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Eläkettä saavan hoitotuen saajamäärä väheni

Eläkettä saavan hoitotukea sai vuoden 2018 lopussa yhteensä 217 500 
henkilöä, mikä on 1,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 
2015 hoitotuen saajien määrä on vähentynyt 15 600 henkilöllä (6,7 %).

Erityisesti perushoitotukea ja ylintä hoitotukea saaneiden määrä on 
laskussa. Perustukea saaneiden määrä väheni 11,4 % ja ylintä tukea 
saaneiden määrä 19,8 % verrattuna vuoteen 2015. Korotettua hoitotukea 
saavien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa vajaa 9 %.

Hoitotuen saajamäärän laskun taustalla ovat vuonna 2015 tehdyt 
lakimuutokset. Eläkettä saavan hoitotukea ei ole enää saanut pelkästään 
sairaudesta johtuvien erityiskustannusten perusteella. Hoitotuki voidaan 
myöntää eläkeläiselle, jonka toimintakyky on vamman tai sairauden 
vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Oikeus tukeen 
arvioidaan lisäksi sen mukaan, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa 
henkilö tarvitsee vammasta tai sairaudesta johtuen.

Kuvio 1. Eläkettä saavan hoitotuen saajat etuuden tason mukaan 2010-2018 
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Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella tukea saaneiden 
määrä väheni eniten
Hoitotukea saadaan yleisimmin muistisairauden (Alzheimerin tauti, 
dementia) perusteella. Viime vuoden lopulla noin neljännes kaikista 
saajista, yhteensä 54 800 henkilöä, sai hoitotukea muistisairauden 
vuoksi. Vuoteen 2015 asti saajamäärä oli muistisairauksien ryhmässä 
reippaassa kasvussa. Vuosien 2015 ja 2018 välillä saajamäärä kääntyi 
laskuun (vähennystä 2 %). 

Mielenterveyden häiriöiden (mm. mielialahäiriöt, skitsofreniat) vuoksi 
hoitotukea sai 28 900 henkilöä (13 % kaikista saajista). Saajamäärä tässä 
sairausryhmässä on vähentynyt 6 % vuodesta 2015. Kehitysvammaisten 
hoitotukea saavien määrä on pysynyt viime vuosina ennallaan. 

Verenkiertoelinten sairauksien perusteella hoitotukea saavien määrä 
on laskenut vuodesta 2015 noin 12 %. Saajia tässä ryhmässä oli viime 
vuoden lopussa 34 200 (16 % kaikista saajista). Eniten hoitotuen saajien 
määrä on kuitenkin laskenut tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmässä. 
Kolmessa vuodessa saajamäärä on vähentynyt peräti 16 % (25 900 
saajasta 21 900 saajaan).

Kuvio 2. Eläkettä saavan hoitotuen saajat sairausryhmän mukaan 31.12.2015 ja 
31.12.2018
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Hoitotukea saaneiden naisten määrä väheni vajaa 10 %
Hoitotuen saajista 76 % (164 800 henkilöä) oli vuoden 2018 lopussa 65 
vuotta täyttäneitä. Suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 85–89-vuotiaat 
(36  500 saajaa). Vuoteen 2015 asti 65 vuotta täyttäneiden saajien 
määrä oli selvässä kasvussa eliniän pitenemisen vuoksi. Vuodesta 2015 
saajamäärä tässä ikäryhmässä on vähentynyt 5 %.

40–64-vuotiaita hoitotuen saajia viime vuoden lopussa oli 37 300. 
Saajamäärä keski-ikäisten ryhmässä on ollut laskussa vuodesta 2010 
alkaen. Vuoteen 2015 verrattuna saajien määrä väheni 13 %.

Alle 40-vuotiaita hoitotuen saajista oli 7 %. Nuorten ikäryhmässä saajien 
määrä lisääntyi vuoteen 2014 asti, mutta vuonna 2015 saajamäärä 
kääntyi laskuun. Kolmessa vuodessa saajamäärä vähentyi 4 %.

Hoitotuen saajista naisia oli 60 %. Kaikissa alle 70-vuotiaiden ikäryhmissä 
miesten osuus saajista oli kuitenkin suurempi. Mitä vanhemmasta ikäryh-
mästä on kyse, sitä suuremmaksi kasvaa naisten osuus. Vanhimmissa 
ikäryhmissä naisia on 80–90 % saajista. Vuodesta 2015 naisten määrä 
hoitotuen saajina on vähentynyt 8 % ja miesten 4 %. 

Kuvio 3. Eläkettä saavan hoitotuen saajat sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 
31.12.2018
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