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Vammaisetuuksien saajilla mielenterveyden 
häiriöt yleisiä

Vammaisetuuksien uusi laki tuli voimaan vuoden 2008 alusta. 
Lainmuutoksessa etuuksien rakenne pysyi lähes ennallaan, sen 
sijaan etuustermeihin ja joihinkin hallinnollisiin käytäntöihin teh-
tiin täsmennyksiä. Kolmen maksutason mukaisia vammaisetuuksia 
ovat lapsen ja aikuisen vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki. 
Lisäksi vammaisetuutena maksetaan tasasuuruista ruokavalio-
korvausta. Vammaisetuuksien saajia oli vuoden 2008 lopussa 
yhteensä 266 800. Heistä kolmiportaisen vammaisetuuden 
saajia oli 242 500 ja ruokavaliokorvauksen saajia 26 200. Ruo-
kavaliokorvausta voi saada yhtä aikaa aikuisen vammaistuen tai 
eläkkeensaajan hoitotuen kanssa.

 Yhteensä, Perustuki, Korotettu tuki, Ylin tuki, Vakiomääräinen
 lkm lkm lkm lkm tai suojana
     maksettava tuki,
     lkm

Lapsen vammaistuki 34 452 17 849 13 926 2 677 
Aikuisen vammaistuki 11 238 3 125 3 994 2 641 1 478
Eläkkeensaajan hoitotuki 196 828 98 473 71 268 26 659 428
Ruokavaliokorvaus     26 235

Vammaisetuuksien saajat tuen suuruuden mukaan joulukuussa 2008

Yhteensä 266 800 vammaisetuudensaajasta lapsen vammaistukea 
sai 34 500 henkilöä joulukuussa 2008. Heistä runsas puolet sai 
tuen perustuen suuruisena, 40 % korotettuna ja 8 % korkeimman 
suuruisena tukena. Aikuisen vammaistukea sai 11 200 henkilöä, 
runsas neljännes heistä perustuen suuruista, yli kolmannes korote-
tun suuruista ja vajaa neljännes ylintä tukea. Vanhan invalidirahan 
mukaista suojatun määräistä tukea maksettiin 13 %:lle saajista. 
Eläkkeensaajan hoitotukea maksettiin 196 800 henkilölle, puolelle 
perustukena, runsaalle kolmannekselle korotettuna ja 14 %:lle 
ylimpänä tukena. Vakiomääräistä ruokavaliokorvausta maksettiin 
26 200 henkilölle.
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Maksettavan vammaisetuuden suuruuteen vaikuttavat sairaudesta 
aiheutuvien menojen lisäksi myös hoivan, kuntoutuksen ja avun 
tarve. Noin 70 %:n eläkkeensaajan hoitotukea saaneista asui 
ilman puolisoa, joten suuri osa heistä tarvitsee jonkinlaista apua 
jokapäiväisessä elämässään.

 Saajien määrä Toistaiseksi myönnettyjen Määräajaksi myönnettyjen
  osuus, % osuus, %

Yhteensä 242 518 83,0 17,0
Lapsen vammaistuki 34 452 30,2 69,8
Aikuisen vammaistuki 11 238 70,3 29,7
Eläkkeensaajan hoitotuki 196 828 92,9 7,1

Kolmiportaisten vammaisetuuksien määräaikaisuus joulukuussa 2008

Kolmiportaisista vammaisetuuksista valtaosa, 83 % maksetaan 
pysyvänä etuutena, eläkkeensaajan hoitotuesta jopa 93 %. Vajaa 
kaksi kolmasosaa eläkkeensaajan hoitotukea saavista on 65 vuotta 
täyttäneitä ja heidän ikäryhmässään on vähemmän odotettavissa 
kunnon kohentumista. Sen sijaan lapsen vammaistukea saavilla 
on suurempi todennäköisyys terveydentilan paranemiseen. 
Tästä johtuu, että lapsen vammaistukea maksetaan runsaammin 
määräaikaisena, joulukuussa 2008 runsaalle kahdelle kolmas-
osalle tukea saaneista. Aikuisen vammaistuesta 70 % maksettiin 
pysyvänä etuutena. Ruokavaliokorvaus myönnetään yleensä aina 
pysyvästi.

Kolmiportaisten vammaisetuuksien saa-
jista 25 prosentilla sairausperusteena 
mielenterveyden häiriöitä
Vuoden 2008 lopussa lapsen vammaistukea saaneilla yleisin sai-
rausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Hieman 
alle 40 %:lla saajista tuen pääasiallisena sairausperusteena oli 
mielenterveyteen liittyvä sairaus. Näistä puolet kuului sairaus-
ryhmään psyykkisen kehityksen häiriöt ja 28 % sairausryhmään 
nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt. Mielialahäiriöitä oli 
lapsen vammaistukea saaneista alle 300 tapausta. Vuodesta 2000 
mielenterveyden häiriöiden osuus on lisääntynyt 22 prosenttia.

Hengityselinten sairaudet, valtaosaltaan astma, oli vuonna 
2000 lapsen vammaistuen saajien yleisin sairausperuste. Sitä 
esiintyi runsaalla kolmasosalla 46 800 saajasta. Hengityselinten 
sairauksien osuus on pienentynyt 12 %:iin vuoden 2008 lopussa 
vammaistukea saaneesta 34 500 lapsesta. Umpieritys- ja aineen-
vaihduntasairauksien, lähinnä diabeteksen osuus on lisääntynyt 
3 prosenttiyksiköllä 13 %:iin.
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Aikuisen vammaistuen 11 200 saajalla sairausperusteina olivat 
mielenterveyden häiriöt (12 %) ja yhtä usein hermoston sairaudet, 
joissa selvästi erottuvina olivat pesäkekovettuma- eli MS-tauti ja 
CP-oireyhtymä. Korvan ja kartiolisäkkeen tauteja esiintyi 14 %:lla, 
näistä lähes kaikki koskivat huonokuuloisuutta.

Eläkkeensaajan hoitotukea saaneesta 196 800 henkilöstä vajaalla 
neljänneksellä sairausperusteena olivat mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt. Näiden sairauksien osuus on vähentynyt 3 
prosenttiyksiköllä vuodesta 2000. Sen sijaan hermoston sairaudet 
ovat lisääntyneet viidesosaan aiemmasta 11 %:sta. Tähän ryhmään 
kuuluvat Parkinsonin tauti, MS-tauti, Alzheimerin tauti ja vastaavat. 
Verenkiertoelinten sairauksien osuus on lähes ennallaan, 19 %. 
Tässä ryhmässä lähes puolet oli aivoverisuonten sairauksia. Tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksien osuus on vuodesta 2000 vähentynyt 2 
prosenttiyksikköä 14 %:iin. Nivelreuma ja nivelrikko kattavat kaksi 
kolmasosaa liikuntaelinten sairauksien ryhmästä.

Ruokavaliokorvauksen perusteena oli 94 %:lla saajista ruoansu-
latuselinten sairauksiin kuuluva suolen imeytymishäiriö ja 6 %:lla 
ihokeliakia.

Vammaisetuuksien saajien määrä lisään-
tynyt vuodesta 1990 lähes 40 %
Vuodesta 1990 kolmiportaisten vammaisetuuksien saajien määrä 
on lisääntynyt vajaasta 175 000:sta lähes 40 %. Eniten lisäystä 
on ollut eläkkeensaajan hoitotuessa ja kiihtyvästi 2000-luvulla 
väestön ikääntyessä, jolloin palvelujen ja avun tarve lisääntyy. 
Eläkkeensaajan hoitotukea sai joulukuussa 2008 hieman alle 
200 000 henkilöä.
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Huom. Ruokavaliokorvauksen saajat voivat samanaikaisesti saada myös aikuisen
vammaistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea.
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Lapsen vammaistukea saavien määrä on vähentynyt vuoden 2001 
jälkeen, kun astman hoitokäytäntöjen parantuminen on vähentänyt 
vaikean astman esiintymistä. Saajia oli runsaat 34 500.

Aikuisen vammaistuen saajien määrät ovat pysyneet lähes 
en nallaan. Saajia oli 11 200. Lokakuusta 2002 tulleen ruokavalio-
korvausetuuden saajien määrä on lisääntynyt 26 000:een.

Vammaisetuuksia maksettiin vuonna 2008 hieman alle 400 mil-
joonaa euroa. Maksettujen tukien rahamäärä kasvoi 1990-luvun 
alkuvuosina reippaasti ja on taas 2000-luvulla ollut kasvussa.

Lähes kolme neljäsosaa vuonna 2008 maksetuista vammaisetuuk-
sista oli eläkkeensaajan hoitotukea, 291,1 miljoonaa euroa. Aikui-
sen vammaistukea maksettiin 31,3 (8 %), lapsen vammaistukea 
70,2 (18 %) ja ruokavaliokorvausta 6,5 miljoonaa euroa (vajaa 
2 %).

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Stakes) hoitoilmoitus-
rekisterin ja Kelan eläke- ja vammaisetuuskannan tilastorekiste-
ritiedoista on laskettu, että vuonna 2007 maksettiin yksityisten 
asumispalvelujen asiakkaille 73,0 miljoonaa euroa eläkkeensaajan 
hoito- tai asumistukea tai aikuisen vammaistukea. Yksityisten asu-
mispalveluiden asiakkaat ostavat vammaisetuuksilla lääkkeiden 
ohella myös tarvitsemiaan palveluita.

Maksetut vammaisetuudet 1990–2008 vuoden 2008 hinnoin
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