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16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajien 
määrä lisääntyi lakimuutosten vuoksi

Kelan vammaisetuuksia sai viime vuonna yhteensä 314 100 
henkilöä, mikä on 1,3 % edellisvuotista enemmän. Alle 16-vuotiaan 
vammaistukea sai 36 800, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea 
12 300 ja eläkettä saavan hoitotukea 233 100 saajaa. Ruokavalio-
korvauksen saajia oli viime vuoden lopussa 34 500.

16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavien määrä kasvoi 
selvästi verrattuna vuoteen 2014, lisäystä oli 12 %. Saajamäärä 
nousi samalle tasolle kuin 2000-luvun alkuvuosina. Kasvun syynä 
ovat kesäkuussa 2015 tehdyt lakimuutokset. Oikeus perusvam-
maistukeen ei enää edellytä sairaudesta tai vammasta johtuvia 
erityiskustannuksia. Perusvammaistukeen on oikeus henkilöllä, 
jolle aiheutuu sairaudesta olennaista haittaa ja jonka toimintakyky 
on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Erityiskus-
tannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi. Ylintä 
vammaistukea ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten 
perusteella.

Taulukko. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajat etuuden tason 
mukaan joulukuussa 2014 ja 2015

 Vuosi

  2014 2015 Muutos-

 Etuuden taso Lkm % Lkm % %

 Yhteensä 10 925 100,0 12 280 100,0 12,4

 Perustuki 2 341 21,4 3 843 31,3 64,2

 Korotettu tuki 5 300 48,5 5 235 42,6 -1,2

 Ylin tuki 2 539 23,2 2 543 20,7 0,2

 Suojattu tuki 745 6,8 658 5,4

 Tieto puuttuu   1 0,0
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Vuoden 2015 lopussa lähes kolmannes 16 vuotta täyttäneen 
vammaistuen saajista sai etuuden perustuen suuruisena, kun 
vastaava luku vuoden 2014 lopussa oli noin viidennes. Muutos 
pienensi keskimääräisen vammaistuen määrää edellisvuoden 
242,00 eurosta viime vuoden 224,69 euroon.

16 vuotta täyttäneen vammaistuen uusia myöntöratkaisuja tehtiin 
viime vuonna 4 100, mikä on 25 % edellisvuotista enemmän. 
Erityisesti perustukimyöntöjen määrä kasvoi huomattavasti.

Eläkettä saavan hoitotuen saajien määrä lisääntyi edellisvuoteen 
verrattuna  vain 156 henkilöllä, mikä on vähiten kahteenkymme-
neen vuoteen. Perushoitotukea ja ylintä hoitotukea ei voi enää 
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Kuukausi

Kuvio 1. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen uudet myöntöratkaisut 
vuonna 2015

Kuvio 2. Eläkettä saavan hoitotuen saajat 1996–2015
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saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustan-
nukset voivat ainoastaan korottaa perustuen korotetuksi tueksi. 

Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajia oli viime vuoden lopulla 4 % 
enemmän verrattuna vuoteen 2014. Alle 16-vuotiaan vammaistuen 
myöntämisedellytykset säilyivät ennallaan. Lakimuutos vaikutti 
vain siihen, mitä kustannuksia huomioidaan erityiskustannuksina 
etuutta ratkaistaessa.

Ruokavaliokorvauksen saajamäärä lisääntyi 3 % edellisvuodesta. 
Vuonna 2002 alkaneen ruokavaliokorvauksen saajien määrä kasvoi 
tasaisesti joka vuosi aina etuuden poistamiseen (31.12.2015) 
saakka. Vuonna 2016 ruokavaliokorvauksia ei enää myönnetä.


