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Vammaisetuuksia saavien väestöosuus pienin 
Etelä-Suomessa

Vammaisetuuksien saajia oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 
268 500, 5,0 % koko väestöstä. Lapsen vammaistukea sai 33 200, 
aikuisen vammaistukea 10 800 ja eläkkeensaajan hoitotukea 
198 900 henkilöä. Ruokavaliokorvauksen saajia oli 27 600. Ruo-
kavaliokorvausta voi saada yhtä aikaa aikuisen vammaistuen tai 
eläkkeensaajan hoitotuen kanssa. 

Lapsen vammaistukea, aikuisen vammaistukea ja eläkkeensaajan 
hoitotukea maksetaan taloudellisen rasituksen tai avun, hoivan ja 
kuntoutuksen tarpeen perusteella porrastettuna kolmeen ryhmään. 
Vuonna 2009 lapsen vammaistuen saajista yli puolelle maksettiin 
pienimmän suuruista tukea eli perustukea. Korotettua tukea sai 
40 prosenttia ja ylintä tukea 8 prosenttia. Aikuisen vammaistuen 
saajista vajaa 30 % sai perustukea, hieman useampi sai korotettua 
ja neljännes ylintä tukea sekä 12 % suojana maksettavaa vammais-
tukea.  Puolelle eläkkeensaajan hoitotukea saaneista maksettiin 
perushoitotukea. Korotettua tukea maksettiin 36 prosentille ja 
ylintä tukea 14 prosentille. Vain 384 henkilölle maksettiin enää 
hoitotukea suojana apu- tai hoitolisän perusteella.

Vammaisetuuksien saajat tuen suuruuden mukaan 31.12.2009

 Kaikki vammais- Lapsen Aikuisen Eläkkeen- Ruokavalio-
 etuuden saajat vammaistuki vammaistuki saajan korvaus
    hoitotuki

Yhteensä 268 518 33 243 10 828 198 882 27 591

Perustuki 119 589 17 246 2 859 99 484

Korotettu tuki 88 459 13 507 4 077 70 876

Ylin tuki 33 200 2 490 2 572 28 138

Suojattu tuki  ¹ 1 704  1 320 384

¹) Tukea maksetaan ns. suojasäännöksen perusteella: eläkkeensaajan hoitotukea lainmuutoksen 
1.7.1988 ja aikuisen vammaistukea lainmuutoksen 1.1.1989 perusteella.
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Lapsen vammaistuen saajista 40 %:lla tuen sairausperusteena 
oli vuonna 2009 mielenterveyden häiriöt. Umpieritys- ja aineen-
vaihduntasairauksien ryhmän eli lähinnä diabeteksen osuus oli 
14 %. Eläkkeensaajan hoitotuen saajien yleisin sairausperuste 
oli myös mielenterveyden häiriöt (23 %). Hermoston sairauksien 
ja verenkiertoelinten sairauksien perusteella hoitotukea sai 
kumpaakin viidennes kaikista. Aikuisen vammaistuen saajilla 
suurin sairausryhmä oli korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (15 %). 
Ruokavaliokorvaus myönnetään keliakiaa sairastaville.

Vammaisetuuksia saavien osuus väestöstä 
vaihtelee maakunnittain

Vammaisetuuksia saavien osuus väestöstä vaihtelee alueellisen 
väestörakenteen mukaan. Yllä olevassa kuviossa on esitetty eri 
etuuslajien väestöosuudet maakunnittain. Etelä-Suomen alueella 
olevissa maakunnissa (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, 
Päijät-Häme, Kymenlaakso) vammaisetuuksia saavien väestöosuus 
oli vain 3,7 %. Itä-Suomen maakunnissa (Pohjois- ja Etelä-Savo, 
Pohjois- ja Etelä-Karjala) ja Pohjois-Suomen maakunnissa (Lappi, 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) etuuksia saavien osuus oli 1,7 kertaa 
suurempi. 

Vammaisetuuksia saavien väestöosuudet maakunnittain 31.12.2009

Eläkkeensaajan
hoitotuki, osuus 16 v
täyttäneestä väestöstä

Lapsen vammaistuki, 
osuus alle 16-vuoti-
aasta väestöstä

Aikuisen vammaistuki, 
osuus 16–64-vuoti-
aasta väestöstä

Ruokavaliokorvaus,
osuus 16 v täyttä-
neestä väestöstä

Ahvenanmaa
Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Itä-Uusimaa
Uusimaa
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Kun tarkastellaan maakunnittaisia väestöosuuksia etuuslajeittain, 
havaitaan, että eläkkeensaajan hoitotukea saavien osuus 16 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli pienin Ahvenanmaan ja Uudenmaan (2,9 
ja 2,7 %) maakunnissa. Suurin eläkkeensaajan hoitotukea saavien 
väestöosuus (6,9 %) oli Kainuussa. 

Lapsen vammaistukea saavien osuus maakunnan alle 16-vuotiaas-
ta väes töstä oli pienin Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa, noin 
3 prosenttia ja suurin Kainuussa (5,3 %). Aikuisen vammaistukea 
saavien osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä oli 0,4 %:n tasoa, maa-
kuntien erot olivat vähäisiä. Ruokavaliokorvauksen saajien osuus 
16 vuotta täyttäneestä väestöstä oli alle prosentin. Uudenmaan ja 
Itä-Uudenmaan maakunnissa se oli pienin 0,4 %.

Maakuntien välillä on selviä eroja sairausperusteissa lapsen ja 
aikuisen vammaistuen saajilla. Varsinais-Suomessa puolet sai 
lapsen vammaistukea mielenterveyden häiriöiden perusteella, kun 
vastaava luku oli Etelä-Pohjanmaalla vain 32 %. Lapissa lapsen 
vammaistukea sai hengityselinten sairauden perusteella 17 % 
saajista, Kymenlaaksossa vain vajaa 5 %.

Myös aikuisen vammaistuen saajilla alueelliset erot näkyivät erityi-
sesti mielenterveyden sairauksien ryhmässä. Vajaa kymmenesosa 
sai tällä sairausperusteella vammaistukea Uudellamaalla sekä 
Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Keski-Pohjanmaalla yli kolmanneksella 
vammaistuen sairausperusteena oli mielenterveyden häiriöt.

Alueellista vaihtelua on myös vammaisetuuksien suuruudessa 
erityisesti aikuisen vammaistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen 
saajilla. Kainuussa eläkkeensaajan hoitotuki maksettiin joka 
neljännelle ylimpänä tukena. Itä-Uudellamaalla vain joka kymme-
nes hoitotuen saaja sai ylintä tukea. Aikuisen vammaistukea sai 
ylimpänä tukena Varsinais-Suomessa joka kolmas, Ahvenanmaalla 
noin joka kymmenes.




