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Lisäselvitys Kelan sairauspäivärahaetuuksien ratkaisutoimin-
nasta koskien päihdediagnooseja 
 

1 Lisäselvityksen tarkoitus  

Kelan valtuutettujen kokouksessa 22.9.2020 pyydettiin Kelalta lisäselvityksiä koskien mm. päih-
dediagnooseilla haettujen sairauspäivärahakausien hylkäysosuuksia sekä hylkäysten syitä. Tässä 
muistiossa esitetään tietoja sairauspäivärahan myöntö- ja hylkäysratkaisuista diagnoosiryhmit-
täin vuodelta 2019, sairauspäiväraharatkaisujen muutoksenhakuratkaisuja, sekä kuvataan Kelan 
roolia päihdeongelmaisen hoitopolussa.  

Tämä muistio keskittyy sairauspäivärahakauteen, mutta saman kaltaisia ratkaisuja on havaitta-
vissa myös työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisuissa ja niiden muutoksenhaussa. Hylkääviin pää-
töksiin päädytään lähinnä sen vuoksi, ettei asiakkaan työ- tai toimintakykyä pystytä hoitamatto-
man päihdeongelman takia selvittämään eikä asiakasta pystytä ohjaamaan oikeiden palveluiden 
ja niitä tukevien etuuksien äärelle. 

2 Sairauspäivärahahakemusten myöntö- ja hylkäyspäätökset  

Taulukossa 1 esitetään tilastotietoa Kelan sairauspäiväraharatkaisuista diagnooseittain vuonna 
2019. Kaikkiaan sairauspäiväraharatkaisuja tehtiin noin 651 000. Kaikista päiväraharatkaisuista 
12,2 %:ssa ratkaisu oli hylkäävä. Hylkäävä ratkaisu voi liittyä siihen, ettei sairauspäivärahan 
myöntämiselle ole hakemuksessa osoitettu sairausvakuutuslain mukaista työkykyperustetta (ns. 
työkykyhylkäys; näitä oli 2,6 % kaikista ratkaisuista). Useammin hylkäyspäätös johtuu kuitenkin 
siitä, että hakemus on puutteellinen eli hakija ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut etuuden 
ratkaisemiseksi tarvittavia liitteitä annettuun määräaikaan mennessä tai työkyvyttömyyden kesto 
ei ylitä sairauspäivärahan omavastuuaikaa (1+9 arkipäivää).  
 
Kelan järjestelmiin rekisteröityy sairauspäiväraharatkaisuissa vain päädiagnoosi. Hyvin usein ti-
lanteissa, joissa etuudenhakijalla on päihdetaustaa, työkykyyn on vaikuttamassa muita sairauksia. 
Kela arvioi etuudenhakijan oikeutta saada sairauspäivärahaa aina tapauskohtaisesti ja kokonai-
suutena ottaen huomioon esimerkiksi kaikki etuudenhakijan työkykyyn liittyvät seikat. Jos työky-
vyttömyyden aiheuttaa jokin muu sairaus, päihdediagnoosi ei automaattisesti estä päivärahan 
myöntämistä. Jos työkykyä heikentää pääasiallisesti jokin muu sairaus ja päihdediagnoosi jää tä-
ten rekisteröitymättä Kelan ratkaisutietokantaan, tilastoituu päiväraharatkaisu muulle sairau-
delle. Siten päihdediagnoosit jäävät myös osin piiloon rekistereissä. 
 
Päihdediagnoosilla tilastoituja ratkaisuja tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1671, mikä vastasi 0,3 
%:a kaikista sairauspäiväraharatkaisuista. Näistä ratkaisuista 49,6 %:ssa päätös oli hylkäävä; työ-
kykyhylkäyksiä ratkaisuista oli 27,4 % (taulukko 1). Toisin sanoen päihdesairauksien hylkäyk-
sistä lähes puolet perustuvat muuhun kuin työkyvyn arviointiin. Päihderiippuvaisten mahdolli-
suus toimittaa lisäselvityksiä voi vaikuttaa myös hylkäysosuuksiin. Saapumatta jäänyt lisäselvitys 
työkyvystä voi johtaa siihen, että ratkaisu rekisteröidään työkykyhylkäykseksi.    
 
Taulukossa 2 päihdediagnoosit on eritelty tarkemmin. Valtaosa päihdediagnooseihin liittyvistä 
ratkaisuista oli luokassa F10 eli alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyt-
täytymisen häiriöt. Tähän luokkaan kuuluu mm. diagnoosi F10.0 eli alkoholinkäytön aiheuttama 
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akuutti päihtymystila, jota ei yleisesti pidetä sairautena eikä sen perusteella voida maksaa työky-
vyttömyysetuuksia. Kelan tilastointijärjestelmässä diagnoosit eivät kuitenkaan ole näin tarkkaan 
eriteltävissä.  
 
Päihdediagnoosien muita suurempi hylkäysosuus liittyy pääosin siihen, ettei päihteen liikakäyttö, 
päihtymystila ja päihderiippuvuus yksinään pääsääntöisesti oikeuta sairauspäivärahaan. Päihde-
riippuvuus ei sinänsä pääsääntöisesti aiheuta työkyvyn heikentymää ja aktiivinen jatkuva päihtei-
den käyttö estää työkyvyn arvioinnin. Asia on terveydenhuollon ammattilaisia ohjeistaen kuvattu 
myös mm. Käypä hoito -suosituksessa Alkoholiongelmaisen hoito sekä kirjassa Vakuutusratkaisut 
potilaan tukena.   
 
Taulukko 1. Sairauspäiväraharatkaisujen lukumäärät diagnooseittain ja ratkaisutyypeittäin sekä 
hylkäysprosentit vuonna 2019.  
 
 

 
 
 
 

SAIRAUSPÄÄRYHMÄ Ratkaisuja 
yhteensä

Myöntö Hylkäys 
yhteensä

Työkyky-
hylkäys

Muu 
hylkäys

Lakkautus Hylkäys-% 
yhteensä

Työkyky-
hylkäys-%

A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 6087 5307 780 56 724 0 12,8 0,9
C00-D48 Kasvaimet 28105 26649 1456 121 1335 0 5,2 0,4
D50-D89 Veren ja verta muodostavien 
elinten sairaudet yms.

1498 1358 140 47 93 0 9,3 3,1

E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
aineenvaihduntasairaudet

5657 5102 555 209 346 0 9,8 3,7

F00-F99 Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt

173867 154505 19362 8051 11311 0 11,1 4,6

        Josta: F10-F19 Päihteisiin liittyvät 
        diagnoosit

1671 843 828 458 370 0 49,6 27,4

G00-G99 Hermoston sairaudet 28551 26283 2268 688 1580 0 7,9 2,4
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sair. 8006 7410 596 121 475 0 7,4 1,5
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sair. 2789 2447 342 44 298 0 12,3 1,6
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 22958 21202 1756 355 1401 0 7,6 1,5
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 30470 24935 5535 324 5211 0 18,2 1,1
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 21439 19907 1532 193 1339 0 7,1 0,9
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sair. 6848 5947 901 120 781 0 13,2 1,8
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sair. 182479 162376 20103 4381 15722 0 11,0 2,4
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sair. 8969 8292 677 60 617 0 7,5 0,7
O00-O99 Raskaus, synnytys ym. 13375 12343 1032 36 996 0 7,7 0,3
R00-R99 Muualla luokittamattomat 9366 7453 1913 443 1470 0 20,4 4,7
S00-T98 Vammat, myrkytykset yms. 90565 76535 14030 881 13149 0 15,5 1,0
Muut pääryhmät 4269 2123 2146 385 1761 0 50,3 9,0
Sairaustieto puuttuu 5738 84 3813 111 3702 1841 97,8 1,9

Yhteensä 651036 570258 78937 16626 62311 1841 12,2 2,6
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 Taulukko 2. Päihdediagnooseihin (F10–F19) liittyvien sairauspäiväraharatkaisujen lukumäärät 
ratkaisutyypeittäin sekä hylkäysprosentit vuonna 2019.  
 

 
 
 

3 Sairauspäivärahapäätösten koettelu muutoksenhakuelimissä  

Kelan ratkaisulinjan oikeellisuutta voidaan arvioida muutoksenhakuelimissä käsiteltyjen tapaus-
ten kautta. Vuonna 2018 Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) käsitteli Kelan 
rekisteritietojen mukaan 3 156 sellaista sairauspäivärahaa koskevaa asiaa, joissa muutoksenhaun 
aiheena on ollut työkyvyttömyys. Vakuutusoikeus (VakO) vastaavasti käsitteli em. tavalla rajattuja 
muutoksenhakuasioita Kelan rekisteritietojen mukaan 232. On huomioitava, että näihin em. lukui-
hin sisältyy kaikki sairauspäivärahan perustepäätökset, joihin on haettu muutosta työkyvyttö-
myyteen perustuen. Rekisteritietoa siitä, kuinka moni näistä muutoksenhauista koskee tapauksia, 
joissa päihdediagnoosi on merkitty päädiagnoosiksi ei ole käytettävissä.   
 
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa käsittelyssä olleista muutoksenhakuasioista 
vain 5,2 %:ssa (165 asiassa) Kelan alkuperäiseen perustepäätökseen oli tehty muutos. Vastaavasti 
Vakuutusoikeus oli muuttanut 2,6 % (6 asiaa) käsittelyynsä tulleista Sosiaaliturva-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätöksistä (työkykyyn liittyvät muutoksenhaut).   
 
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja Vakuutusoikeuden antamia päätöksiä on 
tarkasteltu lisäksi manuaalisesti tarkemmin myös niiden sisältöjen osalta, kohdentaen tarkastelu 
tilanteisiin, joissa etuudenhakija on vedonnut päihteiden käytön aiheuttamaan työkyvyttömyy-
teen. Tätä erillistarkastelua varten poimittiin asiakirjahallintaan skannattujen vuoden 2018 sai-
rauspäiväraharatkaisujen muutoksenhakupäätösten joukosta 120 ensimmäistä päätöstä.  Näistä 
voitiin identifioida kuusi päätöstä, joissa oli kyseessä päihdediagnoosilla haettu sairauspäiväraha. 

PÄIHDEDIAGNOOSIT ERITELTYNÄ Ratkaisuja 
yhteensä

Myöntö Hylkäys 
yhteensä

Työkyky-
hylkäys

Muu 
hylkäys

Hylkäys-% 
yhteensä

Työkyky-
hylkäys-%

F10 Alkoholin käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

1 031 498 533 310 223 51,7 30,1

F11 Opioidien käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

239 118 121 59 62 50,6 24,7

F12 Kannabinoidien käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

73 45 28 15 13 38,4 20,5

F13 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden 
   käytön aih. elimelliset aivo-oireyhtymät ja 
   käyttäyt. häir.

52 22 30 20 10 57,7 38,5

F14 Kokaiinin käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

4 1 3 1 2 75,0 25,0

F15 Muiden piristeiden käytön aih. 
   elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

58 40 18 5 13 31,0 8,6

F16 Hallusinogeenien käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

2 2 0 0 0 0,0 0,0

F17 Tupakan käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

2 1 1 0 1 50,0 0,0

F18 Liuotinaineiden käytön aih. elimelliset 
   aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

7 3 4 0 4 57,1 0,0

F19 Useiden lääkeaineiden ja muiden psyykkisiin 
   toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön aih. 
   elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäyt. häir.

203 113 90 48 42 44,3 23,6
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Yhdessäkään tapauksessa Kelan alkuperäinen perustepäätös ei ollut muuttunut. Muutoksenha-
kuelimien päätösten perusteluissa todettiin, että hakijoiden päihteiden käytön vuoksi työ- ja toi-
mintakykyä ei voida luotettavalla tavalla arvioida, eikä näin ollen oikeutta sairauspäivärahaan 
voida todentaa.   
 

4 Etuuksille ohjautumisen sijaan tuettava päihdeongelmaisen oikea-ai-
kaista hoitoa ja palveluihin ohjaamista 

Ensisijainen vastuu päihdesairauksien hoidosta ja päihdeongelmaisten kuntoutuksesta on kun-
nilla. Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan on huolehdittava päihdehoidon ja -kuntoutuk-
sen järjestämisestä. Päihdeongelmaisia hoidetaan terveydenhuollossa, päihdehuollon erityispal-
veluyksiköissä ja sosiaalitoimessa (Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito). Päihdeon-
gelmien hoito aloitetaan yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista, joita ovat esimer-
kiksi terveyskeskusten vastaanotto- ja päivystyspalvelut, opiskelijaterveydenhuolto ja työterveys-
huolto. Ensisijaisesti päihdeongelmaa hoidetaan avohoitona, mutta myös esimerkiksi laitosmuo-
toinen katkaisuhoito voi olla tarpeen. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päihdepalvelu-
ketju on kuvattu Terveysportissa (ks. liitekuvio muistion lopussa). Kuten muutoinkin sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, myös päihdepalveluissa asiakkuuspolut ovat varsin erilaisia riippuen asiak-
kaan elämäntilanteesta. Asiakkuuspolut eriävät mm. asiakkaan voimavarojen ja tilanteen haas-
teellisuuden mukaan.  

Päihdekuntoutuksen järjestämistä ei ole osoitettu Kelan tehtäväksi, mutta Kela voi maksaa edelly-
tysten täyttyessä päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa kuntoutujan toimeentulon turvaa-
miseksi. Esimerkkinä kuntoutuspolusta voidaan käyttää vaativasta osastovieroitushoidosta kotiu-
tuneen päihdeongelmaisen nuoren tilannetta. Asiakkaalla on osastojakson jälkeen todennäköi-
sesti vielä avomuotoisen päihdehoidon ja -kuntoutuksen tarve. Pääsääntöisesti Kelan ammatillista 
kuntoutusta ei myönnetä nuorelle, jos nuorella on todettu akuutti hoitoa vaativa päihdeongelma, 
joka estää kuntoutukseen osallistumisen. Päihtyneenä kuntoutukseen osallistuminen ei ole mah-
dollista. Päihteiden vähäinen tai kohtuullinen käyttö vapaa-ajalla ei todennäköisesti aiheuta hai-
tallisia seurauksia kuntoutuksessa. Nuoren ammatillinen kuntoutus voidaan myöntää tilanteessa, 
jossa nuori päihdeongelmastaan huolimatta pyrkii muuttamaan elämäänsä sekä tarvitsee muu-
tokseen hoidon ja päihdekuntoutuksen ohella muuta kuntoutuksellista tukea. Vakiintunut päihde-
kuntoutus ei ole esteenä kuntoutukseen osallistumiselle. Tilanteessa tulee tehdä tapauskohtainen 
arvio, jossa huomioidaan haettu palvelu sekä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikai-
suus. Nuoren kanssa keskustellessa on hyvä selvittää, mitä päihteitä nuori mahdollisesti käyttää, 
miten paljon ja kuinka usein. Päihteiden käytöstä ei pyydetä huumeseulatietoja tai muitakaan kir-
jallisia selvityksiä.  

5 Päihdepalveluiden ja kuntoutuksen ensisijaisuus  

Päihdeongelmaisten henkilöiden osalta keskeinen ongelma on siinä, ettei kuntien vastuulla oleva 
päihdepalvelupolku ja päihdekuntoutus usein toimi optimaalisella tavalla. Palveluiden lisäksi 
päihdeongelmaisten toimeentulo täytyy toki turvata. Sairausvakuutuslakiin perustuvan tulkinnan 
mukaan työkyvyttömyysetuuksiin kuten sairauspäivärahaan ei kuitenkaan yleensä katsota olevan 
oikeutta yksin päihderiippuvuuden perusteella. Päihdediagnoosinkin perusteella voidaan kuiten-
kin maksaa sairauspäivärahaa, jos työkyvyttömyyden edellytykset toteutuvat. Päihdediagnoosilla 
sairauspäivärahaa hakeneista vain neljännes sai vuonna 2019 hylkäyksen, joka perustui siihen, 
ettei hakijaa arvioitu sairausvakuutuslain perusteella työkyvyttömäksi. Päihdeongelmaisen usein 
haasteellisen tilanteen ratkaisemisessa keskeistä on päihdeongelman tunnistaminen, asiakkaan 
ohjaus ja seuranta, päihteettömyyden tukeminen, oikea-aikaiset päihde- ja kuntoutuspalvelut 
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sekä toimeentulon turvaaminen. Kuntien vastuulla on päihdehoidon ja päihdekuntoutuksen jär-
jestäminen, ja edellytysten täyttyessä Kela voi maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Työ-
kyvyttömyysetuudelle kuten sairauspäivärahalle siirtyminen saattaa pikemminkin pitkittää päih-
deongelmaa kuin auttaa sen ratkaisemisessa.    

Kelan käsityksen mukaan olisi syytä lisätä päihdepotilaita hoitavien tahojen osaamista ja vastuuta 
päihdeasiakkaiden tunnistamisessa ja päihdekuntoutukseen ohjaamisessa jo ongelman varhai-
sessa vaiheessa. Päihdeasiakkaan ohjaaminen hakemaan työkyvyttömyysetuuksia ei auta asia-
kasta kuntoutumisessa vaan voi suunnata ajatuksia kuntoutumisen sijaan etuusasiakkaaksi siirty-
misen suuntaan. Etenkin pitkään etuuksien varassa oleminen voi pitkittää asiakkaan päihdeongel-
maa.   

Keskeistä niin päihdeongelmaisten kuin useiden muidenkin sosiaaliturvajärjestelmän asiakkaiden 
tilanteen parantamisen näkökulmasta olisi palveluiden ja etuuksien entistä parempi yhteensovit-
taminen ja palvelupolkujen luominen. Asiakkaalla tulee olla oikea-aikaisen palvelun ja sitä tuke-
van etuuden lisäksi selvillä seuraava vaihe tiellä kohti työ- tai toimintakykyisyyttä.  

Näitä teemoja työstetään parhaillaan myös sosiaaliturvakomiteassa, jossa muotoutuvilla ratkai-
suilla on vaikutuksia myös päihdeasiakkaiden toimivampaan palvelupolkuun.   

 
 
 

Kela 

PL 450, 00056 Kela 
Puhelin 020 634 11 
etunimi.sukunimi@kela.fi 
www.kela.fi 
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Liitekuvio: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päihdepalveluketjun kuvaus.  
Lähde: Terveysportti, https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01275; https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01275/Matriisi.html  
 

 


