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om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

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

ningförmåner (566/2005) 6 § och 7 § 1 mom., av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
935/2012, som följer:

6 §

Ordnande av yrkesinriktad rehabilitering

Folkpensionsanstalten ordnar ändamålsen-
lig yrkesinriktad rehabilitering för att stödja
eller förbättra den försäkrades arbets- och
förvärvsförmåga eller förebygga arbetsoför-
måga, om en sjukdom, ett lyte eller en
kroppsskada som konstaterats på behörigt
sätt har medfört eller under de närmaste åren
uppskattas medföra en väsentlig försämring
av den försäkrades arbets- eller studieför-
måga och förvärvsmöjligheter.

Folkpensionsanstalten är inte skyldig att
ordna yrkesinriktad rehabilitering om sådan
har ordnats enligt arbetspensionslagarna eller
enligt bestämmelserna om specialundervis-
ning.

Vid bedömningen av om den försäkrades
arbets- eller studieförmåga och förvärvsmöj-
ligheter har försämrats väsentligt beaktas den
försäkrades situation som helhet. Förutom en
sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada beak-
tas också andra faktorer som påverkar den
försäkrades arbets- eller studieförmåga och

förvärvsmöjligheter och som avser den för-
säkrades fysiska, psykiska och sociala funk-
tionsförmåga, livssituation, socioekonomiska
omständigheter, boendeförhållanden, utbild-
ning, yrke, tidigare verksamhet och ålder
samt andra motsvarande faktorer. Vid be-
dömningen beaktas också den försäkrades
återstående förmåga att skaffa sig förvärvsin-
komster genom sådant till buds stående ar-
bete som han eller hon skäligen kan förutsät-
tas utföra.

Vid bedömningen av om det är ändamåls-
enligt med rehabilitering beaktas, förutom si-
tuationen som helhet, huruvida den rehabili-
tering som söks sannolikt leder till att den
sökande fortsätter i eller återgår till ett arbete
som är lämpligt med tanke på hans eller
hennes hälsotillstånd eller inträder i arbetsli-
vet.

7 §

Den yrkesinriktade rehabiliteringens innehåll

Folkpensionsanstalten ordnar som yrkesin-
riktad rehabilitering enligt 6 §
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1) undersökningar som syftar till att ut-
reda rehabiliteringsbehovet och rehabilite-
ringsmöjligheterna,

2) arbets- och utbildningsförsök,
3) träning som syftar till att bevara och

förbättra arbetsförmågan och därmed göra det
möjligt för rehabiliteringsklienten att fortsätta
sitt arbete,

4) arbetsträning,
5) grundutbildning, vidareutbildning och

omskolning för ett yrke eller ett arbete som
med tanke på de begränsningar sjukdomen,

lytet eller kroppsskadan medför är lämpligt
för den försäkrade samt allmänbildande ut-
bildning och träning som är nödvändig för
utbildningen i fråga,

6) andra åtgärder som kan jämställas med
dem som räknas upp i 1—5 punkten och som
är nödvändiga med tanke på studier eller
arbete.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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