
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till kommunerna om olika sätt att tillhandahålla 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa socialvårdstjänster under covid-19-epidemin 

 
Allmänt 
 
Covid-19-epidemin klassas som en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig 
storolycka. Därför har statsrådet fattat beslut och utfärdat rekommendationer som syftar till att bromsa 
epidemin. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 20 mars 2020 en anvisning om de kommunala 
social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå. I anvisningen konstaterades att kommunerna ska trygga 
klienternas rätt att få de social- och hälsovårdstjänster som de behöver enligt sina individuella behov, med 
undantag för vissa specialarrangemang som situationen kräver. De åtgärder som har vidtagits för att epidemin 
ska bromsas upp fråntar inte kommunerna deras ansvar när det gäller att ordna social- och 
hälsovårdstjänster. Den som tillhandahåller tjänster kan alltså inte i sin helhet lägga ned en viss social- eller 
hälsotjänst, utan tjänsterna bör anpassas till de pågående åtgärderna för bekämpning av den smittsamma 
sjukdomen. Behovet av tjänsten ska slutligen bedömas separat för varje enskild person så att ingens rätt till 
försörjning och omsorg i sista hand äventyras. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna beaktar följande principer när de ordnar 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa andra socialvårdstjänster som vanligen tillhandahålls i grupp. 
Rekommendationerna gäller till och med den 31 juli 2020, dvs. de avser endast specialarrangemangen för den 
tid epidemin pågår. 
 
 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
 
Social- och hälsovårdsministeriet framhåller att även om statsrådet i sitt principbeslut den 16 mars nämnde 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på listan över verksamhetsställen som ska stängas, har detta dock inte 
fråntagit kommunerna deras ansvar när det gäller att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Epidemin 
ställer emellertid vissa begränsningar när det gäller de sätt som verksamheten kan genomföras på. Social- och 
hälsovårdsministeriet har i sin anvisning av den 20 mars om social- och hälsovårdstjänster på basnivå också 
gett allmänna rekommendationer om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I denna anvisning preciseras de 
tidigare rekommendationerna.  
 
Socialvårdens roll och aktiveringsplaner 
 
Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte bara är 
sysselsättningsfrämjande service utan också socialservice. Bedömning av servicebehovet, utarbetande av en 
aktiveringsplan, planer och beslut som rör arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt uppföljning av 
serviceprocessen för klienter som hänvisats till socialservice är arbete som kräver sådan kompetens som 
yrkesutbildade personer inom det sociala området besitter och därmed sådan lagstadgad verksamhet som 
socialvården ansvarar för. Om kommunens socialvård har haft en undanskymd roll i fråga om 
arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, finns det senast nu skäl att på ändamålsenligt sätt koppla in 
socialvården i uppföljningen av klientens situation. Om det utifrån bedömningen av servicebehovet har 
fastställts att en servicehelhet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en ändamålsenlig tjänst för en 
person, ska helheten innehålla tjänster som förbättrar personens livskompetens samt arbets- och 
funktionsförmåga i enlighet med klientens individuella servicebehov. I vilken omfattning socialvården deltar i 



en tjänst som inbegriper arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avgörs enligt prövning från fall till fall och 
enligt vad som är behövligt för varje enskild klient. Vid tillhandahållandet av arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte kan även personer med annan utbildning än yrkesutbildning inom socialvården delta som 
stöd för klienten. 
 
För klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska det utarbetas aktiveringsplaner på det 
sätt som föreskrivs i lagen. I nätverkssamarbetet mellan arbets- och näringsbyrån, kommunen och klienten 
ska distansförbindelser utnyttjas i den mån det är möjligt. Det är inte möjligt att iaktta de gällande 
aktiveringsplanerna på samma sätt, om verksamheten har avbrutits eller verksamhetsformen har förändrats. 
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunen, arbetskraftsförvaltningen och klienten 
kommer överens om eventuell ändring av aktiveringsplanen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på ett 
så smidigt sätt som möjligt, så att verksamheten under de exceptionella förhållandena kan fortsätta i så hög 
grad som möjligt i enlighet med klientens behov och önskemål.  
 
Avbrytande eller ändring av verksamhet  
 
På grund av smittrisken kan de former för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som sker i grupp inte 
genomföras. Också arbetsplatser kan ha undantagsarrangemang, när många slags funktioner har begränsats 
på grund av smittrisken och distansarbetet har ökat. På grund av det rådande läget kan alla former för 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte genomföras normalt. 
 
I egenskap av anordnare av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan kommunen avbryta denna 
verksamhet för den tid epidemin pågår, om den inte kan genomföra verksamheten på något annat sätt. Detta 
förutsätter att arbets- och näringsbyrån och den som deltar i verksamheten har informerats om avbrottet. 
Medan verksamheten är avbruten förlorar klienten inte sin förmån och utkomststödet sänks inte. I dessa 
situationer kan klienten dock inte betalas kostnadsersättningar som bestäms enligt verksamhetsdagarna. 
Kommunen kan inte heller betalas statlig ersättning, eftersom det de facto inte finns någon verksamhet.  
 
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att när en klient vill fortsätta att delta i arbetsverksamheten 
i rehabiliteringssyfte, ska kommunen med alla medel försöka hitta alternativa sätt att fortsätta med 
verksamheten. Om klienten inte vill fortsätta att delta i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte under 
undantagsarrangemangen, ska han eller hon inte med hot om sanktioner förpliktas att göra det. I varje fall ska 
kommunen se till att ingens rätt till oundgänglig omsorg och försörjning äventyras. Vid bedömningen av detta 
är socialvårdens roll särskilt central, eftersom en del av klienterna inom arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte kan vara personer som behöver särskilt stöd eller som annars riskerar att marginaliseras.   
 
Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte kan fortgå, om kommunen kan ordna den på något annat sätt och 
om man kommer överens om det med klienten. I dessa fall kan man till klienten betala de 
kostnadsersättningar som hänför sig till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.  
 
Andra sätt att genomföra verksamheten 
 
Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna att i samarbete med organisationer och andra 
aktörer ta fram alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under det exceptionella 
läget. All sådan verksamhet där smittrisken har minimerats kan komma i fråga. Kommunens 
smittskyddsmyndighet ger närmare råd om hurdan verksamhet som bör undvikas (Länk till ytterligare 
information finns i slutet av anvisningen).  
 
Innehållet i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte eller sätten att genomföra den fastställs inte i detalj i 
lagstiftningen. De tjänster som tillhandahålls via en nätanslutning kan vara förknippade med särskilda 
ansvarsfrågor eller andra frågor i fråga om vilka det i framtiden kan finnas behov av noggrannare reglering. 



Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna i det exceptionella läget aktivt utvecklar 
och provar nya alternativa verksamhetsmodeller. När det gäller alternativa sätt att genomföra verksamheten 
är det dock viktigt att agera i samförstånd med både klienten och den myndighet som ansvarar för 
socialvården (egen kontaktperson) för att hitta verksamhetsmodeller som motsvarar klientens stödbehov. 
 
Verksamhetsformerna kan till exempel bestå av  
- utbildning via webben 
- distanskonsultation, distanshandledning 
- karriärvägledning 
- distansuppgifter och individuell handledning (t.ex. individuell dagbok eller dagordning) 
 
Dessa är verksamheter som är tillgängliga och som kan rekommenderas för att införa ett styrningselement 
och olika innehåll i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.  
 
Om verksamheten och styrningen sker via en nätanslutning eller på något annat sätt på distans, är det bra att 
bestämma en tidtabell för verksamheten med klienten och att komma överens om hur klienten ska kontaktas. 
Eventuella ändringar ska antecknas i aktiveringsplanen, men social- och hälsovårdsministeriet 
rekommenderar att kommunen, arbetskraftsförvaltningen och klienten i fråga kommer överens om 
eventuella ändringar i aktiveringsplanen för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte på ett så flexibelt sätt 
som möjligt. Om en klient inte har de digitala arbetsredskap eller andra redskap som behövs för de nya 
verksamhetsformerna, eller om dessa inte kan ordnas för klienten, kan man också hålla kontakt via telefon.  
 
När verksamheten sköts via en nätanslutning måste man på samma sätt som i de sedvanliga tjänsterna beakta 
sekretessen, dataskyddet och datasäkerheten samt kraven om de uppgifter som ska införas i 
klienthandlingarna. Den som tillhandahåller servicen ansvarar för dataskyddet och datasäkerheten samt för 
de anslutningar som används vid distanstjänsterna och de personuppgifter som uppstår när de tillhandahålls. 
Även i distanstjänsterna måste klienten identifieras på ett tillförlitligt sätt, och identifieringsmetoden måste 
kunna verifieras i efterhand. Detta ska göras oberoende av om klienten är känd från förut.  
 
Sådana befintliga uppgifter inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte som inte innebär en smittorisk för 
rehabiliteringsklienten får skötas som förut, förutsatt att klienten själv vill fortsätta. Sådana arbetsuppgifter 
där man inte är i närkontakt med andra eller där smittorisken är obetydlig är till exempel enskilda biträdande 
uppgifter på olika kommunala arbetsplatser. Det kan också vara fråga om en arbetsplats där de anställda 
måste vara närvarande trots undantagstillståndet eller till exempel uppgifter som sköts utomhus. I frågor om 
arbetsuppgifterna är det bra att vända sig till kommunens smittskyddsmyndighet för att få närmare råd om 
verksamhet som det är skäl att undvika (länk i slutet av anvisningen)  
 
Social- och hälsovårdsministeriet påminner dock om att klienterna inom arbetsverksamheten i 
rehabiliteringssyfte hör till socialvårdens klienter. Både en välfungerande socialvård och servicesystemet i 
anslutning till den är viktiga för människors välbefinnande och grundläggande rättigheter, och dessa 
förpliktelser gäller också under undantagstider.  
 
Enligt lagstiftningen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
inte ersätta arbete som utförs i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande. Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte får inte heller leda till att arbetstagare som är anställda hos kommunerna eller andra 
verksamhetsanordnare sägs upp eller permitteras eller till att deras förhållanden på arbetet eller deras 
förmåner försämras. Om klienterna deltar i arbetsuppgifter, ska man anpassa uppgifterna efter klientens 
arbetsförmåga, funktionsförmåga och kunnande samt beakta att klienten kan behöva stöd och handledning i 
uppgifterna.  
 

  



Annan socialservice 
 
De anvisningar som ges ovan för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan beroende på fallet tillämpas 
också på andra socialvårdstjänster när genomförandet har försvårats på grund av epidemin. Sådan service kan 
till exempel vara gruppverksamhet inom social rehabilitering eller arbetsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet poängterar att servicen måste fortsätta även under undantagsförhållanden i 
enlighet med kommunens bedömning när klientens eller familjens behov av socialservice redan tidigare har 
bedömts och till exempel hemservice eller arbetsverksamhet är nödvändig för att trygga personens 
välbefinnande, omsorg eller utkomst. Med detta avses till exempel att de öppenvårdstjänster som är 
nödvändiga för individens välbefinnande tryggas. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet påminner också om att det vid undantagsförhållanden är särskilt viktigt att 
tillgodose intressena hos de klienter som behöver särskilt stöd. När hjälpbehovet blir större, ska man öka de 
lättillgängliga handlednings- och rådgivningstjänsterna med beaktande av de människogrupper som inte kan 
nås via distans- eller telefonrådgivning. Utöver handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel ska man 
särskilt se till att de klientgrupper som behöver tillfällig inkvartering och nödinkvartering samt omsorg har 
tillgång till dessa tjänster. Vid behov ska kapaciteten ökas. Även dagverksamheten för bostadslösa ger en 
möjlighet att nå särskilt utsatta personer, och utöver att tillgodose deras nödvändiga grundläggande behov 
ska man också se till att de får anvisningar och nödvändig information om epidemin. 
 



Länkar 
 
Närmare information om de allmänna principerna för social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå (20.3):  

 
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Sosiaali-
+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-
+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf/c0c26fc0-a746-835e-526e-a665819d00d9/Sosiaali-
+ja+terveysministeri%C3%B6n+ohje+Covid19+aiheuttaman+poikkeustilan+huomioimen+perustason+sosiaali-
+ja+terveydenhuollon+palvelujen+toiminnassa.pdf 
 
 
Mer information om smittskyddsmyndigheterna: 
 
https://stm.fi/sv/myndigheternas-ansvar 
 
 
Mer information om arbetslöshetsförmånerna finns på Fpa:s webbsida om vanliga frågor:  
 
https://www.kela.fi/web/sv/corona-vanliga-fragor 
 

 
Ytterligare information: 
Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman fornamn.efternamn@stm.fi 
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