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

ningförmåner (566/2005) 4 § 5 punkten, 13 § 1 mom., 18 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 34 §,
38 § 1 mom. och 65 §,

av dem 4 § 5 punkten sådan den lyder i lag 579/2007, 18 § 1 mom. sådant det lyder delvis
ändrat i lag 1333/2010, 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 711/2010, 34 § sådan den lyder i
lagarna 579/2007 och 711/2010 samt 38 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag
579/2007, som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

5) arbetspensionslagar de arbetspensions-
lagar för den privata och offentliga sektorn
som nämns i 3 § i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006) samt lagen om pen-
sion och anpassningsbidrag för riksdagsleda-
möter (329/1967) och lagen om medlems av
statsrådet rätt till pension och om familjepen-
sion efter honom (870/1977).

13 §

Begränsning av skyldigheten att ordna och
ersätta rehabilitering

En försäkrad har inte rätt till rehabilitering
enligt detta kapitel eller till ersättning för
den, om han eller hon har rätt till behövlig

rehabilitering eller till ersättning för rehabili-
teringskostnader med stöd av någon av föl-
jande lagar:

1) lagen om rehabilitering som ersätts en-
ligt lagen om olycksfallsförsäkring
(625/1991),

2) lagen om olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare (1026/1981),

3) lagen om rehabilitering som ersätts en-
ligt trafikförsäkringslagen (626/1991),

4) lagen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/1948),

5) lagen om olycksfall i militärtjänst
(1211/1990).
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Rehabiliteringspenning för lagstadgad reha-
bilitering

Rätt till rehabiliteringspenning uppkommer
om rehabiliteringen behövs för att klienten
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ska kunna hålla sig kvar i arbetslivet, åter-
vända till arbetslivet eller komma ut i arbets-
livet och under förutsättning att rehabilite-
ringen ges med stöd av någon av följande
lagar eller bestämmelser:

1) 2 kap. i denna lag,
2) 29 § i hälso- och sjukvårdslagen

(1326/2010),
3) 12 eller 14 § i lagen om företagshälso-

vård (1383/2001),
4) i fråga om anpassningsträning 8 §

1 mom. i lagen om service och stöd på grund
av handikapp (380/1987),

5) i fråga om familjerehabilitering barn-
skyddslagen (417/2007), lagen angående spe-
cialomsorger om utvecklingsstörda
(519/1977) eller lagen om missbrukarvård
(41/1986).
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Rehabiliteringspenning för rehabilitering ut-
omlands

Rehabiliteringspenning kan även beviljas
för rehabilitering utomlands. Förutsättningen
för beviljande av rehabiliteringspenning är
att den rehabilitering som ges utomlands
uppfyller förutsättningarna enligt 16 § för
ersättning eller att det är fråga om rehabilite-
ringsverksamhet som baserar sig på en lag
eller bestämmelse som nämns i 18 § 1 eller
4 mom. eller om en rehabiliteringskurs som
till sitt innehåll motsvarar sådan verk-samhet
och finansieras av Penningautomatfören-
ingen, eller om studier som baserar sig på en
individuell studie- och rehabiliteringsplan
enligt 20 §.

22 §

Förmåner och ersättningar som utgör hinder

En försäkrad har inte rätt till rehabilite-
ringspenning, om han eller hon får ålderspen-
sion eller förtida ålderspension enligt folk-
pensionslagen eller arbetspensionslagarna,
garantipension enligt 7 § 1 mom. 1 punkten
eller 2 mom. 1 punk-ten i lagen om garanti-
pension (703/2010) eller anpassningspension
eller anpassningsbidrag enligt lagen om pen-

sion och anpassningsbidrag för riksdagsleda-
möter.
— — — — — — — — — — — — —

34 §

Rehabiliteringspenning till pensionstagare

Rehabiliteringspenningen per dag utgör en
tjugofemtedel av en tiondel av summan av de
i denna paragraf avsedda månatliga pensio-
nerna, om en rehabiliteringsklient får

1) full invalidpension enligt arbetspen-
sionslagarna eller arbetslöshetspension enligt
lagen om sjömanspensioner (1290/2006), de
arbetspensionslagar som nämns i 3 § 2 mom.
1 och 3—7 punkten i lagen om pension för
arbetstagare, 28 § i lagen om införande av
lagen om pension för arbetstagare
(396/2006), 28 § i lagen om införande av
lagen om pension för företagare (1273/2006),
27 § i lagen om införande av lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (1281/2006) eller
14 § i lagen om införande av lagen om sta-
tens pensioner (1296/2006),

2) sjukpension enligt 12 § i folkpensionsla-
gen (568/2007), med undantag för sjukpen-
sion enligt 4 mom. i den paragrafen, eller
arbetslöshetspension enligt 2 § i lagen om
införande av folkpensionslagen (569/2007),

3) sådan garantipension enligt lagen om
garantipension som beviljas utöver de pen-
sioner som nämns i denna paragraf.

38 §

Betalning utan samordning

Från rehabiliteringspenningen dras inte av
följande förmåner som rehabiliteringsklienten
får:

1) deltidspension, delinvalidpension enligt
35 § i lagen om pension för arbetstagare eller
någon annan motsvarande pension än full
invalidpension, om rätten till pensionen har
börjat före ingången av det kalenderår till
vilket de arbetsinkomster hänför sig som lig-
ger till grund för rehabiliteringspenningen
enligt 32 § i denna lag,

2) sjukpension enligt 12 § 4 mom. i folk-
pensionslagen och garantipension som beta-
las utöver den,
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3) föräldradagpenning enligt 11 kap. 8 § i
sjukförsäkringslagen.
— — — — — — — — — — — — —

65 §

Utlämnande av uppgifter till utsökningsmyn-
digheterna

Folkpensionsanstalten har trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i
fråga om erhållande av uppgifter rätt att på

begäran av en behörig myndighet för utsök-
ning lämna ut uppgifter om beloppen av för-
måner och ersättningar enligt denna lag, dock
inte om de förmåner som inte beaktas vid
beräkning av skyddat belopp enligt 4 kap.
48 § i utsökningsbalken (705/2007). Folkpen-
sionsanstalten har dessutom rätt att uppge
vilka andra inrättningar som den vet betalar
ut rehabiliteringsförmåner samt pensioner
och andra sociala förmåner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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