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L a g
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om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspen-

ningförmåner (566/2005) 18 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1562/2009, som följer:

18 §

Rehabiliteringspenning för lagstadgad reha-
bilitering

— — — — — — — — — — — — —
För tiden för individuell rehabilitering vid

inrättning som ges med stöd av lagen om
missbrukarvård beviljas rehabiliteringspen-
ning under förutsättning att rehabiliteringen
baserar sig på en vårdplan som upprättats på
grundval av socialvårdslagen (710/1982) el-
ler på en rehabiliteringsplan som upprättats
på grundval av lagen om missbrukarvård och
av vilken det ska framgå hur man med hjälp
av missbrukarrehabiliteringen försöker på-
verka de problem med arbets- eller förvärvs-
förmågan som missbruksproblemet förorsa-
kat så att rehabiliteringen främjar den försäk-
rades möjligheter att komma ut i arbetslivet,
att hålla sig kvar i arbetslivet eller återvända
till arbetslivet. Beslut om rehabiliteringspen-
ning som betalas för tiden för individuell

rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård
fattas för högst 75 vardagar åt gången. Ett
nytt beslut förutsätter alltid en ny vårdplan
eller rehabiliteringsplan. En förutsättning för
beviljande av rehabiliteringspenning är dess-
utom att rehabiliteringen genomförs i en av
Folkpensionsanstalten godkänd rehabilite-
ringsinrättning för missbrukarvård. En reha-
biliteringsinrättning som tillhandahåller reha-
biliteringstjänster inom missbrukarvården ska
ha ett i 4 § i lagen om privat hälso- och
sjukvård (152/1990) avsett tillstånd att till-
handahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller
ett i 7 § i lagen om privat socialservice
(922/2011) avsett tillstånd att tillhandahålla
socialservice dygnet runt. Rehabiliteringsin-
rättningen ska dessutom ha lokaler och an-
ordningar som är lämpliga för missbrukarre-
habilitering samt en sådan personal som
verksamheten kräver. Genom förordning av
statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas
om de förutsättningar som ska vara uppfyllda
för att en rehabiliteringsinrättning för miss-

RP 302/2010
ShUB 56/2010
RSv 342/2010

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100302


brukarvård ska kunna godkännas som en re-
habiliteringsinrättning enligt detta moment.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2011.
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