäm-
melserna om rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning. För närvarande är de spridda i 18 c 
§ 2 och 3 mom. samt 18 d § 3 mom. Be-
stämmelsernas innehåll förändras inte jäm-
fört med nu. Också den förmån som betalas 
till mottagarna av rehabiliteringspenning un-
der väntetid och mellan olika rehabiliterings-
perioder förblir beroende av prövning. För att 
den förmån som betalas för denna tid skall 
skilja sig från rehabiliteringspenningen kallas 
den rehabiliteringsunderstöd. Den komplette-
ras inte längre med rehabiliteringstillägg för 
väntetid och tiden mellan olika rehabiliter-
ingsperioder. Dessutom föreslås att rehabili-
teringsunderstöd enligt prövning också skall 
kunna beviljas för utarbetande av en vård- el-
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ler rehabiliteringsplan. 
18 f §. I paragrafen föreskrivs om statskon-

torets anmälningsskyldighet. I den gällande 
lagen ingår bestämmelser om detta i 18 e § 2 
mom. Innehållet i bestämmelsen ändras inte. 
Det föreslås att till 2 mom. fogas den be-
stämmelse om betalning av rehabiliterings-
penning till arbetsgivaren som i den gällande 
lagen ingår i 18 e § 3 mom. 

18 g §. Den föreslagna paragrafen innehål-
ler bestämmelser om ändringssökande, något 
som i gällande lag regleras i 18 e § 1 mom. 
Enligt den nya bestämmelsen har förmånsta-
garen rätt att överklaga beslut som gäller rät-
ten till yrkesinriktad rehabilitering. Utvid-
gandet av rätten att söka ändring är ett ut-
tryck för den rätt till rehabilitering som för-
månstagarna får. Ändringssökandet kan för 
det första gälla huruvida sökanden kan kon-
stateras vara utsatt för sådan risk för arbets-
oförmåga under de närmaste åren som beror 
på sjukdom, lyte eller kroppsskada och huru-
vida denna risk går att motarbeta genom än-
damålsenlig yrkesinriktad rehabilitering. Be-
svärsinstansen bedömer rehabiliteringens än-
damålsenlighet också när den behandlar be-
svär som personer som får invalidpension el-
ler rehabiliteringsstöd har inlämnat över re-
habiliteringsbeslut. När besvärsinstansen be-
dömer hur ändamålsenlig den yrkesinriktade 
rehabilitering som sökts är bör den för det 
första beakta sökandens sjukdom, lyte eller 
kroppsskada, ålder, tidigare verksamhet, ut-
bildning och kontakter med arbetslivet samt 
huruvida den yrkesinriktade rehabilitering 
som sökts sannolikt skulle möjliggöra en 
återgång till arbetslivet för sökanden eller 
förhindra arbetsoförmåga. Vid bedömningen 
av ändamålsenligheten beaktas dessutom hu-
ruvida rehabiliteringen sannolikt sparar in 
pensionsutgifter. 

Statskontoret beslutar i samarbete med ett 
nätverk av rehabiliteringssakkunniga, arbets-
givaren och sökanden om rehabiliteringens 
innehåll, alltså rehabiliteringsåtgärderna, och 
ersätter de direkta och nödvändiga kostna-
derna för den rehabilitering som det stöder. 
Därför är det inte ändamålsenligt att den sö-
kande skulle kunna besvära sig över rehabili-
teringsåtgärdernas innehåll. Rätten att söka 
ändring skulle kunna fördröja det praktiska 

genomförandet av rehabiliteringen. Förfaran-
det motsvarar innehållet i gällande lag. 

18 h §. I paragrafen föreskrivs att rätten till 
invalidpension uppkommer tidigast vid in-
gången av månaden efter den då sökandens 
rätt till rehabiliteringspenning för den tid yr-
kesinriktad rehabilitering pågår har upphört. 
Denna begränsning gäller endast rehabiliter-
ingspenning som betalas för den tid yrkesin-
riktad rehabilitering pågår. Rehabiliterings-
penning som betalas för samma tid på grund 
av yrkesinriktad rehabilitering skulle förhind-
ra invalidpension, oberoende av om den beta-
las med stöd av lagen om rehabiliteringspen-
ning eller en lag eller pensionsstadga som 
nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för ar-
betstagare (395/1961). Invalidpension skulle 
emellertid kunna beviljas personer som enligt 
utredningar inte anses ha möjligheter att fort-
sätta med yrkesinriktad rehabilitering eller 
vars yrkesinriktade rehabilitering har avbru-
tits eller upphört på grund av långvarig sjuk-
dom. Avsikten är att det därmed skall före-
skrivas att rehabiliteringspenningen är primär 
i förhållande till invalidpensionen på så sätt 
att ny invalidpension inte kan fås förrän den 
rätt till rehabiliteringspenning som uppkom-
mit på grund av yrkesinriktad rehabilitering 
har upphört. Om en person däremot redan får 
invalidpension när rehabiliteringen börjar är 
han eller hon berättigad till rehabiliterings-
penning för pensionstagare enligt 16 § lagen 
om rehabiliteringspenning eller till rehabili-
teringstillägg enligt arbetspensionslagarna 
medan rehabiliteringen pågår. 

 
2.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 

 
3.  Lagst if tningsordning 

Det lagförslag som ingår i denna proposi-
tion förbättrar ställningen för de förmånsta-
gare som avses i lagen om statens pensioner 
och kan behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 18 b—18 f §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 18 b § i lagarna 618/1991, 1671/1995 och 504/2003, 18 c och 

18 e § i nämnda lagar 618/1991 och 1671/1995, 18 d § i nämnda lagar 618/1991 och 
1671/1995 samt i lag 1528/1993 och 18 f § i nämnda lag 1671/1995, samt 

fogas till lagen nya 18 g och 18 h § som följer: 
 

18 b § 
En förmånstagare har rätt att få ändamåls-

enlig yrkesinriktad rehabilitering för förhind-
rande av arbetsoförmåga eller förbättrande av 
arbets- och förvärvsförmågan, om 

1) en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada 
som konstaterats på behörigt sätt sannolikt 
medför risk för arbetsoförmåga enligt 9 § 1 
mom., eller förmånstagaren måste betraktas 
som arbetsoförmögen på det sätt som avses i 
nämnd lagrum, och 

2) den återstående tid som avses i 5 a § 1 
mom. skulle beaktas såsom berättigande till 
pension vid fastställandet av förmånstagarens 
pension, om förmånstagaren hade blivit ar-
betsoförmögen vid den tidpunkt då ansökan 
gjordes eller då förmånstagarens rehabiliter-
ingsbehov senast skall redas ut enligt 6 § la-
gen om rehabilitering som ordnas av folk-
pensionsanstalten (610/1991); om förmåns-
tagaren redan får invalidpension förutsätts att 
pensionen är heleffektiv på det sätt som av-
ses ovan. 

Med risk för arbetsoförmåga avses i 1 
mom. en situation där det är sannolikt att 
förmånstagaren under de närmaste åren, trots 
att möjligheterna till vård och medicinsk re-
habilitering beaktas, utan yrkesinriktade re-
habiliteringsåtgärder skulle bli beviljad inva-
lidpension, antingen till fullt belopp eller i 
form av delpension. När rehabiliteringens 
ändamålsenlighet bedöms beaktas förmåns-
tagarens ålder, yrke, tidigare verksamhet, ut-
bildning och kontakter med arbetslivet samt 
huruvida den yrkesinriktade rehabilitering 
som söks sannolikt leder till att förmånstaga-
ren fortsätter i ett arbete som är lämpligt med 

tanke på hans eller hennes hälsotillstånd eller 
återgår till arbete. När ändamålsenligheten 
bedöms skall dessutom beaktas huruvida den 
yrkesinriktade rehabiliteringen uppskjuter 
förmånstagarens pensionering. 

Innan statskontoret fattar beslut om inva-
lidpension skall det vid behov se till att sö-
kandens möjligheter till rehabilitering har 
klarlagts. Avslås en pensionsansökan, skall 
statskontoret se till att sökanden ges informa-
tion om rehabiliteringsmöjligheterna och 
hänvisas, i samarbete med de instanser som 
tillhandahåller tjänster, till rehabilitering eller 
någon annan service som motsvarar hans el-
ler hennes rehabiliteringsbehov. Statskonto-
ret skall dessutom iaktta lagen om klientsam-
arbete inom rehabiliteringen (497/2003). 

Såsom yrkesinriktad rehabilitering enligt 1 
mom. kan en förmånstagare tillhandahållas 
rehabiliteringsundersökningar, utbildning 
som leder till arbete eller ett yrke, arbetsträ-
ning, näringsunderstöd och sådan medicinsk 
rehabilitering som stöder rehabilitering enligt 
1 mom., och förmånstagaren kan få ersätt-
ning för de behövliga och nödvändiga kost-
nader som den nämnda rehabiliteringen med-
för. 

Rätt till rehabilitering enligt denna lag före-
ligger dock inte, om förmånstagaren har rätt 
till rehabilitering med stöd av bestämmelser-
na om rehabilitering i olycksfalls- eller tra-
fikförsäkring. 

För olycksfall eller yrkessjukdom på grund 
av i 4 mom. avsedd arbetsträning, under vil-
ken den som deltar i rehabiliteringen inte är 
anställd hos den som ordnar arbetsträningen, 
betalas till den som får rehabilitering ersätt-
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ning av statsmedel i tillämpliga delar på 
samma grunder som gäller för olycksfall i 
arbete enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948). Ett ärende som gäller betalning 
av ersättning av statsmedel med stöd av detta 
moment behandlas av statskontoret som för-
sta instans. 

 
18 c § 

Annan förmånstagare än den som har rätt 
till invalidpension har rätt till rehabiliterings-
penning för de kalendermånader under vilka 
han eller hon till följd av yrkesinriktad reha-
bilitering som avses i 18 b § är helt eller del-
vis förhindrad att utföra förvärvsarbete. 

Om en förmånstagare är helt och hållet för-
hindrad att utföra förvärvsarbete på grund av 
yrkesinriktad rehabilitering, är rehabiliter-
ingspenningen lika stor som de pensioner 
som förmånstagaren enligt de pensionslagar 
och de pensionsstadgor vilka nämns i 8 § 4 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
skulle ha rätt till om han eller hon vid den 
tidpunkt som avses i 18 b § 1 mom. 2 punk-
ten hade blivit arbetsoförmögen på ett sätt 
som berättigar till full invalidpension. 

Om förmånstagaren under den tid yrkesin-
riktad rehabilitering pågår förtjänar mer än 
hälften av den lön som ligger till grund för 
pensionen och på vilken pensionsdelen för 
återstående tid räknas ut för pension som av-
ses i 2 mom., utgör beloppet av rehabiliter-
ingspenning hälften av beloppet av full inva-
lidpension enligt 2 mom. 

 
18 d §  

Rehabiliteringstillägg till rehabiliterings-
penning, rehabiliteringsstöd och invalidpen-
sion betalas för den tid en i 18 b § 4 mom. 
nämnd åtgärd pågår. 

Rehabiliteringstillägget utgör 33 procent av 
det samordnade beloppet av rehabiliterings-
penning, rehabiliteringsstöd eller invalidpen-
sion. 

I fråga om rehabiliteringspenningen och 
rehabiliteringstillägget samt mottagare av 
dem gäller i tillämpliga delar vad som be-
stäms om rehabiliteringsstöd eller invalid-
pension eller mottagare av dem. Rehabiliter-
ingspenning och rehabiliteringstillägg kan 
emellertid betalas för en tid som är kortare än 
en månad. 

18 e § 
Rehabiliteringspenning kan betalas i form 

av rehabiliteringsunderstöd enligt prövning 
också för tiden från rehabiliteringsbeslutet 
till rehabiliteringens början samt för tiden 
mellan rehabiliteringsperioder. Rehabili-
teringsunderstöd betalas emellertid för högst 
tre månader per kalenderår så att tiden räknas 
särskilt för vardera av de ovan nämnda grun-
derna, om det inte för tryggande av rehabili-
teringen är motiverat att rehabiliteringsun-
derstödet betalas för en längre tid. Rehabili-
teringsunderstöd enligt prövning kan också 
beviljas för utarbetande av en vård- eller re-
habiliteringsplan. 

Till en person som har fått rehabiliterings-
penning kan för högst sex månader betalas 
rehabiliteringsunderstöd som är lika stort 
som rehabiliteringspenningen enligt 18 c §, 
om detta är synnerligen behövligt för att han 
eller hon skall kunna få arbete. Härvid fast-
ställs rehabiliteringsunderstödet som ett en-
gångsbelopp och betalas i en eller flera pos-
ter. Rehabiliteringsunderstöd betalas emeller-
tid inte för den tid för vilken arbetstagaren 
har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller ar-
betsmarknadsstöd enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002). 

 
18 f § 

Statskontoret skall underrätta Folkpen-
sionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder en-
ligt 18 b § samt om sådana beslut som gäller 
rehabiliteringspenning och rehabiliteringstill-
lägg. 

Får en tjänsteman eller arbetstagare utöver 
rehabiliteringspenning lön för samma tid, 
skall den del av rehabiliteringspenningen 
som motsvarar lönebeloppet betalas till ar-
betsgivaren. 

 
18 g § 

I statskontorets beslut som gäller rehabili-
teringens innehåll enligt 18 b § 4 mom. eller 
rehabiliteringsunderstöd enligt 18 e § får 
ändring inte sökas. 

 
18 h § 

Rätt till invalidpension enligt 9 § 1 mom. 
föreligger inte utan giltigt skäl förrän rätten 
till rehabiliteringspenning enligt en lag eller 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. la-
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gen om pension för arbetstagare eller enligt 
lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) 
har upphört. 

——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagen tillämpas på rehabilitering som in-

leds efter det att lagen har trätt i kraft.  

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

 
Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 18 b—18 f §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 18 b § i lagarna 618/1991, 1671/1995 och 504/2003, 18 c och 

18 e § i nämnda lagar 618/1991 och 1671/1995, 18 d § i nämnda lagar 618/1991 och 
1671/1995 samt i lag 1528/1993 och 18 f § i nämnda lag 1671/1995, samt 

fogas till lagen nya 18 g och 18 h § som följer: 
 
Gällande lydelse  
 

18 b § 
För förhindrande av arbetsoförmåga eller 

förbättrande av arbets- och förvärvsförmå-
gan kan en förmånstagare såsom yrkesinrik-
tad rehabilitering tillhandahållas rådgivning, 
rehabiliteringsundersökningar, utbildning 
som leder till arbete eller yrke, arbetsträning 
och näringsunderstöd samt medicinsk reha-
bilitering som stöder sådan yrkesinriktad re-
habilitering som avses ovan. Dessutom skall 
lagen om klientsamarbete inom rehabiliter-
ingen (497/2003) iakttas.  

 Rehabilitering kan ges en förmånstagare 
för vilken såsom berättigande till pen-sion, 
när pensionen fastställs enligt denna lag, be-
aktas också tiden från arbetsoförmågans 
början till pensionsåldern, om arbetsoför-
mågan börjat vid den tid då rehabiliterings-
beslutet fattades, eller en förmånstagare som 
när beslutet fattas får en på det nämnda sät-
tet enligt denna lag fastställd pension.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreslagen lydelse 
 

18 b § 
En förmånstagare har rätt att få ända-

målsenlig yrkesinriktad rehabilitering för 
förhindrande av arbetsoförmåga eller för-
bättrande av arbets- och förvärvsförmågan, 
om 

1) en sjukdom, ett lyte eller en kroppsska-
da som konstaterats på behörigt sätt sanno-
likt medför risk för arbetsoförmåga enligt 9 
§ 1 mom., eller förmånstagaren måste be-
traktas som arbetsoförmögen på det sätt 
som avses i nämnd lagrum, och 

2) den återstående tid som avses i 5 a § 1 
mom. skulle beaktas såsom berättigande till 
pension vid fastställandet av förmånstaga-
rens pension, om förmånstagaren hade bli-
vit arbetsoförmögen vid den tidpunkt då an-
sökan gjordes eller då förmånstagarens re-
habiliteringsbehov senast skall redas ut en-
ligt 6 § lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten (610/1991); om 
förmånstagaren redan får invalidpension 
förutsätts att pensionen är heleffektiv på det 
sätt som avses ovan. 

Med risk för arbetsoförmåga avses i 1 
mom. en situation där det är sannolikt att 
förmånstagaren under de närmaste åren, 
trots att möjligheterna till vård och medi-
cinsk rehabilitering beaktas, utan yrkesin-
riktade rehabiliteringsåtgärder skulle bli 
beviljad invalidpension, antingen till fullt 
belopp eller i form av delpension. När reha-
biliteringens ändamålsenlighet bedöms be-
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Innan Statskontoret fattar beslut om inva-

lidpension skall det vid behov se till att sö-
kandens möjligheter till rehabilitering har 
klarlagts. Avslås en pensionsansökan, skall 
Statskontoret se till att sökanden ges infor-
mation om rehabiliteringsmöjligheterna och 
hänvisas, i samarbete med de instanser som 
tillhandahåller tjänster, till rehabilitering el-
ler någon annan service som motsvarar hans 
eller hennes rehabiliteringsbehov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För olycksfall eller yrkessjukdom på 

grund av i 1 mom. avsedd arbetsträning, un-
der vilken den som deltar i rehabiliteringen 
inte är anställd hos den som ordnar arbets-
träningen, betalas till den som får rehabili-
tering ersättning med statsmedel i tillämpli-
ga delar på samma grunder som gäller för 
olycksfall i arbete enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/48). Ett ärende som 
gäller betalning av ersättning med statsme-
del med stöd av detta moment behandlas av 
statskontoret som första instans. 

 

aktas förmånstagarens ålder, yrke, tidigare 
verksamhet, utbildning och kontakter med 
arbetslivet samt huruvida den yrkesinriktade 
rehabilitering som söks sannolikt leder till 
att förmånstagaren fortsätter i ett arbete 
som är lämpligt med tanke på hans eller 
hennes hälsotillstånd eller återgår till arbe-
te. När ändamålsenligheten bedöms skall 
dessutom beaktas huruvida den yrkesinrik-
tade rehabiliteringen uppskjuter förmånsta-
garens pensionering. 

Innan statskontoret fattar beslut om inva-
lidpension skall det vid behov se till att sö-
kandens möjligheter till rehabilitering har 
klarlagts. Avslås en pensionsansökan, skall 
statskontoret se till att sökanden ges infor-
mation om rehabiliteringsmöjligheterna och 
hänvisas, i samarbete med de instanser som 
tillhandahåller tjänster, till rehabilitering el-
ler någon annan service som motsvarar hans 
eller hennes rehabiliteringsbehov. Statskon-
toret skall dessutom iaktta lagen om klient-
samarbete inom rehabiliteringen 
(497/2003). 

Såsom yrkesinriktad rehabilitering enligt 
1 mom. kan en förmånstagare tillhandahål-
las rehabiliteringsundersökningar, utbild-
ning som leder till arbete eller ett yrke, ar-
betsträning, näringsunderstöd och sådan 
medicinsk rehabilitering som stöder rehabi-
litering enligt 1 mom., och förmånstagaren 
kan få ersättning för de behövliga och nöd-
vändiga kostnader som den nämnda rehabi-
literingen medför. 

Rätt till rehabilitering enligt denna lag fö-
religger dock inte, om förmånstagaren har 
rätt till rehabilitering med stöd av bestäm-
melserna om rehabilitering i olycksfalls- el-
ler trafikförsäkring. 

För olycksfall eller yrkessjukdom på 
grund av i 4 mom. avsedd arbetsträning, un-
der vilken den som deltar i rehabiliteringen 
inte är anställd hos den som ordnar arbets-
träningen, betalas till den som får rehabili-
tering ersättning av statsmedel i tillämpliga 
delar på samma grunder som gäller för 
olycksfall i arbete enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948). Ett ärende som 
gäller betalning av ersättning av statsmedel 
med stöd av detta moment behandlas av 
statskontoret som första instans. 
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18 c § 
Annan förmånstagare än den som har rätt 

till invalidpension har rätt till rehabiliter-
ingspenning för de kalendermånader under 
vilka han till följd av rehabilitering som av-
ses 18 b § är förhindrad att utföra sitt för-
värvsarbete. 

Rehabiliteringspenning kan betalas också 
för tiden från rehabiliteringsbeslutet till re-
habiliteringens början samt för tiden mellan 
skilda rehabiliteringsperioder. Härvid beta-
las rehabiliteringspenning likväl för högst 
tre månader per kalenderår, så att tiden räk-
nas särskilt för vardera grunden, om det inte 
för tryggande av att rehabiliteringen fram-
skrider är motiverat att rehabiliteringspen-
ning betalas för en längre tid. 

För tiden efter rehabiliteringen kan till en 
förmånstagare som fått rehabiliteringspen-
ning betalas rehabiliteringsunderstöd, enligt 
prövning, om detta är synnerligen behövligt 
för att han skall kunna sysselsättas.  

 
 
 
 

 
 

18 d § 
Rehabiliteringspenningen bestäms på ba-

sis av de pensioner som förmånstagaren en-
ligt de pensionslagar, det pensionsreglemen-
te och de pensionsstadgor, vilka nämns i 8 § 
4 mom. lagen om pension för arbetstagare, 
skulle ha varit berättigad till, om han hade 
blivit arbetsoförmögen så att han haft rätt till 
full invalidpension vid den tid då rehabili-
teringsbeslutet fattades. Rehabiliteringspen-
ningen motsvarar summan av de pensioner 
som avses ovan, ökad med 33 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Det rehabiliteringsunderstöd enligt pröv-
ning som avses i 18 c § 3 mom. uppgår 
högst till rehabiliteringspenningen för sex 
månader. Understödet fastställs som en en-
gångsbetalning och betalas i en eller flera 
poster. Rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning betalas inte för en tid under vilken 
förmånstagare har rätt till arbetslöshetsdag-
penning som avses i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd som 
avses i lagen om arbetsmarknadsstöd. 

18 c § 
Annan förmånstagare än den som har rätt 

till invalidpension har rätt till rehabiliter-
ingspenning för de kalendermånader under 
vilka han eller hon till följd av yrkesinriktad 
rehabilitering som avses i 18 b § är helt eller 
delvis förhindrad att utföra förvärvsarbete. 

Om en förmånstagare är helt och hållet 
förhindrad att utföra förvärvsarbete på 
grund av yrkesinriktad rehabilitering, är re-
habiliteringspenningen lika stor som de 
pensioner som förmånstagaren enligt de 
pensionslagar och de pensionsstadgor vilka 
nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare skulle ha rätt till om han eller 
hon vid den tidpunkt som avses i 18 b § 1 
mom. 2 punkten hade blivit arbetsoförmö-
gen på ett sätt som berättigar till full inva-
lidpension. 

Om förmånstagaren under den tid yrkes-
inriktad rehabilitering pågår förtjänar mer 
än hälften av den lön som ligger till grund 
för pensionen och på vilken pensionsdelen 
för återstående tid räknas ut för pension 
som avses i 2 mom., utgör beloppet av reha-
biliteringspenning hälften av beloppet av 
full invalidpension enligt 2 mom. 

 
18 d §  

Rehabiliteringstillägg till rehabiliterings-
penning, rehabiliteringsstöd och invalidpen-
sion betalas för den tid en i 18 b § 4 mom. 
nämnd  åtgärd pågår. 

Rehabiliteringstillägget utgör 33 procent 
av det samordnade beloppet av rehabiliter-
ingspenning, rehabiliteringsstöd eller inva-
lidpension. 

I fråga om rehabiliteringspenningen och 
rehabiliteringstillägget samt mottagare av 
dem gäller i tillämpliga delar vad som be-
stäms om rehabiliteringsstöd eller invalid-
pension eller mottagare av dem. Rehabili-
teringspenning och rehabiliteringstillägg 
kan emellertid betalas för en tid som är kor-
tare än en månad. 
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Till en förmånstagare kan betalas ersätt-
ning för de direkta och nödvändiga kostna-
der som rehabiliteringen har medfört.  
 
 

18 e § 
I fråga om rehabiliteringspenning och be-

slut om denna gäller i tillämpliga delar vad 
denna lag stadgar om pensionsbeslut, full-
följdsförfarandet i fråga om pensionsbeslut, 
pensionstagarens anmälningsskyldighet 
samt betalning och återkrav av pension. 
Ändring får dock inte sökas i beslut som 
gäller rätt till rehabilitering enligt 18 b § el-
ler till rehabiliteringspenning enligt 18 c § 2 
mom. och inte heller i beslut som gäller re-
habiliteringsunderstöd enligt prövning enligt 
18 c § 3 mom. och 18 d § 3 mom. 

Statskontoret skall omedelbart underrätta 
folkpensionsanstalten om sådana rehabiliter-
ingsåtgärder och rehabiliteringspenningbe-
slut som avses i 18 b §.  

Får en tjänsteman eller arbetstagare utöver 
rehabiliteringspenning lön för samma tid, 
skall den del av rehabiliteringspenningen 
som svarar mot lönebeloppet betalas till ar-
betsgivaren.  

 
 
 
 
 
 
 

 
18 f § 

Om en förmånstagare på basis av pen-
sionsanstaltens beslut enligt 18 b § 1 mom. 
tillhandahålls rehabiliteringsundersökningar, 
utbildning som leder till arbete eller ett yrke, 
arbetsträning eller medicinsk rehabilitering 
betalas ett rehabiliteringstillägg till rehabili-
teringsstödet. Tillägget betalas också om 
motsvarande beslut har meddelats av någon 
annan pensionsanstalt som betalar grund-
pension enligt 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare i form av rehabiliterings-
stöd.  

Rehabiliteringstillägg betalas likaså om ett 
beslut enligt 1 mom. gäller en förmånstagare 
som får invalidpension i någon annan form 
än såsom rehabiliteringsstöd.  

 
 

 
 
 

18 e § 
Rehabiliteringspenning kan betalas i form 

av rehabiliteringsunderstöd enligt prövning 
också för tiden från rehabiliteringsbeslutet 
till rehabiliteringens början samt för tiden 
mellan rehabiliteringsperioder. Rehabili-
teringsunderstöd betalas emellertid för 
högst tre månader per kalenderår så att ti-
den räknas särskilt för vardera av de ovan 
nämnda grunderna, om det inte för tryg-
gande av rehabiliteringen är motiverat att 
rehabiliteringsunderstödet betalas för en 
längre tid. Rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning kan också beviljas för utarbetande 
av en vård- eller rehabiliteringsplan. 

Till en person som har fått rehabiliter-
ingspenning kan för högst sex månader be-
talas rehabiliteringsunderstöd som är lika 
stort som rehabiliteringspenningen enligt 18 
c §, om detta är synnerligen behövligt för 
att han eller hon skall kunna få arbete. Här-
vid fastställs rehabiliteringsunderstödet som 
ett engångsbelopp och betalas i en eller fle-
ra poster. Rehabiliteringsunderstöd betalas 
emellertid inte för den tid för vilken arbets-
tagaren har rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). 
 

18 f § 
Statskontoret skall underrätta Folkpen-

sionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder 
enligt 18 b § samt om sådana beslut som 
gäller rehabiliteringspenning och rehabili-
teringstillägg. 

Får en tjänsteman eller arbetstagare ut-
över rehabiliteringspenning lön för samma 
tid, skall den del av rehabiliteringspenning-
en som motsvarar lönebeloppet betalas till 
arbetsgivaren. 
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Rehabiliteringstillägget är 33 procent av 
det enligt 11 eller 12 § samordnade beloppet 
av rehabiliteringsstödet eller invalidpensio-
nen. Det betalas för de kalendermånader un-
der vilka rehabiliteringen pågår.  

 

 
 
 
 
 
 

18 g § 
I statskontorets beslut som gäller rehabili-

teringens innehåll enligt 18 b § 4 mom. eller 
rehabiliteringsunderstöd enligt 18 e § får 
ändring inte sökas. 

 
18 h § 

Rätt till invalidpension enligt 9 § 1 mom. 
föreligger inte utan giltigt skäl förrän rätten 
till rehabiliteringspenning enligt en lag eller 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. la-
gen om pension för arbetstagare eller enligt 
lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) 
har upphört. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagen tillämpas på rehabilitering som in-

leds efter det att lagen har trätt i kraft. 
——— 

 


