Lag
om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 23 § 2 mom. och 24 §, av dem 23 § 2 mom. sådant det lyder i lag
1236/2014, och
fogas till lagen en ny 7 a § som följer:
7a§
Ordnande av yrkesinriktad rehabilitering för unga
Folkpensionsanstalten ordnar yrkesinriktad rehabilitering för 16—29-åriga försäkrade (yrkesinriktad rehabilitering för unga), om
1) den försäkrades funktionsförmåga har försämrats väsentligt,
2) rehabiliteringen är ändamålsenlig för att stödja eller främja den försäkrades funktionsförmåga och livskompetens samt studiefärdigheter eller anställbarhet, och
3) rehabiliteringen behövs för att stödja eller främja den försäkrades förmåga att studera eller få arbete.
När försämringen i den försäkrades funktionsförmåga bedöms ska de faktorer som påverkar
den försäkrades funktionsförmåga i synnerhet i fråga om förmåga att klara sig, delaktighet, individuella faktorer och omgivningsfaktorer beaktas på ett övergripande sätt. Den försäkrades
funktionsförmåga har försämrats väsentligt, om försämringen inom någon sektor av funktionsförmågan begränsar den försäkrades planering av framtiden eller möjligheter att börja studera
eller arbeta eller förhindrar den försäkrade att fortsätta sina studier.
Vid bedömning av rehabiliteringens ändamålsenlighet ska hänsyn tas till om den sökta rehabiliteringen kan främja den sökandes funktionsförmåga, livskompetens samt färdigheter och
förmåga att studera eller få arbete.
Folkpensionsanstalten ska i form av yrkesinriktad rehabilitering för unga ordna tjänster för
utredning och bedömning av rehabiliteringsbehovet, rehabiliteringsmöjligheterna och möjligheterna att studera och få arbete samt coachningstjänster. I syfte att nå rehabiliteringsmålen
ska inom ramen för tjänsterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga samarbete
bedrivas med de aktörer som är behövliga med hänsyn till rehabiliteringsklienten.
23 §
Betalning av rehabiliteringspenning
——————————————————————————————
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. betalas rehabiliteringspenning, med undantag för karenstiden enligt 25—27 §, för den tid som rehabiliteringsklienten deltar i utbildning som ordnas
som yrkesinriktad rehabilitering, läroavtalsutbildning, sådan yrkesinriktad rehabilitering för
unga som avses i 7 a § och sådan rehabilitering som berättigar till rehabiliteringspenning för
unga enligt 20 §, om klienten är förhindrad att utföra något annat arbete som kan jämställas
med huvudsyssla än sådant som ingår i rehabiliteringen.

24 §
Rehabiliteringspenning för väntetid och mellanliggande tid
För tryggande av att den yrkesinriktade rehabiliteringen framskrider och rehabiliteringsklienten får sin försörjning kan rehabiliteringspenning också betalas för tiden från rehabiliteringsbeslutet till rehabiliteringens början (väntetid) samt för tiden mellan rehabiliteringsperioder (mellanliggande tid). Rehabiliteringsklienten har rätt till rehabiliteringspenning för väntetiden och den mellanliggande tiden om han eller hon inte under samma tid får utkomst av
exempelvis arbete eller av andra system som tryggar den grundläggande försörjningen. Rehabiliteringspenningen under väntetiden och den mellanliggande tiden betalas minskad med 20
procent och för högst tre månader per kalenderår, beräknat separat för vardera grunden, om
det inte för tryggande av utkomsten och rehabiliteringens framskridande finns någon särskild
anledning att betala den för en längre tid.
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. betalas rehabiliteringspenning också för väntetid och
mellanliggande tid till en rehabiliteringsklient som deltar i sådan yrkesinriktad rehabilitering
för unga som avses i 7 a §. Rehabiliteringspenningen för väntetid och mellanliggande tid betalas minskad med 20 procent.
En försäkrad som med stöd av 20 § får rehabiliteringspenning för unga har, med undantag
för karenstiden, rätt till rehabiliteringspenning också för tiden mellan rehabiliteringsperioder
samt för den tid som han eller hon väntar på ett rehabiliteringsbeslut eller på att rehabiliteringen ska börja. Rehabiliteringspenningen betalas då minskad med 20 procent.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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