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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 3 § lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om reha-

bilitering som ordnas av folkpensionsanstal-
ten ändras så att gravt handikappade pen-
sionstagare under 65 år som får förhöjt vård-
bidrag eller specialvårdbidrag skall få medi-
cinsk rehabilitering för gravt handikappade 
som ordnas av Folkpensionsanstalten obero-
ende av från vilket pensionssystem de får sitt 

pensionsskydd. Avsikten med lagen är att 
främja jämställdheten och förtydliga för-
månslagstiftningen. 

Propositionen hänför sig till tilläggsbud-
getpropositionen för 2003 och avses bli be-
handlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 augusti 2003. 

————— 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Inledning 

En del av dem som får medicinsk rehabili-
tering för gravt handikappade som ordnas av 
Folkpensionsanstalten får ålderspension en-
ligt arbetspensionslagarna innan de fyllt 65 
år. Om de då inte längre får invaliditetspen-
sion med stöd av någon förvärvspensionslag 
eller folkpensionslagen upphör deras rätt till 
medicinsk rehabilitering för gravt handikap-
pade. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

I lagen om rehabilitering som ordnas av 
folkpensionsanstalten föreskrivs att sådana 
gravt handikappade som utöver förhöjt vård-
bidrag eller specialvårdbidrag för pensions-
tagare får invaliditetspension antingen enligt 
folkpensionslagen eller enligt förvärvspen-
sionslagarna har rätt till medicinsk rehabili-
tering för gravt handikappade. En del av dem 
som får rehabilitering för gravt handikappade 
som ordnas av folkpensionsanstalten börjar 
får ålderspension enlig arbetspensionslagarna 

innan de fyllt 65 år. På 1990-talet hade de 
som började få ålderspension fortsatt rätt till 
invaliditetspension enligt folkpensionslagen 
tills de fyllde 65 år. 

Största delen av de gravt handikappade 
som får förhöjt vårdbidrag eller specialvård-
bidrag för pensionstagare får invaliditetspen-
sion med stöd av folkpensionslagen eller för-
värvspensionslagarna ända tills de fyller 65 
år. Folkpensionens pensionsavhängighet har 
lett till att pensionen för en del gravt handi-
kappade som fått rehabilitering baserar sig 
endast på invaliditetspension som beviljas 
enligt förvärvspensionslagarna. Om invalidi-
tetspensionen baserar sig på endast en för-
värvspension och en gravt handikappad bör-
jar få ålderspension enligt denna förvärvs-
pension innan han fyller 65, upphör hans rätt 
till rehabilitering för gravt handikappade som 
ordnas av Folkpensionsanstalten. 
 
2.2. Bedömning av nuläget 

Folkpensionens pensionsavhängighet har 
lett till att en liten del av dem som får nämn-
da vårdbidrag inte längre får invaliditetspen-
sion om de börjar få ålderspension innan de 
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fyller 65 år, i vilket fall deras rätt till rehabili-
tering upphör. I den här situationen faller sär-
skilt sådana gravt handikappade som har en 
lång arbetskarriär hos en och samma arbets-
givare och vilkas ålderspensionsålder enligt 
arbetspensionen är under 65 utanför den me-
dicinska rehabilitering för gravt handikappa-
de som ordnas av Folkpensionsanstalten.   

 
 

3.  Proposit ionens mål och de vik-
t igaste  förslagen 

Propositionens mål är att öka jämställdhe-
ten för gravt handikappade och att göra för-
månssystemet klarare då det gäller medicinsk 
rehabilitering för gravt handikappade. Det fö-
reslås att lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten ändras så att också 
gravt handikappade under 65 år som får ål-
derspension och förhöjt vårdbidrag eller spe-
cialvårdbidrag men inte invaliditetspension 
skall få rätt till rehabilitering som ordnas av 
Folkpensionsanstalten. Enligt förslaget skall 
rätten till rehabilitering som ordnas av Folk-
pensionsanstalten upphöra när den gravt 
handikappade uppnår den ålder för ålders-
pension som anges i folkpensionslagen. 

I propositionen föreslås att i 3 § 1 mom. 3 
punkten lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten tas in en bestäm-

melse enligt vilken även den som utöver i 
lagrummet nämnt vårdbidrag får ålderspen-
sion innan han fyllt 65 år skall ha rätt till me-
dicinsk rehabilitering för gravt handikappa-
de. 

 
4.  Proposit ionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Lagförslaget innebär att ca 100—150 gravt 
handikappade kommer att få rätt till rehabili-
tering som ordnas av Folkpensionsanstalten 
när lagen träder i kraft. Beräknat enligt de 
genomsnittliga kostnaderna för den som re-
habiliteras skulle lagändringen öka kostna-
derna med ca 0,7 miljon euro per år. 
 
4.2. Verkningar för individen 

Den föreslagna lagen innebär att gravt han-
dikappade som innan de fyllt 65 år får förhöjt 
vårdbidrag eller specialvårdbidrag och har 
börjat få ålderspension enligt arbetspensions-
lagen, men inte får invaliditetspension, tas 
med i systemet med medicinsk rehabilitering 
för gravt handikappade som ordnas av Folk-
pensionsanstalten. Den föreslagna lagänd-
ringen ökar jämställdheten då det gäller den 
rehabilitering som ordnas av Folkpensions-
anstalten. 

 
 
 
 

 
DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

3 §. Medicinsk rehabilitering för gravt 
handikappade. Det föreslås att paragrafens 1 
mom. 3 punkten ändras så, att också gravt 
handikappade under 65 år som får förhöjt 
vårdbidrag eller specialvårdbidrag, men inte 
invaliditetspension, och som börjat få ålders-
pension skall ha rätt till rehabilitering som 
ordnas av Folkpensionsanstalten. Rätten till 
medicinsk rehabilitering för gravt handikap-

pade som ordnas av Folkpensionsanstalten 
upphör då personen i fråga fyller 65 år. 
 
2.  Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti       
2003. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 

Lag 

om ändring av 3 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

(610/1991) 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis i lag 839/1998 och 1033/2002, som följer: 
 
 

3 § 

Medicinsk rehabilitering för gravt handikap-
pade 

Folkpensionsanstalten skall för en gravt 
handikappad, som ges annan vård än offent-
lig anstaltsvård och som dessutom får 

1) vårdbidrag enligt 2 § 2 eller 3 mom. la-
gen om vårdbidrag för barn (444/1969), 

2) handikappbidrag enligt 2 § 1 mom. 1 el-
ler 2 punkten lagen om handikappbidrag 
(124/1988), 

3) vårdbidrag enligt 30 a § 1 mom. 1 eller 2 
punkten folkpensionslagen och dessutom in-

validitetspension eller ålderspension innan 
han har fyllt 65 år, eller 

4) sådant handikappbidrag enligt 2 § 4 
mom. lagen om handikappbidrag som har 
beviljats i stället för vårdbidrag enligt 3 
punkten, 

ordna sådana långvariga eller krävande, 
icke direkt till sjukvård anslutna rehabiliter-
ingsperioder i form av anstaltsvård eller öp-
pen vård, vilka behövs för att bevara eller 
förbättra hans arbets- eller funktionsförmåga. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003. 

————— 

Helsingfors den 23 maj 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av 3 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

(610/1991) 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis i lag 839/1998 och 1033/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Medicinsk rehabilitering för gravt handi-
kappade 

Folkpensionsanstalten skall för en gravt 
handikappad, som ges annan vård än offent-
lig anstaltsvård och som dessutom får  

1) vårdbidrag enligt 2 § 2 eller 3 mom. 
lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),  

2) handikappbidrag enligt 2 § 1 mom. 1 
eller 2 punkten lagen om handikappbidrag 
(124/1988),  

3) invaliditetspension och vårdbidrag en-
ligt 30 a § 1 mom. 1 eller 2 punkten folk-
pensionslagen eller  

 
4) sådant handikappbidrag enligt 2 § 4 

mom. lagen om handikappbidrag som har-
beviljats i stället för vårdbidrag enligt 3 
punkten,  

ordna sådana långvariga eller krävande, 
icke direkt till sjukvård anslutna rehabiliter-
ingsperioder i form av anstaltsvård eller öp-
pen vård, vilka behövs för att bevara eller 
förbättra hans arbets- eller funktionsförmå-
ga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

3 § 

Medicinsk rehabilitering för gravt handi-
kappade 

Folkpensionsanstalten skall för en gravt 
handikappad, som ges annan vård än offent-
lig anstaltsvård och som dessutom får 

1) vårdbidrag enligt 2 § 2 eller 3 mom. 
lagen om vårdbidrag för barn (444/1969), 

2) handikappbidrag enligt 2 § 1 mom. 1 
eller 2 punkten lagen om handikappbidrag 
(124/1988), 

3) vårdbidrag enligt 30 a § 1 mom. 1 eller 
2 punkten folkpensionslagen och dessutom 
invaliditetspension eller ålderspension in-
nan han har fyllt 65 år, eller 

4) sådant handikappbidrag enligt 2 § 4 
mom. lagen om handikappbidrag som har 
beviljats i stället för vårdbidrag enligt 3 
punkten, 

ordna sådana långvariga eller krävande, 
icke direkt till sjukvård anslutna rehabiliter-
ingsperioder i form av anstaltsvård eller öp-
pen vård, vilka behövs för att bevara eller 
förbättra hans arbets- eller funktionsförmå-
ga. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti    

2003. 
——— 

 
 
 


