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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelai-
toksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ehdotuksen tarkoituksena on kannustaa eri-
tyisesti päihdeongelmaisten pitkäaikaistyöt-
tömien kuntoutumista työelämään sekä pa-
rantaa heidän toimeentuloaan maksamalla 
heille päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutus-
rahaa. Tavoitteen toteuttamiseksi Kansanelä-
kelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annettua lakia (566/2005) eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että  kuntoutus-
rahaan oikeuttavan päihdehuoltolain mukai-

sen yksilökohtaisen kuntoutuksen edellytyk-
senä oleva vaatimus kuntoutukseen hakeu-
tumisesta työpaikan hoitoonohjausjärjestel-
män tai työterveyshuollon kautta poistettai-
siin. 

Esitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesi-
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2006. 

 
————— 

 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päih-
dehuollon järjestämisvastuu on kuntien sosi-
aali- ja terveysviranomaisilla. Käytännössä 
päihdehuollosta vastaavat kuntien sosiaalivi-
ranomaiset, koska päihdeongelmaisen koh-
dalla kyse on usein paitsi terveydellisistä 
myös monimuotoisista sosiaalisista ja toi-
meentuloa koskevista ongelmista. 

Lokakuun alusta  2005 voimaan tulevan 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) mukaan Kansaneläkelaitos voi 
järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kun-
toutusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjes-
tämisvelvollisuus koskee vain vaikeavam-
maisia kuntoutujia. Varsinaisia päihdehuol-
lon kuntoutuspalveluja Kansaneläkelaitos ei 
järjestä. Sen sijaan Kansaneläkelaitos voi 
maksaa Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-

netun lain mukaista kuntoutusrahaa päihde-
huoltolain mukaiseen perhekuntoutukseen 
osallistuville ja tiettyjen edellytysten täytty-
essä myös yksilökuntoutukseen osallistuville.  

Kuntoutusrahaan oikeuttavan kuntoutuksen 
tarkoituksena tulee olla kuntoutujan työelä-
mään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne 
palaaminen. Kuntoutusrahaetuuteen on oike-
us 16―67-vuotiaalla kuntoutujalla ajalta, jo-
na hän on kuntoutuksen vuoksi estynyt teke-
mästä omaa tai toisen työtä. Omana työnä pi-
detään kuntoutujan omassa tai perheen-
jäsenensä yrityksessä, liikkeessä tai ammatis-
sa taikka maa-, metsä-, koti- tai muussa ta-
loudessa suorittamaa työtä ja itsenäistä tie-
teellistä tai taiteellista työtä sekä päätoimista, 
muuna kuin kuntoutuksena annettavaa opis-
kelua oppilaitoksessa tai ammattikurssilla. 
Kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutus on 
määritelty Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-
netussa laissa. 

Lain 18 §:n mukaan kuntoutusrahaa myön-
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netään päihdehuoltolain mukaisen muun kuin 
perhekuntoutuksen ajalta vain, jos kuntou-
tukseen on hakeuduttu työpaikan hoitoonoh-
jausjärjestelmän tai työterveyshuollon kautta. 
Lisäksi edellytetään, että kuntoutuksen tulee 
perustua sosiaalihuoltolain (710/1982) perus-
teella laadittuun huoltosuunnitelmaan tai 
päihdehuoltolain perusteella laadittuun kun-
toutussuunnitelmaan ja että kuntoutus toteu-
tetaan Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä 
päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa.  

Nykyisen lain voimassa ollessa työttömien 
toimeentuloturva päihdekuntoutuksen ajalta 
on järjestynyt hyvin vaihtelevasti, koska heil-
le ei ole voitu maksaa Kansaneläkelaitoksen 
päihdekuntoutusrahaa jos kuntoutus on jär-
jestetty päihdehuoltolain nojalla. Toimeentu-
lon turvaamisnäkökulmasta tämä on ollut eri-
tyisen ongelmallista pitkäaikaistyöttömille. 
Kuntoutuksen vaikuttavuusnäkökulmasta 
työttömien vaikeudet päihdekuntoutuksen ai-
kaisen toimeentuloturvan järjestämisessä 
ovat saattaneet johtaa kuntoutuksen tarpeet-
tomaan viivästymiseen ja siten heikompaan 
vaikuttavuuteen. 

Selvitysten mukaan päihdekuntoutujien ta-
vallisimmat tulonlähteet ovat olleet työttö-
myyspäiväraha, toimeentulotuki, eläke tai 
kuntoutustuki, työtulot, sairauspäiväraha ja 
kuntoutusraha. Asiallisia perusteita maksaa 
kuntoutusrahaa olisi huomattavasti useam-
min kuin mitä nykyinen lainsäädäntö mah-
dollistaa. Lain rajoitukset aiheuttavat erityi-
sesti työttömille vaikeuksia järjestää toi-
meentulo kuntoutuksen ajalta.  

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista 
ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia eh-
dotetaankin muutettavaksi siten, että kuntou-
tusrahan myöntämisedellytyksenä ollut vaa-
timus siitä, että  päihdehuoltolain mukaiseen 
yksilökohtaisen kuntoutukseen on hakeudut-
tu työpaikan hoitoonohjausjärjestelmän tai 
työterveyshuollon kautta poistettaisiin. Kun-
toutusrahan myöntämisen kannalta riittävää 
olisi, että kuntoutuspäätös on tehty päihde-
huoltolain perusteella, että kuntoutus perus-
tuu asianmukaiseen suunnitelmaan ja että 
kuntoutusta annetaan laitoksessa, joka täyttää 
sille asetetut edellytykset. Kuntoutukseen oh-
jautumistavalle ei asetettaisi mitään erityis-
vaatimuksia eli se voisi tapahtua edelleen 
esimerkiksi työterveyshuollon kautta tai työt-

tömän kysymyksessä ollessa julkisen tervey-
denhuollon, sosiaalitoimiston tai A-klinikan 
kautta. Lisäksi työvoimapalvelukeskukset 
voisivat neuvoa päihdeongelmaisia työttömiä 
hakeutumaan päihdekuntoutukseen. 

Esitetty kuntoutusrahaoikeuden laajenta-
minen ei kuitenkaan automaattisesti avaisi 
kuntoutusrahaa kaikille päihdekuntoutukseen 
hakeutuville kuntoutujille. Koska kuntoutus-
rahan myöntämisen yhtenä perusedellytykse-
nä on, että kuntoutus on tarpeellista kuntou-
tujan työelämässä pysymiseksi, työelämään 
palaamiseksi tai työelämään pääsemiseksi, 
olisi tämän edellytyksen täyttymistä harkitta-
va tarkasti erityisesti silloin, kun kysymyk-
sessä on kuntoutusrahan myöntäminen päih-
deongelmaiselle työttömälle.  

Päihdekuntoutuksessa tavallisin on  noin 
kuukauden pituinen kuntoutusjakso. Kuntou-
tusjaksot vaihtelevat kuitenkin yhdestä kuu-
kaudesta aina kolmeen kuukauteen. 

Jotta työelämätavoitteen saavuttamista voi-
taisiin arvioida, yksilökohtaista päihdekun-
toutusrahaa koskeva päätös voitaisiin tehdä 
enintään kolmen kuukauden eli 75 arkipäivän 
ajaksi.  Pidemmältä ajalta kuntoutusrahaa 
voitaisiin maksaa vain uuden päätöksen pe-
rusteella. Tällöin tarvittaisiin myös tarken-
nettu huolto- tai kuntoutussuunnitelma sen 
arvioimiseksi onko jatkokuntoutus tarkoituk-
senmukaista kuntoutujan työelämässä pysy-
miseksi tai sinne pääsemiseksi. Tarkoituk-
senmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että kun-
toutuksen avulla kuntoutuja voitaisiin toden-
näköisesti saattaa työkykyiseksi. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotuksen tarkoituksena on edistää erityi-
sesti päihdeongelmaisten työttömien kuntou-
tumista työelämään sekä parantaa heidän 
toimeentuloaan maksamalla heille päihde-
kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.   

Vuonna 2003 päihdehuollon laitoksissa oli 
yhteensä 325 610 asiakasvuorokautta. Asiak-
kaita oli yhteensä 11 259. Keskimäärin vuo-
rokausia oli 29  asiakasta kohden. Arvion 
mukaan päihdekuntoutujien keskimääräinen 
kuntoutusraha olisi uudistuksen jälkeen noin 
23 euroa vuorokaudelta.  

Pitkäaikaistyöttömien halukkuutta sellai-
seen päihdehuoltolain nojalla järjestettävään 
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yksilökuntoutukseen, jonka ajalta maksetaan 
kuntoutusrahaa on vaikea arvioida. Kattavia 
päihdeasiakkaiden toimeentuloturvatietoja ei 
myöskään ole saatavilla. Kaikista päihdekun-
toutujista ainakin puolet saa kuitenkin toi-
meentulonsa työttömyysturvaetuuksista, sai-
rauspäivärahasta tai eläkkeestä.   Eduskunnan 
käsiteltävänä olevan sairausvakuutuksen ra-
hoitusuudistuksen (HE 68/2005) jälkeen val-
tio rahoittaisi vain vähimmäispäivärahat ja 
muilta osin kuntoutusrahasta syntyvät kus-
tannukset katettaisiin vakuutettujen ja työn-
antajien maksuilla. 

Tehtyjen arvioiden perusteella päihdekun-
toutusrahaoikeuden laajentaminen voisi lisätä 
päihdekuntoutusrahaa saavien määrää noin 
3 000 henkilöllä.  

Kuntoutusrahaa ei makseta omavastuuajal-
ta, joka on kuntoutuksen alkamispäivä ja yh-
deksän sitä seuraavaa arkipäivää. Omavas-
tuuaikaa ei kuitenkaan ole, jos kuntoutuja sai 
välittömästi ennen sitä päivää, josta lukien 
kuntoutusraha myönnetään, sairausvakuutus-
lain mukaista sairauspäivärahaa tai vanhem-
painpäivärahaa, työttömyysturvalain 
(1290/2002) mukaista työttömyysetuutta tai 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) mukaista koulutustukea. 

Laskelmien mukaan kuntoutusrahasta ai-
heutuvat kustannukset sairausvakuutukselle 
3 000 asiakkaan keskimäärin 30 päivän kun-
toutusjaksosta olisivat noin 1,7 miljoonaa eu-
roa. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaa 
maksettiin vuonna 2004 keskimäärin 30,8 eu-
roa vuorokaudelta.  Sairausvakuutuksen ra-
hoitusuudistuksen jälkeen kustannukset ja-
kaantuisivat valtion, palkansaajien ja työnan-
tajien kesken. Suuri osa näistä kustannuksista 
ei aiheuttaisi lisärasitusta rahoittajatahoille, 
sillä kuntoutusrahan maksaminen esimerkiksi 
työttömyyspäivärahan sijaan toisi vastaavasti 
säästöjä. Todellisen kustannusvaikutuksen 
edellä mainituille tahoille voidaan arvioida 
olevan noin puolet edellä esitetystä 1,7 mil-
joonasta eurosta.  

Jos päihdekuntoutuksessa olevien joukko, 
kuntoutusrahan perusteena olevat tulot sekä 
kuntoutuksen kesto noudattavat nykyistä ja-
kaumaa olisi valtiolle päihdekuntoutusrahas-
ta aiheutuva lisäkustannus 0,4 miljoonaa eu-
roa. Koska esityksen tavoitteena on kannus-
taa työttömiä päihdeongelmaisia kuntoutu-
maan työelämään, päihdekuntoutusrahan pii-
riin voi uudistuksen myötä tulla kuitenkin ai-
empaa enemmän vähimmäispäivärahansaa-
jia. Lisäksi kuntoutusrahaan oikeutettujen 
kuntoutujien määrä voi kasvaa arvioidusta 
sekä kuntoutusrahaan oikeuttavien kuntou-
tusjaksojen keskimääräinen kesto voi jonkin 
verran pidentyä. Näiden tekijöiden vaikutuk-
sesta voisi valtion rahoitettavaksi tuleva 
osuus nousta 0,6 miljoonaan euroon.  

 
3.  Asian valmistelu 

Esitys on osa Pääministeri Matti Vanhasen 
hallituksen valtion talousarvioesitykseen si-
sällyttämiä toimenpiteitä köyhyyden ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi ja se on valmistel-
tu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriös-
sä. Valmistelun yhteydessä on kuultu työmi-
nisteriötä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, 
Suomen Yrittäjät ry:tä, päihdeasiamiestä se-
kä Kansaneläkelaitosta. 

 
4.  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä heinäkuuta 2005 Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-

toutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 18 §:n 4 momentti seuraavasti: 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päihdehuoltolain perusteella annetun yksi-
lökohtaisen laitosmuotoisen kuntoutuksen 
ajalta kuntoutusrahaa myönnetään edellyttä-
en, että kuntoutus perustuu sosiaalihuoltolain 
(710/1982) perusteella laadittuun huolto-
suunnitelmaan tai päihdehuoltolain perusteel-
la laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, josta 
on käytävä ilmi miten päihdekuntoutuksella 
pyritään vaikuttamaan päihdeongelman aihe-
uttamiin työ- ja ansiokykyongelmiin siten, et-
tä kuntoutus edistää vakuutetun työelämään 
tuloa, työelämässä pysymistä tai sinne pa-
laamista. Päätös päihdehuoltolain perusteella 
annetun yksilökohtaisen kuntoutuksen ajalta 
maksettavasta kuntoutusrahasta tehdään  
enintään 75 arkipäiväksi kerrallaan. Uuden 
päätöksen tekeminen edellyttää aina uutta 
huolto- tai kuntoutussuunnitelmaa. Kuntou-
tusrahan myöntämisen edellytyksenä on li-
säksi, että kuntoutus toteutetaan Kansanelä-
kelaitoksen hyväksymässä päihdehuollon 
kuntoutuslaitoksessa.  Päihdehuollon kuntou-

tuspalveluja antavalla kuntoutuslaitoksella 
tulee olla yksityisestä terveydenhuollosta an-
netun lain (152/1990) 4 §:ssä tarkoitettu lää-
ninhallituksen lupa terveydenhuollon palve-
lujen antamiseen tai yksityisten sosiaalipal-
velujen valvonnasta annetun lain (603/1996) 
5 §:ssä tarkoitettu lääninhallituksen lupa ym-
pärivuorokautiseen sosiaalipalvelujen anta-
miseen. Lisäksi kuntoutuslaitoksella tulee ol-
la päihdekuntoutuksen kannalta asianmukai-
set tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä 
henkilöstö. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä edellytyk-
sistä, joiden on täytyttävä, jotta päihdehuol-
lon kuntoutuslaitos voidaan hyväksyä tässä 
momentissa tarkoitetuksi kuntoutuslaitoksek-
si. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-

mikuuta 2006. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämin 
toimenpiteisiin.

————— 

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä heinäkuuta 2005 Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-

toutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 18 §:n 4 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kuntoutusrahaa myönnetään päihdehuol-
tolain mukaisen muun kuin perhekuntou-
tuksen ajalta vain, jos kuntoutukseen on ha-
keuduttu työpaikan hoitoonohjausjärjestel-
män tai työterveyshuollon kautta. Lisäksi 
edellytetään, että kuntoutus toteutetaan 
Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä päih-
dehuollon kuntoutuslaitoksessa ja että kun-
toutus perustuu sosiaalihuoltolain 
(710/1982) perusteella laadittuun huolto-
suunnitelmaan tai päihdehuoltolain perus-
teella laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. 
Päihdehuollon kuntoutuspalveluja antavalla 
kuntoutuslaitoksella tulee olla yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 
4 §:ssä tarkoitettu lääninhallituksen lupa 
terveydenhuollon palvelujen antamiseen tai 
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annetun lain (603/1996) 5 §:ssä tarkoitettu 
lääninhallituksen lupa ympärivuorokauti-
seen sosiaalipalvelujen antamiseen. Lisäksi 
kuntoutuslaitoksella tulee olla päihdekun-
toutuksen kannalta asianmukaiset tilat ja 
laitteet sekä toiminnan edellyttämä henki-
löstö. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä edellytyksistä, 
joiden on täytyttävä, jotta päihdehuollon 
kuntoutuslaitos voidaan hyväksyä tässä 
momentissa tarkoitetuksi kuntoutuslaitok-
seksi. 

 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päihdehuoltolain perusteella annetun yk-
silökohtaisen laitosmuotoisen kuntoutuksen 
ajalta kuntoutusrahaa myönnetään edellyt-
täen, että kuntoutus perustuu sosiaalihuolto-
lain (710/1982) perusteella laadittuun huol-
tosuunnitelmaan tai päihdehuoltolain perus-
teella laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, 
josta on käytävä ilmi miten päihdekuntou-
tuksella pyritään vaikuttamaan päihdeon-
gelman aiheuttamiin työ- ja ansiokykyon-
gelmiin siten, että kuntoutus edistää vakuu-
tetun työelämään tuloa, työelämässä pysy-
mistä tai sinne palaamista. Päätös päihde-
huoltolain perusteella annetun yksilökoh-
taisen kuntoutuksen ajalta maksettavasta 
kuntoutusrahasta tehdään enintään 75 ar-
kipäiväksi kerrallaan. Uuden päätöksen te-
keminen edellyttää aina uutta huolto- tai 
kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutusrahan 
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että 
kuntoutus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen 
hyväksymässä päihdehuollon kuntoutuslai-
toksessa.  Päihdehuollon kuntoutuspalveluja 
antavalla kuntoutuslaitoksella tulee olla yk-
sityisestä terveydenhuollosta annetun lain 
(152/1990) 4 §:ssä tarkoitettu lääninhalli-
tuksen lupa terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen tai yksityisten sosiaalipalvelu-
jen valvonnasta annetun lain (603/1996) 5 
§:ssä tarkoitettu lääninhallituksen lupa ym-
pärivuorokautiseen sosiaalipalvelujen an-
tamiseen. Lisäksi kuntoutuslaitoksella tulee 
olla päihdekuntoutuksen kannalta asianmu-
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kaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyt-
tämä henkilöstö. Valtioneuvoston asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä edel-
lytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta päih-
dehuollon kuntoutuslaitos voidaan hyväk-
syä tässä momentissa tarkoitetuksi kuntou-
tuslaitokseksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-
mikuuta 2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämin 
toimenpiteisiin.  

——— 
 
 

 
 

 
 


