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Tässä raportissa on koottu yhteiskunnalle kalleimpia kansantauteja ja riskitekijöitä sekä erityisesti
niiden kustannuksia. Sairauksia ei ole pyritty järjestämään kustannuksien suuruuden mukaan, koska
kaikki kustannusarviot eivät olleet vertailukelpoisia ja saatavilla oleva tieto on kaikin puolin
hajanaista.
Raportissa on listattu tautien sekä välillisiä että välittömiä kustannuksia terveydenhuollolle. Tautien
kustannuksia arvioitaessa esitetään tilanteen mukaan myös tilastoja tautia sairastavien henkilöiden
lukumäärä ja sen kehityksestä. Tapauskohtaisesti on myös kerrottu taudista aiheutuvasta
kuolleisuudesta tai työkyvyttömyydestä, sikäli kun nämä vaikuttavat kustannuksiin.
Esiteltävien yleisimpien riskitekijöiden osalta on selvitetty yksittäisen tekijän suoria kustannuksia
sekä riskitekijän vaikutusta kansantautien ilmenemiseen.
Tiedot kansantautien ja riskitekijöiden kustannuksista on kerätty useilta eri toimijoilta, kuten
tauteihin erikoistuneilta yhdistyksiltä ja liitoilta sekä julkisen terveydenhuollon toimijoiden
julkaisuista.
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YHTEISKUNNALLE KALLEIMMAT SAIRAUDET
Kansantaudeista johtuvien kokonaiskustannusten arvioiminen on niiden laajuuden ja
moniulotteisuuden vuoksi vaikeaa. Tässä raportissa näitä kuluja kuitenkin yritetään arvioida
sairauksittain ja tilanteen salliessa myös sairauden aiheuttamat välilliset kulut mukaan lukien.
Huomattavaa on, että monet sairaudet liittyvät toisiinsa ja siten ovat vaikuttamassa mahdollisesti
samoihin välillisiin kustannuksiin, joten esitettyjen lukujen suora summaaminen ei ole mielekästä.
Koska sairauksien tiedot on koottu useilta eri toimijoilta, niin toimijoiden erilaisista laskentatavoista
ja tietojen julkaisuvuosista johtuen sairauksien suoratkaan kustannukset eivät välttämättä ole
vertailukelpoisia keskenään.

Kuva 1: Terveiden elinvuosien odote eräissä EU maissa vuonna 2003
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Diabetes
Terveydenhuollon rekistereistä kerätyn tiedon mukaan Suomessa oli vuonna 2007 noin 285 000
diabeetikkoa. Heidän sairaanhoitonsa kustannukset olivat yhteensä 1,3 miljardia euroa, josta 833
miljoonaa euroa oli diabeteksen lisäsairauksien aiheuttamia kustannuksia. Diabeetikkojen
sairaanhoidon kustannukset olivat tuolloin noin 9 % terveydenhuollon menoista.
Suurimmat kustannuserät kokonaiskustannuksista olivat erikoissairaanhoito (334 miljoonaa euroa) ja
lääkkeet (325 miljoonaa euroa). Vuonna 2007 lääkekustannukset olivat yhtä diabeetikkoa kohti 1100
euroa ja hoitovälineiden kustannukset 135 euroa.

Kuva 2:Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset 1998-2007

Vuosina 1998–2007 diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset kasvoivat vuodessa keskimäärin
6,2%. Diabeetikkojen määrä kasvoi samana aikana 4,7 %. Yhtä diabeetikkoa kohden sairaanhoidon
kokonaiskustannukset olivat 3 827 euroa vuonna 1998 ja 4 417 euroa vuonna 2007. Suomessa oli
vuoden 1998 lopussa FinDM II -tutkimuksen mukaan 178 991 diabeetikkoa, joista tyypin 1
diabeetikkoja oli 33 596 (19 %). Diabeetikkojen kokonaismäärä kasvoi 59 % vuoteen 2007, jolloin
diabeetikkoja oli 284 832.
Diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksaa noin 1300 euroa vuodessa henkilöä kohden.
Lisäsairauksien ilmetessä maksaa hoito jopa 5700 euroa henkilöltä joka vuosi.
THL:n mukaan aivohalvauksen riski on diabeetikolla kaksinkertainen ja arvion mukaan diabeetikon
elinajan odote on 6 vuotta lyhyempi kuin ei-diabeetikon. Lääkäripalvelu Neliapilan vuonna 2015
julkaiseman arvion mukaan tehostetulla omahoidolla saavutettavat kumulatiiviset säästöt vuoteen
2024 mennessä olisivat jopa 3 miljardia euroa.
Lähteet:
Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998–2007. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (DEHKO
2000-2010). Suomen diabetesliitto.
https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteksen-kustannukset; viitattu 22.6.2017
https://www.neliapila.eu/diabeteksen-aiheuttamat-kustannukset-rajahtavat-kasiin; viitattu 22.6.2017
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Astma ja hengitystieallergiat
Astma ja hengitystieallergiat ovat lisääntymässä Suomessa. Nuorilla aikuisilla astman esiintyvyys on
kaksinkertaistunut vuodesta 1997 vuoteen 2012. Viime vuosina on THL:n mukaan saatu vahvistavaa
näyttöä siitä, että astman ja allergioiden lisääntyminen on yhteydessä kaupungistumiseen ja
elintapojen muutokseen. Vuodesta 1997 vuoteen 2012 itse ilmoitetun lääkärin diagnosoiman
astman ikävakioitu esiintyvyys nousi miehillä 6,1 %:sta 9,5 %:iin ja naisilla 7,8 %:sta 10,8 %:iin.
Allergian ja astman kokonaiskustannuksiksi vuonna 2011 arvioitiin 1,3-1,6 miljardia euroa, josta
suoria kustannuksia oli noin 20% ja tuottavuuskustannuksia 80%.

Kuva 3: Allergian ja astman kustannukset Suomessa vuonna 2011, s.28 (Juha Jantunen 2014)

Koko väestöön suhteutettuna allergisia on Suomessa noin 1,8 miljoonaa ja astmaa sairastavia puoli
miljoonaa.
Lähteet:
Jousilahti, P., Laatikainen, T., Haahtela, Tari ja Vartiainen, E. 2016. Astma ja hengitystieallergiat ovat
lisääntyneet Suomessa - allergiaohjelma pyrkii taittamaan kasvun. Tutkimuksesta tiiviisti: 2016_005. THL.
Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle? Juha Jantusen diaesitys, Kansanterveyspäivä 9.12.2013.
https://www.slideshare.net/THLfi/kustannukset-j-jantunen-ktpv2013; viitattu 22.6.2017
Jantunen, J. 2014. Allergian ja astman kustannukset Suomessa vuonna 2011. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja
terveysturvan selosteita 85, 2014.
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Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat Suomen Tule-liiton mukaan yhteiskunnalle vuosittain
jopa 3-4 miljardin euron kustannukset välilliset kustannukset mukaan lukien. Ne ovat suurin
työpoissaolojen aiheuttaja ja toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tuki- ja liikuntaelimistön
sairauksien kokonaiskustannusten arviointi on hankalaa, sillä kaikkia kustannuksia ei ole tiedossa.
Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien suoriin kustannuksiin luetaan sairaanhoito-, kuntoutus- ja
lääkekustannukset. Välillisiin kustannuksiin taas luetaan sairauspoissaolot,
työkyvyttömyyskustannukset sekä menetetyistä elinvuosista aiheutuneet kustannukset.
Vuonna 2015 suoria kustannuksia oli erikoissairaanhoidon kuluina 63 miljoonaa ja kuntoutuskustannuksina 60 miljoonaa. Lääkkeiden kustannukset olivat 54 miljoonaa euroa, joista Kela korvasi
67 miljoonaa euroa; 50 euron omavastuuosuuden alle jääneet lääkekustannukset olivat 11,5
miljoonaa euroa. Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksista 4,8 miljoonaa päivää
sairauspäivärahoja, eli yhteensä noin 288 miljoonaa euroa. Tule-sairauksien
työkyvyttömyyseläkekustannukset olivat 710 miljoonaa euroa.
Tule-sairauksista selkä- ja nivelsairaudet olivat yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syitä.
Vuonna 2010 22 % prosenttia kaikista osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä johtui tulesairauksista ja vuonna 2014 vastaava luku oli noussut 39 prosenttiin.

Kuva 4: Tuki ja liikuntaelinsairauksien osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 2005-2014 (Eläketurvakeskus)

Lähteet:
http://tulessa.fi viitattu 22.6.2017
http://www.suomentule.fi/wp-content/uploads/2015/11/LIITE-1-tiedote-241115.pdf. viitattu 22.6.2017
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Sydän- ja verisuonitaudit
Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Toisaalta näiden
sairauksien hoito on kustannusvaikuttavaa eli yhteiskunnan kannattaa tukea tutkimusta ja hoitoa.
Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen yleisin kuolinsyy Suomessa väestön kohentuneista
elintavoista ja parantuneesta hoidosta huolimatta.
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ovat muun muassa perinnölliset tekijät, ravinnon
rasvapitoisuus ja rasvan laatu, veren korkea kolesterolipitoisuus – erityisesti LDL-kolesterolin osuus –
sekä tupakointi ja kohonnut verenpaine. Ikääntyessä riski sairastua kasvaa. Miesten sairastumisriski
on huomattavasti naisia suurempi.
Vuonna 2012 sydäninfarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia oli Suomessa kaikissa ikäluokissa
yhteensä 21 769. Kuolevaisuus kohtauksissa on laskenut ja vuonna 2014 sepelvaltimotautiin kuoli
noin 12 000 suomalaista. Sepelvaltimotaudin vähenemiseen on vaikuttanut kohentuneiden
elintapojen ohella parantunut ennaltaehkäisy ja hoito.
Vuonna 2012 Kela korvasi 13 000 sairauspäivärahakautta (4 % kaikista) sydän- ja
verisuonitautidiagnooseilla. Verenkiertoelinten sairauksien perusteella korvattiin yhteensä 76 900
päivää. Lääkekulut ja -korvaukset ovat sydän- ja verisuonisairauksissa myös merkittävät. Lääkkeiden
erityiskorvausoikeudet jakaantuivat vuoden 2012 lopulla tautiryhmittäin seuraavasti: kohonnut
verenpaine 489 000, sepelvaltimotauti 184 000, kohonnut kolesteroli (ja sepelvaltimotauti) 94 000,
sydämen vajaatoiminta 37 000 ja rytmihäiriöt 47 000.

Kuva 5: Sydäninfarktipotilaiden lääkekustannukset 1998-2013 (THL)

Lähteet:
Nguyen, L., Jurvanen, H., Häkkinen, U., Sund, R., Syvänne, M. ja Tierala, I. 2016. Lääkkeet sydäninfarktin
hoidossa : Statiinihoidon hyödyt ja haitat. THL, Raportti 2016_006.
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00413. viitattu 22.6.2017
https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/. viitattu 22.6.2017
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Aivosairaudet
Aivosairauksista aiheutuvat kustannukset olivat kolmasosa kaikkien sairauksien aiheuttamista
kustannuksista Euroopassa vuonna 2010. Vuosittain noin 15 000 suomalaista sairastaa
aivoverenkiertohäiriön (aivoinfarktin tai -verenvuodon). Joka neljäs näistä sairastuneista on
työikäinen. Vain 25 % kuntoutuu (lähes) täysin. Kuntoutusresurssien lisääminen säästäisi rahaa,
mikäli kustannuksia ei syntyisi laitoshoidosta. Myös muistisairauksissa ennaltaehkäisyllä ja
varhaisella hoidolla on sairauden etenemistä ja itsenäistä asumista edistävää vaikutusta.
Aivosairauksien kustannukset, epäsuorat kustannukset mukaan lukien, olivat Suomessa vuonna 2004
arviolta 4,2 miljardia euroa. Taulukossa 1 huomattavaa on, että suoria ei-lääketieteellisiä ja
epäsuoria kuluja puuttuu usean sairauden osalta. Lisäksi kalleinta yksittäistä yleistä neurologista
sairautta, välilevyn pullistumaa, ei ole laskettu mukaan neurokirurgisiin sairauksiin.

Sairaus

Terveydenhuoltokulut / milj €

Suorat ei-lääketieteelliset kulut /
milj €

Epäsuorat kulut /
milj €

Kulut yhteensä /
milj €

Neurokirurgiset sairaudet

55

2

27

85

Aivokasvain

10

2

27

40

Trauma

45

-

-

45

233

218

461

912

Epilepsia

28

52

96

176

Migreeni ja muut päänsäryt

14

-

262

276

MA-tauti

40

72

46

158

Parkinsonin tauti

49

31

-

80

Aivoverenkiertohäiriö

101

63

57

221

Neurologiset/mielenterveyden
häiriöt

299

690

-

989

Dementia

299

690

-

989

Mielenterveyshäiriöt

767

64

1425

2256

Riippuvuudet

222

32

620

874

Affektiiviset häiriöt

203

-

638

840

Ahdistuneisuushäiriö

171

-

167

338

Psykoottiset sairaudet

172

32

-

204

1354

975

1913

4242

Neurologiset sairaudet

Kaikki aivojen häiriöt yhteensä

Taulukko 1 Aivoperäisten sairauksien suorat ja epäsuorat kustannukset Suomessa vuonna 2004.
Lähteet:
Gustavsson A. ym. 2011. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011; 21:718–79.
Sillanpää, M., Andlin-Sobocki, P. ja Lönnqvist J. 2008. Costs of brain disorders in Finland. Acta Neurol Scand 2008: 117: 167172.
http://www.muistiliitto.fi/fi/alasivut/ajankohtaista/aivosairaudet-kalleimmat-kansantautimme/. viitattu 22.6.2017
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Muistisairaudet
Muistisairaudet aiheuttavat jo nyt enemmän kustannuksia kuin sydän- ja verisuonisairaudet sekä
syöpäsairaudet yhteensä. Muistisairauksiin liittyvät kustannukset riippuvat sairauden vaiheesta.
Arviolta 85 % muistisairauksiin liittyvistä kustannuksista aiheutuu ympärivuorokautisesta hoidosta.
Yleisimmät muistisairaudet:
●
●
●
●
●
●

Alzheimerin tauti (n. 60-70%)
Verisuoniperäinen muistisairaus (n. 15-20%)
Kahden edellä mainitun yhdistelmä (ns. sekamuoto)
Lewyn kappale -tauti
Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus
Parkinsonin tauti, joka voidaan laskea eteneviin muistisairauksiin sen aiheuttamien
tiedonkäsittelyvaikeuksien vuoksi
Vuonna 2016 Suomessa oli arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä ja vuosittain sairastuu 14 500
lisää. Näistä 93 000 on vähintään keskivaikeassa muistisairauden vaiheessa olevaa ja 7000 - 10000
työikäisenä sairastunutta. Hoidon yhteiskunnalliset kustannukset ovat lähes miljardi euroa.
STM:n mukaan vuonna 2010 ympärivuorokautisen hoidon keskimääräiset kustannukset yhtä
henkilöä kohti olivat 46 000 euroa vuodessa. Kotihoidon vastaavat kustannukset olivat keskimäärin
19 000 euroa.
Suomalaisessa vaikuttavuustutkimuksessa muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa kustannukset
olivat keskimäärin 23 600 euroa vuodessa. Kun palvelut räätälöitiin yksilöllisesti, tarpeet arvioitiin
monipuolisesti ja käytössä oli palvelukokonaisuutta koordinoiva yhteyshenkilö, kustannukset laskivat
15 600 euroon vuodessa. Kotihoito osoittautui kustannusvaikuttavaksi, viivästytti
ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä ja paransi sairastuneiden elämänlaatua.
Lähteet:
Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Helsinki: STM. Sosiaali- ja
terveysministeriön muistioita 2012: 10.
Pirkanmaan muistiluotsi. Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012. Teija Siipolan diaesitys:
https://pirkanmaanmuistiyhdistys-fibin.directo.fi/@Bin/0f6437e1546402b9bd51ba5d4d9a85e8/1497434803/application/pdf/168228/Muistiluotsi
n%20K%c3%a4ynnistysseminaari%20Teija%20Siipola.pdf. viitattu 22.6.2017
http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistisairaudet/. viitattu 22.6.2017
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Mielialasairaudet
Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella heistä se uusiutuu,
joillakin kroonistuen pysyväksi. Yleisimpiä masennusjaksot ovat nuorilla ja ne vähenevät iän myötä.
Nuorista aikuisista jopa 18 prosenttia on sairastanut masennuksen. Masennus lisää fyysisen
sairastuvuuden riskiä ja esimerkiksi masentuneen henkilön riski saada sepelvaltimotauti on muuhun
väestöön verrattuna 2-3-kertainen.
Arviolta 46 prosentilla kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista perusteena olivat mielenterveys- ja
päihdehäiriöt. Vuonna 2013 tämä tarkoitti lähes 70 000:ta ihmistä. Näistä yli puolet on eläkkeellä
masennuksen takia. Masennuksen vuoksi menetetään sairauslomina kaksi ja puoli miljoonaa
työpäivää vuodessa. Sairauspoissaolopäivistä kertyy kokonaiskustannuksia valtiolle, kunnille ja
yrityksille noin 877 miljoonaa euroa vuodessa.
WHO:n ennusteen mukaan vakava masennus nousee maailmassa sepelvaltimotaudin jälkeen toiseksi
merkittävimmäksi kansanterveysongelmaksi vuoteen 2020 mennessä.
Lähteet:

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015
Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen THL 2009
http://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/index.php?tid2=33. viitattu: 22.6.2017
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Syöpä
Vuonna 2011 syövän aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioitiin noin 750 miljoonaa euroa. Näistä suoria
kustannuksia oli 623 miljoonaa ja tuottavuuskustannuksia 135 miljoonaa euroa. Syöpälääkkeiden
osuus kaikista kustannuksista oli noin 20%. Yhden syöpäpotilaan hoidon kustannukset ovat noin 30
000 euroa. Kallein vaihe on heti taudin toteamisen jälkeen, kun tarvitaan leikkausta, lääkkeitä ja
sädehoitoa sekä näiden yhdistelmiä.
STM:n arvion mukaan syöpään sairastuu vuonna 2020 yli 33 000 ihmistä. Kustannusten arvioidaan
tuolloin olevan 1,5 miljardia euroa, mikä olisi vuoteen 2004 verrattuna kolminkertainen summa.
Hoidon kustannukset kasvavat kaikissa pohjoismaissa noin prosentin vuosivauhtia. Nopeimmin
näyttävät kasvavan suolistosyöpien kustannukset.

Kuva 6: Toteutuneet kustannukset 2004, arviot vuosille 2015 ja 2020 (STM)

Kuntoutumisen kustannuksiksi on arvioitu vuodelle 2020 noin 10 miljoonaa euroa. Arvion mukaan
noin 20% syöpään sairastuneista hyötyisi kuntoutuksesta. Oikea-aikainen ja oikean tyyppinen
kuntoutus tukee työikäisten työhön paluuta sekä vähentää laitoshoitopaikkojen tarvetta.
THL:n arvion mukaan 30-40% syöpätapauksista olisi ehkäistävissä elämäntapavalinnoilla. Tämän
vuoksi syövän ehkäisyssä on myös suurin säästöpotentiaali. Syövän ehkäisykeinoista tärkein on
edelleen tupakoinnin lopettaminen. Myös alkoholin kulutuksen ja lihavuuden vähentäminen
auttavat estämään syöpätauteja.
Erityistä asiantuntemusta ja huolellista harkintaa tarvitaan päätettäessä uuden syövän
ensimmäisestä hoidosta ja siirryttäessä onkologisesta hoidosta oireenmukaiseen hoitoon.
Panostamalla näihin kohtiin voidaan vähentää turhia konsultaatioita, tutkimuksia ja hoitoja. Myös
uuden teknologian käyttöönotolla on mahdollista säästää henkilökunnan työaikaa.
Lähteet:
Mäklin, S. & Rissanen, P. Syöpien aiheuttamat kustannukset. Hoito ja tuottavuuskustannusten kehitys vuosina
1996-2004 ja ennuste niiden muutoksista vuoteen 2015. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 67.
Syöpäsäätiö.
Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014-2015. Kansallinen
syöpäsuunnitelma II osa. Tampere 2014. THL, Ohjaus 6/2014
Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-2020. Työryhmän raportti. Helsinki 2010. STM, Sosiaali- ja
terveysministeriön selvityksiä 2010:6.
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KANSANTAUTIEN RISKITEKIJÖIDEN KUSTANNUKSET
Suomalaisten kansantautien taustalla on joukko altistavia ja laukaisevia riskitekijöitä. Osa näistä
riskitekijöistä tuottaa kustannuksia jo itsessään toisten ollessa itsessään kustannuksettomia.
Seuraavassa listataan ja kootaan suurimpien riskitekijöiden – ylipainon, tupakoinnin,
alkoholinkäytön, verenpaineen ja parodontiitin – arvioituja kustannuksia. Saatavilla olevien arvioiden
vähyyden vuoksi listan ulkopuolelle jäävät riskitekijöiksi tunnustetut kolesteroli, verensokeri ja
karies, jotka kuitenkin liittyvät vahvasti muihin käsiteltäviin riskitekijöihin. Lisäksi monen muun
kansantaudin riskitekijänä vaikuttavan depression kustannuksia on esitetty jo edeltävässä
kansantautien kustannuksia käsittelevässä luvussa. Monilta osin riskitekijöiden kustannuksiin on
laskettu mukaan myös niistä aiheutuvien sairauksien kulut, ja eri tekijöistä seuraavien sairauksien
ollessa usein samoja, kuluja ei voida summata yhteen. Edelleen riskitekijöiden ja varsinaisten
kansantautien kulujen vertaaminen tai summaaminen ei ole mahdollista.
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Ylipaino
WHO luokittelee lihavuuden yhdeksi tärkeimmistä ehkäistävissä olevista sairauksien aiheuttajista.
Etenkin korkean elintason maissa lihavuus on keskeinen kansanterveyteen vaikuttava tekijä.
Suomessa yli puolet aikuisista on vähintään ylipainoisia (painoindeksi vähintään 25 kg/m2) ja joka
viides voidaan luokitella lihavaksi (painoindeksi vähintään 30 kg/m2). Suomessa aikuisväestön
lihavuus on yleisempää kuin muissa pohjoismaissa.
Lihavuus ja sen liitännäissairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Vuonna
2011 nämä kustannukset olivat arviolta 330 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista muodostui
vuodeosastohoitopäivistä, lääkekustannuksista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. THL arvioi, että 1,47,0% Suomen kaikista terveysmenoista johtuu lihavuudesta.

Kuva 7: Lihavuuden syyosuus sairauksiin (Markku Pekurinen, Kansanterveyspäivät 2011)

Väestön lihavuudesta seuraa yhteiskunnalle myös välillisiä kustannuksia, kuten sairauksista johtuva
tuottavuuden aleneminen sekä sairauslomista johtuvat kustannukset. Työkyvyttömyyseläkkeellä on
lihavuuden takia runsaat 5 200 henkilöä, ja sairauspäiviä kertyy lihavuuden vuoksi runsaat 340 000
vuodessa.
Ylipainoisten nuorten osuus on kaksin-kolminkertaistunut vuosien 1977-2011 välillä.
Lähteet:
Konsensuslausuma: Lihavuus - painavaa asiaa painosta. Espoo 2005. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja
Suomen Akatemia.
Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015. Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden
ehkäisyyn. Päivi Mäen diaesitys, 18.10.2012. THL, Kansallinen lihavuusohjelma.
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma20122015/lihavuus-lukuina. viitattu 22.6.2017
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Tupakointi
Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 17 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2015. Miehistä
päivittäin tupakoi 19 prosenttia ja naisista 15 prosenttia. Nuorten päivittäinen tupakointi on
vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 päivittäin tupakoi sekä 16-vuotiaista
pojista ja tytöistä 11 prosenttia.
Tupakka aiheuttaa THL:n mukaan merkittäviä taloudellisia haittoja yhteiskunnalle. Vuonna 2012
tupakoinnin aiheuttamien välittömien taloudellisten haittojen arvioidaan olevan 617-621 miljoonaa
euroa ja välillisten taloudellisten haittojen 840-930 miljoonaa euroa. Välittömiin kustannuksiin
lasketaan esim. terveydenhuollon kustannukset, kun taas välillisiin sairauspoissaolojen aiheuttamat
kustannukset. Yhteensä kustannukset ovat siis jopa 1,5 miljardin euron luokkaa.

Kuva 8: Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) (Tupakkatilasto 2015, THL)

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 Suomessa runsaat 700 uutta
työkyvyttömyyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäivää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa.
Tupakoinnin arvioidaan olleen syynä noin 17 prosentissa kaikista 35–64-vuotiaiden kuolemista.
Lähteet:
Vähänen, M. Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät. THL, Raportti
15/2015.
Tupakkatilasto 2015. THL.
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Alkoholinkäyttö
Alkoholin käytön suorat haittakustannukset olivat vuonna 2012 arviolta 906-1112 miljoonaa euroa.
Nämä kustannukset koostuvat suureksi osaksi haittojen hoitamisesta ja korjaamisesta, esimerkiksi
sosiaalihuollosta sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon kustannuksista. Tämän lisäksi välillisiä
kustannuksia koitui samana vuonna noin 937 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin on suurimpana eränä
laskettu mukaan alkoholista johtuvat kuolemat ja niiden seurauksena työpanoksen menetys. Tämän
lisäksi laskelmassa on huomioitu työkyvyttömyyseläkkeiden lyhentämät työurat sekä Kelan
korvaamat sairauspäivärahat. Suorat ja välilliset kustannukset huomioiden alkoholin käytön
kustannukset ovat vuosittain siis jopa kaksi miljardia euroa.
Alkoholin käytön välillisiin kustannuksiin voitaisiin laskea myös esimerkiksi työtehon laskeminen ja
poissaolot krapulan vuoksi. Lähteinä käytetyissä tutkimuksissa näistä johtuvat kulut on kuitenkin
jätetty pois.
Lähteet:
Jääskeläinen, M. Arvio eräistä alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamista välillisistä kustannuksista
Suomessa vuonna 2012. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):6
Päihdetilastollinen vuosikirja 2014. Alkoholi ja huumeet. THL.

Verenpaine
Kohonnut verenpaine itsessään on oireeton mutta lisää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin, sydämen
vajaatoimintaan ja aivoverisuonitauteihin. Siksi kohonnut verenpaine itsessään ei juuri näy
kustannustilastoissa, mutta heijastuu edellä mainittujen sairauksien kustannuksiin.
Suoranaisia kustannuksia ovat kuitenkin Kelan maksamat lääkekorvaukset, sekä terveydenhuollon
toimenpiteet verenpaineen tutkimiseksi ja hoitamiseksi, joista ei kuitenkaan ole täsmällisiä lukuja.
Kaikista Kelan erityiskorvattavista lääkkeistä henkilömäärällisesti suurin ryhmä on kroonista
verenpainetautia sairastavat (454 729 hlö/v.2015).
Lähteet:
Klaukka, T. Vaikka terveys on kohentunut, sosiaaliturvan kustannukset kasvavat. Kelan näkökulma Terveys
2000 -hankkeen tuloksiin. Helsinki 2002. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 23.

Parodontiitti
Ientulehduksen jatkuessa hoitamattomana se alkaa vähitellen tuhota hampaiden kiinnityskudoksia ja
kehittyy parodontiitti sairaudeksi. Jatkuvan tulehduksen takia kehoon jää jatkuva matala-asteinen
tulehdus, joka edistää muun muassa sydänsairauksien kehittymistä. Parodontiitti eli
bakteeriperäinen hampaiden kiinnityksen menetys lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin
ja voi heikentää diabeteksen hoitotasapainoa.
Tupakointi ja riittämätön suuhygienia altistavat parodontiitille. Lisäksi diabeetikoilla on
kolminkertainen riski sairastua parodontiittiin.
Lähteet:
http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suun-sairaudet-ja-tapaturmat/hampaiden-ja-suunsairaudet/parodontiitti-hampaan#.WUOmpqJBFOh. viitattu 22.6.2017

15

